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iHCHHtREft LUCBABILOH PlMfl COMM 
a coiinmun central ai pobiiooioi comunist romah 
SI CONSUMI SUPREM Al DHIIDITM ECONOMICE 

SI SOCIALE A ROMÂNIEI
’n zilele de 27—28 noiembrie 1973 a 

. i ut loc, sub președinția tovarășului 
icolae Ceaușescu, plenara comună a 

Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României.

La ordinea de zi au fost înscrise :
1. Proiectul Planului național unic 

de dezvoltare economică și socială și 
Proiectul Bugetului de Stat ale Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1974 ;

2. Cu privire la principalele pro
bleme ale dezvoltării energetice în 
România și măsurile de economisire 
a combustibilului și energiei electrice )

3. Probleme internaționale.
Pe marginea punctelor înscrise la ordi

nea de zi au luat cuvîntul : Richard Win
ter, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R., 
Gheorghe Petrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., Ferdi
nand Nagy, prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., Cos- 
tache Trotuț, directorul general al Com
binatului siderurgic Hunedoara, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Vasile Potop, prim-secretar al 
Comitetului județean lași al P.C.R., Du
mitru Fuiorea, director general al Șantie
rului naval Constanța, Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, Miu Do- 
brescu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Suceava al P.C.R., 
Mihail Florescu, ministrul industriei chi
mice, Dumitru Bălan, prim-secretar al Co
mitetului județean Brăila al P.C.R., loan 
Avram, ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, losif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu-Mare al P.C.R., Barbu Popescu, 
șeful Departamentului agriculturii de stal 
din Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare si Apelor, Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exterior..

In încheierea discuțiilor a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist Român.

Cuvîntarea va fi dată publicității.
Comitetul Central al Partidului Comu

nist Român și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a României au 
dat o înaltă apreciere expunerii secreta
rului general al partidului, în care au

fost analizate pe larg probleme de deose
bită însemnătate pentru înfăptuirea cu 
succes a programului Congresului al X-lea 
și hotărîrilor Conferinței Naționale și 
și-au însușit intru totul aprecierile, orien
tările și sarcinile cuprinse în cuvîntare. 
De asemenea, plenara a apreciat în mod 
deosebit activitatea și contribuția esen- 
fială a secretarului general al partidului 
a elaborarea și transpunerea in viață a 

politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru.

Luînd în discuție proiectele Planului na
țional unic de dezvoltare economică și 
socială și Bugetului de Stat ale Republicii 
Socialiste România pe anul 1974, plena
ra a constatat că acestea corespund ori
entărilor fundamentale stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională, 
de dezvoltare în ritm înalt a economiei 
naționale, de creștere neîncetată — pe 
această bază — a nivelului de trai al în
tregului nostru popor.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României 
au aprobat în unanimitate prevederile 
proiectelor Planului și Bugetului și au 
stabilit să fie supuse Marii Adunări Na
ționale spre legiferare.

Plenara a apreciat ca deosebit de im
portante și a aprobat în unanimitate mă
surile adoptate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., de Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri cu privire la dezvoltarea 
energeticii în Republica Socialistă Româ
nia și economisirea combustibililor și 
energiei electrice.

In legătură cu planul de stat pe 1974 
și problemele energeticii, plenara a 
adoptat o hotărîre care va fi dată publi
cității.

Plenara a aprobat cu multă satisfacție 
activitatea internațională desfășurată în 
anul 1973 de Comitetul Executiv și Prezi
diul Permanent ale C.C. al P.C.R., de Con
siliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România. Plenara a 
scos în evidență contribuția de seamă a 
secretarului general al partidului la apli
carea consecventă în viață a orientărilor 
politicii externe a Partidului Comunist 
Român și României stabilite de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R.

In legătură cu problemele internaționa

le, plenara a adoptat o hotărîre care va 
fi dată publicității.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României 
au aprobat în unanimitate propunerile 
Comitetului Executiv cu privire la o core
lare mai judicioasă, în cadrul ramurilor, a 
salariilor mun’citorilor calificați și majo
rarea salariilor tarifare de bază din cate
goriile inferioare.

Aprobînd aceste măsuri, plenara Iși 
exprimă convingerea că oamenii muncii 
vor depune și în viitor o activitate tot mai 
intensă pentru sporirea productivității 
muncii, realizarea de economii, mai buna 
gospodărire a mijloacelor materiale și 
financiare, pentru realizarea planului 
cincinal înainte de termen și la un nivel 
superior, în condițiile unei înalte eficiențe 
a întregii activități economico-sociale, 
asigurind — pe baza dezvoltării perma
nente a economiei și venitului național — 
creșterea continuă a bunăstării celor ce 
muncesc.

Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit ca, în 
principiu, Congresul al Xl-lea al partidu
lui să aibă loc în ultimul trimestru al anu
lui. 1974, urmînd ca'data exactă și măsu
rile organizatorice ce se impun pentru 
pregătirea congresului să fie hotărîte de 
o plenară ulterioară.

★
Plenara C.C. al P.C.R. adresează orga

nizațiilor de partid, comuniștilor, oameni
lor muncii, întregului nostru popor che
marea de a nu-și precupeți eforturile 
pentru a da viață noilor obiective ale 
dezvoltării economice și sociale a patriei, 
pentru înfăptuirea sarcinilor planului pe 
1974, pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român își exprimă convingerea că 
uriașa capacitate creatoare pe care o re- 
firezintă forța unită a națiunii noastre în 
upta pentru înfăptuirea politicii marxist- 

leniniste a partidului va asigura realiza
rea în bune condiții a sarcinilor și 
obiectivelor cuprinse în hotărîrile plena
rei, în expunerea secretarului general al 
partidului, transpunerea în viață a măre
țului program de înaintare accelerată a 
României pe calea bunăstării și civiliza
ției, de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.
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Din cuvîntul participanților la plenara

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Miniftri al Republicii Populare Albania 

TIRANA
Dragi tovarăși.
De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, a 29-a aniversare a e- 

Hberării Albaniei de sub jugul fascist, in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat șl Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului roman și al 
nostra personal, vă transmitem dumneavoastră și poporului albanez 
cele mai sincere șl cordiale felicitări.

