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la încheierea plenarei
I. PLANUL PE PRIMII DOI ANI Al CINCINALULUI 

Șl PE PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ACESTUI AN 
A FOST ÎNDEPLINIT CU SUCCES, ÎN RÎNDUL 
ÎNTREGULUI POPOR DOMNEȘTE O ATMOSFERĂ 

DE PUTERNIC ENTUZIASM ÎN MUNCĂ

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

C.C. al P.C.R.

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului nostru Central a analizat modul în care se realizează obiectivele adoptate de Conferința Națională pentru accelerarea dezvoltării noastre econo- mico-sociale pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și sarcinile și măsurile stabilite Ia Plenara din noiembrie 1972 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român in vederea înfăptuirii cu succes a prevederilor planului pe 1973 — an hotărîtor al cincinalului. De a- semenea, plenara a dezbătut o serie de proiecte de legi de o deosebită însemnătate pentru reglementarea activității unor se'ctoare de bază ale vieții economico-sociale, pentru perfecționarea organizării ți conducerii societății noastre, pentru mersul înainte al țării pe calea socialismului și comunismului.Din informările, proiectele de legi și hotărârile prezentate, precum și din discuțiile purtate rezultă că s-a desfășurat o intensă activitate pentru soluționarea problemelor de care depinde desfășurarea în bune condiții a producției pe anul în curs, au fost adoptate o serie de măsuri pentru eliminarea neajunsurilor și deficiențelor constatate la plenara precedentă, pentru perfecționarea organizării și conducerii activității noastre economice.Caracteristica generală a dezbaterilor în comisiile de lucru și în plenară este înaltul spirit de răspundere cu care membrii Comitetului Central, reprezentanții organelor de partid locale, cadrele din economie și din celelalte sectoare ale vieții sociale au analizat problemele la ordinea de zi și hotă- rîrile pe care Comitetul Central a fost chemat să le adonte, unanimitatea manifestată în aprobarea do- . cumentelor supuse dezbaterii, în stabilirea direcțiilor de acțiune pentru transpunerea în viață a hotărârilor plenarei.Aceasta constituie o expresie a capacității organizatorice și politice a partidului nostru, a unității sale, a competenței cu care își realizează rolul de forță politică conducătoare în societatea socialistă românească.De la plenara precedentă, ministerele au desfășurat o activitate largă, au dezbătut mai temeinic problemele în cadrul centralelor și întreprinderilor, împreună cu comitetele județene de partid. De asemenea, comitetele județene, municipale, orășenești și organizațiile de partid din întreprinderi au desfășurat o activitate intensă. Sper că acest fel de muncă va continua și în viitor. S-au făcut, cu prilejul discuțiilor din plenară, multe observații critice, s-au formulat propuneri valoroase pentru soluționarea unor probleme concrete ale vieții noastre economice și sociale. Spiritul critic al discuțiilor a fost pozitiv, deși putea fi și mai bun. în ce privește spiritul autocritic, trebuie să menționez — și de această dată — că el a fost destul de timid și... greu de observat. Este necesar ca în activitatea noastră să punem un accent mai mare pe analiză propriilor lipsuri, pe cauzele acestora, pentru că numai astfel vom ști să soluționăm neajunsurile și să îmbunătățim activitatea în toate sectoarele.Propunerile făcute în plenară, în comisii vor trebui examinate cu seriozitate și spirit de răspundere de Secretariatul Comitetului Central și de Comitetul Executiv, sta- bilindu-se măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea rapidă și radicală a muncii în toate sectoarele economice, pentru crearea unor condiții tot mai bune în vederea înfăptuirii cu succes a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională.După cum se știe, recent a fost dat publicității comunicatul cuprinzând bilanțul dezvoltării econo

mico-sociale a României în primii doi ani ai cincinalului, bilanț ce reliefează dinamismul creșterii a- vuției naționale a poporului nostru, drumul mereu ascendent al societății socialiste românești.Trebuie relevat că, în perioada primilor doi ani ai cincinalului, potențialul nostru economic a cunoscut nu numai o creștere impetuoasă, ci a înregistrat și importante mutații pozitive de ordin structural, care au ca urmare va- , lorificarea cu eficiență sporită a forței de muncă și a resurselor materiale ale țării. Creșterea venitului național — cu 24,0 la sută față de anul 1970 și cu 10 la sută față de anul 1971 — a devansat ritmul produsului social; ritmul creșterii producției industriale a fost de 11,7 la sută — comparativ cu 10,5 la sută cit ■ se prevăzuse inițial — obținîndu-se, pe această bază, o producție suplimentară, față de prevederile cincinalului, de peste 14 miliarde lei. Ritmuri mai înalte, care ajung pînă la circa 18 la sută, s-au realizat in ramurile care asigură accelerarea progresului tehnic, modernizarea producției și ridicarea calității produselor, cum șint industria construcțiilor de mașini, chimică, precum și în industria ușoa- ră._întreaga industrie a cunoscut în acești ani un intens proces de modernizare,! prin asimilarea de noi produse, introducerea unor tehnologii perfecționate și ridicarea nivelului calitativ al produselor. Pe ansamblul industriei, comparativ cu anul 1970, ponderea produselor noi și reproiectate a fost de peste .22 la sută.'^■Realizări însemnate s-au obținut și în creșterea producției a- gricole vegetale și animale. în ultimii doi ani am realizat cele mai mari recolte de cereale . din istoria țării — 14,5 milioane tone în 1971 și 16.7 milioane tone în 1972. Efectivele de animale au sporit în primii doi ani ai cincinalului cu 550 mii bovine, 2 423 mii porcine și cu 624 mii ovine, iar numărul păsărilor cu peste 10 milioane.în anii 1971—1972, din fondurile centralizate ale statului s-au realizat investiții de aproape 160 miliarde lei, dîndu-se în exploatare peste 800 capacități de producție industriale și agrozootehnice.în anul 1972, volumul total al comerțului exterior s-a mărit cu 14,0 la sută față de anul precedent și cu aproape 26 la sută față de anul 1970. în anul 1972, produsele realizate de ministerele construcțiilor de mașini și chimiei au reprezentat aproape 40 la sută din valoarea totală a exporturilor.Se poate aprecia pe drept cu- vînt că bilanțul succeselor obținute în dezvoltarea economiei în anii 1971—1972 demonstrează în mod concludent realismul prevederilor cincinalului, evidențiază uriașele capacități creatoare ale poporului, marea forță organizatorică’ a partidului nostru, care mobilizează și unește toate energiile națiunii socialiste pentru accelerarea progresului economico- social al patriei.Aceste realizări de seamă oglindesc preocuparea sporita a ministerelor, centralelor și întreprinderilor pentru valorificarea mai bună a resurselor materiale și de muncă și utilizarea cu maximum de randament a capacităților de producție. Ele sînt rodul activității entuziaste, pline de abnegație a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care, sub conducerea partidului, comunist, au știut să găsească noi și noi căi și mijloace de sporire a producției, de îndeplinire a prevederilor planului, făcînd totul pentru traducerea în viață a programului minunat al Congresului al X-lea.Doresc, de aceea, să adresez mulțumiri și felicitări clasei muncitoare, țărănimii și intelectualită- 

' ții, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, organizațiilor de partid, comuniștilor pentru victoriile dobîndite pînă acum în realizarea prevederilor cincinalului, pentru abnegația și hotărîrea cu care înfăptuiesc politica partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice).Informările prezentate, discuțiile purtate în cadrul plenarei au subliniat pe bună dreptate că succesele în dezvoltarea noastră economică ar fi fost și mai mari dacă nu ar fi continuat să se manifeste o serie de neajunsuri și defecțiuni, dacă s-ar fi acționat cu mai multă hotărire pentru traducerea în viață a măsurilor stabilite de Comitetul Central, de conducerea partidului și statului, a prevederilor legilor în vigoare. Analizînd cu spirit de răspundere stările de lucruri din economie, conferințele județene de partid și adunările generale ale oamenilor muncii au elaborat programe concrete menite să înlăture lipsurile existente, să pună mai bine in valoare rezervele economiei, să asigure toate condițiile pentru realizarea cincinalului înainte de termen. în acest cadru au fost luate importante angajamente privind depășirea prevederilor maximale ale planului pe acest an. Municipiul București și un număr de 36 județe și-au propus să depășească planul pe 1973 la producția marfă industrială cu aproape 6 miliarde lei. La export, 18 județe s-au angajat să depășească prevederile planificate pe anul în curs cu peste 180 milioane lei valută. Angajamente importante au fost luate, de asemenea, în domeniul creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție, sporirii beneficiilor, punerii mai rapide în funcțiune a noilor capacități productive.Se poate aprecia că ministerele, centralele și întreprinderile — ac- ționînd în spiritul indicațiilor și orientărilor stabilite de plenara din noiembrie anul trecut — au
II. SARCINILE ORGANELOR DE PARTID Șl DE STAT, 

ALE COLECTIVELOR DE OAMENI Al MUNCII 
PRIVIND VALORIFICAREA TOT MAI EFICIENTĂ 

A REZERVELOR Ș! POSIBILITĂȚILOR ECONOMIEI 
NAȚIONALE ÎN SCOPUL ÎNDEPLINIRII 

Șl DEPĂȘIRII PLANULUI PE 1973
1. Pentru modernizarea și creșterea eficienței 

activității industrialeO deosebită atenție va trebui acordată în continuare folosirii depline a capacităților de producție. Sporirea producției pe a- ceastă cale impune o preocupare mult mai mare pentru întreținerea corespunzătoare a utilajelor și instalațiilor. Este necesar să fie luate măsuri pentru prelungirea perioadelor de lucru, redu- cîndu-se la minim întreruperile pentru reparații. Întreruperile frecvente produc, după cum se știe, dereglări în funcționarea ln- stalațiilor. accelerează uzura lor și de aceea trebuie făcut totul pentru a prelungi durata dintre reparații.O problemă de bază de care depinde îndeplinirea cu succes a planului pe acest an și pentru a

pregătit în condiții mai bune îndeplinirea planului pe acest an. S-a acționat mai operativ pentru defalcarea sarcinilor pînă la fiecare loc de muncă, pentru nominalizarea producției și stabilirea de repartiții la principalele materii prime și utilaje. în întreaga țară domnește o atmosferă de puternic entuziasm în muncă, toți cei ce muncesc de la orașe și sate își concentrează eforturile pentru valorificarea la maxim a resurselor noastre economice în scopul realizării în fapt a tuturor angajamentelor asumate.în primele două luni, prevederile maximale ale planului pe ansamblul industriei s-au' realizat cu o depășire, asigurîndu-se o creștere de circa 14,5 Ia sută a producției față de aceeași perioa- 

cărei soluționare trebuie luate în continuare măsuri energice este aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor. Elanul pe anul 1973-asigură baza materială necesară pentru realizarea producției programate. Un mare număr de produse și grupe de produse au fost repartizate consumatorilor prin plan. Principalele grupe de utilaje pentru noile capacități au fost detaliate fizic pe uzine producătoare, corelîndu-se mai bine livrarea acestora cu termenele de punere în funcțiune a investițiilor.Cu toate acestea, la începutul lunii februarie mai rămăsese necontractată aproape 23 la sută din producția marfă planificată pe 1973. Trebuie lichidată rapid a-

IN ZIARUL DE AZI:

• Ieri a avut loc, la 
Paris, semnarea ac
tului final al Confe
rinței internaționale 
asupra Vietnamului

IN PAGINA a VI-A

• Chemarea Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Stu
dențești din Centrul uni
versitar București adre
sată organizațiilor stu
dențești din întreaga 
țară. (Tn pag. a V-a).

dă a anului trecut. După datele de pînă acum, depășirea pe două luni însumează aproape 100 milioane lei. Un mare număr de întreprinderi, au depășit sarcinile planului stabilite pe aceste luni. Aceasta demonstrează că prevederile planului pe 1973 sînt realiste, existând toate condițiile pentru realizarea lor cu succes.Revine ministerelor, centralelor și întreprinderilor, organelor și organizațiilor de. partid sarcina de a' desfășura o intensă activitate pentru unirea tuturor forțelor în- tr-o direcție unică, lichidînd neajunsurile care mai dăunează activității economice, valorificînd mai bine marile rezerve și posibilități de care dispune economia noastră națională.

ceastă rămînere în urmă. Este necesar să se înțeleagă că aceasta nu este o chestiune facultativă, ci o. obligație pe care nimeni nu-și poate permite să o nesocotească.Buna desfășurare a aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor depinde în mare, măsură de asigurarea materiilor prime și materialelor din import. Cunoscând nevoile constante, de perspectivă, ale economiei. Ministerul Comerțului Exterior, ministerele e- coriomice trebuie să se preocupe de încheierea unor contracte externe de lungă durată, care să a- sigure aprovizionarea întreprinderilor în bune condiții.
(Continuare în pag. a Il-a)

încheierea 
lucrărilor plenarei 
Comitetului Central

al Partidului
Comunist Rumân
în ziua de 2 martie 1973 

s-au încheiat lucrările plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

1. — Plenara a analizat 
și dezbătut modul în care se 
desfășoară aplicarea măsuri
lor stabilite de Comitetul 
Central al P.C.R. în noiem
brie 1972, pentru pregătirea 
condițiilor necesare îndepli
nirii si depășirii planului pe 
1973.'

Comitetul Central a apre
ciat că, în perioada care a 
trecut ds la Plenara din no
iembrie 1972, ministerele, or
ganele și organizațiile de 
partid, unitățile economice de 
pe întreg cuprinsul țării au 
desfășurat o intensă activita
te pentru soluționarea pro
blemelor de care depinde 
realizarea în bune condiții a 
planului pe anul 1973 și că au 
fost adoptate măsuri pentru 
eliminarea neajunsurilor și 
deficiențelor constatate la 
plenara precedentă, pentru 
perfecționarea organizării și 
conducerii tuturor sectoarelor 
economiei naționale.

în legătură cu problemele 
dezbătute la acest punct al 
ordinii de zi, plenara a a- 
doptat o rezoluție care va fi 
dată publicității.

2. — în direcția aplicării 
în viață a hotărîrilor Congre
sului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., pentru 
perfecționarea organizării și 
conducerii vieții economilco- 
sociaîe, plenara a examinat și 
a aprobat :

— Proiectul de lege privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României ;

— Proiectul de lege cu 
privire la înființarea, organi
zarea și funcționarea Curții 
Superioare de Control Finan
ciar ;

— Proiectul de lege pri
vind înființarea și funcționa
rea Consiliului pentru pro
blemele organizării econo
mico-sociale. '

Plenara a stabilit ca aceste 
proiecte de legi să fie supuse 
dezbaterii publice și apoi 
înaintate Marii Adunări Na
ționale.

Plenara a examinat și a- 
probat propunerile de modi
ficare a Legii nr. 9/1968 pen
tru dezvoltarea construcției 
de locuințe, vînzarea de lo
cuințe din fondul de stat că
tre populație și construirea 
de case proprietate perso
nală, de odihnă și a Legii nr. 
10/1968 privind administra
rea fondului locativ și regle
mentarea raporturilor dintre 
proprietari și chiriași și a sta
bilit să fie supuse dezbaterii 
publice înainte de a fi înain
tate spre aprobare Marii A- 
dunări Naționale.

3. ~^ Plenara Comitetului 
Central a luat în dezbatere și 
a aprobat hotărîrea cu pri
vire la îmbunătățirea organi
zării și retribuirii muncii în a- 
gricultură.

Hotărîrea va fi dată publi
cității.

4. — Plenara a adoptat o 
hotărîre cu privire la îmbună
tățirea activității de educație 
fizică și sport, care va fi dată 
publicității.

5. — Aplicînd în viață ho- 
tărîrile Conferinței Naționale 
a P.C.R., plenara a adoptat 
unele măsuri privind reduce
rea numărului cadrelor de 
conducere și îmbunătățirea 
structurii organizatorice la 
ministere, centrale și organi
zații economice.

6. — Aprobînd în unani
mitate activitatea internațio

nală a Partidului Comunist 
Român și statului român în 
1972, plenara Comitetului 
Central a constatat cu satis
facție că, în anul care a 
trecut, Partidul Comunist Ro
mân și guvernul Repu
blicii Socialiste România au 
desfășurat o activitate in
ternațională deosebit de bo
gată, multilaterală, în deplină 
concordanță cu interesele fun
damentale ale poporului ro
mân și cu cerințele generale 
ale cauzei păcii, democrației, 
colaborării și socialismului în 
întreaga lume. Plenara relevă 
că evenimentele internațio
nale petrecute în ocest răs
timp au adus noi confirmări 
ale justeței politicii externe a 
fjartidului și statului care are 
a bază orientările stabilite 
de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale 
P.C.R.

Comitetul Central a dat o 
înaltă apreciere activității 
neobosite desfășurate de se
cretarul general al parti
dului, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atît pentru elabo
rarea principială, cit și pen
tru înfăptuirea practică a po
liticii externe a partidului și 
statului. Această activitate a 
dus la creșterea prestigiului 
României pe plan mondial, a 
înscris o contribuție valoroasă 
la promovarea destinderii in
ternaționale, la dezvoltarea 
dialogului și a colaborării în
tre state, la statornicirea unor 
raporturi noi, bazate pe în
credere și egalitate între toa
te țările, la afirmarea dreptu
lui popoarelor de a-și decide 
propria soartă, precum și la 
cauza întăririi unității forțe
lor socialismului, democrației 
și păcii.

La plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, în comisii și în 
plen, au luat cuvîntul 196 
participant-

în ședința plenarei de 
vineri au vorbit tovarășii : 
loan Ursu, președintele Con
siliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, lulia Pasca, 
director al fabricii de trico
taje pentru copii „1 Iunie" 
din Timișoara, Gheorghe Va- 
silichi, Trandafir Cocîrlă, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al 
P.C.R., Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Topoleanu, director 
general al Centralei industriei 
lînei, Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, Tra
ian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Virgil 
Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comer
țului interior, Dumitru Coliu, 
losif Uglar, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Șatu- 
Mare al P.C.R., Ștefan Voicu 
și Barbu Zaharescu.