Oamenii muncii din România se bucură din toată Inima de realiză
rile importante obținute de poporul frate albanez, sub «aducerea 
Partidului Muncii din Albania, tn edificarea societății socialiste, in 
făurirea vieții sale noi șl-i urează noi și tot mal mari succese in dez- vXS a economiei, științei și culturii, pentru Înflorirea per
manentă a Republicii Populare Albania.

Poporul român dă o Înaltă prețuire relațiilor tradiționale de prie
tenieîri colaborării statornicite intre Republica Socialistă România șl 
Republica Fopulară Albania și Iși exprimă convingerea că aceste re
lații se vor dezvolta și in viitor, spre binele popoarelor român și alba
nez, al cauzei socialismului șl păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Din noul peisaj arhitectural al orașului Tîrgu-Mureș

au Îndeplinit planul
PE PRIMII TREI ANI
Al CINCINALULUI

Județul lași
IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 

Manole Corcaci). — In ziua de 28 
noiembrie a.c., colectivele de muncă 
din industria județului .Iași au ra
portat îndeplinirea planului produc
ției industriale pe primii trei ani ai 
cincinalului. în acest fel se creează 
posibilitatea ca pină la sfirșitul anu
lui 1973 să se obțină suplimentar o 
producție în valoare de 1,3 miliarde 
lei, concretizată, printre altele, în 
200 000 kWh energie electrică, 2 200 
tone fibre și fire poliesterice. 2 300 to
ne metanol, 4,7 milioane mp țesături, 
1 400 tone preparate din carne, me
dicamente in valoare de 350 mili
oane lei, mobilă de 5 milioane lei, 
confecții de 105 milioane lei.

Important este faptul că în pe
rioada celor' trei ani ai oincinalului, 
ritmul mediu anual de creștere a 
producției in județ a fost de 16,5 la 
sută față de 12,2 la sută cit s-a pre
văzut inițial.

„Raportind acest succes — ae 
spune in telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nțcolae 
Ceaușescu, de către biroul Comite
tului județSarf de partid Iâși — ne^ 
exprimăm profunda noastră recu
noștință față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul multilateral pe care 
ni l-ați aoordat prin prezența de 
două ori, în acest an, în județul Iași. 
Acest lucru a constituit un puternic 
stimulent în munca noastră, a mo
bilizat energiile creatoare ale celor 
ce muncesc pe aceste meleaguri 
pentru a da patriei produse tot mai 
multe și de calitate. Muncind neo
bosit pentru realizarea planului cin
cinal înainte de termen vom pune 
accent deosebit pe utilizarea ca
pacităților și suprafețelor de pro
ducție, pe folosirea mai eficientă a 
rezervelor materiale și umane de 
care dispunem, pe asimilarea de noi 
tehnologii și produse cu parametri 
superiori, pe îmbunătățirea întregii 
noastre activități. Asigurăm condu
cerea superioară de partid și de stat, 
pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor, 
aducindu-ne astfel o contribuție tot 
mai mare la creșterea avuției na
ționale, la dezvoltarea multilaterală 
a patriei și ridicarea bunăstării în
tregului popor".

milioane lei. De asemenea, și-au re
alizat sarcinile de plan pe această 
perioadă din cincinal unitățile eco
nomice din municipiul Dej. în pre
zent, 25 de întreprinderi din ju
dețul Cluj lucrează in contul ce
lui de-al 4-lea an al cincinalului. 
Succesul acestora este expresia e- 
forturilor pe care oamenii muncii 
din județul Cluj le fac pentru în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen.

Chimiștii 
de la Săvinești
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Manea). — Situindu-se 
și in acest an în fruntea întrecerii 
socialiste din industria județului 
Neamț, colectivul Centralei de fire 
și fibre chimice Săvinești a reușit 
să-și realizeze integral sarcinile de 
plan aferente primilor trei ani ai 
cincinalului cu 36 zile mai devreme. 
Printre măsurile maj.de seamă care 
au condus la obținerea aceătui suc
ces de prestigiu amintim : moderni
zarea unor tehnologii de fabricație, 
utilizarea rațională a capacităților de 
producție, gospodărirea cu grijă a 
materiilor prime și materialelor, de
vansarea termenelor de punere în 
funcțiune și de atingere a parametri
lor proiectați la- noile obiective, lăr
girea și diversificarea gamei de pro
duse prin creșterea gradului de pre
lucrare a firelor și fibrelor chimice 
și altele.

— Prin obținerea acestui succes — 
ne spune tovarășul inginer Dumitru 
Stănescu, director general adjunct al 
centralei — au fost create toate con
dițiile tehnico-materiale pentru ca 
pină la sfirșitul anului 1973 să se ob
țină suplimentar o producție in va
loare de un miliard lei, livrindu-se 
astfel economiei naționale, peste pre
vederile planului pe primii trei ani 
ai cincinalului, circa 7 500 tone fire 
și fibre chimice.

Corespondenții „Scinteil" 
transmit:

• Timp de două zLlc, la CRA
IOVA a avut Ioc o sesiune de co
municări științifice pe tema „Uti
lizarea metodelor și tehnicilor mo
derne de calcul In economie", or
ganizată de facultatea de studii e- 
conomice a Universității din loca
litate. Cadre didactice și cercetă
tori din centrele universitare 
București, Brașov, Cluj, Iași, Ti
mișoara și Craiova au prezentat 
64 de comunicări științifice. Lu
crările prezentate au fost întocmi
te pe baza studierii unor fenome
ne concrete din Întreprinderi, u- 
nități comerciale, șantiere de con
strucții, unități agricole de stat și 
cooperatLste.

• In apropiere de Întreprinderile 
C.I.C. și fabrica de pielărie și mâ
nuși, de secția cabluri a fabricii 
„Electromureș". baza județeană de 
aprovizionare și altele, din munici
piul TG. MUREȘ, au fost deschise 
magazine preuzinale, cu scopul ser
virii prompte a gospodinelor anga
jate in unitățile respective. Prin 
aceste unități se depun comenzi la 
intrarea in tură și se ridică pro
dusele soliditate, la plecarea acasă. 
In toate cartierele orașului, unde 
magazinele cu autoservire au con
diții de păstrare a preparaitelor 
si semlpreparatelor. au luat ființă 
sectoare tip Gospodina.

• De la fabrica „Modem*  din 
TIMIȘOARA am fost informați că 
în 1974 se vor livra magazinelor 
din toată țara primele tipuri de 
Încălțăminte pentru adolescenți 
confecționate din piele sintetică. 
Pentru femei se vor produce pen
tru pritha dată cizme din lac sin
tetic. In total, fabrica timișorea
nă va livra, în 1974. peste 130 de 
modele noi, in cele mai diverse cu
lori.

• In comunele Ostrov, Oltlna șl 
Ghindărești. din județul CON
STANTA, au fost date in folosin
ță, in acest an, 80 de apartamente 
in blocuri de locuințe construite 
pentru intelectuali care își desfă
șoară activitatea in aceste locali
tăți : cadre didactice, medici, a- 
gronomi etc. în anii următori vor 
mai fi construite asemenea locuin
țe si in Murfatlar, Crucea. Co- 
gealac etc.

o în municipiul DROBETA 
TURNU-SEVERIN se execută In 
prezent ample lucrări in ve
derea extinderii rețelei de apă 
spre noile cartiere de locuințe. 
Noua conductă de alimentare va 
străbate străzile Bolintineanu, Tu
dor Vladimirescu. Șincai și Bu
levardul Cerna. In prima etapă, 
prevăzută pentru acest an, lucră
rile au și fost realizate pe o lun
gime de 7,5 km. în etapa a doua 
(anul viitor) se va extinde rețeaua 
pe încă 7 kilometri. Debitul noii 
rețele de alimentare cu apă este de 
550 litri pe secundă.

• Ca urmare a unor ample ac
țiuni organizatorice de lărgire a 
spațiilor in unitățile preșcolare Și 
școlare existente, pentru darea în 
folosință la timp a noilor construc
ții și încadrarea unităților, cu per- 

"sonalul dțdâctlc necesar — în mu-
niciplul GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ a fost generalizat învă- 
țămîntul preșcolar, fiind cuprinși în 
grădinițe toți copiii între 5 și 6 ani. 
In ultima vreme aici au fost date 
în folosință încă trei noi grădinițe 
cu orar preluhgit (cămine) pentru 
copiii chimiștilor și energetidenilor 
de pe platforma industrială Bor- 
zești. Au fost amenajate, totodată, 
noi spații în cartierele orașului, iar 
în grădinițele cu program normal 
au fost organizate două schimburi.

o în comunele și satele din ju
dețul BISTRIȚA-NASAUD au fost 
date in folosință, de la începutul 
acestui an și pină acum, numeroa
se unităti comerciale, printre care 
hanul turistic de Ia Valea Străjii, 
magazine moderne la Nimigea, 
Ilva Mare, Bozieș. Agrieș și altele.

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

25 de întreprinderi 
din județul Cluj

CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 
Alexandru Mureșan). — Toate între
prinderile industriale din municipiul 
Cluj au realizat sarcinile de plan pe 
primii trei ani ai cincinalului. Pină 
la sfirșitul anului se va obține o 
producție suplimentară de peste 800

ARO Secretul armoniei 
intr-o mare orchestră a muncii

Cimpulung-Muscel este 
un recunoscut oraș al 
florilor. Așa cum se cu
vine. principala Iul ceta
te industrială — uzina 
mecanică ..Muscel" — 
este și ea o uzină a flo
rilor. argument fiind cei 
16 000 de trandafiri plan
tați pe aleile sale. Aici
se construiesc vestitele
autoturisme de 
„ARO". Pe locui 
in veacul trecut, 
ționa o modestă 
se ridică astăzi o

teren 
unde, 
func- 

fabrică 
puter

nică unitate de produc
ție. care a devenit ..ini
ma" industrială a orașu
lui. imprimi nd pulsul u-
nor activități vitale pen
tru existenta acestuia. 
Numele uzinei se pro
nunță de zeci de ori ne 
zi in Cimoulung-Muscel. 
Există clubul U.M.M.-u- 
lui. stadionul U.M.M.-uiul 
blocurile U.M.M.-ului. că
minele U.M.M.-ului... Toa
te drumurile duc la... 
U.M.M. !

Cit despre drumul 
dezvoltării U.M.M.-ului. 
acesta a fost lung și a- 
nevoios. Biografia uzinei 
o poți ..citi" in microex-

poziția organizată chiar 
in incinta acesteia. De 
Ia producția de vermo- 
rele. de lacăte și broaș
te pentru uși. fostul ate
lier s-a dezvoltat în anii 
socialismului, etapă cu 
etapă, trecînd în 1949 la 
fabricarea primelor ma
șini de tors pentru in
dustria textilă ; apoi, în 
1952. la producerea de 
piese auto ; in 1954. la 
construirea primelor mo
toare pentru bărci... Pie
sa de bază a expoziției o 
reprezintă primul autotu
rism construit aici. la 
1 mai 1957. Pe cadranul 
său de kilometraj, o cifră 
— 947 000 — are valoarea 
unui autentic ..certificat 
de calitate". De atunci 
Droductia de autoturisme 
de teren a sporit și s-a 
diversificat continuu. în
treaga producție a anu
lui 1957 este realizată în 
Drezent in numai 12 zile.

Marca ,.ARO“ desem
nează o Întreagă fami
lie de tipuri de autotu
risme de teren, care a de
venit cunoscută in În
treaga lume. Peste 95 Ia 
sută din volumul pro

ducției este destinat ex
portului. „Zimbrii Car- 
paților". cum li s-a spus 
acestor mesageri ai com
petentei tehnice româ
nești, se Înfruntă cu 
succes pe arena interna
țională a competitivității, 
in 55 de țări ale globu
lui- Turneul transafri- 
can. raliurile din Belgia 
și Italia, expediția din 
Himalaia, cursa din Sea- 
sade Oregon (S.U.A.) — 
iată doar dteva din ,.e- 
xamenele" pe care ..ARO" 
le-a trecut cu succes.

Cum a fost oosibilă a- 
tingerea unor asemenea 
performanțe ? Cine sint 
cel ce au făurit aceste 
fantastice herghelii de 
milioane de cai-putere 
care străbat deja dru
murile a patru conti
nente. din cimniile tori
de ale Iranului si pină in 
pampasul Americii de 
Sud. din savanele afri
cane și pînă in ținuturi
le ghețurilor eterne ? 
Sint întrebări ale căror 
răspunsuri Ie găsești In 
faptele de muncă ale fie
cărui comunist, ale fie
cărui muncitor, ale fiecă

rui membru al colectivu
lui acestei uzine.