în încheierea lucrări
lor, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a rostit o cu- 
vîntare care este dată publi
cității. Tn unanimitate, Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român și-a însușit 
analiza, concluziile și sarci
nile cuprinse în expunerea 
secretarului general al P.C.R.
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CUVÎhlTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)O deosebită atenție trebuie a- cordată aprovizionării cu piese de schimb a unităților economice în vederea bunei funcționări a mașinilor și instalațiilor, utilizării depline a capacităților de producție. Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale, C.S.P., împreună cu ministerele, trebuie să verifice stadiul asigurării pieselor de schimb pentru anul 1973 în fiecare unitate, acționînd imediat pentru soluționarea tuturor problemelor. Centralele trebuie să-și îndeplinească cu mai multă răspundere atribuțiile ce le revin prin lege în domeniul aprovizionării tehni- co-materiale a unităților componente.O altă problemă centrală a activității noastre economice este îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului de investiții care în acest an prezintă o creștere de aproape 12 la sută față de realizările anului 1972. Trebuie să fie tuturor clar că realizarea integrală a acestui program de investiții condiționează în mod ho- tărîtor înfăptuirea înainte de termen a cincinalului. Planul pe primele două luni ale anului acesta, la investiții nu s-a realizat cu circa 1,7 miliarde lei. Unii tovarăși' au arătat o serie de neajunsuri mari care se mai manifestă în acest domeniu. Vor trebui luate măsuri energice pentru grăbirea elaborării documentațiilor tehnice, folosind mai bine potențialul de proiectare și atrăgînd la această activitate și specialiști din institute de cercetare și învățămînt, din administrația proprie, precum și din centrale și întreprinderi. Se impune, de asemenea, ca un volum mai mare de proiecte de execuție și detalii să fie elaborate și pe șantiere. Prin asigurarea unei conlucrări eficiente între proiectanți, constructori și beneficiarii de investiții vor trebui revizuite proiectele ce se dovedesc neeconomice, stabilindu-se soluții constructive cît mai eficiente, cu un consum de materiale cît mai scăzut. Organismele nou . create’pentru coordonarea și controlul activității în construcții trebuie să ia măsuri ferme care să ducă la creșterea nivelului calitativ al studiilor teh- nico-economice și al proiectelor de execuție, să asigure o eficiență sporită în realizarea investițiilor și exploatarea noilor capacități.Există, de asemenea, neajunsuri în contractarea utilajelor pentru unele obiective noi. In timp ce pe unele șantiere se întîrzie livrarea utilajelor, pe altele rămînerile în urmă în execuția lucrărilor au determinat formarea unor stocuri de mașini și instalații.Dacă mai puțin de 50 la sută din utilajele existente ar fi fost montate la timp, programul de investiții ar fi fost chiar depășit. Iată de ce adoptarea de măsuri concrete în vederea punerii în funcțiune a utilajelor existente reprezintă o sarcină de prim ordin în economia noastră. Pentru grăbirea lucrărilor de montaj pe șantierele rămase în urmă ministerele trebuie să constituie — așa cum s-a hotărît de altfel și s-a menționat și în cursul discuțiilor — echipe de montori care să sprijine constructorii în recuperarea întîrzierilor. In viitor este necesar să fie introdusă în plan sarcina ministerelor de a asigura montarea și darea în folosință a mașinilor și utilajelor. In nici un caz această recuperare nu trebuie făcută prin reducerea timpului de efectuare a probelor tehnologice sau în dauna calității lucrărilor de montaj. Luîndu-se măsuri pentru grăbirea montării tuturor instalațiilor și mașinilor, trebuie să se acorde cea mai mare atenție calității lucrărilor de montaj — condiție esențială pentru buna funcționare ulterioară a utilajelor. Realizarea volumului de eonstrucții-montaj prevăzut pe a- cest an impune organizarea mai bună a muncii pe șantiere, adoptarea de soluții constructive și tehnologii de execuție perfecționate, mecanizarea' lucrărilor cu consum mare de manoperă, extinderea folosirii utilajelor în două și chiar trei schimburi. Trusturile, întreprinderile și șantierele trebuie să asigure condițiile necesare pentru extinderea acordului global, care s-a dovedit și în construcții o formă eficientă și stimulativă de organizare și remunerare a muncii, îndeplinirea integrală a planului de investiții trebuie să devină u- nul din obiectivele centrale permanente ale ministerelor, comitetelor județene de partid, ale centralelor industriale și întreprinderilor, ale organelor și organizațiilor partidului nostru, ale tuturor oamenilor muncii.Realizarea cu succes a prevederilor planului pe 1973, ca de altfel ale întregului cincinal, este condiționată într-un înalt grad de-accelerarea procesului de modernizare a produselor, de înnoirea și ridicarea continuă a calității acestora. Toate forțele noastre tehnice trebuie concentrate în direcția scurtării duratei de asimilare a produselor noi, cu performanțe calitative superioare, la gradul de integrare prevăzut. Este necesar să fie întărită răspunderea întreprinderilor pentru nivelul calitativ al produselor. în viitor va trebui ca, odată eu documentele de livrare, să se e- mită și „certificatul de calitate" semnat de conducătorul unității și de controlorul calității. Este necesar să se asigure un asemenea control al calității încît să se evite în mod categoric ieșirea de pe porțile fabricii a vreunui produs care nu corespunde exigențelor calitative stabilite în plan. Respectarea indicilor de calitate este o obligație 

primordială de cea mai mare răspundere a conducerilor întreprinderilor, a organizațiilor de partid, sindicale și de tineret, este pînă la urmă ‘o sarcină patriotică a fiecărui colectiv, a fiecărui muncitor.Așa cum am arătat și la Conferința Națională, noi concepem realizarea înainte de termen a cincinalului nu pe seama intensificării efortului fizic, ci în principal pe seama creșterii eficienței economice, a promovării mai rapide a progresului tehnic în producție, extinderii mecanizării și automatizării, organizării pe baze științifice a producției și muncii în fiecare întreprindere. Indicele sintetic fundamental al eficienței este, după cum se știe, nivelul productivității muncii. Cu toate succesele obținute în acest domeniu, nivelul productivității atins în anul 1972 se află sub prevederile cincinalului cu aproape 1 200 lei pe salariat. Gradul de utilizare a timpului s-a menținut în industria republicană în 1972 la nivelul anului 1971 — de 94,6 la sută. Pentru a se înțelege cît se pierde prin utilizarea nesatisfăcătoare a timpului de lucru, voi menționa că în prezent în. economia noastră se realizează în- tr-o oră o producție industrială de 70 milioane lei. Ținînd seama de pierderile de cîteva zeci de milioane zile-om muncă, vă închipuiți cîte miliarde se irosesc prin nefolosirea întregului potențial al uzinelor noastre, prin faptul că nu se utilizează tot timpul de lucru.Planul pe 1973 prevede creșterea productivității muncii în industria republicană cu 9,1 la sută. In vederea realizării acestei sarcini s-au stabilit programe de măsuri pe ministere, centrale și întreprinderi. Ministerele trebuie să ia măsuri ferme pentru îndeplinirea în cel mai scurt timp a acestei sarcini, pentru stabilirea în fiecare întreprindere a modalităților de eliminare a cauzelor care au generat rămîneri în urmă la productivitatea muncii.Asigurarea creșterii eficienței impune eforturi sporite pentru reducerea cheltuielilor de producție. Cu toate realizările obținute, trebuie spus că în primii doi ani ai cincinalului cheltuielile de producție planificate au fost depășite, ceea ce a dus la diminuarea acumulărilor bănești cu aproape 4,2 miliarde lei. Sarcina ministerelor, a organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii este recuperarea, în cursul anului 1973, a tuturor rămînerilor în urmă din anii 1971 și 1972. Pentru aceasta trebuie dusă o luptă intransigentă împotriva consumurilor exagerate ele materii prime și materiale, împotriva rebuturilor, a oricăror forme de risipă care măresc prețul de cost, diminuează venitul național, dăunîpd prin a- ceasta însăși bunăstării poporului. Așa cum am menționat și la plenara din noiembrie, pînă și consumul luminii la un bec de 25 W trebuie să constituie o preocupare a conducerii întreprinderilor ; fiecare kilowatt consumat inutil ridică prețul de cost, aduce daune economiei naționale, bunăstării întregului popor.întreprinderile trebuie să examineze cu cea mai mare atenție și răspundere cauzele care au dus la depășirea normelor de consum și să stabilească măsuri pentru reducerea lor rapidă, combătîndu-se orice atitudine de automulțumire manifestată în această direcție de unele cadre tehnice și economice. Trebuie încheiată . rapid acțiunea de revizuire a normelor de consum, astfel încît începînd cu trimestrul II al acestui an să se lucreze pretutindeni cu norme îmbunătățite.
2. Noi măsuri pentru perfecționarea 

conducerii și organizării vieții 
economico-socialeSoluționarea problemelor complexe de care depinde dezvoltarea economico-socială a țării impune aplicarea integrală a hotărîrilor Conferinței Naționale privind perfecționarea organizării și conducerii economiei. Cu toate rezultatele obținute în ultimii ani în perfecționarea și simplificarea structurilor organizatorice, în apropierea conducerii de producție, lichidarea centralismului excesiv, a u- nor paralelisme și verigi intermediare în conducerea activității e- conomice, așa cum pe bună dreptate s-a apreciat în plenară, în a- ceste domenii mai dăinuie încă serioase lipsuri, anomalii și fenomene negative.In primul rînd, trebuie să ținem seama de faptul că în acești ani au intrat, și în următorii ani vor continua să intre în producție, un tnare număr de obiective noi, de înaltă tehnicitate, a căror bună funcționare cere specialiști și cadre de conducere competente. Lichidarea lipsurilor existente în încadrarea cu specialiști a unităților de producție impune luarea unor măsuri pentru deplasarea acestora din ministere și centrale în întreprinderi, acolo unde se decide soarta producției. Este necesar de acee'a să se asigure pe toate treptele organizatorice — ministere, direcții generale, centrale și întreprinderi — o mai rațională repartizare și utilizare a forțelor, o judicioasă distribuire a cadrelor de conducere și de specialiști în favoarea activității directe de producție. Vreau să atrag atenția asupra încadrării unităților noi. Este inadmisibilă practica de a li se trimite, de regulă, absolvenții anului

Trebuie arătat că cheltuielile neproductive se mențin încă ridicate, iar în unele sectoare chiar au crescut, reducîndu-se beneficiile. Este necesar ca Ministerul Finanțelor și băncile să analizeze de urgență cauzele acestor fenomene — împreună cu ministerele și organizațiile economice respective — și să determine măsuri hotărîte pentru remedierea situației. Consider că organele financiare acordă încă o slabă atenție eficienței activității economice, manifestă în această direcție o insuficientă exigență, nu acționează cu fermitate împotriva diferitelor forme de gospodărire neraționâlă a fondurilor materiale și financiare ale întreprinderilor. Avem o lege financiară care prevede măsuri foarte bune, răspunderi precise ale organizațiilor financiare, pînă la fiecare unitate. Ea trebuie aplicată cu toată fermitatea ! Ministerul Finanțelor, băncile sînt chemate să-și îmbunătățească radical activitatea, să acționeze mult mai prompt atunci cînd într-un sector sau altul apar neajunsuri în utilizarea fondurilor, să controleze cu strictețe situația financiară a fiecărei unități, să vegheze permanent la buna administrare a avuției noastre naționale.Este necesar, totodată, să se introducă mai multă ordine și în ce privește formarea prețului de cost al produselor. Pe lingă reducerea cheltuielilor, se impune perfecționarea planificării, evidenței și calculării prețului de cost pe fiecare produs. în fiecare întreprindere, secție și loc de producție trebuie să existe planuri de cheltuieli care să fie urmărite și îndeplinite în modul cel mai riguros. Se impune să fie lichidată practica unor ministere care — sub pretextul unor așa-zise îmbunătățiri de calitate sau modificări sortimentale — măresc în mod nejustificat prețurile de producție. Organele economice, conducerile întreprinderilor, organizațiile de partid au datoria să analizeze temeinic aceste probleme. Dacă comitetele județene de partid și-au îmbunătățit mult activitatea — și în aceste zile, în plenară, s-a observat cu cîtă competență analizează și soluționează ele diferitele probleme ale dezvoltării economice — de problemele eficienței economice, ale prețului de cost ele nu s-au apropiat încă așa cum se cuvine. Vreau să atrag atenția organelor de sinteză, ministerelor și organelor locale că în determinarea gradului de îndeplinire a planului se vor folosi prețurile constante prevăzute inițial în cincinal. Numai în comparație cu a- ceste prețuri trebuie să se lucreze, pentru că pe această bază s-a întocmit planul. Orice modificări de prețuri nu vor fi luate în considerație. Nici o formă de umflare a prețurilor nu poate fi admisă sub nici un motiv. Avem o lege în această privință și ea trebuie aplicată. Consiliul Controlului Muncitoresc, împreună cu Comitetul pentru Prețuri și celelalte organe de sinteză, au datoria să nu admită nicăieri și în nici un fel umflarea prețurilor de producție. Trebuie să împiedicăm ca, pe calea majorării prețurilor de produc- ' ție, să se acopere deficiențele în modul de utilizare a fondurilor materiale și financiare puse la dispoziția conducerilor întreprinderilor. Consider necesar ca în analiza de bilanț a activității economice pe anul 1972 o deosebită atenție să fie acordată situației prețurilor de producție, luindu-se măsuri hotărîte împotriva fenomenelor negative ce se mai manifestă în acest domeniu. Formarea prețurilor, absolut pe toate treptele 

în care întră în producție unitățile respective. Acest lucru condamnă de la început aceste unități la o activitate slabă, la lipsuri serioase. Este necesar ca absolvenții noi să fie repartizați, de regulă, în unitățile vechi, iar unitățile noi să fie încadrate cu specialiști cu experiență din centrale, întreprinderi și ministere — și numai într-o mică proporție cu specialiști tineri. Numai astfel se va asigura ca a- ceste unități să-și poată desfășura activitatea în condiții bune. Această acțiune de redistribuire a cadrelor impune lichidarea neîntîr- ziată și hotărîtă a oricăror fenomene de paralelism și suprapunere. Există încă verigi intermediare care mențin un aparat administrativ umflat, îndeosebi funcționăresc — în rîndul căruia se găsesc mulți specialiști — și care generează birocratism, îngreunează rezolvarea operativă a problemelor din întreprinderi, încarcă prețul de cost al producției cu cheltuieli inutile, grevează bugetul de stat, în sensul hotărîrilor Conferinței Naționale este necesar să se acționeze ferm pentru eliminarea verigilor intermediare, creșterea răspunderii și competenței centralelor și întreprinderilor. Trebuie simplificate în mod . radical raporturile, la nivel central, între ministere și diferite organe de sinteză, precum și pe verticală, între ministere, centrală și întreprindere. Se impune reducerea la strictul necesar a aparatului administrativ, funcționăresc, îndreptînd specialiștii spre activitatea productivă. Este inadmisibil ca unele sectoare de concepție din întreprinderi, proiectarea și cercetarea să ducă lipsă de 

organizatorice, trebuie să se încadreze cu cea mai mare rigurozitate în normele legale:Plenara din noiembrie a atras în mod serios atenția ministerelor, centralelor și întreprinderilor asupra necesității de a asigura calificarea forței de muncă în pas cu necesitățile dezvoltării economiei. Anual numărul de salariați crește în țara noastră cu 200-250 mii și în cea mai mare parte aceștia sînt trimiși să lucreze la mașini și utilaje de înaltă tehnicitate. Așa cum s-a hotărît, este necesar ca încă la aprobarea execuției noilor obiective și capaci-. tăți de producție să se stabilească măsuri concrete pentru recrutarea și pregătirea forței de muncă. In general, va trebui asigurată o mai bună corelare a planurilor de școlarizare cu nevoile reale ale unităților productive, evitîndu-se situațiile de astăzi cînd la unele profesii se formează un număr insuficient de muncitori calificați, în timp ce la altele absolvenții nu pot fi încadrați în meseriile pentru care s-au pregătit. O deosebită atenție trebuie acordată bunei desfășurări a învățămîntului profesional și tehnic. Se impune ca ministerele și consiliile populare județene să se preocupe mai mult de dezvoltarea acestei rețele de învățămînt. Este necesar să se ia de urgență măsuri în vederea sporirii numărului de elevi pentru meseriile deficitare. Ministerul Educației și Invățămîn- tului, Ministerul Muncii și Comitetul Central al U.T.C. să sprijine în mai mare măsură, prin acțiuni coordonate, orientarea profesională a absolvenților școlilor generale și liceelor de cultură generală. Ministerele și centralele, organele locale au, de asemenea, datoria să exercite un control permanent asupra activității de reciclare și ridicare a calificării profesionale a oamenilor muncii, lichidînd mani- fe'stările de formalism și lipsă de continuitate care mai dăinuie în acest domeniu. Cred că nu este necesar să insist asupra importanței, deosebite pe care o are ridicarea cunoștințelor profesionale, tehnice ale muncitorilor, chemați să manevreze, să stăpînească utilaje de înaltă tehnicitate.Plenara din noiembrie a Comitetului Central a atras atenția asupra necesității unei mai raționale și eficiente utilizări a potențialului nostru științific, eliminînd dispersarea forțelor pe un număr excesiv de mare de teme din care unele de importanță minoră. Planul pe anul 1973 marchează un a- numit progres în acest sens, dar și în această direcție se poate spune că s-au făcut abia primii pași ; această orientare va trebui în continuare adîncită și dezvoltată. Se impune ca cercetarea științifică să aducă o. contribuție mai mare, mai directă și mai operativă, la rezolvarea problemelor de care depinde îndeplinirea cincinalului înainte de termen, îndeosebi a celor privind valorificarea superioară a resurselor materiale și reducerea consumurilor specifice de materii prime, promovarea tehnologiilor moderne, înnoirea producției și asimilarea de produse cu caracteristici superioare.Trebuie accelerată înființarea institutelor centrale coordonatoare pentru principalele ramuri și domenii de activitate, oferind astfel cadrul organizatoric corespunzător pentru mobilizarea tuturor forțelor spre problemele cele mai stringente, de interes prioritar ale economiei și dezvoltării sociale. Este, de asemenea, necesar ca-Consiliul Național pentru Știință ’și Tehnologie, ministerele economice să acționeze mai energic pentru aplicarea rapidă a rezultatelor cercetărilor în producție.

cadre tehnice, în timp ce un mare număr de specialiști sînt angajați în lucrări administrative în ministere și centrale, chiar și în întreprinderi. Specialiștii cu pregătire superioară sînt folosiți în numeroase cazuri la lucrări care pot fi executate de personal cu pregătire- medie.Unii tovarăși din conducerea ministerelor au spus aici că există întîrzieri în elaborarea unor proiecte, în timp ce în ministere lucrează în funcții administrative un mare număr de ingineri. Toate forțele trebuie îndreptate spre întreprindere, spre proiectare și cercetare. întreprinderea trebuie să stea permanent în atenția organelor de partid și de stat. Este necesar să se înțeleagă că venitul național nu se creează în birouri,-ci numai în producția materială. Reducerea- personalului funcționăresc și mărirea proporției celor care lucrează direct în producție este o condiție fundamentală a creșterii productivității muncii sociale, a sporirii avuției naționale, a creșterii bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.După cum ați văzut, Comitetul Executiv a considerat necesar ca, acționînd în spiritul hotărîrilor Conferinței Naționale, să treacă la redistribuirea cadrelor începînd cu posturile de miniștri adjuncți, secretari generali și alte cadre de conducere. Simplificarea și raționalizarea aparatului economic administrativ vor trebui să fie extinse și aprofundate la toate nivelurile organizatorice. Ministerele,.. centralele economice, întreprinderile vor trebui să reducă substanțial numărul treptelor ierarhice, care, ge

nerează formularistică „și birocratism, trecînd la comasarea direcțiilor generale, direcțiilor și serviciilor, a birourilor și celorlalte compartimente. . Pe baza raționalizării structurilor organizatorice urmează să se realizeze o reducere de cel puțin o treime a personalului de conducere ; totodată, va trebui să se asigure o scădere substanțială a personalului tehnico-administrativ. Este necesar Să se creeze condițiile corespunzătoare ca personalul de conducere și specialitate să se poată consacra în întregime activității de concepție, de control și îndrumare, perfecționând stilul de muncă, eliminînd cu hotărîre ședințele de prisos care consumă timp și absorb energie în discuții interminabile, de multe ori sterile, lipsite de orice urmare, în dauna muncii concrete, rezolvării practice a problemelor impuse de viață, de buna desfășurare a producției. Vor trebui, totodată, mult sporite atribuțiile direcțiilor generale și direcțiilor din ministere și celelalte organe centrale și locale, stabilindu-se, totodată, ca acestea să aibă relații directe cu compartimentele corespunzătoare ale organelor de sinteză economică și ale altor instituții.Este, de asemenea, necesar să fie continuată acțiunea de grefare a centralelor industriale pe
3. Prevederi care vor stimula eforturile 