Ca intr-o uriașă „or
chestră a muncii", toți au 
contribuit din plin la a- 
ceste realizări. Evidenție
rea și alegerea celor mai 
burii sint o treabă difici
lă, comportă riscul de a 
nedreptăți pe unii sau pe 
alții.

De cum ai Intrat in in
cinta uzinei, pe aleea 
principală, treci pe sub o 
uriașă inscripție, ca pe 
sub un arc de triumf : 
„Cea mal inaltă facultate 
este uzina". Sensurile a- 
dincl ale acestei conclu
zii, izvorite dintr-o în
delungată experiență de 
viață, ni le deslușește to
varășul Victor Naghi, E- 
rou al Muncii Socialiste : 
„Ne străduim să implan
tăm în conștiința cadrelor 
noastre dragostea și res
pectul față de muncă, a- 
’ică să transformăm uzi- 
a intr-o adevărată școa

lă de educație comunistă”.

Viorel POPESCU
(Continuare 
în pag. a V-a)

BELGRAD
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa, în numele Comi
tetului Central al Fartidului Comunist Român, al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu perso
nal, dumneavoastră, Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, popoarelor iu
goslave vecine și prietene cele mai cordiale felicitări și un cald salut 
tovărășesc.

Crearea în urmă cu trei decenii, în cadrul sesiunii de la Iaițe a 
Consiliului Antifascist de Eliberare Națională, a noului stat iugoslav 
pe baze democratice, federative, reprezintă un eveniment de importanța 
istorică pentru destinele popoarelor iugoslave, o încununare plină de 
succes a luptei lor eroice, îndelungate pentru eliberare națională și 
progres social.

Constatăm cu bucurie că în perioada care a trecut de la acest me
morabil eveniment, popoarele iugoslave, sub conducerea Uniunii Co
muniștilor, au înfăptuit profunde prefaceri revoluționare, obținînd im
portante realizări în vasta operă de edificare a societății socialiste. Re
publica Socialistă Federativă Iugoslavia reprezintă totodată un factor 
activ în lupta pentru pace și colaborare între toate statele lumii,

Remarcînd cu satisfacție că între partidele, țările și popoarele noas
tre se dezvoltă constant relații de prietenie frățească și colaborare mul
tilaterală, bazate pe^ stimă și încredere reciprocă, îmi exprim convinge
rea că, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor rodnice, devenite tradi
ționale, pe care le-am avut cu dumneavoastră, raporturile prietenești 
româno-iugoslave de cooperare vor cunoaște o extindere și aprofundare 
continuă, pe toate planurile, spre binele popoarelor român și iugoslave, 
al cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura din toată inima, dragă tovară
șe Tito, săhătate deplină, fericire personală și mult succes în activita
tea dumneavoastră de înaltă răspundere, iar popoarelor iugoslave, ve
cine și prietene, realizări tot mai mari. în opera de ridicare a patriei 
socialiste pe noi culmi ale prosperității și progresului.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative 

Iugoslavia vă adresez, In numele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și al meu personal, dumneavoastră și Consiliului 
Executiv Federal, cordiale felicitări și sincere urări de noi succese în 
opera de construire a societății socialiste in patria dumneavoastră.

îmi exprim profunda convingere că relațiile de prietenie, stimă și 
încredere reciprocă dintre țările noastre se vor dezvolta continuu în 
interesul popoarelor român și iugoslave, al cauzei socialismului șl păcii 
în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
dl Republicii Socialiste România

maj.de
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RICHARD WINTER
Exprimindu-și deplina Fa a- 

drriune la documentele supuse 
dezbaterii plenarei Comitetului 
Central, vorbitorul s-a referit 
T>e larg la sarcinile ce revin or
ganizației județene de partid 
Sibiu. în cursul ac«=+u| an. in 
județul nostru au fost obținute 
o »?rie de rezultate pe care le 
consider ca o garanție a reali
zării sarcinilor pe caro Ic vom 
avea de Îndeplinit din planul 
pentru anul 1974. Analizând 
prevederile pentru dezvoltarea 
județului Sibiu, pe baza date
lor din planul in profil terito
rial. tin să apreciez faptul că 
ele sJnt pe deplin realizabile.

Sarcinile cele mai importan
te pentru anul viitor privesc 
dteva aspecte calitative alo ac
tivității economice. Creșterea cu 
aproaon 20 la sută a ritmului do 
dezvoltare economică implică 
să-cină de mare însemnătate a 
realizării acestui spor pe baza 
ridicării productivității muncii. 
Spun aceasta tntrucit in jude
țul nostru nu sint mari posib:- 
l’tăti de a califica forță de 
muncă suplimentară. O mare 
parte a populației este de acum 
ocupată in industrie, iar din a- 
grirulturâ nu avem multi oa
meni pe care să-i putem atrage 
in acest sector. Do aceea, sar
cina noastră principală este d° 
a asigura o folosire mai judici
oasă a forței do muncă din in
dustrie. o redistribuire mai ju
dicioasă a acesteia.

Consider ea avind o deosebi
tă importanță indicația dată de 
conducerea partidului de a a- 
rorda o atenție prioritară mai 
bunei folosiri a spațiilor exis
tente. ocupării lor cu utilaje, 
rit și reutilării unor unități. 
Din sporul de producție de 3 
miliarde lei prevăzut pentru 
anul viitor, circa 2 miliarde le 
vom putea realiza printr-o do
tare corespunzătoare a spațiilor 
existente. Mă refer, in primul 
rind. la industria constructoare 
de mașini și chiar Ia industria 
textilă, unde trebuie să acor
dăm o mai mare atenție proce
sului început in anii anteriori, 
de reutilare a spațiilor existen
te cu mașini de mai mare pro
ductivitate.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la măsurile ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea pla
nului de export, insistind asu
pra necesității contractării din 
timp a producției destinate ex
portului. Consider că comitetul 
nostru județean de partid nu 
s-a îngrijit in suficientă măsu
ră de contractarea la nivelul 
planului și realizarea unor pro
duse calitativ superioare. în a- 
celași timp, consider insă că și 
tovarășii din conducerile minis
terelor construcțiilor de mașini, 
mai ales, trebuie să acorde mal 
multă atenție acestei probleme. 
Am discutat cu dinșii aceste 
probleme la Începutul anului. 
S-au dat asigurări, insă aspec
tele amintite nu au fost soluțio
nate cu suficientă responsabili
tate. In condițiile anului viitor, 
cind cresc considerabil sarcinile 
de export, considerăm câ va tre
bui să primim un mai mare aju
tor pentru contractarea produc
ției din partea ministerelor și a 
centralelor industriale.