țărănimii pentru creșterea producției 
agricole, vor contribui la îmbunătățirea

■ activității în agricultură
Stimați tovarăși,Și în agricultură se poate spune că anul 1973 este hotărîtor pentru înfăptuirea prevederilor cincinalului — și de aceea se cer luate măsuri deosebite pentru realizarea în bune condiții a lucrărilor agrozootehnice în vederea obținerii de producții vegetale și animale sporite. Este necesar să se ia măsuri urgente pentru terminarea arăturilor pe suprafețele rămase nearate din toamnă, pentru pregătirea terenului și însămînțarea culturilor, potrivit cu. planul fiecărui județ, al fiecărei unități agricole în parte, în raport cu condițiile din această primăvară. Se cer luate măsuri speciale pentru asigurarea întregii cantități de legume planificată ; în fiecare județ și în fiecare unitate trebuie stabilite suprafața corespunzătoare afectată . legumiculturii, structura speciilor de legume, precum și eșalonarea producției, astfel încît să se asigure necesarul de legume timpurii, de vară și de toamnă, atît pentru consum proaspăt, cît și pentru industrializare și export. Avem a- semenea condiții încît practic toate județele pot și trebuie să-și soluționeze problemele aprovizionării.O problemă centrală a agriculturii noastre este gospodărirea cu maximum' de grijă și răspundere a fondului funciar. Trebuie acordată .mai multă atenție realizării programului de îmbunătățiri funciare, desecări și de scurgere a a- pelor — care acoperă mari suprafețe. Trebuie să realizăm planul de irigații și să folosim cît mai eficient toate suprafețele irigate. Ministerul Agriculturii, comitetele județene de partid, aparatul agricol trebuie să întreprindă acțiuni mai ferme pentru scurgerea apelor și corectarea excesului de umiditate, pgntru îmbunătățirea solului, precum și pentru cultivarea tuturor terenurilor libere din vetrele de sat, dintre construcțiile agrozootehnice și a celor rezultate din limitarea drumurilor de acces.Eforturi deosebite trebuie depuse în continuare pentru creșterea producției zootehnice, ținînd seama de faptul că în ultima vreme producția medie de lapte a înregistrat o tendință de scădere, iar indicele de natalitate la vaci este încă redus. Trebuie să se pună mai multă ordine în activitatea fermelor zootehnice, acordîndu-se o atenție deosebită creșterii, în fiecare unitate, a animalelor de reproducție, sub îngrijirea unui personal special bine pregătit. în acest sens trebuie să se constituie ferme speciale, a- cordîndu-se și ajutorul necesar pentru buna funcționare a acestora, îndeplinirea sarcinilor pe care ni le-am propus în dezvoltarea zootehniei impune luarea de măsuri energice pentru asigurarea bazei furajere necesare.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor trebuie
4, Vom intensifica schimburile comerciale, 

cooperarea și colaborarea economică 
cu alte state

Stimați tovarăși,Am subliniat în repetate rinduri importanța pe care o au pentru progresul rapid și multilateral al țării noastre schimburile comerciale, cooperarea și colaborarea economică cu alte state. Pornind de la acest considerent, partidul și guvernul promovează o politică de dezvoltare largă a relațiilor de colaborare și schimburi «multilaterale cu toate statele lumii, în spiritul principiilor egalității depline în drepturi și avantajului reciproc. In ultimii ani au fost încheiate a- corduri de cooperare cu peste 60 de țări și s-au finalizat peste 240 

structura principalelor întreprin-' deri din componența lor, asigurind integrarea efectivă a activității centralei și întreprinderii de bază, eliminînd paralelismele în exercitarea atribuțiilor. Centralele .— folosind un aparat restrîns și o- perativ — trebuie să preia în fapt toate sarcinile care privesc problemele generale ale întreprinderilor subordonate, îndeosebi cele legate de aprovizionarea tehnico- materială, de contractarea și desfacerea producției, realizarea investițiilor, introducerea progresului tehnic. întreprinderile trebuie să-și concentreze atenția spre producție, pe ridicarea calității ei.în plenară au fost dezbătute și adoptate proiectele de acte normative referitoare la înființarea și funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Curții Superioare de Control Financiar și Consiliului pentru problemele organizării economico-sociale, reglementîndu-se astfel noi și importante probleme ale perfecționării organizării și conducerii economiei. Adoptarea acestor măsuri are drept scop urgentarea traducerii în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale. în fond, prin aceste măsuri se soluționează cea mai mare parte a sarcinilor privind perfecționarea organizării și conducerii vieții eco

să urmărească permanent, în fiecare unitate, realizarea producției vegetale și animale planificate, îndeplinirea sarcinilor de livrare către stat, de aceasta depinzîrid asi- ; gurarea în bune condiții a consumului populației și satisfacerea nevoilor economiei naționale.O atenție deosebită trebuie a- cordată dezvoltării și îmbunătățirii activității industriei alimentare. Există un program, stabilit în concordanță cu prevederile Congresului al X-lea, pentru ridicarea rapidă a nivelului unităților din industria alimentară. Trebuie să spunem însă că acest program nu s-a realizat în bune condiții în ultimii doi ani. Este necesar ca Ministerul Agriculturii, Industriei A- limentare și Apelor, împreună cu comitetele județene de partid și consiliile populare pe teritoriul cărora se află aceste unități, să ia toate măsurile pentru realizarea programului privind dezvoltarea industriei alimentare, valorificarea' superioară a produselor agricole, asigurind astfel aprovizionarea populației cu o gamă mai largă de produse agro-alimentare.Creșterea continuă a gradului de înzestrare tehnică a agriculturii impune perfecționarea activității de pregătire profesională a țărănimii. Este de înțeles că o agricultură la nivelul cerințelor actuale ale științei și tehnicii necesită oameni pregătiți în mod corespunzător. Actualele forme de învățămînt agrozootehnic de masă sînt cu totul insuficiente și va trebui să instituim forme mai eficiente de pregătire. Va trebui creat un sistem mai avansat de pregătire profesională a țăranilor, pe baza unui program de perspectivă, temeinic e- laborat, în concordanță cu cerințele științei moderne, ale unei a- griculturi intensive de înalt randament.Plenara Comitetului Central a dezbătut noi măsuri pentru generalizarea acordului global și îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în agricultură. Ridicarea venitului garantat în cooperativele agricole — la 1 200 lei lunar în zootehnie, 900 lei în legumicultura și viticultură, 800 lei în pomicultură — în condițiile aplicării acordului global, care asigură creșterea veniturilor pe măsura creșterii producției livrate, va avea un puternic efect stimulator asupra țărănimii, va contribui la mai buna valorificare a forței de muncă din agricultură și la creșterea rapidă a producției în unitățile cooperatiste. Doresc să insist ca prevederile acordului global să fie luate ca bază, organizîndu-se în acest spirit munca în toate cooperativele agricole de producție. Chiar în cooperativele cu o situație bună trebuie să pornim de la această bază.Este necesar să se pună ordine și în ce privește prețul de cost în 

de acțiuni și convenții de cooperare. Desigur, noi concepem schimburile comerciale, desfășurarea colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice internaționale în condițiile circulației nestingherite a valorilor în ambele sensuri, prin înlăturarea tuturor barierelor și restricțiilor.Corespunzător procesului general de dezvoltare economică, necesității participării noastre tot mai active la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori, planul pe anul 1973 prevede creșteri importante ale volumului comerțului exterior și realizarea unui număr sporit de ac

nomico-sociale. Avem toate condițiile ca pînă la jumătatea anului să încheiem elaborarea măsurilor și legilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională. Elaborarea acestor reglementări, care vizează practic toate laturile vieții sociale din țara noastră, a necesitat un mare volum de studii, analize, numeroase experimentări, o largă consultare cu cadre de specialitate, cu activiști de partid și de stat, cu oameni ai muncii. In procesul traducerii lor în viață vor mai apărea probabil necesare unele perfecționări și adaptări. Am creat un cadru organizatoric legal, care asigură desfășurarea în bune condiții a întregii' activități' economice și sociale. Acum, esențial este concretizarea în fapt a reglementărilor stabilite, desfășurarea unei vaste munci organizatorice practice, în spiritul prevederilor legale, al orientărilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale, pentru valorificarea din plin a posibilităților create d" ansamblul măsurilor adoptate de partid în vederea perfecționării conducerii, organizării și planificării economiei naționale. Hotărî- toare este acum munca organizatorică, practică. De aceasta depinde îndeplinirea cu succes a tuturor sarcinilor ; în această direcție trebuie să ne îndreptăm toate forțele.

cooperative, pentru a putea ști cît costă în mod real un produs sau altul. Măsurile pe care le-am a- doptat pentru îmbunătățirea normării și retribuirii muncii sînt chemate să pună ordine și să introducă disciplină în activitatea cooperativelor agricole de producție — de aceasta depinde dezvoltarea rapidă a agriculturii. Nu putem dezvolta agricultura socialistă în condițiile unei lipse aproape complete de evidență, lucrîndu-se Ia întîmplare. Aceste măsuri vor fi aplicate în mod pipvizoriu pînă la sfîrșitul acestui an — pentru a putea trage toate concluziile necesare — urmînd să fie definitivate pînă în octombrie, pentru ca Ia întocmirea planului viitor să se lucreze <pe baza lor.Acordarea de credite cooperativelor agricole care nu au posibilități financiare să asigure plata venitului garantat și a drepturilor suplimentare rezultate din depășirea planului de producție constituie o expresie elocventă a sprijinului dat de statul nostru întăririi agriculturii cooperatiste, pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii. Este necesar însă să se intensifice eforturile cooperativelor pentru a-și acoperi din surse proprii cheltuielile de producție, pentru a-și îndeplini, la rîndul lor, obligațiile față de stat.începînd din acest an se va introduce salarizarea în acord global și pentru personalul din întreprinderile agricole de stat, atît la cultura plantelor, cît și în zootehnie, ceea ce va trebui să ducă și în a- ceste unități la sporirea producției și a eficienței economice.Au fost stabilite măsuri pentru creșterea rezervelor de stat la cereale și furaje. Va trebui să mărim rezervele de carne și alte produse agro-alimentare.După cum ați văzut, din materialele prezentate, ne preocupăm să aducem unele îmbunătățiri și în conducerea agriculturii, pornind de la faptul că baza conducerii o constituie județul, întreprinderea de stat, consiliile intercooperatiste, cooperativele de producție. Și în agricultură atenția principală va trebui să fie acordată deplasării cadrelor jos, în întreprinderi și cooperative, pentru întărirea din toate punctele de vedere a activității acestora.Conducerea partidului și statului vor examina în continuare și alte măsuri . pentru stimularea producției agricole, precum și pentru mai buna corelare a prețurilor unor produse. Fără îndoială, aplicarea măsurilor stabilite de plenara noastră va constitui un puternic imbold pentru oamenii muncii din agricultură,. va intensifica eforturile pentru mai buna gospodărire a fondurilor materiale și financiare, pentru realizarea și depășirea sarcinilor planului pe 1973 și pe anii următori ai cincinalului.

țiuni de cooperare economică și tehnico-științifică. Aceasta impune ca ministerele, celelalte organisme economice, Comisia guvernamentală de colaborare și cooperare economică și tehnică să se preocupe activ de finalizarea într-un termen mai scurt a acțiunilor de cooperare cu toate țările socialiste, în cadrul C.A.E.R., al comisiilor mixte guvernamentale de colaborare economică și al relațiilor bilaterale.De asemenea, este necesar să se asigure buna desfășurare a cooperării cu țările care au pășit pa

(Continuare în pag. a IH-a)
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(Urmare din pag. a II-a)calea dezvoltării independente, cu toate celelalte țări ale lumii. In ultima vreme au fost create o serie de societăți mixte — atît pe baza propunerilor partenerilor externi, cit și ca efect al inițiativelor întreprinderilor noastre. Este necesar să se asigure o eficiență maximă a fondurilor investite în societățile mixte existente, între- prinzîndu-se, totodată, măsuri pentru crearea de noi asemenea unități atît în străinătate, cît și în țară.îmbunătățirea activității de export impune o atenție deosebită pentru ritmicitatea livrărilor și respectarea cu strictețe a condițiilor de calitate a produselor. Printr-o mai largă div irsificare a sortimentelor cu calități tehnice superioare și cu o finisare exemplară, este necesar să fie ridicat gradul de competitivitate al tuturor mărfurilor românești destinate exportului. Trebuie intensificată preocuparea pentru valorificarea superioară a produselor noastre pe piața externă. Este ne-
5. Noi măsuri pentru îmbunătățirea 

condițiilor de trai ale oamenilor muncii 
de la orașe și sateSiimcsți tovarăși,Acționînd pentru dezvoltarea rapidă a economiei naționale, partidul nostru pleacă de la premisa că aceasta este singura sursă a îmbunătățirii continue a nivelului de ■d'fli, baza satisfacerii în condiții tot mai bune a cerințelor mate-, riale și spirituale ale întregului nostru popor.Veniturile totale reale ale populației au fost la sfîrșitul anului 1972 cu 20,6 la sută mai mari de- cît în 1970. A sporit simțitor cîști- gul din salarii, acordîndu-se o a- tenție deosebită creșterii salariilor mici ; salariul minim pe economie s-a ridicat la 1 000 lei. Au fost mărite alocațiile pentru familiile cu mulți copii și pensiile de asigurări sociale, s-a introdus venitul minim garantat în sistemul de remunerare a țărănimii cooperatiste. Veniturile bănești ale țărănimii obținute din sectorul socialist au înregistrat o creștere de 19 la sută față de 1970. Au crescut desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist cu peste 16 la sută față de 1970 ; în primii doi ani ai cincinalului s-au vîndut populației mărfuri a căror valoare depășește cu 2,2 miliarde lei prevederile inițiale ale planului. Prevederile cincinalului la livrările de produse alimentare pentru fondul pieței au fost depășite : la carne și produse de carne — cu 1,5 la sută, pîine — cu 6 la sută, făină — cu 12,3 la sută, zahăr — cu 2,6 la sută, ouă — cu peste 20 la sută. A- provizionarea populației cu produse agroalimentare a fost completată și prin achizițiile făcute de cetățeni direct de la cooperativele a- gricole și de la producătorii individuali și care se estimează că reprezintă pe primii doi.ahi ai cincinalului 9 miliarde de lei, dar care se pare că sînt mult mai mari. Ca urmare a măsurilor luate pentru a asigura stabilitatea prețurilor și' îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației, indicele -prețurilor la bunurile de consum, în anul 1972, a reprezentat 100,4 la sută față de 1970, ceea ce înseamnă că practic a rămas constant. Fondurile alocate de la buget în acești doi ani pentru acțiuni social-culturale au însumat peste 76 miliarde leii S-au îmbunătățit' condițiile de locuit ale populației prin darea în folosință a u- nui număr total de circa 285 mii locuințe, a sporit dotarea teh- nico-edilitară a localităților, s-a lărgit și modernizat baza materială a învățămîntului și culturii, 

cesar ca centralele industriale și întreprinderile să-și exercite mai bine atribuțiile ce le revin în domeniul comerțului exterior, desfă- șurînd o mai intensă activitate de prospectare a piețelor, elaborînd studii proprii de marketing, asi- gurînd adaptarea rapidă a producției la condițiile pieței externe,, in- tensificînd acțiunea de propagandă și publicitate, participarea la tîrguri și expoziții, contactele cu firme comerciale de renume internațional.Ministerele, centralele și întreprinderile au datoria să se preocupe cu mai multă atenție de dimensionarea judicioasă a importurilor, ținînd seama de faptul că în ultimii ani la o serie de produse de bază s-au înregistrat importante creșteri de prețuri. Trebuie avută în vedere luarea măsurilor necesare ca influența a- cestei tendințe asupra eficienței producției interne- bazate pe importuri să fie cît mai redusă. în a- cest sens, este necesar să se acționeze cu fermitate în primul rînd pentru reducerea consumurilor 

s-au asigurat condiții tot mai bune pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii de la orașe și sate.Planul pe anul 1973 prevede creșterea în continuare a nivelului de trai, pcitrtvîf programului ă-’ "dopfaraFlllongresul al X-lea al partidului. Veniturile reale ale populației urmează să crească cu cireș 16 miliarde lei față de volumul realizat anul trecut. Comparativ cu 1972, veniturile din salarii se vor mări cu 11 la sută, veniturile reale ale țărănimii pe o persoană — cu 9,7 la sută, iar pensiile — cu 12,6 la sută.Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prevăzut în plan pentru acest an este cu 12,1 miliarde lei mai mare decît în anul 1972. Această creștere anuală este cea mai mare realizată vreodată la noi și echivalează cu întregul volum
6. Hotărîrile plenarei vor exercita o înrîurire 
pozitivă asupra întregii activități de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 

în patria noastră
Stimați tovarăși,M-am referit pe scurt la cîteva din problemele mai importante ale activității noastre economico- sociale, la principalele măsuri și hotărîri adoptate de plenara noastră și care au o importanță stringentă pentru îndeplinirea planului pe anul în curs și a întregului cincinal, pentru mersul general înainte al societății noastre și ridicarea bunăstării întregului nostru popor. Așa cum am mai arătat, esențial este acum să se ia rapid măsuri politice și organizatorice pentru traducerea în viață în cele mai bune condiții a tuturor acestor sarcini. în acest scop, este necesară o bună organizare a muncii, întărirea spiritului de răspundere și disciplină la toate nivelurile, intensificarea activității de control, repartizarea cît mai judicioasă a forțelor. Ministerele, toate organele economice trebuie să imprime un stil mai dinamic și eficient în întreaga lor activitate, soluțio- nînd rapid toate problemele pe care le ridică viața economică a patriei noastre în continuu avînt. conducînd cu pricepere efortul de valorificare a tuturor resurselor și 

specifice, pentru extinderea înlocuitorilor și valorificarea cît mai largă a resurselor de materii prime și combustibil existente în țară, inclusiv a deșeurilor.Va trebui să se țină în mai mare măsură seama de conjunctura actuală a pieței externe, caracterizată prin frecvente fluctuații de prețuri, de devalorizări și revalorizări de monede, ca urmare a crizei sistemului valutar 'mondial al țărilor capitaliste. Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Finanțelor, celelalte organisme economice și financiare trebuie să urmărească cu cea mai mare atenție aceste fenomene, luînd în mod operativ măsurile ce se impun pentru desfășurarea cît mai avantajoasă a activității noastre comerciale și financiare în exterior.Este necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru echilibrarea balanței de plăți. Avem toate condițiile pentru dezvoltarea relațiilor internaționale economice, pentru realizarea în bune condiții a planului de comerț exterior pe acest an.

de desfacere realizat în anul 1950. Se prevăd importante sporuri ale livrărilor pentru fondul pieței la carne și produse din carne, zahăr, ulei, ouă, încălțăminte, confecții, tricotaje și altele. în același timp, volumul prestărilor de servicii pentru populație se va mări în anul 1973 cu peste 11 la sută față de 1972. Pornind de aici, este necesar ca ministerele producătoare și Ministerul Comerțului Interior să ia toate măsurile pentru asigurarea acestor produse și servicii, pentru rezolvarea la timp a problemelor aprovizionării populației. Un rol mai activ trebuie să îndeplinească Consiliul pentru aprovizionarea populației, precum și organele corespunzătoare din județe în studierea cererii populației, lărgirea gamei de produse și servicii, îmbunătățirea activității comerciale

rezervelor de care dispunem în economie. / - 'Organele și organizațiile de partid, comitetele .județene, municipale, orășenești și comunale, toți comuniștii din Unitățile productive, de cercetare și proiectare, din toate unitățile socialiste trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru îndeplinirea hotărîrilor adoptate de plenară. Este necesar să crească răspunderea fiecărei organizații de p'artid, situîndu-se permanent în frunțea luptei pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului, pentru mobilizarea inițiativei oamenilor muncii in dubla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție, pentru crearea unui climat de avînt creator in toate colectivele de muncă. Sindicatele și organizațiile de tineret sînt chemate să-și aducă și ele contribuția activă la buna organizare și desfășurare a întrecerii, pentru transpunerea în viață a angajamentelor asumate de colectivele din întreprinderi, de fiecare om al muncii.O importantă deosebită pentru realizarea cu succes a tuturor sarcinilor economice, pentru traducerea în viață a prevederilor noi- 

pentru satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor populației.Consiliile populare vor trebui să ia toate măsurile ce se impun pentru realizarea integrală a celor 111 mii apartamente prevăzute în plan, a căminelor pentru tineret, crețelor și grădinițelor de copii.îmbunătățirea legii privind construcțiile de locuințe și a legii chiriilor, pe care am hotărît-o astăzi, va exercita fără îndoială o influență deosebită și în dezvoltarea construcției de locuințe, dar și în ce privește buna gospodărire și întreținere a fondului locativ. Este pe deplin îndreptățită hotărîrea plenarei de a prevedea ca cetățenii cu venituri mari să treacă în mod treptat, în concordanță cu posibilitățile planului de construcție de locuințe, la construirea de locuințe proprietate personală.Măsurile de reglementare a spațiului și chiriilor au, de asemenea, o importanță deosebită pentru lichidarea activității speculative a unor persoane, pentru protejarea oamenilor muncii cu venituri mai mici. Atrag foarte serios atenția organelor în sarcina cărora cade atît construcția de locuințe, cît și închirierea și administrarea locuințelor să se preocupe mai mult de calitatea locuințelor, de sistematizare, de problema închirierilor, pentru a crea oamenilor muncii condiții cît mai bune de locuit și de viață. Ele trebuie să facă totul pentru a pune capăt oricărei specule cu locuințele. Organele noastre de stat să nu mai manifeste indulgență în această direcție, să nu ne mai prezinte justificări, ci să aplice cu toată fermitatea legea ; mă refer la miliție, procuratură, justiție. Trebuie să se acționeze cu mai multă hotărîre, în spiritul eticii și echității socialiste, în spiritul politicii consecvente a statului nostru de ridicare continuă a bunăstării întregului nostru popor. Organele de partid și de stat, consiliile populare sînt chemate să manifeste mai ‘ multă preocupare pentru soluționarea concretă și o- perativă a tuturor problemelor legate de îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii de ia orașe și sate, în concordanță cu prevederile planului și cu ritmul de dezvoltare a economiei noastre naționale.

lor legi stabilite de plenara noastră, are intensificarea muncii po- litico-ideologice și cultural-educative în rîndul oamenilor muncii, pentru dezvoltarea conștiinței lor socialiste, pentru ridicarea nivelului de înțelegere a legăturii organice care există între accelerarea progresului economic al țării și ridicarea bunăstării fiecărui cetățean, a întregului popor. Totodată, organele și organizațiile de partid, organele de stat și aparatul nostru de stat au datoria să vegheze ca toate măsurile stabilite să se aplice în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, în spiritul politicii generale a partidului nostru în centrul căreia stau omul, asigurarea tuturor condițiilor pentru înflorirea multilaterală a personalității umane.îmi exprim convingerea, că a- plicarea măsurilor și hotărîrilor plenarei din aceste zile va exercita o înrîurire deosebit de pozitivă asupra întregii activități de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, va determina noi și noi succese pe calea progresului economiei naționale, a făuririi bunăstării și fericirii întregului nostru popor.

III. REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA PROMOVEAZĂ 
0 POLITICĂ INTERNAȚIONALĂ ACTIVĂ

DE COLABORARE CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, 
CU CELELALTE STATE ALE LUMII, DE INSTAURARE 
A UNOR RELAȚII NOI, DE EGALITATE Șl RESPECT 
ÎNTRE NAȚIUNI, MILITEAZĂ NEOBOSIT PENTRU 
SECURITATE, DESTINDERE, PACE Șl PRIETENIE 

ÎNTRE POPOARE
Stimați tovarăși,Comitetul Central a înscris pe ordinea de zi a plenarei și‘ problemele activității extenie, ținînd seaftia că viața politică mondială cunoaște o evoluție deosebit de dinamică, aducînd mereu pe primul plan noi și noi probleme de care trebuie să ținem seama în desfășurarea activității miastre internaționale și naționale.Desfășurarea evenimentelor din ultimul timp confirmă justețea a- nalizei făcute de Congresul al X-lea și de Conferința Națională cu privire la caracteristicile principale ale vieții internaționale, a aprecierilor partidului nostru față de tendințele și procesele dezvoltării contemporane. Trăsătura de bază a evoluției politice pe arena mondială continuă să fie tendința spre intensificarea colaborării dintre state, afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a asigura destinderea și pacea, de a promova pe scară largă metoda tratativelor ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase.Un factor de primă însemnătate care influențează pozitiv evoluția vieții internaționale îl constituiea- firmarea tot mai impetuoasă a forțelor socialismului. Constituie o realitate de necontestat a zilelor noastre faptul că țările socialiste dobîndesc un prestigiu crescînd, au un rol tot mai important în determinarea cursului evenimentelor, in lupta pentru pace și destindere in lume. Socialismul ea mod de organizare a societății se impune tot mai puternic în conștiința lumii contemporane.Trebuie menționată, ca o caracteristică importantă a vieții internaționale actuale, afirmarea a zeci și zeci de popoare care s-au constituit în state independente și care își afirmă tot mai hotărît dreptul de a se dezvolta de sine stătător, de a-și valorifica în interes propriu bogățiile naționale, de a ieși într-un timp cît mai scurt din starea de subdezvoltare și a se elibera definitiv de orice tutelă colonialistă și neocolonia- listă. Aceste state se. impun tot mai mult ca o puternică forță a progresului în lumea contemporană.Tn lumea de azi se afirmă tot mai puternic clasa muncitoare — forța cea mai avansată a societății, — care joacă un rol decisiv atît în lupta pentru progres social, cît și în apărarea independenței și suveranității popoarelor, împotriva politicii imperialiste de. dominație și război. întărirea unității clasei muncitoare din fiecare țară, a organizațiilor ei politice și profesionale face-să sporească și mai mult influența proletariatului de pretutindeni în lupta frontului antiim- perialist mondial pentru pace, destindere și colaborare.Se înscriu tot mai hotărît în rîndul forțelor sociale ce acționează în direcția dezvoltării progresiste a societății masele țărănimii care, într-o serie de țări, dețin un rol important în viața e- conomică și pojitico-socială, păturile mijlocii ale populației profund interesate în lupta împotriva monopolurilor.

Un rol sporit dobîndește în societatea de azi, caracterizată prin cea mai impetuoasă desfășurare a revoluției tehnico-științifice, ■intelectualitatea, hotărîtă să asigure folosirea marilor cuceriri ale cunoașterii umane în slujba progresului și civilizației, a bunăstării și fericirii popoarelor, a păcii și securității.O puternică forță socială care joacă un rol tot mai important în viața lumii contemporane o reprezintă sutele și sutele de milioane de femei preocupate în mod vital de înlăturarea războaielor, a vărsărilor de singe cărora fiii lor trebuie să le dea tribut, de crearea unor relații de pace și bună înțelegere între popoare. ’O uriașă forță a progresului contemporan. o reprezintă masele largi ale tinerei generații de pretutindeni care, mai puțin legate de rîn- duielile vechi, anacronice aspiră la schimbări sociale revoluționare profunde, care să permită triumful dreptății și echității sociale, la o politică nouă de libertate și egalitate între națiuni, de prietenie și colaborare rodnică între popoare, la abolirea pentru totdeauna a politicii' imperialiste de forță, de presiune și intimidare, a discriminării rasiale și colonialismului, a agresiunii și războiului.Masele largi populare din toate țările, cercurile largi ale opiniei publice devin tot mai conștiente de rolul și răspunderea pe care o au în lupta pentru promovarea unei politici noi in viața internațională, pentru destindere, colaborare și pace. O expresie grăitoare a dorinței fierbinți a popoarelor de a ’pune capăt încordării internaționale, de a da un curs ferm de destindere și colaborare relațiilor dintre state o constituie rezultatele alegerilor ținute în ultima vreme în Statele Unite ale Americii, Republica Fe- derață Germania, . Japonia, O- landâ și în alte state. După cum se știe, în aceste țări o parte însemnată a opiniei publice, a poporului, a votat, pentru o politică mai realistă de apropiere, pace și colaborare între națiuni, de destindere în viața internațională, de soluționare, pe cale politică, a problemelor litigioase dintre state.Cea mai recentă și mai elocventă ilustrare a cursului pozitiv manifestat în viața internațională o constituie încheierea acordului de la Paris cu privire, la încetarea războiului din Vietnam. împreună cu întreaga opinie publică progresistă, poporul român a salutat cu satisfacție încheierea acestui acord menit să pună capăt acțiunilor militare din această parte a lumii, să oprească războiul care a adus atî- tea suferințe și daune poporului vietnamez. România a acordat întotdeauna un sprijin activ poporului vietnamez în lupta sa dreaptă, a militat cu fermitate pentru încetarea și soluționarea pe cale politică a războiului din Vietnam și în general din Indochina. Lupta poporului vietnamez, eroismul cu care el â știut să-și apere dreptul sacru la independență și libertate dovedesc că în zilele hoastre forța armată oricît ar fi de puternică nu mai poate infringe voința unei națiuni de a-și hotărî singură destinele, de a trăi în libertate și independență. Ne exprimăm speranța că acordul realizat la Paris va deschide calea spre 

o pace trainică în această parte a lumii, creînd condiții ca poporul vietnamez să-și poată îndrepta forțele spre realizarea unității, spre ștergerea, urmelor, dureroase ale războiului și dezvoltarea sa economică și socială de sine stătătoare, să-și poată soluționa problemele corespunzător voinței și aspirațiilor proprii, fără nici un amestec din afară.Conferința internațională cu privire la Vietnam, care se desfășoară la Paris în aceste zile, și actul care a fost semnat astăzi de către toți participanții la conferință demonstrează, o dată în plus, că dacă se pornește de la respectarea independenței și suveranității statelor și de la interesele generale ale păcii se poate ajunge la soluționarea oricăror probleme litigioase dintre state pe calea tratativelor.Am salutat, de asemenea, cu satisfacție, încheierea recentă a a- cordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos, prin care se pune capăt războiului din această țară și se deschide perspectiva reconcilierii și realizării unității naționale a poporului laoțian. constituind totodată o contribuție prețioasă la instaurarea păcii în întreaga Indochină.Fără îndoială că normalizarea situației din Indochina va făuri premise pentru ca și poporul cambodgian să poată obține victoria în lupta sa pentru libertate și independență națională, astfel Incit să se creeze posibilitatea ca și el să-și consacre energia, în condiții de pace, dezvoltării econo- mico-sociale de sine stătătoare, fără amestec din afară.Rezultatele obținute pînă în prezent în soluționarea problemelor conflictului din Indochina reprezintă, fără îndoială, o importantă victorie a popoarelor respective. Prin ceea ce s-a realizat pînă acum, se poate spune că s-a încheiat o etapă a luptei lor pentru afirmarea dreptului sacru de a-și decide singure soarta. în prezent, situația din Indochina, intră într-o etapă nouă — aceea a eforturilor pentru realizarea deplină a păcii, pentru refacerea și dezvoltarea economică și socială, pentru soluționarea politică a diferitelor lor probleme interne, potrivit voinței și aspirațiilor fiecărui popor.România va dezvolta larg relațiile de colaborare cu popoarele din Indochina, acționînd ferm în sprijinul eforturilor lor de dezvoltare liberă și independentă pe calea progresului și prosperității.Progresele obținute pe calea destinderii, cursul nou care se impune tot mai mult în relațiile internaționale sînt un rezultat al faptului că, pretutindeni în lume, a crescut și crește hotărîrea popoarelor, a tuturor țărilor indiferent de mărime, de a participa activ, nemijlocit la viața internațională, de a-și spune cuvin- tul în soluționarea problemelor care preocupă omenirea. A sporit, și sporește mereu conștiința popoarelor, responsabilitatea tuturor națiunilor pentru soarta păcii și civilizației umane. Voința popoarelor de a trăi și progresa într-un climat de pace și colaborare exercită o influență tot mai puternică asupra guvernelor, a cercurilor politice conducătoare din diferite
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din paj. a m-a) țări în promovarea unei politici de destindere.Firește, progresele obținute pe calea destinderii nu trebuie să creeze iluzia că acest proces pozitiv din viața internațională se poate desfășura de la sine. Deși devine tot mai evident câ politica imperialistă de dominație și dictat este condamnată eșecului, nu trebuie să uităm că în lume continuă să existe forțe reacționare interesate să continue politica de dominație și dictat imperialistă și, sub diferite forme, să se amestece în treburile interne ale altor state. Este știut că pe planeta noastră mai stăruie conflicte între state, motive de suspiciune, se mai mențin vestigii ale colonialismului, ale asupririi rasiale, împotriva cărora unele popoare sînt nevoite să lupte cu arma în mînă pentru a-și dobîndi dreptul de a fi stăpîne pe soarta lor. Toate acestea impun menținerea trează a vigilenței și intensificarea luptei pentru accentuarea cursului destinderii. Este necesar să se acționeze cu toată fermitatea împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, colonialistă și neo- colonialistă, pentru o politică nouă de colaborare și pace. Aceasta impune unirea tuturor forțelor an- tiimperialiste, a tuturor popoarelor dornice să trăiască libere și independente, în colaborare și pace.
Stimați tovarăși,

România avînd diplomatice și număr de 109în această pe- acțiuni concrete

în informările prezentate în cadrul plenarei a fost înfățișată pe larg activitatea internațională desfășurată în anii trecuți de țara noastră. Republica Socialistă România a militat consecvent pentru realizarea unei atmosfere de încredere și conlucrare pașnică între națiuni, pentru înfăptuirea aspirațiilor popoarelor de a se dezvolta liber și suveran.Acționînd în spiritul principiilor fundamentale care călăuzesc politica noastră externă, corespunzător sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, țara noastră și-a amplificat continuu raporturile multilaterale cu celelalte țări ale lumii, în cursul anului trecut am avut întîlniri și convorbiri cu 18 șefi de state din Europa, Asia și Africa, au fost semnate declarații comune de politică externă, au fost încheiate acorduri și înțelegeri menite să dezvolte raporturile reciproce și, totodată, să contribuie la lărgirea colaborării și cooperării internaționale. Am avut, de asemenea,. întîlniri i>cu un mare număr de-; reprezentanța ;ăi' guvienieldr, precum și cu personalități politice din aproape toate statele lumii. Au fost stabilite relații diplomatice cu încă 7 state, în prezent relații consulare cu un state ale lumii.S-au, întreprins rioadă numeroase pentru dezvoltarea cooperării în producție și a legăturilor comerciale cu alte țări, a schimburilor culturale, turistice și de altă natură. Totodată, în cadrul O.N.U. și al altor organisme internaționale, România a participat activ, în spirit constructiv, la discutarea unor importante probleme ale vieții politice, la găsirea soluțiilor pentru rezolvarea lor, la eforturile pentru normalizarea raporturilor interstatale, pentru colaborare și destindere. Această politică — care a adus și aduce nenu- mărați prieteni poporului român pe toate meridianele lumii — corespunde pe deplin intereselor națiunii noastre și, totodată, servește cauzei generale a socialismului, prieteniei și înțelegerii între popoare, progresului și umane.în spiritul hotărîrilor velor pe care ni le-am Congresul al X-lea al și la Conferința Națională vom continua și în viitor această politică, intensificînd colaborarea și conlucrarea cu celelalte state, atît pe plan bilateral, cît și în cadrul organismelor internaționale.Ca țară socialistă, vom acorda 
în continuare o importanță de prim ordin întăririi prieteniei și colaborării politice, economice, tehnico-științifice și culturale cu statele care făuresc noua orîndui- re socială. în planul activității noastre de viitor sînt prevăzute numeroase acțiuni — contacte, întîlniri, vizite — menite să întă- -rească prietenia și să amplifice raporturile de colaborare cu toate țările socialiste, atît în interes reciproc cît și al cauzei generale a socialismului. Chiar în zilele următoare voi face o vizită neoficială de prietenie în Cehoslovacia, care va contribui, fără îndoială, la întărirea colaborării dintre partidele și popoarele celor servind totodată cauzei socialismului.Ne vom aduce și contribuția Ia dezvoltarea perfecționarea relațiilor de tip nou dintre țările socialiste — relații bazate pe principiile marxism-le- ninismului și internaționalismului socialist, egalității, stimei și respectului reciproc, întrajutorării tovărășești în edificarea noii societăți — încredințați că aceasta servește atît progresului economico- social al fiecărei țări în parte, cît și întăririi forțelor generale ale socialismului — creșterii prestigiului și influenței sale în lume. Vom depune toate eforturile pentru depășirea dificultăților tente în raporturile dintre socialiste, pentru întărirea tății și colaborării lor.Consecventă orientărilor de bază ale politicii sale externe, România va extinde în continuare relațiile cu țările care și-au cuce

civilizațieiși obiecti- propus la partidului

două țări, generale aîn viitor și

exis- țările uni

rit recent independența, cu țările în curs de dezvoltare. După cum cunoașteți, raporturile dintre țara noastră și țările din Africa și Orientul Apropiat au cunoscut în ultima vreme progrese remarcabile. Vizitele efectuate anul trecut în țările continentului african, recentele vizite în Pakistan și Iran — precum și vizitele făcute de reprezentanții unora din aceste țări în România — au deschis noi perspective de lărgire a colaborării țării noastre cu aceste state. Vor fi finalizate în continuare o serie de acțiuni în cadrul acordurilor de cooperare economică și teh- nico-științifică încheiate cu aceste țări, precum și cu altele, se vor perfecta noi acorduri și înțelegeri cu o serie de state de pe acest continent. Prevedem ca și în acest an să continue întîlniri'le cu conducători ai țărilor africane.O atenție deosebită vom acorda dezvoltării relațiilor României cu țările Americii Latine — continent care în zilele noastre este terenul unor profunde prefaceri social- politice cu caracter progresist. Tot mai multe state de pe acest continent acționează în direcția eliberării de sub dominația marilor monopoluri, pentru promovarea în viața politică, economică și socială a unor măsuri cu caracter democratic, progresist menite să le consolideze independența națională, să creeze popoarelor respective condiții mai bune pentru a-și valorifica bogățiile naționale în interesul propriu. Cu unele din aceste țări avem acorduri economice și culturale, cu altele urmează să încheiem în viitor. în cursul acestui an va avea loc o lărgire a colaborării cu statele latino-americane ; există inclusiv perspectiva vizitării unui mare număr de state din America Latină. Fiind ea însăși țară în curs de dezvoltare, România va lărgi și întări continuu colaborarea și conlucrarea cu statele slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare, în scopul asigurării unui progres mai rapid al țărilor noastre pe calea lichidării decalajului care ne desparte de statele avansate din punct de vedere economic ale lumii.Solidară cu popoarele care se mai află încă sub dominația colonială, care luptă pentru cucerirea dreptului la viață liberă, România va sprijini în continuare în mod activ mișcările de eliberare națională împotriva colonialismului și neocolonialismului. Apreciem ca deosebit de pozitiv faptul că în sesiunea din toamna anului trecut Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a recunoscut mișcările de eliberare. .din teritoriile dominate de, portughezi drept singurele reprezentante legitime ale popoarelor respective, reafirmînd dreptul inalienabil al acestor popoare la autodeterminare și independență. Colonialiștii trebuie să plece cît mai curînd din aceste țări, să înceteze să le domine ! Este timpul să dispară definitiv de pe planeta noastră orice reziduu al rușinosului sistem colonial !în spiritul coexistenței pașnice, Republica Socialistă România dezvoltă largi relații cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, extinde colaborarea și cooperarea economică, tehnico- științifică, culturală cu țările capitaliste dezvoltate, cu statele europene occidentale, cu țări de pe celelalte continente. Vizitele realizate anul trecut într-o serie de țări din Europa occidentală, contactele .largi la nivelul reprezentanților diferitelor ministere și organe centrale, vizitele în România ale unor persoane oficiale din statele europene, printre care și cea a ministrului de externe al Franței, au dus la extinderea și adîncirea raporturilor noastre de'colaborare. Cu multe țări capitaliste s-ău încheiat noi acorduri de schimburi și cooperare, cu o serie de state s-au semnat declarații comune care pun bazele conlucrării atît pe plan bilateral, cît și pentru promovarea în viața internațională a unor relații noi, de egalitate și respect reciproc. Și în a- cest an sînt prevăzute acțiuni pentru amplificarea relațiilor cu aceste țări. în această ordine de idei doresc să arăt că în prima jumătate a anului în curs sînt prevăzute vizite în țări europene, ca Olanda, Italia, Republica Federală Germania. Vom primi la rîndul nostru în cursul acestui an, în România, vizită unor conducători de state și a altor reprezentanți ai țărilor cu care întreținem relații economice, politice, tehnico-științifice și de altă natură. România dorește dezvoltarea colaborării cu țările Europei occidentale și în acest cadru să-și poată găsi soluționarea o serie de probleme de care depinde buna desfășurare a schimburilor și cooperării reciproc avantajoase, cum sînt înlăturarea unor bariere și restricții, acordarea de preferințe vamale și alte facilități țării noastre. Vom acorda, de asemenea, atenție dezvoltării în continuare a relațiilor economice, tehnico-științifice și de altă natură, cu Japonia, India și alte state din Asia. Apreciem ca pozitivă evoluția relațiilor noastre cu Statele Unite ale Americii și considerăm că dezvoltarea în continuare a colaborării și schimburilor economice româno- americane ar putea fi mult intensificate dacă produsele românești s-ar bucura, pe piața S.U.A., dea- celeași drepturi și facilități de ordin fiscal ca și produsele altor țări, dacă partea americană ar acorda României clauza națiunii celei mai favorizate. Doresc să informez plenara că președintele Statelor Unite și oficialitățile americane consideră — și declară — că vor da curs acestui deziderat.La baza raporturilor noastre «u 