Referindu-se apoi la alte pro
bleme supuse dezbaterii plena
rei. vorbitorul s-a oprit mai in- 
tii asupra unor aspecte ale creș
terii eficientei activității eco
nomice. subliniind necesitatea 
valorificării superioare a fon
durilor fixe, a investițiilor. 
Consider că măsurile stabilite 
pentru îmbunătățirea eficienței 
economice vor trebui, anul vii
tor. să stea mai mult in atenția 
noastră. Am obținut in anul a- 
cesta unele rezultate, ne-am în
cadrat, in general, in cheltuielile

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE PETRESCU

în acest an. ho'.ărîtor pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a planului cincinal, oamenilor 
muncii din județul nostru le 
revin sarcini deosebit de mobi
lizatoare. Producția globală in
dustrială urmează să crească in 
acest an față de 1972 cu 17,1 la 
sulă, producția-marfă cu 19 la 
sută, iar volumul exportului de 
mărfuri trebuie să înregistreze 
un spor de 66 la sută.

Sarcini la fel de mari ne Te- 
vin și in domeniul agriculturii, 
al investițiilor și al celorlalte 
tact oare de activitate din cadrul 
județului.

După oe a înfățișat o serie de 
acțiuni întreprinse de organiza
țiile de partid din județ — in 
industrie și agricultură — pen
tru crearea condițiilor favora
bile îndeplinirii acestor sarcini 
mari, vorbitorul a spus :

Avind in vedere rezultatele 
bune obținute pină in prezent și 
ținind seama de stadiul aplică
rii măsurilor pe care le-am luat 
deja, apreciem că sint posibili
tăți reale pentru a realiza pla
nul producției industriale pe 
anul 1973. Doresc, de altfel, să 
raportez conducerii partidului că 
planul pe primii trei ani ai cin
cinalului la producția-marfă se 
va realiza în județul nostru la, 
30 noiembrie a.c. Aceasta va 
permite realizarea pină la sfir- 
șitul acestui an a unei produc
ții suplimentare de 1,1 miliarde 
lei, fapt ce constituie o garanție 
a îndeplinirii planului cincinal 
în județul nostru la termenul la 
care ne-am angajat.

In agricultură s-au realizat 
sporuri importante față de anul 
1972 la toate produsele vegetale 
și animale, ceea ce a permis 
sporirea contribuției la fondul 
de atât

în continuare, vorbitorul s-a 
referit Ja unele deficiențe in 
munca organelor de partid din 
județ in ce privește activitatea 
organizatorică, controlul înlăn
țuirii hotăririlor, munca politică 
de masă pentru educarea și ri
dicarea pregătirii politice, eco
nomice și profesionale a oame
nilor muncit înlăturarea aces

de producție stabilite. Mal avem 
insă 13 întreprinderi care nu 
obțin rezultate bune la reduce
rea cheltuielilor materiale. Ac
tivitatea lor a constituit obiec
tul unor analize ale comitetului 
județean de partid, atit in birou 
si in secretariat, cit si la fața 
locului, în Întreprinderi. Pe ba
za acestor analize au fost în
tocmite programe de măsuri 
pentru îmbunătățirea activită
ții. Trebuie să arăt tnsă că în 
unele întreprinderi activitatea 
continuă să fie nesatisfăcătoore 
în acest domeniu șl. desigur, 
aici se vor cere măsuri deose
bite.

Vorbitorul s-a referit, de ase
menea. la o serie de probleme 
privind dezvoltarea energeticii 
și măsurile de economisire a 
combustibilului 'și energiei elec
trice.

în acest context, el' a arătat 
că ar fi necesar să se studieze 
de către organele tutelare posi
bilitatea de a lărgi activitatea 
întreprinderii gaz metan din 
Mediaș care produce arzătoare 
și aparatură de control. In fe
lul acesta s-ar putea asigura 
pentru întreaga noastră indus
trie. intr-o perioada mai scurtă, 
schimbarea arzătoarelor care 
in prezent au un consum mare 
de gaz.

Considerăm că și cu actuala 
capacitate a întreprinderii, cu 
unele investiții suplimentare 
pentru utilaje, s-ar putea reali
za arzătoare și aparatură de 
control, care, incă din anul vii
tor, să poată fi oferite În
treprinderilor noastre.

Totodată, vorbitorul a propus 
înființarea unui institut de cer
cetări. la Mediaș, pe lingă Cen
trala gazului metan, menit să 
studieze problemele complexe 
pe care le ridică utilizarea efi
cientă a gazului metan.

Tot in legătură cu gazul me
tan — a spus in continuare vor
bitorul — specialiștii m-au rugat 
să fac propunerea de a se ana
liza de către organele de resort 
și problema exploatării gazului 
metan din zona extracarpatică, 
in sensul ca in întreaga țară ex
ploatarea să fie asigurată de un 
singur coordonator — și anume 
de Centrala gazului metan și de 
întreprinderile subordonate aces
teia.

In ultima parte a intervenției 
sale, tovarășul Richard Winter 
a subliniat importanța activității 
intense desfășurate de condu
cerea partidului și. în mod deo
sebit, contribuția directă, aotivă, 
a secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, la găsirea 
căilor de soluționare a conflic
tului din Orientul Mijlociu. îmi 
exprim, deplina satisfacție pen
tru spiritul de răspundere și 
perseverența cu care conduce
rea partidului și statului nostru 
acționează pentru restaurarea 
liniștii in Orientul Apropiat, 
pentru interesele cauzei păcii in 
întreaga lume.

Din indicațiile date de dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
la recenta consfătuire de la C.C. 
al P.C.R. — a spus in încheiere 
vorbitorul — am înțeles că va 
trebui să ne ocupăm mai bine 
de toate problemele care stau in 
fața economiei județelor, de toa
te problemele activității organi
zațiilor de partid. Țin să asigur 
plenara Comitetului Central al 
partidului că Comitetul județean 
Sibiu este conștient că in munca 
sa mai sint incă o serie de as
pecte care pot și trebuie să fie 
corectate. Vom lua toate măsu
rile necesare pentru a asigura 
Îmbunătățirea continuă a stilului 
și metodelor noastre de muncă, 
astfel ca planul pe 1973 și apoi 
cel pentru anul 1974 să fie înde
plinite in bune condiții, la pa
rametrii stabiliți de Comitetul 
nostru Central.

tor deficiențe constituie preocu
parea comitetului județean de 
partid, in vederea sporirii rolu
lui conducător al organizațiilor 
de partid.

Sarcini deosebit de mari ne 
revin in anul 1974 atît in ceea 
ce privește creșterea producției 
industriale, a productivității 
muncii, cit și in domeniul 
înnoirii producției, unde, in anul 
viitor, ponderea produselor noi 
asimilate urmează să reprezinte 
25 la sută din volumul total al 
producției, iar a celor reproiec- 
tate, 13 la sută. Pentru a putea 
face față acestor solicitări am 
luat măsuri de pregătire a con
dițiilor materiale pentru reali
zarea planului pe 1974. Au fost 
organizate discuții cu toate co
lectivele din întreprinderi, cu 
toți comuniștii. Cu această o- 
cazie au fost analizate atent 
rezervele și s-au luat măsuri 
precise, a căror punere în apli
care ne va permite înfăptuirea 
sarcinilor de plan.

Programul de măsuri pentru 
dezvoltarea energeticii și eco
nomisirea de combustibil și e- 
nergie, pe care ii dezbatem as
tăzi. elaborat pe baza in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu. prezintă o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 
in perspectivă și pentru pro
gresul in ritm rapid al econo
miei noastre naționale. De a- 
ceea. comitetul județean de 
partid a acționat pentru elabo
rarea celor mai bune măsuri in 
vederea reducerii consumului 
de combustibil șl energie in 
fiecare unitate economică, in 
toate sectoarele de muncă. Din 
realizările de pină acum și din 
calculele estimative pe ultime
le două luni rezultă că numai 
in anul în curs se vor economi
si circa 1 milion de kWh ener
gie electrică de la iluminatul 
public, și alți 17 milioane kWh 
de la consumatorii industriali. 
Totodată, se vor reduce consu
murile de combustibil cu circa 
9 300 de tone combustibil con
vențional.

Apreciind ca deosebit de im
portantă măsura luată de con

ducerea partidului, pentru a 
folosi la maximum suprafețele 
disponibile existente In spațiile 
deja construite, informăm ple
nara câ pină in prezent. pe 
baza analizei făcute de comite
tul județean do partid, s-a 
identificat șl redat circuitului 
productiv o .suprafață de 17 mii 
metri patrați. Alți circa 18 mii 
metri pătrați spații de produc
ție deja identificate urmează, 
conform planului elaborat, să 
fie utilizate corespunzător. Din 
volumul total al suprafețelor 
de producție neutilizatc peste 
13 mii metri pătrați revin în
treprinderii „Eleotroputcre". 
Pentru folosirea productivă a 
acestor spații va trebui ea, Îm
preună cu Ministerul industriei 
Construcțiilor de Mașlnl-Unelte 
și Electrotehnice, să facem o 
analiză temeinică in vederea 
îmbunătățirii în viitor a profi
lului acestei întreprinderi, In 
strinsă concordanță cu interesele 
majore ale economiei naționale.

Ritmurile înalte și complexi
tatea pe caro a căpătat-o eco
nomia noastră națională im
pun o îmbunătățire substanția
lă a organizării aprovizionării 
tohnico-materiale. Ridic această 
problemă, deoarece in acest an, 
in dteva din marile întreprin
deri din județul nostru, am în- 
timpinat o serie de greutăți in 
realizarea planului de producție 
din cauza neasigurării la timp 
a cantităților necesare de 
materii prime, materiale și 
semifabricate. Este cazul între
prinderii „Elcctroputere", la 
care nivelul producției a osci
lat de la o lună la alta, în func
ție de modul cum a fost asigu
rată aprovizionarea cu materii 
prime și materiale. Consider 
că atit noi, cit și organele cen
trale care au sarcini precise în 
acest domeniu, vom trebui să 
acționăm cu mai multă fermi
tate in vederea asigurării unei 
mai bune aprovizionări tehnico- 
materiale.

Referitor la aplicarea hotări
rilor adoptate de Conferința 
Națională a partidului privind 
elaborarea planului de dezvol
tare economico-socială și in 
profil teritorial, ca parte a pla
nului unic al economiei noastre 
naționale, doresc să informez 
plenara că, în această direcție, 
s-au constituit comisiile terito
riale de planificare, a crescut 
răspunderea organelor locale

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
FERDINAND NAGY

Experiența anijor ne-a dove
dit — iar proiectul de plan al 
celui de-al patrulea an al cinci
nalului confirmă înțelepciunea, 
rigurozitatea științifică cu care 
conducerea partidului nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu călăuzesc și imprimă 
eficiență maximă eforturilor po
porului român, în realizarea 
grandioaselor obiective stabilite 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale par
tidului.

Documentele prezentate, re
feritoare la activitatea interna
țională a partidului in proble
mele conflictului din Orientul 
Apropiat și in legătură cu eve
nimentele din Chile, scot in evi
dență însemnătatea aportului 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și pro
movarea poziției României, la 
inițiativele luate de țara noastră 
in momente de mare tensiune 
din climatul politic internațio
nal, dovedesc marile sale cali
tăți de militant politic, de pro
eminent om de stat și luptător 
dirz pentru pacea lumii. Toți oa
menii muncii din județul Co- 
vasna, români, secui și maghiari, 
aprobă din inimă politica exter
nă a partidului nostru și dau o 
înaltă apreciere activității des
fășurate pe arena internațională 
de conducerea superioară de 
partid.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat câ documentele supuse 
dezbaterii plenarei, referitoare 
la problemele energetice și la 
sarcinile planului unic de dez
voltare economico-socială reflec- 
1ă confruntarea permanentă din
tre previziunile anterioare cu 
realitățile zilei. Ele țin seama 
de caracterul obiectiv al muta
țiilor calitative și cantitative in 
structura surselor și consumului 
producției materiale, ca urmare 
a apariției situațiilor conjunctu
re neprevăzute datorate pro
movării progresului tehnico-ști- 
ințific și mobilizării rezervelor 
interne din perioada de bază și 
a celor prognozate pentru peri
oada de plan. Din numeroasele 
exemple pe care ni le oferă a- 
ceste documente doresc să re
marc doar două : ponderea pro
duselor noi și reproiectate — față 
de prevederile inițiale ale cinci
nalului — este majorată cu 31.1 
la sută, iar fondurile alocate 
pentru construcții s-au diminuat 
cu 5 miliarde lei ca urmare a 
existentei a 500 mii mp suprafa
ță construită și neutilată la ni
velul economiei naționale, risipă 
de spațiu la care contribuie și 
economia județului nostru cu 
peste 2 700 metri pătrați.