toate țările vom situa permanent — ca și pînă acum — principiile respectării depline a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la forță și Ia amenințarea cu forța. Aceste principii sînt tot mai larg recunoscute de popoarele de pe toate continentele și înscrise în documentele ce reglementează raporturile dintre țări ca singurele ce corespund dorinței și intereselor promovării păcii și colaborării. România este hotărîtă să-și lărgească continuu relațiile pe baza acestor principii, militînd ferm pentru afirmarea tot mai puternică în viața internațională a unor relații noi între state, de egalitate și respect mutual.
Stimați tovarăși,Aș dori să mă refer, în continuare, la cîteva din problemele deosebit de importante care stau în atenția noastră în perioada următoare — și în primul rînd la problema securității europene pe care o considerăm chestiunea centrală, de prim plan, a activității noastre internaționale, în viitor. După cum se știe, în toamna anului trecut au început la Helsinki lucrările pregătitoare pentru organizarea conferinței europene consacrate realizării securității pe continentul nostru, în cadrul cărora s-au obținut o serie de rezultate pozitive. România și-a a- dus contribuția la aceste dezbateri și este hotărîtă să participe, în continuare, în mod activ, atît la pregătirea cît și la organizarea ' conferinței, astfel ca aceasta să corespundă pe deplin așteptărilor poporului nostru și tuturor popoarelor din Europa. Acum pro-N blema centrală care se pune în cadrul întîlnirii de la Helsinki este de a se trece concret La redactarea ordinii de Zi și la stabilirea mandatului pentru conferință. A- preciem că propunerile făcute pînă acum reprezintă o bază bună pentru a se elabora, într-un timp scurt, ordinea de zi și mandatele spre a se putea proceda la stabilirea datei ținerii conferinței general-europene. Este în interesul tuturor popoarelor ca viitoarea conferință să consfințească-în documentele sale principiile fundamentale care trebuie să stea la baza relațiilor dintre toate statele continentului. Am în vedere principiile respectării independenței și suveranității naționale, ale egalității depline în drepturi între toate statele, ale neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la fbfță'* și amenințarea cu for- ’■ ța'"’ Tn ' raporturile ' interstatale. It Considerăm că toate popoarele continentului sînt interesate ca viitoarea conferință europeană să ducă la așezarea pe asemenea baze noi a relațiilor dintre state, încît fiecare națiune europeană să do- bîndeascâ garanția că se poate dezvolta în mod liber și independent, la adăpost de orice agresiune sau atac armat din partea altor state, că toate problemele litigioase vor fi soluționate pe cale pașnică.Conferința trebuie să ajungă, de asemenea, la un consens privind crearea condițiilor care să favorizeze dezvoltarea largă a colaborării și a schimburilor economice, științifice, culturale Și de altă natură între toate statele din Europa, fără deosebire de orînduire socială. O asemenea colaborare se impune ca o cerință obiectivă în condițiile dezvoltării vertiginoase a forțelor de producție, cercetării științifice, a tehnicii și, totodată, ca un mijloc de intensificare a conlucrării în soluționarea unor probleme importante de interes general, cum sînt protejarea mediului ambiant, valorificarea resurselor energetice, lărgirea transporturilor, telecomunicațiilor și altele. Apreciem, de asemenea, marea importanță pe care o are dezvoltarea largă a schimburilor culturale, artistice, turistice, a schimburilor de persoane, ca mijloc de adîncire a cunoașterii reciproce, de lichidare a neîncrederii și de apropiere între popoarele continentului. Noi concepem colaborarea cultural-artistică drept o formă de combatere și respingere comună a tot ce dăunează demnității umane și idealurilor progresiste ale națiunilor, de împiedicare a propagării prin intermediul mijloacelor de informare și a lucrărilor de artă, a urii față de om, rasismului și șovinismului, a concepțiilor retrograde de orice fel care poluează conștiința tinerelor generații, sînt de natură să ducă la învrăjbire între popoare. Intensificarea schimburilor de valori culturale trebuie să sjervească educării popoarelor, 

a tineretului în spiritul umanismului, al nobilelor aspirații de progres și pace ale omenirii, al prieteniei și colaborării dintre națiuni, al cauzei civilizației mondiale.Apare, de asemenea, necesar ca viitoarea conferință general-euro- peană să-și propună crearea unui organism — cu participarea tuturor statelor — care să asigure continuarea eforturilor în direcția securității, menținerea în . continuare a consultărilor și a schimbului de vederi între state, în vederea abordării și soluționării și a altor probleme legate de înfăptuirea securității, inclusiv posibilitatea unor întîlniri sau reuniuni internaționale consacrate acestui scop, evitîndu-se greutățile care au trebuit depășite, etapele care au trebuit parcurse pînă Ia întîlnirea de la Helsinki și, în viitor, pînă la ținerea conferinței europene.Una din problemele importante care preocupă astăzi în mod deosebit popoarele din Europa, ca de altfel toate popoarele lumii, este faptul că pe continentul nostru se 

află o aglomerare de trupe, arme și instalații militare ce nu-și găsește egal în lume. Chiar prezența fizică a acestor trupe militare și armamente constituie un pericol pentru popoarele din această parte 
a lumii, un factor de neîncredere și insecuritate. De aceea popoarele europene consideră problema dezarmării, a eliminării cauzelor care po.t genera un nou război, drept o problemă fundamentală a înfăptuirii securității europene. Desigur, realizarea dezarmării este un proces complex care cere eforturi serioase și îndelungate din partea tuturor statelor. De aceea considerăm că sînt bine venite, la început, și unele măsuri parțiale, cum ar fi retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state în limitele frontierelor lor naționale, lichidarea bazelor militare aflate pe teritoriul altor țări, reducerea tuturor trupelor militare, renunțarea la manevre militare și la demonstrații de forță la granițele altor state, diminuarea treptată a bugetelor militare și încetarea cursei înarmărilor, desființarea blocurilor militare, crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale Europei.în ce privește reuniunea de la Viena consacrată reducerii trupelor și a armamentelor în Europa Centrală, România a hotărît să participe la discuțiile preliminare și la negocieri deoarece — ca de altfel toate statele continentului — este Interesată în soluționarea oricăror probleme care reprezintă parte componentă a problemei generale a securității europene. Dată fiind însemnătatea acestei probleme pentru îmbunătățirea climatului european, toate statele continentului — din care unele sînt vecine cu țările care au pe teritoriul lor trupe străine — sînt îndreptățite să participe cu drepturi egale la discuții, să-și exprime opinia, să contribuie la efortul pentru găsirea celor mai bune soluții, ur- mînd, firește, ca adoptarea hotărîrilor să se facă de către statele Europei Centrale nemijlocit interesate în această problemă. Noi nu pretindem în nici un fel să semnăm documentele și înțelegerile la care vor ajunge aceste state, considerînd că aceasta trebuie s-o facă numai cei direct interesați ; apreciem însă că trebuie să participăm cu drepturi egale la convorbiri. Noi plecăm, de asemenea, de la premisa că reducerea trupelor și a armamentelor în Europa Centrală nu reprezintă decît un prim pas spre retragerea totală a trupelor străine de pe teritoriile altor țări și nu se referă decît la o regiune a continentului. De aceea, acordînd importanța cuvenită acestor negocieri, considerăm, totodată, că este necesar să se facă totul pentru soluționarea și a altor probleme legate de dezangajare militară, de dezarmare. Apreciem că este necesar să se realizeze în acest scop și alte înțelegeri regionale.O importanță deosebită ar avea transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării lipsită de arme nucleare. Considerăm posibil — chiar pînă la desființarea blocurilor militare — să se ajungă, în Balcani, prin eforturile tuturor popoarelor, la dezvoltarea unor forme active de colaborare și conlucrare în diferite domenii, inclusiv la măsuri de întărire a securității în această regiune, de eliminare a pericolului unei confruntări militare și care să contribuie la destindere și pace în Europa. în ce privește dezvoltarea colaborării și înțelegerii în Balcani, avem, desigur, în vedere să participe în primul rînd țările din a- ceastă regiune. Fără îndoială însă că, dacă și alte țări își vor manifesta interesul să participe la discuțiile în vederea dezvoltării colaborării și păcii în Balcani — așa cum și noi ne-am manifestat interesul să participăm la discuțiile privind Europa Centrală — se poate ajunge la o înțelegere corespunzătoare.'O necesitate imperioasă a continuării cursului spre destindere și colaborare este lichidarea și altor conflicte și zone de încordare care mai dăinuie în lume și pun în pericol pacea și securitatea internațională.Unul din factorii care constituie în continuare o sursă de pericole serioase pentru pacea și securitatea lumii — inclusiv a Europei datorită apropierii sale geografice — este menținerea stării de încordare, de război, în Orientul Mijlociu. Această situație, care dăinuie de multă vreme, generează tot felul de acte războinice cărora le cade victimă populația pașnică — așa cum s-a întîmplat recent cu doborîrea avionului libian de pasageri de către forțele armate ale Israelului. Considerăm necesar să se pună capăt oricăror acțiuni de acest fel care fac să se agraveze tot mai mult stările de lucruri din această zonă. Cauza păcii cere să se întreprindă măsuri pentru îmbunătățirea atmosferei în această regiune, pentru crearea condițiilor în vederea soluționării pe cale politică a conflictului, în spiritul și pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, astfel încît să se ajungă la retl-agerea trupelor israeliene din teritoriile arabe o- cupate, la respectarea independenței și suveranității naționale a fiecărui stat, la rezolvarea problemei populației palestinene în conformitate cu interesele ei legitime.în zilele noastre, unul din obiectivele de cea mai mare însemnătate în viața internațională este evitarea oricăror confruntări militare, promovarea largă, susținută a metodei tratativelor ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase, a conflictelor dintre state. Tratativele, discuțiile purtate în 

spiritul înțelegerii șt respectului față de interesele fiecărei părți, față de cauza generală a păcii și destinderii, sînt unica soluție cu adevărat viabilă de rezolvare a diferendelor dintre state, de evitare a războiului, de dezvoltare a colaborării internaționale și asigurare a păcii.
Stimați tovarăși,Una din marile probleme ale lumii contemporane, care preocupă în mod vital popoarele de pe toate continentele este înfăptuirea dezarmării, și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. în zilele noastre, cursa înarmărilor, cu risipa imensă de resurse materiale și umane pe care o provoacă, constituie nu numai un factor generator de instabilitate și insecuritate în viața internațională, ci și o povară tot mai grea pe umerii tuturor popoarelor. Prin înfăptuirea dezarmării, uriașele fonduri care se cheltuiesc astăzi pentru susținerea cursei înarmărilor vor putea să ia drumul construcției pașnice, al ridicării nivelului de viață al popoarelor, al combaterii fenomenului subdezvoltării economice, al soluționării atîtor și atîtor altor probleme de care depinde mersul înainte al omenirii pe calea civilizației. România, care în condițiile de astăzi cheltuiește — ca de altfel toate statele — o parte din venitul național pentru întărirea capacității sale de apărare, este hotărîtă să participe activ și în viitor la dezbaterea tuturor problemelor care privesc dezangajarea militară, la găsirea soluțiilor care să dea posibilitatea popoarelor să pășească în mod real pe calea dezarmării generale.

IV. UN EVENIMENT MEMORABIL AL ISTORIEI
REVOLUȚIONARE MONDIALE—ÎMPLINIREA A125 DE 
ANI DE LA APARIȚIA „MANIFESTULUI COMUNIST"

Stimați tovarăși,în aceste zile se împlinesc 125 de ani de la unul din cele mai memorabile evenimente ale istoriei revoluționare mondiale : apariția „Manifestului Comunist" — primul . program științific al clasei muncitoare elaborat de Karl Marx și Friederich Engels. Cînd a apărut această monumentală operă a socialismului științific, mișcarea comunistă se afla abia la începuturile ei. După 125 de ani ea a de- : venit cea mai mare forță soci’al- poîitică a lumii. Socialismul s-a materializat' într-o orînduire socială nouă, care a triumfat în 14 state ce cuprind o treime din populația globului pămîntesc, iar acum noi și noi popoare se pronunță pentru dezvoltarea lor socială pe calea socialistă. Partidele comuniste au luat ființă în aproape toate țările lumii, unele dintre ele jucînd un rol de cea mai mare însemnătate în viața politică a națiunilor lor în lupta pentru libertate și independență națională, pentru progres social și pace. Comunismul, despre care Marx și Engels spuneau în secolul trecut că este o stafie care bîntuie Europa înspăimîntînd guvernele reacționare, a devenit o realitate socială concretă, tipul de civilizație care se impune ca unica perspectivă a dezvoltării istorice a omenirii, spre care își îndreaptă speranțele și încrederea masele muncitoare, popoarele de pretutindeni, în vederea făuririi unui destin nou, mai fericit, a unui viitor de libertate și dreptate socială, de bunăstare materială și spirituală.La 125 de ani de la data cînd „Manifestul Comunist" a pus piatra de temelie a gîndirii științifice revoluționare a proletariatului, socialismul a devenit un factor hotărîtor al dezvoltării sociale, determinînd într-o măsură tot mai mare întregul curs al evenimentelor internaționale. Este cazul să subliniem cu deosebită satisfacție faptul că partea înaintată a proletariatului român, militan- ții sociali de frunte ai poporului nostru au venit în_ contact cu ideile „Manifestului Comunist" la scurtă vreme de la apariția sa, că numeroase din lucrările de bază ale clasicilor marxismului au fost traduse și difuzate în România curînd după tipărirea lor, orientînd astfel mișcarea socialistă din România, ținînd-o la curent cu gîndirea cea mai avan
V. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - DETAȘAMENT 
ACTIV AL MIȘCĂRII COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

INTERNAȚIONALE, AL URIAȘULUI FRONT 
ANTIIMPERIALIST MONDIAL, MILITANT NEOBOSIT 

PENTRU VICTORIA IDEILOR COMUNISMULUI, 
DEMOCRAȚIEI Șl PROGRESULUI SOCIALîn spiritul și pe baza orientărilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, Partidul Comunist Român a acționat și acționează consecvent pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și solidaritate cu partidele frățești din țările socialiste, din țări capitaliste și din alte state ale lumii. Au continuat să se dezvolte pe o linie ascendentă relațiile partidu

După convingerea noastră, în condițiile de astăzi, cînd pacea și securitatea capătă tot mai mult un caracter indivizibil, o cerință de prim ordin a soluționării problemelor ce preocupă omenirea este participarea activă, nemijlocită a tuturor statelor la viața internațională. Fiecare popor trebuie să participe, în condiții de deplină egalitate, la soluționarea problemelor care privesc mersul înainte al omenirii, soarta păcii și civilizației umane. Aceasta este o cerință esențială a soluționării problemelor în conformitate cu interesele popoarelor, cu aspirațiile ,Ior vitale.Considerăm că un rol tot mai important trebuie să joace în viața internațională actuală țările mici și mijlocii — care reprezintă majoritatea statelor lumii. Nu subapreciem în nici un fel rolul și contribuția importantă pe care țările mari o au și trebuie să o a- ducă la soluționarea problemelor vieții internaționale, dar considerăm, în același timp, că țările mici și mijlocii, profund interesate în dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni, în instaurarea unor relații noi de egalitate deplină și respect reciproc, trebuie să-și facă mai bine auzit glasul pe arena internațională, să participe mai activ — cu drepturi depline la soluționarea problemelor contemporane.Considerăm că în dezbaterea și rezolvarea problemelor actuale un rol de cea mai mare însemnătate revine Organizației Națiunilor U- nite, precum și celorlalte organisme internaționale chemate să-și a- 

sată a epocii. Circulația ideilor socialiste în România a avut o puternică influență asupra dezvoltării mișcării muncitorești revoluționare și progresiste din țara noastră, legînd-o, totodată, de timpuriu, de mișcarea muncitorească internațională, de înșiși marii ei conducători. Aceasta a determinat închegarea, cu aproape 100 de ani în urmă, a organizației socialiste a proletariatului român, una dintre cele mai vechi din lume, călăuzită de principiile socialismului științific, fapt "corn semnat, de altfel, apreciativ, l'a timpul său, de însuși Marx și Engels. Aceste împrejurări istorice și-au pus amprenta asupra evoluției ulterioare a luptei revoluționare din România, a istoriei mișcării socialiste și muncitorești, a activității partidului revoluționar al clasei muncitoare, inclusiv asupra procesului de creare a Partidului Comunist Român, de unire organizatorică și politică a proletariatului, de unificare a partidelor comunist și social-democrat, de făurire a partidului unic marxist-leninist, cu 25 de ani în urmă.„Manifestul Comunist" s-a impus ca una din operele de căpătîi ale tezaurului gîndirii sociale revoluționare a proletariatului, datorită spiritului profund științific în care a întreprins analiza dezvoltării societății omenești. Pentru prima dată au fost puse în evidență, cu deosebită claritate, legitățile care guvernează dezvoltarea istoriei umane, subliniindu-se faptul că întreaga istorie universală nu a fost altceva .decît istoria luptei dintre clasele sociale opuse. Analizînd caracteristicile și interesele fundamentale ale fiecărei clase, precum și raporturile dintre ele, Marx și Engels au pus în relief rolul istoric ce revine proletariatului — ca forța socială cea mai avansată, mai organizată și mai consecvent revoluționară a societății — în abolirea definitivă a relațiilor de exploatare și asuprire, în eliberarea tuturor celor ce muncesc, în instaurarea unei lumi a dreptății și echității sociale. Tocmai de aceea Marx și Engels au subliniat importanța excepțională a ridicării nivelului de cunoaștere a clasei muncitoare, a înarmării sale cu teoria științifică ce-i permite să înțeleagă procesele istorice, legitățile dezvoltării sociale, cerințele progresului societății umane. Autorii „Manifestului Comunist" au putut găsi cheia ex

lui nostru cu partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste. întîlnirile avute în ultimul an cu tovarășii L. I. Brejnev, Todor Jivkov, I. B. Tito, Jănos Kă- dăr, Erich Honecker, Gustav Hu- sak, Edward Gierek, Fidel Castro precum și cu alți reprezentanți de frunte ai partidelor comuniste din țările socialiste au întărit și mai mult colaborarea și solidaritatea 

ducă contribuția la promovarea înțelegerii și colaborării între popoare, la apărarea principiilor dreptului internațional, la crearea unui climat de deplină securitate în lume.Este în interesul profund al tuturor popoarelor ca atît Organizația Națiunilor Unite cît și celelalte organe și organisme internaționale să acționeze cu mai multă eficacitate pentru promovarea colaborării și înțelegerii între națiuni, împotriva oricăror acte de încălcare a normelor dreptului internațional, de ingerințe și imixtiuni în treburile altor popoare, pentru înlăturarea surselor de conflicte și războaie din viața lumii. După cum cunoașteți, la sesiunea din toamnă a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, România a prezentat un proiect de rezoluție privind creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională.Aprobarea și consensul de cară s-a bucurat propunerea țării no>-> tre din partea tuturor statelor participante la lucrările Adunării Generale au dovedit încă o dată că toate popoarele sînt profund interesate ca Organizația Națiunilor Unite să constituie un cadru organizat, eficient, pentru soluționarea problemelor internaționale, să acționeze cu mai multă fermitate pentru instaurarea unor raporturi noi între state.Există condiții ca prin eforturile conjugate ale tuturor popoarelor, Organizația Națiunilor Unite, ca și celelalte organizații internaționale, să dobîndească un rol sporit în viața internațională. în ce o privește, România va acționa cu toate puterile sale în această direcție.