Dinamismul cu care a evoluat 
economia județului Covasna in 
primii doi ani ai cincinalului a 
continuat și in anul 1973. S-au 
Înregistrat realizări importante 
in toate domeniile vieții eco
nomice și sociale a județului. 
Au fost obținute rezultate po
zitive in realizarea obiectivelor 
stabilite pentru cel de-al trei
lea an al cincinalului. Economia 
județului cunoaște și in acest 
an o evoluție dinamică, cu un 
ritm de 17 la sută.

Pentru ilustrarea creșterii 
potențialului industriei din ju
deț menționăm că producția a- 
nului 1973 este de două ori mai 
mare decit cea din 1965. A con
tinuat procesul de modernizare 
a ramurilor economice, de dez
voltare a activităților social- 
culturale. a construcțiilor de 
locuințe $1 de dotare edilitară a 
orașelor, de ridicare a nivelului 
de trai al populației.

Din datele preliminate rezul
tă că, la principalii indicatori, 
planul de stat pe anul 1973 va 
fi realizat și depășit. Oamenii 
muncii din județ au raportat, 
prin realizarea producției-mar- 

pentru realizarea planului. Cred 
Insă că este necesar să se cre
eze o legătură organică intre 
planificarea la nivelul întregii 
economii și planificarea locală, 
in toate fazele, do la elaborare 
si pină la realizarea efectivă a 
planului, contribuind in acest 
fel împreună cu organele cen
trale la realizarea simultană a 
planului unic Și a celui in pro
fil teritorial.

Am luat cunoștință cu toții 
de recenta măsură luată dc Co
mitetul Executiv privind ma
jorarea salariilor muncitorilor 
calificați, a celor cu salarii mici 
și de modificarea încadrării in
dustriei textila într-o altă rețea 
de salarizare. Consider că ea 
reprezintă o măsură deosebit de 
hună, o pirghle de maro efici
ență pentru realizarea planului 
pe anul 1974 și, totodată, un 
mijloc de ridicare a nivelului de 
viață al oamenilor muncii din 
patria noastră.

In toate împrejurările, măsu
rile indicate de partid, personal 
de secretarul general, se dove
desc a fi un prețios șl strălucit 
îndreptar și o călăuză dc ne
prețuit în munca noastră de zi 
cu zi. Prin aplicarea neabătută 
a acestor indicații, dublată de 
exigența, de responsabilitatea 
sporită in tot ceea ce fac, oa
menii muncii din județul Dolj, 
în frunte cu comuniștii, sint 
hotăriți să facă totul pentru a 
contribui din plin la înfăptui
rea planurilor noastre mărețe, 
la realizarea cincinalului înainte 
de termen.

Am luat cunoștință cu satis
facție de acțiunile întreprinse 
de conducerea partidului și sta
tului nostru pentru salvarea 
vieții tovarășului Luis Corvalan 
și pentru rezolvarea conflictu
lui din Orientul Apropiat. Aces
tea sint acțiuni de mare im
portanță internațională și dove
desc înalta responsabilitate cu 
care conducerea partidului nos
tru, in frunte cu secretarul său 
general, contribuie la rezolva
rea celor mai spinoase și arză
toare probleme ale vieții inter
naționale. Vă asigurăm, tova
rășe secretar general, de ade
ziunea noastră totală la aceste 
acțiuni și la toată suita de mă
suri care compun și caracteri
zează politica noastră interna
țională. promovată cu atîta con
secvență și care a obținut de 
acum recunoaștere mondială.

fă și a exportului pe primii trei 
ani ai cincinalului la 20 octom
brie 1973, un avans de 72 de zile 
din cele 185 de zile la care s-aii 
angajat. în cursul acestui-an h 
sporit preocuparea pentru as
pectele calitative, pentru o mai 
judicioasă organizare și condu
cere a activității economice de 
către organizațiile de partid, de 
conducerile întreprinderilor.

Planul de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial 
pe anul 1974 pentru județul 
Covasna este în deplină con
cordanță ou obiectivele stabili
te de Congresul al X-lea al 
partidului, asigurînd condițiile 
materiale pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
din planul pe întregul cincinal. 
Avem in vedere pe lingă as
pectele cantitative și pe cele 
calitative ale procesului de in
dustrializare ! modernizarea 
structurii producției, ce se re
alizează prin Dunerea în func
țiune a fabricii de aparataj e- 
lcctric auto, prin majorarea ca
pacității de producție a fabricii 
de șuruburi , prin darea în 
funcțiune in anul viitor a fa
bricii de PAL, prin care se vor 
valorifica peste 30 de mii de 
tone de deșeuri. Printr-o îmbu
nătățire a dotării tehnice a fa
bricii de șuruburi s-ar putea 
obține, ne seama suprafețelor 
construite, un spor de producție 
de 20—25 la sută la organele de 
asamblare.

Una din problemele de bază 
ale planului pe 1974 o consti
tuie intensificarea dezvoltării 
agriculturii, sporirea producției 
agricole in toate sectoarele. 
Pentru agricultura si Industria 
alimentară a județului se pre
văd investiții în valoare de 136 
de milioane lei, aproape . du
blu față de 1973. Se va asigura 
o îmbunătățire a mecanizării, 
atit in cultura vegetală, cît șt în 
zootehnie. se vor lua măsuri 
pentru prevenirea inundațiilor 
pe o suprafață de peste 8 000 
hectare.