plicației proceselor sociale cu ajutorul metodei de analiză materia- iist-dialectică și istorică, metodă ce și-a păstrat și își păstrează deplina valabilitate, ca singura în stare să permită înțelegerea complexității vieții sociale aflate în continuă evoluție și schimbare.„Manifestul Comunist" demonstrează însemnătatea deosebită pe care au acordat-o Marx și Engels studierii nu numai a istoriei, ci și a realităților obiective ale e- pocii ,în .care au trăit, a particularităților și caracteristicilor relațiilor ele clasă din acea etapă. Prin întregul său conținut,' această operă genială se dovedește a fi expresia cunoașterii aprofundate a cerințelor vieții sociale concrete, precum și a necesităților și tendințelor da înnoire și transformare revoluționară a societății omenești. In a- ceasta constă, de altfel, însuși spiritul creator, viu al materialismului dialectic și istoric, opus oricărei închistări și canonizări dogmatice, deschis spre tot ce este nou în practica socială și în cunoașterea universală.în acest spirit s-a străduit să acționeze și a acționat partidul nostru de-a lungul istoriei sale și acționează și în prezent. în adi,ot spirit au înțeles și înțeleg comuniștii români să aplice adevărurile generale ale socialismului științifici la condițiile concrete ale țării noastre, să studieze realitatea o- biectivă, schimbările ce se produc în evoluția vieții sociale, cerințele dezvoltării în perspectivă a societății, precum și procesele fundamentale ce se produc pe plan mondial, străduindu-se să găsească soluțiile cele mai adecvate, corespunzătoare fiecărei etape istorice a dezvoltării României pe calea socialismului și comunismului. Sărbătorind apariția „Manifestului Comunist", Partidul Comunist Român este hotărît să acționeze și de acum înainte în spiritul concepției revoluționare materialist-dialectice și istorice ale cărei baze au fost puse de Marx și Engels să militeze în continuare cu toată fermitatea pentru triumful mărețelor idei ale comunismului pe pămîntul României, făcîndu-și totodată cu cinste datoria de detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, acționînd neobosit pentru victoria cauzei socialismului în lume, pentru progres social, pentru pace și prietenie între toate națiunile planetei noastre. (Aplauze puternice).

dintre partidele noastre. Pe multiple planuri au continuat să sa dezvolte relațiile partidului nostru cu partidele comuniste din țările socialiste ale Asiei — cu Partidul Comunist Chinez, Partidul Muncii din Coreea, Partidul celor ce Muncesc din Vietnam, Partidul Popular Revoluționar
(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)Mongol. A luat amploare schimbul de experiență al partidului nostru cu partidele din țările socialiste în diverse domenii ale activității de făurire a noii orîn- duiri sociale.Partidul Comunist Român a dezvoltat și extins, de asemenea, relațiile cu partidele comuniste și muncitorești din celelalte țări ale lumii. în cursul anului trecut au fost mult sporite contactele, întîl- nirile, convorbirile oficiale și schimburile de experiență cu a- ceste partide, numeroși conducători vizitîndu-ne țara sau în- tîlnindu-se cu reprezentanți ai partidului nostru. De altfel, însăși prezența în țara noastră, în cursul anului trecut, a peste 350 de militanți comuniști, din care .p/^-te 40 de membri ai conducerilor partidelor — secretari generali, președinți, membri ai Birourilor Politice — este ilustrativă pentru amploarea legăturilor noastre cu partidele comuniste și muncitorești frățești. în convorbirile purtate și în comunicatele semnate cu aceste partide a fost exprimată hotărîrea de a dezvolta pe mai departe colaborarea și solidaritatea noastră, pe baza egalității în drepturi și internaționalismului proletar. Vom dezvolta și în viitor această activitate, mi- litînd consecvent pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste, pentru așezarea relațiilor dintre partide pe^ o bază nouă, de egalitate deplină în drepturi și neamestec în treburile interne, de respectare neabătută a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară. Sîntem convinși că pe temelia acestor principii se va putea realiza o unitate trainică, indestructibilă între partidele comuniste și muncitorești, se va asigura întărirea solidarității lor internaționaliste.Pornind de la aceste principii, considerăm esențială pentru dezvoltarea mișcării comuniste intensificarea contactelor și a schimbului de experiență între partide, discutarea în spiritul încrederii și respectului reciproc a diferitelor probleme de interes comun. Partidul nostru va acționa și în continuare pentru promovarea unei atmosfere de încredere și respect reciproc în relațiile dintre toate partidele comuniste și muncitorești. Fără nici o îndoială, întărirea unității lor va exercita o puternică influență . pozitivă asupra luptei revoluționare a clasei muncitoare de pretutindeni, va întări forța, unitatea și coeziunea întregului front antiimperialist mondial.

Acționînd în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea, partidul nostru a avut nenumărate întîlniri și convorbiri cu reprezentanții partidelor socialiste și social-democrate, mișcărilor sindicale, organizațiilor progresiste, democratice de pretutindeni. Vă sînt cunoscute toate acestea și nu mă voi mai referi la ele. Partidul nostru și-a extins relațiile cu partidele socialiste* din țări, ale America Latine, Africii și Asiei. Intîlnirile și .convorbirile au pus puternic în evidență importanța deosebită pe care o are în zilele noastre dezvoltarea relațiilor și a colaborării dintre toate partidele clasei muncitoare. Fără îndoială, între P.C.R. și partidele socialiste .și social-democrate există deosebiri asupra unor probleme fundamentale, dar acestea nu trebuie să împiedice conlucrarea în spiritul înțelegerii și respectului reciproc, pentru realizarea aspirațiilor de progres și pace ale clasei muncitoare, ale popoarelor, însăși experiența noastră națională demonstrează că colaborarea între comuniști, socialiști și social- democrați este un factor deosebit de important al succesului luptei 
revoluționare, al dezvoltării socia
le atît pe plan național, cît și internațional. Partidul nostru este hotărît să dezvolte și în viitor colaborarea largă cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte organizații democratice și progresiste din alte țări, convins că prin aceasta își aduce contribuția la unirea și întărirea forțelor progresului și păcii din lumea întreagă.O amploare deosebită au cunoscut anul trecut raporturile partidului nostru cu partidele progre- . siste de guvernămînt din statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, precum și cu mișcările de eliberare națională din țările care se mai află încă sub dominație colonială. în comunicatele comune și în cadrul întilnirilor cu reprezentanții a- cestor partide și mișcări s-a exprimat hotărîrea comună de a întări în continuare solidaritatea în cadrul luptei forțelor antiimpe- rialiste, progresiste din lumea întreagă pentru progres social și. pace, împotriva politicii de dominație și agresiune, pentru asigurarea dezvoltării libere, de sine stătătoare, a fiecărei națiuni.în întreaga noastră politică externă, în întreaga activitate internațională, pe care o desfășurăm consecvent, pornim de la convingerea că, luptînd unite, forțele progresiste. antiimp.erialiste de pretutindeni pot asigura o evoluție sănătoasă a vieții internaționale spre destindere și colaborare, pot face să triumfe pacea și

înțelegerea între națiuni, cauza progresului și civilizației.Republica Socialistă România, Partidul Comunist Român vor face totul și în viitor pentru a contribui la promovarea în viața internațională a unei politici noi, de egalitate și respect între națiuni, de pace și colaborare, în- deplinindu-și astfel cu cinste îndatoririle ce-i revin față de propriul popor și față de cauza generală a socialismului, a progresului și păcii în lumea întreagă. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului nostru Central a dezbătut pe larg proble-« mele activității ce urmează să fie desfășurată în perioada următoare de partid și guvern, de întregul nostru popor, un mare număr de proiecte de legi și măsuri și a luat hotărîri de o deosebită însemnătate pentru progresul patriei noastre, pentru îndeplinirea cu succes a vastului program e- laborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului. Realizarea în practică a acestor hotărîri va marca, fără -îndoială, un mare pas înainte în dezvoltarea societății românești, în perfecționarea întregii activități de conducere și organizare a construcției socialiste în patria noastră.Avem toate condițiile pentru a asigura realizarea în practică a tuturor hotărîrilor adoptate. Avem un partid puternic, un activ minunat, comitete județene puternice, un activ de stat în stare să rezolve cu succes problemele care stau în fața noastră IDoresc ca în încheiere să-nii exprim convingerea că toate organele și organizațiile de partid, comuniștii, lucrătorii din aparatul de stat, toți oamenii muncii își vor consacra întreaga putere de muncă și inițiativa creatoare înfăptuirii cu succes a programului făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, propășirii României libere și independente, ridicării bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).Doresc, încă o dată, de la tribuna plenarei, să adresez tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, urări de noi și noi realizări în activitatea lor și le urez tuturor — și dumneavoastră — succese, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, prelun
gite. întreaga asistență, în picioa
re, ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
>• V' ,Dragă tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc din toajă inima pentru telegrama dumneavoastră de felicitare cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a zilei mele de naștere și îmi exprim, cu satisfacție, speranța că relațiile dintre partideile noastre și țările, noastre devin tot mai strînse, văzînd, la rîndul meu, în aceasta o contribuție la pacea, securitatea, colaborarea și destinderea în Europa și în întreaga lume.Vă doresc dumneavoastră personal, toate cele bune și rănim, cu cele mai bune salutări, al dumneavoastră.

ARTHUR SCHMID
Președintele Partidului Socialist 

Elvețian

ZIUA NAȚIONALĂ A MAROCULUI

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele MaroculuiZiua națională a Marocului îmi oferă prilejul deosebit de agreabil ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român, al meu personal, să adresez Maiestății Voastre, guvernului și poporului marocan prieten cordiale felicitări și cele mai bune urări de bunăstare^și progres.Cu cea mai înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CHEMAREA
1 1 1

din Centrul universitar București adresată4
• /

organizațiilor studentesti din întreaga tară W I 1 I V ,
In

2 martie 1973, Consiliul Uniunii 
universitar București adresează 
țară următoarea chemare :în atmosfera entuziastă, de efervescență creatoare cu care întregul nostru popor participă la îndeplini

rea hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, Consiliul U- niunii Asociațiilor Studențești din Centrul universitar București, în- scriindu-se cu însuflețire in ampla acțiune lansată de Biroul C.C. al U.T.C., „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului în patru ani 
și jumătate", adresează studenților 
din toate centrele universitare ale ță
rii chemarea la întrecere pentru 
ridicarea nivelului calitativ al Între
gii activități profesionale.Militînd cu consecvență pentru creșterea contribuției asociațiilor studențești, sub conducerea organizațiilor de partid, la formarea pentru muncă și viață a viitorilor specialiști, la dezvoltarea răspunderii lor sociale față de profesiunea aleasă, consiliul nostru, toate asociațiile din centrul universitar am hotărît să asigurăm o largă intensificare a' activității politico-educative în vederea mobilizării tuturor studenților la o temeinică pregătire profesională, desfășurată pe tot parcursul semestrului, la promovarea in condiții cît mai bune a examenelor programate în sesiunea din luna iunie.Propunem ca Întrecerea, declanșată înaintea celei de-a IX-a Conferințe a U.A.S.R., să se desfășoare pe profile de invățămînt pe baza următorilor indicatori :— prezentarea tuturor studenților la examenele planificate în sesiunea de examene din vară ; creșterea procentului de studenți promovați integral da sfîrșitul sesiunii de examene din vară, față de sesiunea corespunzătoare din anul universitar trecut ; - . .— ridicarea nivelului pregătirii profesionale exprimată în creșterea procentului notelor între 7 și 10, față de sesiunea din iunie 1972 ;

lumina documentelor plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
Asociațiilor Studențești din Centrul 

organizațiilor studențești din întreaga— numărul lucrărilor științifice și al studenților autori de lucrări la sesiunile cercurilor studențești care vor avea loc în acest semestru (raportat la numărul total al studenților din institut) ;— îndeplinirea în condiții exemplare a sarcinilor ce decurg din integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea — îmbunătățirea desfășurării și sporirea eficienței formative a practicii — antrenarea efectivă a studenților in activitatea productivă din unități economice, dezvoltarea preocupării studenților pentru executarea de dispozitive, instalații și utilaje necesare autodotărli laboratoarelor și atelierelor-școală, creșterea valorii lucrărilor contractate prin centrele studențești de studii, cercetări și proiectări ;— prezentarea tuturor studenților din ultimul an de studii la locurile de muncă repartizate.în vederea îmbunătățirii calitative a pregătirii profesionale a studenților ne vom intensifica eforturile pentru traducerea în viață a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la transformarea fiecărei asociații studențești intr-un adevărat colectiv de luptă și muncă pentru educarea comunistă a studenților, in spiritul și pe baza programului partidului de educație socialistă a maselor, a proiectului de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Ne exprimăm convingerea că toți studenții din centrele universitare vor răspunde cu entuziasm chemării noastre, că asociațiile vor desfășura în acest an hotărîtor al cincinalului o intensă activitate politico- organizatoricăt.. in vederea obținerii' unor rezultate superioare la sfirși- tul- -sesiunii din- vară, inscr.iindu-se astfel în efortul general de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Țara primăverii perpetue, cum este denumit de poeți Marocul, sărbătorește la 2 martie împlinirea a 17 ani de la proclamarea independenței și la 3 martie 12 ani de la încoronarea regelui Hassan al II-lea.în istoria frămînta- tă a țării străbătute de culmile Atlașilor, cucerirea independenței a constituit un eveniment deosebit de important, care a deschis Marocului largi perspective pentru înlăturarea grelei moșteniri coloniale, pentru dezvoltarea economiei și culturii. în urma e- forturilor depuse de poporul marocan, în perioada care a trecut au fost obținute rezultate însemnate, care au dus la îmbogățirea hărții economice cu o- biective industriale, baraje, sisteme de irigații. între acestea, un loc de seamă îl ocupă complexul electrochimie de la Kenitra și zona industrială de la Mohammedia, care a devenit o adevărată „stație-pilot" a dezvoltării industriei.Anul 1973 este primul al noului plan cincinal, care prevede

un indice anual de creștere a producției de 6,4 la sută, față de S la sută cît prevedea vechiul plan 1968—1972. O mare parte a bugetului național este a- locată modernizării a- griculturii, ramură in care lucrează 68 la sută din populația țării. Recent, Consiliul de Miniștri a dezbătut problema reintegrării în circuitul agricol a peste 200 000 ha de terenuri arabile, aflate în posesia străinilor. Ca urmare a modernizării acestui sector, producția agricolă a crescut în ultimul deceniu cu 30 la sută.Poporul nostru urmărește cu simpatie e- forturile constructive ale poporului marocan, succesele sale pe calea dezvoltării. între România și Maroc s-au stabilit, după cum se știe, relații de prietenie și colaborare, care se dezvoltă continuu. Un moment deosebit de important în evoluția ascendentă a a- cestor relații l-au constituit vizita efectuată în Maroc în 1970 de președintele Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, convorbi

rile avute cu regele Hassan al II-lea. A- ceastă vizită a deschis noi perspective pentru extinderea colaborării pe multiple planuri între cele două țări. A- cordurile încheiate intre cele două țări prevăd concretizarea u- nor acțiuni de ebope- rare în industrie, lucrări publice, în domeniul agriculturii. O convenție minieră stipulează exploatarea unor zăcăminte de cupru, efectuarea de ?rospecțiuni petroliere, n cadrul acestei cooperări a intrat anul trecut în producție flo- tația de cupru „Imi- nirfi", cu o capacitate de 200 tone minereu pe zi. A fost constituită, de asemenea, societatea mixtă româno-ma- rocană ARCOMAR, cu sediul la Casablanca. O continuă dezvoltare au cunoscut relațiile pe tărimul științei, artei și culturii.,Cu prilejul sărbătorii naționale a Marocului, poporul român adresează poporului marocan urări de noi izbinzi pe drumul dezvoltării patriei sale, prosperitate și pace.
A. BUMBAC

moscova , Ședința Comisiei permanente 
C. A. E. R. pentru comerțul exterior

CURIER JUDEȚEAN
ȘTIRI SPORTIVE

Corespondenții „Scînteii" transmit

l““
voluntar-patriotică sînt executate, i de către cetățenii cartierului, lu- i crările de construcție a acestui im- ( portant obiectiv de interes obștesc. (

„Casa Deltei" 
la Mamaia /PRAHOVA„Tirgului de vară" de unde se află construc- într-o arhitectură spe- etnograficeîn cadrul la Mamaia, ții realizate cifică diferitelor zone ale țării, se înalță acum „Casa Deltei." (reprezentînd județul Tulcea). Ea este ridicată pe piloți înalți de lemn, deasupra lacului Tăbăcăfiei, între Constanța și Mamaia, legătura cu uscatul făcîndu-se prin două pasarele. Noul obiectiv turistic al litoralului, realizat din lemn și stuf, cu decoruri și mobilier a- decvate, va cuprinde un restaurant, un bar de zi, o expoziție de artizanat cu vînzare.
BACĂU

Pentru copiii 
țăranilor 

cooperatori

Cabinet 
de consultații 

juridiceîn cadrul Casei de cultură' din Bușteni a luat ființă un cabinet de consultații juridice. Aici, cetățenii orașului, precum și oaspeții veniți la odihnă pot consulta colecții de legi 'și decrete, buletine oficiale, ziare, reviste, publicații de specialitate. Zilnic, un jurist stă la dispoziția publicului, de două ori pe săptămînă un grup de juriști acordă consultații și îndrumări, iar o dată pe lună se organizează dezbateri pe teme sociale cu referiri la respectarea și aplicarea legilor țării.

• Și în proba individuală feminină a campionatelor mondiale de patinaj artistic de la Bratislava, încheiată joi după miezul nopții, titlul a revenit unei mari favorite : canadiana Karen Magnussen (21 de ani). Pe locurile următoare : Janet Lynn (S.U.A.) și Christine Errath (R.D.G.).
A treia probă a „mondialelor", ai cărei medaliați sînt cunoscuți ia ora cînd citiți aceste rînduri (pînă la închiderea ediției, rezultatele definitive nu ne-au parvenit), este probă de dansuri. Aseară, înainte de a începe programul, Ludmila Pahomova și A- leksandr Gorșkov (U.R.S.S.) conduceau cu un avans serios — păstrînd deci toate șansele pentru a cuceri, a doua oară, titlul suprem.• La Patinoarul „23 August" din Capitală a continuat aseară competiția internațională de hochei pe gheață „Cupa federației". Rezultate tehnice : Selecționata orașului București — reprezentativa secundă aR. D. Germane: 4—4 (1—3, 1—0, 2—1);S. K.A. Kuibișev—Slavia Praga 6—2 (1—1, 3—1, 2—0). Astăzi este zi de O- dihnă. Competiția se reia mîine după amiază.• în sferturile de finală ale turneului internațional de tenis (pe teren acoperit) de la Hampton, Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 7—6 pe

americanul Stewart Sherwood. Paul Gerken l-a eliminat cu 6—4, 6—7, 6—4 pe Clark Graebner, iar Connors a cîștigat cu 6—4, 6—2 în fața lui Jurgen Fassbender.
• în semifinalele campionatelor 

internaționale de tenis de masă ale 
Angliei s-au înregistrat următoarele rezultate : masculin : Suedia— Cehoslovacia 3—0 ; Iugoslavia—Anglia 3—1 ; feminin : Anglia—România 3—1 ; Suedia—Cehoslovacia 3—0.

• Consiliul de disciplină al Fede
rației franceze de schi a suspendat provizoriu,, de la orice competiție internă și internațională,' opt schiori, printre care Orcel, Mignod, Du- villșrd, Augent. Alți 9 schiori au primit avertisment. Conflictul între federație și schiori a izbucnit cu prilejul campionatelor naționale, cînd o mare parte a concurenților au refuzat să participe la proba de coborîre de la Foux d’ĂUos. în urma suspendărilor dictate de federație, echipa masculină este practic dizolvată pentru moment ; la turneul din S.U.A. urmează să facă deplasarea doar selecționata feminină.

• . Turneul internațional de tenis 
de la Chicago, contind pentru campionatul mondial al jucătorilor profesioniști din gruparea W.C.T., a

programat primele partide din turul doi. Americanul Arthur Ashe l-a eliminat cu 7—6, 6—2' pe compatriotul său Roscoe Tanner, iar campionul olandez Tom Okker a dispus cu 6—3, 6—1 de sovieticul Alfksandr Metreveli. într-o altă partidă, englezul Roger Taylor l-a întrecut cu 7—6, 6—4 pe iugoslavul Bora Jovanovici.
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALĂ A MĂRȚIȘORULUI DIN 2 MARTIE 1973FOND GENERAL DE CIȘTIGURI PROVIZORIU : 3 720 200 lei.EXTRAGEREA I : 77 75 62 87 787 6 71 8EXTRAGEREA a Ii-a : 74 27 4719 46 79 64EXTRAGEREA a IlI-a : 29 1 7742 57 37EXTRAGEREA a IV-a : 80 38 60,12 7 66EXTRAGEREA a V-a : S7 22 6886 32 58 46 15

MARAMUREȘ:

La Gîrleni, Tg. Trotuș, Godineșțl. Hemeiuși și în alte 15 comune din județul Bacău au fost date în folosință grădinițe și cămine _ pentru copiii țăranilor cooperatori. Unitățile respective dispun de tot ceea ce este necesar pentru buna desfășurare a procesului instructiv- educativ al preșcolarilor. în prezent se construiesc noi grădinițe in comunele Podul Turcului, Cașin. Dealul Morii. Pînă la sfîrșitul a- nului vor fi amenajate și construite, prin grija cooperativelor â- gricole de producție, 26 de asemenea unități.

Televiziunea in 
sprijinul mediciniiProblemele privind prevenirea ccnsecințelor nefavorabile ale unei intense circulații a vizitatorilor în spital și menținerea unei legături permanente între pacient și medic, au fost soluționate la spitalul nr. 1 din Baia Mare, prin intermediul unei rețele interne de televiziune. Fiind mobile, camerele de luat vederi permit utilizarea acestui sistem de legătură și în cazul Dol- navilor care nu se pot deplasa.

Pentru sezonul 
estivalîn noul cartier Brazda lui Novac din Craiova, cu o populație de peste 30 000 de locuitori, au început lucrările de construcție a unui ștrand. Amplasat în zona centrală a cartierului, el va dispune de 1 000 vestiare, o stație de recircu- lare a apei, dușuri etc. Proiectul ștrandului a fost întocmit prin muncă voluntar-patriotică de către specialiștii de la Institutul județean de proiectări. Tot prin muncă

Supermagazine 
săteștiîn comuna Sînandrei a fost dat in folosință un modern superma- gazin sătesc, a 33-a acest fel din județul menționat că in anul darea in folosință a noi și modernizarea a magazine sătești,

unitate de Timiș. De trecut, prin unor unități circa 100 de spațiul comercial” in localitățile rurale timișene îi crescut cu incă 4 000 m p. în acest an, vor fi date in folosință supermagazine și în localitățile Lovrin. Nădrag, Pișchia si altele.
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teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Dirijorul corului : Vasile 
Pântea — 20.
a Opera Română : Flautul fer
mecat —- 19.
e Teatrul de operetă : 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : * Dulcea 
pasăre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : A doua fată a medaliei 
— 20.
a Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20, (Sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Testamentul cti- 
nelui — 19,30.
• Teatrul „C. I. Noltara” (sala
Magheru) : O, Memphis — 19,30,
(sala Studio) : Schimbul — 20.
• Teatrul Glulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Cele 12 
luni ale anului — 16.
a Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15; 17.
A TeatrufNevreiesc de stat î Un 
șirag de perle — 19,30.
• Studioul I.A.T.C, „I. L. 
giale" : Aici este «oarele
— 20.
A A.R. 
tulul) :

ră — gala laureaților „Săptămînă- 
top *72« — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa —19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților 
— 19,30.
a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.

9,18

Secretul

L.

Cara- 
meu

,I.A. prezintă (la Sala 
Spectacol de muzică

Pala- 
ușoa-

cinema
• Cupa gloriei : CAPITOL — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,43; 16,45; 18,45; 20,45.
• Moartea Regelui Negru : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Nunta de piatră : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pe aripile vîntuluî : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
• Adio, arme I : SCALA — 9,30; 
13; 16,30; 20, BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 16; 19,45, FAVORIT — 9,30; 
12,43; 16; 19,15.
• Bamby î DOINA — 9,30; 11,30;
13.30.
• Andrei Rubliov : DOINA — 16;
19.30.
A Ursul Yogi î TIMPURI NOI — 
9—-20.15 în continuare.
< Drumul spre Vest : FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
EXCELSIOR — 8,30; 11; 13,30: 16; 
18.30; 21. GLORIA — 8,30; 11; 13,30;

16; 18,30; 21, AURORA
11,45; 15,30; 18; 20,30.
A Zestrea : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
a în umbra violenței : MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30. ■
A Poliția mulțumește
— 9; 11,15;................
VOLGA — 
18,15; 20,30, 
20,15.
O Grăsuna : LIRA — 15,30; 18;
20.15.

Maria Stuart : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 18;

20.15, TOMIS — 9; 11,30; 15,30;
18; 20,30, FLAMURA — 9; 11,30; 
15,30; 18; 20,30.
O Sunetul muzicii : UNIREA — 
11; 16.
A Căldura miinilor tale : UNIREA
— 20.
a Zece negri mititei — 10; 12; 14, 
Profesorul Fabre — 16,30, Domni
șoara doctor — 18,45; 20,45 : CI
NEMATECA (sala Union).
A Explozia : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20, COSMOS — 18;
A Fata care vinde flori :
— 10; 15,30; 18; 20,30.
a Queimada : DACIA — 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Domnului profesor, cu 
te : BUZEȘTI — 15,30; 1 
© Anul carbonarilor
— 10; 12,30; -----
— 15,30; 18 
15,30; 18; 20,15.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea 
PROGRESUL — 15,30; 19.
A Bariera : CRÎNGAȘI — 15,3G 
18; 20,13.
A Războiul lui Murphy : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
© Bănuit e mortul : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

GRIVIȚA 
13,30; 16; 18,15; 20,30, 
9; 11,15; 13,30; ;

ARTA — 15,30 ;

; 20,15.
MUNCA

9; 11,15;

dragos- 
18; 30,15. 
MIORIȚA 

15; 17,30; 20, BUCEGI 
20,30, COTROCENI —

MOSCOVA 2. — Corespondentul Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : în zilele de 28 februarie — 1 martie, la Moscova a avut loc cea de-a 35-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru comerțul exterior.La ședința comisiei au participat delegații ale țărilor membre in C.A.E.R. în conformitate cu acordul dintre C.A.E.R*. și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la ședința comisiei a luat parte o delegație a R.S.F.I. în calitate de observatori, lâ lucrări au fost prezenți reprezentanți ai" R.D. Vietnam și ai R.P.D. Coreene.Comisia a examinat și aprobat raportul cu privire la activitatea pe anul 1972 și activitatea pe viitor, îndreptată spre realizarea prevederilor programului complex.La ședința comisiei s-a remarcat

dezvoltarea în ritm rapid a comerțului dintre țările membre ale C.A.E.R. Schimburile lor reciproce de mărfuri în 1972 au fost superioare celor prevăzute prin acordurile comerciale pe termen lung. Totodată, ritmul de creștere al livrărilor de mașini [ și utilaje în comerțul lor reciproc a devansat ritmul de creștere al schimburilor totale de mărfuri.Comisia a examinat probleme legate de îmbunătățirea în continuare a deservirii tehnice a mașinilor și utilajelor ce fac obiectul comerțului lor reciproc, de elaborarea prognozelor de -dezvoltair.e a- pieței mondiale socialiste și a adoptat recomandări corespunzătoare.Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru comerțul exterior s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă prietenească și de colaborare tovărășească.
Cronica zilei

CTWIfUUMMUBBîn legătură cu tragicul accident de avion din apropierea orașului Szczecin — R. P. Polonă, în care și-au pierdut viața Wieslaw Ociep- ka, membru al C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor interne al R. P. Polone, și Radko Kaska, membru ăl C.C. al P.C. din Cehoslovacia, mi
nistru federal de interne al R. S. Cehoslovace, tovarășul Ion Stăneșcu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul de interne al Republicii Socialiste România, a trimis telegrame de condoleanțe conducerii celor două ministere.

vremea
Ieri în țară : cerul a fost variabil în Banat, Oltenia, vestul Munteniei și mai mult acoperit in celelalte regiuni. A continuat să ningă în Moldova, zona de munte, local în Transilvania și Dobrogea, unde, pe alocuri s-a semnalat lapoviță și ploaie. După amiază, ninsorile s-au transformat în lapoviță și in nord-vestul țării, iar în sudul Banatului a început să plouă. Vintul a mai prezentat intensificări- în jumătatea de nord a țării, viscolind pe alocuri zăpada. Temperatura aerului a înregistrat o

creștere, oscilind la ora 14 între minus 3 grade la Joseni și plus 7 grade la Sinnicolau Mare, Drobeta- Tr. Severin și București. La Bucu
rești : cerul a devenit variabil. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
4, 5 și 6 martie. în țară : vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorărl mai accentuate în nordul și estul țării unde, local, se vor semnala și precipitații. Vînt potrivit. Temperatura minimă va fi cuprinsă întră minus 6 și plus 4 grade, iar maxima intre zero și 10 grade. Ceață locală. 
La București : vremea continuă să se Încălzească ușor. Cerul va fi temporar noros. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.

• Mania grandorii t FLOREASCA
— 15,30: 18; 20,30.
• Arena aeriană : RAHOVA — 
16; 18; 20.
A Marea evadare : VIITORUL — 
13,30; 19.

t
PROGRAMUL I

Curs de limba germană.
A fost odată ca niciodată... 
Teatrul poveștilor.
Telex.
Publicitate.
Ansambluri folclorice.
De vorbă cu gospodinele. 
Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminicală". 

12,35 Cărți și idei. 
13,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Cunoașteți legile ?
16.20 Muzică populară interpre

tată,, de Aneta Stan.
16.30 Emisiunea în limba germană. 
18,15 Ritm, tinerețe, dans.
19,05 Recital de autor. Versuri de 

Ion Brad.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Țara 
mea cu ochi frumoși" de 
Petre Mihăescu, pe versuri 
de H. Negrln. Interpretează 
Margareta Pîslaru.

20,03 52 de Inițiative în 52 de 
săptămîni.

20.20 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial „Mannlx".

9.00
9,30

21,50 La Amza vine un... biban. 
Spectacol umoristic-muzical 
de Grigore Pop, Dan Mihă- 
escu, Octavian Sava (în co
laborare cu Amza Pellea). 

22,40 Telejurnal.
în direct de la Sala Pala
tului. Gala laureaților... „Săp- 
tămîna top ’72". Seara mu
zicii ușoare cu orchestra 
Radiotelevlziunii, condusă de 
Sile Dinicu, și cele mai în
drăgite vedete ale genului. 
Campionatele mondiale de 
patinaj artistic. Proba indi
viduală masculină. Transmi
siune directă de la Brati
slava.

23,10

PROGRAMUL H

Agenda.
Armonii intime. Ciclul lie
duri. „Dragoste de poet" de 
R. Schumann pe versuri de 
Heinrich Heine. Interpre
tează tenorul Petre Mun- 
teanu.

16,50 Azi și mîine. Emisiune de 
informație culturală la zi.

17,00 Avanpremiera.
17.05 Publicitate.
17,10

18,00

La poalele 
cîntece și 
interpretate 
teanu, Iosif 
vocal feminin 
grupul vocal din Cărbunari’ 
formația de dansuri. Dirijor 
Adam Măran.
Reporterii noștri de peste 
hotare. ® Istorie veche și 
nouă din Iran (II). a Călă
torie în secolul I (Pola — 
R. S. F. Iugoslavia).
Film artistic : „începutul* — 
producție a studiourilor ci
nematografice sovietice. Re
gia: Gleb Pantilov. Cu: Inna 
Ciurikova, Leonid Kuravliov.

Semenicului — 
jocuri populare 

de Livia Mun- 
Cioclodea, grupul 

din Reșița,

I

I
V
I 
î
(
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viața internațională
IERI A AVUT LOC LA PARIS

SEMNAREA ACTULUI FINAL AL CUHWEI
IN1ERNATIONALE ASUPRA VIETNAMULUI

ConsBltârile nin oe la Helsinki
A continuat schimbul de opinii referitor la primul punct 

al ordinii de zi
HELSINKI 2. — Trimisul nostru special D. TInu transmite : Vineri, 

consultările de Ia Helsinki dedicate pregătirii Conferinței euro
pene pentru securitate și cooperare au continuat in cadrul grupului 
de lucru constituit din reprezentanții tuturor celor 34 de state parti
cipante, dezbaterile fiind prezidate de reprezentantul Iugoslaviei.

PARIS 2. — Corespondență de la Paul Diaconescu : 
Vineri după amiază a avut loc, la Paris, ceremonia sem
nării Actului final al Conferinței internaționale asupra 
Vietnamului. într-o atmosferă solemnă, miniștrii de ex
terne ai celor 12 guverne reprezentate la conferință au 
semnat documentul, redactat în cinci limbi (vietnameză,

★în document se arată că părțile participante iau act și își exprimă in mod solemn aprobarea față de Acordul de la Paris cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, semnat la 27 ianuarie 1973, și față de cele patru protocoale care însoțesc acordul. 
Acordul de Ia Paris, se spune în continuare, corespunde aspirațiilor 
și drepturilor naționale fundamen
tale ale poporului vietnamez, dorin
ței sincere de pace, comună tuturor 
țărilor din lume, reprezintă o con
tribuție majoră la pace, la autode
terminare, la independență națională 
și la îmbunătățirea relațiilor între

Aspect de la ceremonia semnării Actului final al Conferinței internaționale asupra VietnamuluiTele foto : A.P.-Agerpres

Satisfacție față de rezultatele conferinței DECLARAȚII FĂCUTE DE PARTICIPANT! ’•
Reprezentantul delegației 

R. D. Vietnam
PARIS 2 (Agerpres). — Luind cu- vîntul la o conferință de presă care a avut loc după parafarea „Actului final al Conferinței internaționale asupra Vietnamului", Nguyen Thanh Le, reprezentant al delegației R. D. Vietnam la conferință, a relevat că parafarea documentului a fost rezultatul poziției juste și al bunăvoinței delegațiilor R. D. Vietnam și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, o consecință a eforturilor comune ale participanților la conferință și a activității Comitetului de redactare. în continuare, el a arătat că parafarea a decurs într-o atmosferă destinsă și a reflectat satisfacția generală față de rezultatele conferinței, excepție făcind doar ministrul de externe al administrației saigoneze, Tran Van Lam, care a încercat din nou să prezinte administrația saigoneză drept „unic reprezentant legitim" al poporului sud-vietnamez.

Purtătorul de cuvînt 
al delegației G.R.P.

Li Van Sau, purtător de cuvînt al delegației G.R.P. al R.V.S. la conferință, a declarat, la rindul său, că este perfect satisfăcut de prevederile „Actului final". întrebat de ziariști cine „a cîștigat" la conferință, Li Van Sau a spus : „Pacea, scrisă cu «P» mare, este aceea care a cîștigat". EI i-a invitat pe ziariștii prezenți să viziteze, in viitorul apropiat, zonele controlate de G.R.P. al R.V.S., menționind că toți vor fi bine primiți, fără nici un fel de discriminare.
Purtătorul de cuvînt 

american„Secretarul de stat William Rogers este deosebit de satisfăcut de rezultatele Conferinței internaționale asupra Vietnamului" — a declarat purtătorul său de cuvînt, Robert McCloskey.McCloskey a precizat că întrevederea lui Rogers cu miniștrii de externe polonez și ungar s-a referit, în esență, la probleme comerciale care Interesează Washingtonul, Varșovia și Budapesta.
Secretarul general 

al O.N.U.Secretarul genera! al O.N.U., Kurt Waldheim, a apreciat că participarea sa la Conferința internațională asupra Vietnamului constituie un eveniment foarțe pozitiv pentru Națiunile Unite. Remarcînd că Națiunile Unite nu au fost angajate niciodată în problema vietnameză, el a adăugat : „nu trebuie subestimat faptul că ele sint în prezent sesizate de această problemă".Waldheim, care a participat la un dejun organizat de Asociația presei diplomatice, a arătat motivele pentru care nu și-a pus semnătura pe actul final al conferinței : dacă miniștrii participanți au fost împuter-

engleză, chinșză, franceză și rusă). După cum s-a mai 
anunțat, actul final cuprinde un preambul și nouă ar
ticole, prin care părțile semnatare își exprimă în mod 
solemn aprobarea față de Acordul de ia Paris privind 
încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam 
semnat la 27 ianuarie anul curent.

* *Indochina și pentru a o garanta, se arată in cohtinuare, părțile participante la document iau act de angajamentul luat de părțile participante la acord de a respecta independența, suveranitatea, ' unitatea, integritatea teritorială și neutralitatea Cambod- giei și Laosului, așa cum se stipulează în acord ; acceptă, de asemenea, să le respecte și să se abțină de Ia orice acțiune care nu ar fi conformă cu aceasta și invită celelalte țări să facă același lucru.în încheiere se arată că actul intră în vigoare imediat după semnare și va fi executat cu strictețe de toate părțile.

țări. Acordul și protocoalele trebuie să fie respectate cu strictețe și executate cu scrupulozitate.Părțile participante la act recunosc in mod solemn și respectă cu strictețe drepturile naționale fundamentale ale poporului vietnamez și anuine independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a Vietnamului, precum și drepiul populației sud-vietnameze Ia autodeterminare. Părțile respectă cu strictețe acordul și protocoalele și se abțin de la orice acțiune care nu ar fi conformă cu prevederile acestora.Pentru a contribui la pacea in 

niciți să-și asume responsabilități, secretarul general al O.N.U. nu poate să angajeze cele 132 de guverne țnembre ale organizației mondiale, a spus el.Pe de altă parte, Waldheim a subliniat că șederea la Paris i-a oferit ocazia să întîlnească reprezentanți ai țărilor care nu sint membre ale O.N.U. (R.D. Vietnam, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. administrația de la Saigon). Aceste în- tîlniri, a spus el, au dat naștere la schimburi de vederi extrem de interesante.
întrevederi între șefii 

unor delegațiiCi Pin-fei, ministrul de externe al 
R.P. Chineze, conducătorul delegației

ÎNDEPLINIREA STRICTĂ A OBLIGAȚIILOR
1

ASUMATE REVINE TUTUROR PĂRȚILOR
Declarații ale unor reprezentanți 

ai R.D. Vietnam și G.R.P.SAIGON 2 (Agerpres). — Luind cuvintul la o ședință a Comisiei militare mixte cvadripartite, conducătorul delegației R.D. Vietnam, ge- nera.l-maior Le Quang Hoa, a declarat că guvernul țării sale este hotărît să îndeplinească ferm prevederile A- cordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam și cere același lucru celorlalte părți. în legătură cu aceasta, el a arătat că. in perioada scursă de la semnarea acordului, guvernul R.D. Vietnam și-a îndeplinit toate obligațiile asumate. Astfel, a fost încheiată returnarea primului eșalon de militari americani capturați, viitorii pași in această direcție urmind să fie între- prinși în același mod, în conformitate cu prevederile acordului. Totodată. Le Quang Hoa a arătat că, la rînduL său, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și-a îndeplinit scrupulos obligațiile asumate și a trecut la predarea personalului militar capturat al S.U.A. și al administrației saigoneze, depunînd toate eforturile pentru realizarea păcii și a înțelegerii naționale.în continuare, șeful delegației militare a R.D. Vietnam în Comisia cvadripartită a arătat că administrația saigoneză s-a făcut vinovată de repetate și grave violări ale Acordului de încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, între- prinzînd numeroase acțiuni militare provocatoare și de represiuni polițienești împotriva elementelor patriotice care militează pentru pace, conciliere și'înțelegere națională. El a cerut ca administrația saigoneză și partea americană să aplice în mod strict prevederile acordului.
AHANOI 2 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație care denunță 

chineze la Conferința internațională asupra Vietnamului, a oferit, joi, un dineu în onoarea lui William Rogers, secretarul de stat al S.U.A., conducătorul delegației americane la conferință. Au fost prezenți membri ai celor două delegații, informează a- genția China Nouă.
★Conducătorul delegației poloneze la Conferința internațională de la Paris asupra Vietnamului, ministrul de externe Stefan Olszowski, a avut, -joi, la Paris, o întrevedere cu William Rogers, secretarul de stat al S.U.A., conducătorul delegației americane la conferință. Cu acest prilej au fost examinate principalele probleme ale situației internaționale actuale, precum și unele probleme care interesează cele două părți, informează agenția P.A.P.

intîrzierea deliberată de către S.U.A. a operațiunilor de retragere, distrugere sau dezactivare a minelor plasate în apele teritoriale, porturile, golfurile și cursurile de apă ale R.D. Vietnam.în declarație se arată că deși R.D. Vietnam, acționînd in conformitate cu protocolul privind operațiunile de deminare, a asigurat părții americane toate facilitățile necesare, S.U.A. s-au folosit de tot felul de pretexte pentru a amîna aceste operațiuni, solicitând o perioadă pregătitoare de 30 de zile și intentionind să definitiveze acțiunea în 180 de zile, cu rezerva prelungirii perioadei in cazul apariției unor dificultăți. Pe de altă parte, contrar obli.gațiilo- stipulate în articolul 5 al protocolului privind deminarea, S.U.A. refuză categoric să-și. asume responsabilitatea deminării cursurilor de apă interioare ale R.D. Vietnam și refuză, de asemenea, să furnizeze R.D. Vietnam mijloacele potrivite pentru pescuirea, dezactivarea sau distrugerea minelor.Guvernul R.D. Vietnam — se arată în încheierea declarației — cere în mod ferm ca. Statele Unite să se conformeze prevederilor protocolUj- lui privind deminarea și să puna capăt oricăror acțiuni care duc la amînarea operațiunilor de curățire a zonelor minate.
■kPurtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității la 1 martie o declarație de protest in legătură cu atacul săvirșit de trupe saigoneze la Dalat (Platourile centrale), împotriva reprezentanților G.R.P. în Comisia militară mixtă cvadripartită. în cursul acestui atac patru reprezentanți ai G.R.P. au fost uciși, iar doi răniți.

Schimbul de opinii s-a referit, Intre altele, La problemele primului capitol al ordinii de zi a viitoarei conferințe și la sarcinile comisiei respective. La sfirșitul ședinței a deyenit cunoscut că mai multe delegații au expus considerentele țărilor lor asupra conceptului de securitate europeană și asupra catalogului de principii care urmează să fie așezate la baza relațiilor dintre statele participante. Din dezbaterile de pînă acum s-a relevat, că o apreciere larg împărtășită, - că aceste principii trebuie să asigure cuprinderea tuturor normelor statuate de dreptul internațional. în acest context, delegația Elveției a propus ca
Irlanda

Opoziția - virtuală 

câștigătoare 

în alegeriDUBLIN 2 (Agerpres). — După numărarea voturilor în 131 din cele 144 de circumscripții electorale din Republica Irlanda, rezultatele provizorii ale alegerilor de la 28 februarie indică victoria coaliției de opoziție, formată din partidele Fine Gael și Laburist, care au obținut 65 mandate (48 și, respectiv, 17), față de 64, cite au revenit partidului de guvernămint Fianna Fail, al premierului Jack Lynch.în urma succesului coaliției — menționează agențiile de presă — sarcina formării noului guvern va fi încredințată lui Liam Cosgrave, liderul partidului Fine Gael. Recunoscîndu-se învins, Jack Lynch, care i-a convocat 'pe alegători la urne într-o confruntare electorală anticipată, în speranța de a-și întări poziția in ’parlament, a declarat că este gata să înceapă consultări cu Cosgrave, pentru a-1 pune Ia curent cu situația existentă in țară. ..și cu. implicațiile conflictului din Irlanda de Nord.

agențiile de presă transmit:
tabasadorul României 

Ia Cairo p°tru Burlacu, a fost primit de secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad. Au fost discutate aspecte legate de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și țările arabe.
Președintele Consiliului 

Executiv Federal al RJ.F. 
Iugoslavia, Gemal Biedici> va efectua, începind de la 4 martie, vizite in India, Sri Lanka, Malayezia, Singapore și Bangladesh, la invitația premierilor acestor țări. în cursul acestor contacte se va proceda la un schimb de păreri într-o serie de probleme internaționale și chestiuni privind activitatea statelor neangajate, mai . ales că anul acesta la Alger va avea loc. Conferința la nivel înalt a acestor țări.0 nouă erupție a „vulcanului11 monetar occidental

® închiderea burselor de devize de la Frankfurt pe 
Main, Paris, Tokio, Londra și Bruxelles ® Este posibilă 

convocarea unei reuniuni monetare internaționaleJoi seara, pe piețele monetare ale lumii occidentale a reînceput furțuna... Cursul dolarului american — deși devalorizat de cu- rind, la 13 februarie— a reînceput să scadă... vertiginos. La Frankfurt pe Main, Banca federală a cumpărat, într-o singură zi, pentru a susține moneda S.U.A.. aproape 3 miliarde de dolari— sumă ce reprezintă un record absolut in comparație cu proporțiile intervențiilor e- fectuate de Bundesbank în crizele monetare precedente. După două „mini-reuniuni" de urgență ale guvernului de la Bonn, Rudiger von Wechmar, secretarul de stat federal al informațiilor, a anunțat închiderea. ince- pînd de vineri, a burselor vest-germane, spre a permite desfășurarea în liniște a consultărilor cu partene

rii europeni ai R.F.G. De asemenea, la Tokio, Londra, Paris și Bruxelles s-a anunțat oficial închiderea Dietelor de devize. La rindul lor, băncile centrale din Olanda, . Elveția au fost nevoite să intervină pentru a stopa accentuarea presiunilor speculative.„Răbufnirea crizei monetare, una dintre cele mai puternice survenite după acordurile de la Washington din 18 decembrie 1971, tare au consfințit prima devalorizare a dolarului — scrie agenția FRANCE PRESSE — este gravă, deși nu e neașteptată". De altfel, intr-un comentariu intitulat „Criză fără surpriză", agenția citată subliniază că ultimele evoluții de pe piețele monetare demonstrau limpede că cea de-a doua devalorizare a dolarului nu va putea împiedica noi seisme ale

țările participante la conferință să-și asume angajamentul de a aplica principiile stabilite de comun acord și în relațiile lor cu statele-din zona Mediteranei. în același timp, a fost formulată propunerea de a se elabora un text unic cu privire la măsurile de -creștere a stabilității și încrederii în Europa, inclusiv măsurile colaterale, de ordin militar, ca parte componentă a securității europene.Dezbaterile grupului de lucru vor fi reluate luni, urmind ca reuniunea, în ședința plenară de marți, să ia in discuție rezultatele înregistrate și să definească sarcinile concrete ale grupului în perioada următoare.
washington Convorbiri privind 
situația din Orientul ApropiatWASHINGTON 2 (Agerpres). — După convorbirea pe care președintele S.U.A. a avut-o cu premierul Israelului, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a declarat că Richard Nixon a asigurat-o pe Golda Meir că Statele Unite vor continua să acorde sprijin economic și militar Israelului. Ziegler a adăugat că președintele Nixon a caracterizat intilnirea ca foarte constructivă, sinceră și utilă pentru ambele părți.
KHARTUM

....................... ill I. IUI II

Membri ai organizației „Septembrie negru'* 
au capturat cinci, diplomați străiniKHARTUM 2 (Agerpres). — Un grup de membri înarmați ai organizației palestinene „Septembrie negru" au ocupat, joi seara, clădirea Ambasadei Arabiei Saudite din Khartum, unde avea loc o recepție, sechestrînd pe cinci dintre diplomații prezenți : noul ambasador al S.U.A. la Khartum și un alt membru al ambasadei, însărcinații cu afaceri ai Iordaniei și Belgiei, și ambasadorul saudit — relatează A.F.P., A.P. și U.P.I. reluînd postul de radio Omdurman și agenția sudaneză de presă.într-uri comunicat, al organizației „Septembrie negru" se spune că punerea în libertate a diplomaților

Președintele Camerei de 
Comerț a României, Roman Moldovan, aflat în vizită în Italia, a avut o întrevedere cu ministrul comerțului exterior al Italiei, Matteo Matteotti. Cu acest prilej s-a procedat la un schimb de opinii in legătură cu stadiul actual și perspectivele dezvoltării în continuare a schimburilor comerciale și g cooperării reciproc avantajoase dintre România și Italia;

0 delegație a P. C. Ger
man, condu5^ de Hermann Gautier, membru al Prezidiului, șef adjunct al Secretariatului C.C,. al P.C.G., aflată in vizită in R. D. Vietnam, a fost primită de Le Duan, prim-secre- tar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, care a avut o convorbire cordială cu membrii delegației — relatează agenția V.N.A.

sistemului monetar in- teroccidental, a cărui reformă a devenit un obiectiv prioritar, presant al preocupărilor lumii occidentale.

vest-euro- eventuala a Statelor

în legătură cu noul puseu al crizei monetare se anunță că, la începutul săptămânii viitoare, urmează să fie convocată, la Bruxelles sau la Luxemburg, o reuniune peană. cu participareUnite. „Paharul s-a umplut" — sdrie în legătură cu ultimele e- voluții monetare ziarul francez „LA NA
TION", cerînd adoptarea de măsuri energice pentru a se pune capăt noii invazii de dolari în scopuri speculative. Referindu-se la aceeași problemă. „LES E- 
CHOS" consideră însă că o asemenea sarcină „întrece muncile lui Hercule".

V. P

Deschiderea Congresului 
Partidului Socialist 

Popular din NorvegiaOSLO 2 (Agerpres). — Vineri s-au deschis la Trodheim lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Socialist Popular din Norvegia, la care participă 200 delegați, precum și reprezentanți ai unor partide comuniste, socialiste și mișcări de eliberare națională din Europa și' Africa.Din partea Partidului Comunist Român participă tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.La deschiderea congresului. Fin Gustavsen, președintele partidului, a prezentat raportul de activitate pe perioada de la ultimul congres, precum și principalele sarcini și obiective ale partidului în vederea alegerilor generale ce vor avea loc anul acesta in Norvegia.

Purtătorul de cuvînt a reamintit că, în perioada recentă, președintele Nixon i-a primit pe regele Hussein al Iordaniei, și pe Hafez Ismail, consilierul pentru problemele securității al președintelui R.A. Egipt, examinind, în cursul convorbirilor avute, evoluția situației din Orientul Apropiat. în legătură cu toate aceste întrevederi', Ronald Ziegler a spus că Administrația S.U.A. dorește să contribuie la o soluționare pașnică in Orientul Apropiat.

reținuți ca ostatici este condiționată de eliberarea, în termen de 24 de ore, a lui Abou Daoud, lider al organizației „Al Fatah", deținut în Iordania sub acuzația de activitate subversivă, ' eliberarea lui Sirhan Bis- hara Sirhan, asasinul -senatorului Robert Kennedy, precum și de eliberarea unui număr de 50 de pales- tineni deținuți in Iordania.La Khartum a avut loc o țfuniune de urgență a cabinetului sudanez, prezidată de președintele țării, Gaafar el Numeiry. O comisie su- dan'eză specială a fost creată pentru 
a negocia cu membrii grupului de comando.

GUSÎOV Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, l-a primit pe Hă Dam, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, aflat într-o vizită in Cehoslovacia. Cu acest prilej, Hă Dam i-a remis Iui Gustav Husak un mesaj din partea lui Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene.
în comunicatul comun privind vizita în R.S.F. Iugoslavia a unei delegații a Uniunii Socialiste A- răbe, condusă de Sayed Marei, prim- secretar al C.C. al U.S.A., se arată că delegația a fost primită de președintele Iosip Broz Tito și a avut, cu membri ai conducerii U.C.I. și statului iugoslav convorbiri privind activitatea U.C.I. și a U.S.A, și relațiile dintre ele, precum și unele probleme internaționale actuale. ,
Pakistanul și India au 

căzut de acord asu?ra schimbului marinarilor și pasagerilor vaselor capturate de cele două părți în Cursul războiului din decembrie 1971— transmit agențiile Reuter și France Presse. Schimbul- acestor persoane va fi efectuat la 10 martie, la postul de frontieră Wagah, din Punjab.
Forțele patriotice din Mo- 

zambic au scos din luptă, în provincia Tete, in ultimele două luni ale anului trecut, peste 100 de soldați și ofițeri portughezi, precum și opt mercenari rhodesierii participant la acțiunile împotriva patrioți- lor — se arată intr-un comunicat al reprezentanței FRELIMO din Dar Es Salaam. Atacurile forțelor patriotice— se spune, de asemenea, în comunicat — au dezorganizat traficul pe ruta feroviară Beira — Zobwe, important mijloc de aprovizionare ■ trupelor colonialiste.
EPILOG ÎN CAZUL 

BORMANN
Ancheta efectuată de autori

tățile vest-germane in legătu
ră cu cazul Martin Bormann 
s-a încheiat, au anunțat procu
rorii generali ai parchetului din 
Frankfurt pe Main. Afirmațiile 
potrivit cărora fostul adjunct 
al lui Hitler ar fi, în prezent, 
in viață, locuind intr-o țară la- 
tino-americană, s-au dovedit 
nefondate — au afirmat cei doi 
procurori — precizind, totodată, 
că scheletul găsit, in decembrie 
1972, in Berlinul occidental, 
este intr-adevăr cel al lui Bor
mann, mort la 2 mai 1945.

Președintele Allende 
l-a primit pe șeful 

delegației 
economice româneSANTIAGO DE CHILE 2 — Corespondență de la Eugen Pop : Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a primit pe Ion Mineu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, conducătorul delegației economice române la prima sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-chiliene.Conducătorul delegației române a transmis președintelui Salvador Allende un mesaj al președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cu urări de sănătate și fericire, de prosperitate și noi succese pentru ponorul chilian.Mulțumind pentru mesaj, președintele Salvador Allende a rugata ... fie transmise președintelui Nicolae Ceaușescu urări cordiale, împreună cu sentimentele sale de afecțiune. Președintele chilian și-a exprimat, de asemenea, satisfacția în legătură cu dezvoltarea pe care au cunoscut-o, în ultimii doi ani, relațiile prietenești dintre cele două țări, cooperarea lor fructuoasă pe plan politico-diplomatic, ca și in domeniile economic și tehnologic.în cursul întrevederii au fost evidențiate rezultatele pozitive ale primei sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte româno-chiliene, subli- niindu-se că ele sint de natură să ducă la adîncirea bunelor relații de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică dintre cele două țări.
Secretarul general 

al P. C. din Chile, 
Luis Corvalan, despre 
scrutinul de la 4 martieSANTIAGO DE CHILE 2 ' (Agerpres). — într-o cuvîntare radiodifuzată, rostită în cadrul campaniei consacrate alegerilor parlamentare din Chile, de la 4 martie, Luis Cor- valan, secretar general al Partidului Comunist din Chile, a dat o ripostă energică forțelor din opoziție care încearcă să provoace dezordine.Partidul comunist, împreună cu celelalte partide membre ale coaliției Unității Populare, a declarat Luis Corvalan, sint ferm hotărite să evite orice ciocnire armată și să împiedice vărsarea de sînge. „Comuniștii, a spus el, sint convinși că majoritatea chilienilor, indiferent de modul în care vor vota la 4 martie, în condiții extraordinare, se vor ridica împreună cu noi în apărarea guvernului legal, vor fi de partea președintelui Allende1 și nu de cea a imperialismului și reacțiunii".

La Muzeul central „V. I. Le
nin" din Moscova, a fost des
chisă, la. 2 martie, o expoziție 
consacrată împlinirii a 40 de 
ani de la luptele muncitorilor 
feroviari $i petroliști români 
din februarie 1933. La verni
saj au luat parte lucrători ai 
C.C. dl P.C.U.S., reprezentanți 
ai Conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mană, membri ai conduceri^ 
muzeului, membri ai Ambasa- 
dei române din Moscova. Cu-: 
vintul de deschidere a fost 
rostit de directoarea Muzeu
lui central „V. I. Lenin", O. S. 
Krivoșeina.

I.a încheierea convorbi
rilor între delegațiile guver
namentale ale R. P. Mongo
le și R. P. Chineze, 13 UIan Bator a fost semnat protocolul cu privire la schimburile de mărfuri între cele două țări pe anul 1973.

La Sofia, aser>tia b.t.a. a anunțat că, din cauza îmbolnăvirii lui Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar Dreședintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, vizita sa oficială în Irak, care urma să aibă loc în prima jumătate a lunii martie, a fost amînată Ia o dată care va fi fixată de către cele două părți.
0 declarație a sninisiralui 

de interne cil Siriei, Ali Zaza- în legătură cu evenimentele care au avut loc in ultima vreme în țară, a fost publicată la Damasc — anunță agențiile M.E.N., T.A.S.S. și United Press International. în declarație se arată dă un grup ițestrîns de elemente reacționare a încercat să provoace dezordine în orașul Hama, atacind proprietățile a 13 persoane și prădînd mai multe magazine. în urma acestor acțiuni, relevă declarația, au fost ucise patru persoane. Ministrul de interne anunță că forțele de securitate siriene au intervenit și au lichidat dezordinile, iar viața în oraș a fost normalizată.
Vizită scurtată. Premierul britanic, Edward Heath, și-a încheiat vineri seara vizita la Bonn, oaspetele renunțînd la deplasările cu caracter turistic în favoarea unor consultări, Ia Londra, cu cabinetul său, în legătură cu conjunctura monetară occidentală, din nou furtunoasă.
Negocierile între comuni

tățile greacă și turcă din 
Cipru au fost reluate m 13 Nicosia, după o întrerupere de a- proape două luni. Cu acest prilej, delegatul special al secretarului general al O.N.U., Osario Tafall. a invitat cele două părți interesate „să renunțe la logica forței pentru a se -putea, astfel, ajunge la o soluționare pașnică a problemei cipriote".
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