Pentru sectoarele social-cul
tural și edilitar-gospodăresc 
sint. de asemenea, prevăzute in
vestiții importante, care vor per
mite construirea a circa 1 400 de 
apartamente convenționale față 
de 1 160 în 1973, se vor da in 
folosință un nou spital și alte 
obiective. Va cunoaște o dezvol
tare importantă rețeaua de că
mine si creșe in foate orașele 
județului.

Nivelul sarcinilor de plan la 
export va asigura ca circa 22 la 
sută din producția-marfă să fie 
destinată piețelor externe, iar 
realizarea lor va permite înde
plinirea sarcinilor cincinalului 
Ja export în județ pină la fine
le anului 1974. Va trebui însă să 
acționăm in perioada care ur
mează mai hotărit pentru ca 
nivelul contractelor să acopere 
sarcinile de plan, care la ora 
actuală se ridică doar la 50 la 
sută.

Corespunzător creșterii puterii 
de cumpărare a populației, vo
lumul desfacerilor de mărfuri 
va spori cu 9,2 la sută, creșteri 
importante prevăzindu-se atit la 
mărfuri industriale, cît și la cele 
alimentare.

Date fiind lipsurile existente 
in activitatea noastră, vom pune 
un deosebit accent in toate ac
țiunile și analizele noastre pe 
dezvoltarea autoexlgenței, in 
spiritul sarcinilor reieșite din 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta con
sfătuire cu primii secretari 
ai comitetelor județene de 
partid. în această direcție, 
țin să remarc că biroul comite
tului județean a luat măsuri e- 
nergice pentru nominalizarea 
producției pe anul 1974, pentru 

Încheierea contractelor de apro
vizionare și desfacere a produ
selor nominalizate, ca șl pentru 
asigurarea forței de muncă ne
cesare.

Rcferlndu-mft la recenta hotă- 
rlre a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. ou privire la Îm
bunătățirea salariilor tarifare de 
bază din categoriile inferioare 
și la Încadrarea intr-o categorie 
superioară de salarizare a in
dustriei textile, iml exprim a- 
deziunea deplină și convingerea 
că aceste măsuri vor avea un 
efect pozitiv asupra îndeplinirii 
sarcinilor de plan, asupra creș
terii productivității muncii și in 
industria județului nostru.

Analizind potențialul nostru

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE CIOARĂ

Rclcvînd însemnătatea deose
bită a documentelor supuse 
dezbaterii plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. pentru dez
voltarea economică și socială a 
țării, vorbitorul s-a oprit pe larg 
asupra sarcinilor sporite ce 
revin industriei Capitalei în 
anul viitor.

Potrivit planului. întreprinde
rile bucureștene vor realiza în 
1974 o producție globală cu circa 
14,5 miliarde lei mai mare decit 
prevederile inițiale ale cincina
lului, ceea ce reprezintă aproape 
53 la sută din sporul pe țară față 
de prevederile inițiale ale cin
cinalului pe acest an. Dacă la 
aceasta se adaugă și angajamen
tele luate pină în prezent în a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii, producția globală supli
mentară ce se va obține în 1974 
va fi de peste 15 miliarde lei. 
Sarcinile planificate la produc
ția globală sint astfel cu aproape 
21 la sută mai mari in anul 1974 
decit sarcinile prevăzute pe anul
1973, iar cele de export cu 30 la 
sută. Pentru anul 1974 se preve
de punerea in funcțiune a unui 
număr de 90 de capacități indus
triale.

Cunosclnd din timp sarcinile 
de plan pe anul 1974, organele 
și organizațiile de partid, con
siliile și comitetele oamenilor 
muncii s-au preocupat de asi
gurarea condițiilor necesare pen
tru realizarea lor integrală. 
In fiecare întreprindere, in 
ședințe ale activului de partid, 
In adunările generale ale oame
nilor muncii, au fost dezbătute 
și aprobate nivelurile la princi
palii indicatori de plan pe anul
1974, stabilindu-se măsurile ne
cesare pentru realizarea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor' asumate pe Întregul cin
cinal. Printre altele, s-a pus un 
accent deosebit pe folosirea ra
țională a capacităților de pro
ducție existente prin încărcarea- 
mai bună a mașinilor și. utila
jelor. Ca urmare a indicațiilor 
conducerii partidului, organiza
țiile de partid au identificat, 
numai în întreprinderile con
structoare de mașini. ksuprafe- 
țe de producție insumind cir
ca 44 de mii de mp, care în a- 
nul viitor vor putea fi dotate cu 
mașini și utilaje. Totodată, au 
fost întocmite programe con
crete de modernizare a tehnolo
giilor și produselor care să asi
gure diversificarea și ridicarea 
calității produselor, sporirea 
exportului și, în mod deosebit, 
reducerea prețului de cost. In 
anul 1974 vor fi asimilate, peste 
prevederile inițiale, 67 de teh
nologii noi și 274 de produse 
noi. în perspectiva acestor sar
cini, s-au luat măsuri pentru 
recrutarea și calificarea forței 
de muncă în vederea asigurării, 
încă de la începutul anului 
1974, a celor trei schimburi la 
toate mașinile-unelte si utila
jele de bază. In prezent sint in 
pregătire 55 000 de muncitori în 
diferite forme de școlarizare, 
atit cît este necesar pentru 
realizarea sarcinilor de produc
ția .Hotărîrea Comitetului Execu
tiv, adoptată la propunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu. cu 
privire la mai judicioasa core
lare, in cadrul ramurilor, a sa
lariilor muncitorilor calificați 
ne va permite să desfășurăm o 
activitate mai eficientă in dome
niul pregătirii forței de muncă 
pentru industria Capitalei. O 
atenție deosebită acordăm mă
surilor menit© să asigure pune
rea in funcțiune la timp a noi
lor capacități de producție.

In domeniul construcțiilor de 
locuințe și social-culturale au 
fost asigurate integral proiectele 
și amplasamentele, creîndu-se 
condiții pentru începerea lor 
încă din acest an. Pină în pre
zent se află in acest stadiu 
20 000 de apartamente, din cele 
26 600 apartamente fizice prevă
zute pentru anul viitor, urmind 
ca pină la sfîrșitul acestui an 
să mai fie începute incă 2 000. 
Aceasta va permite realizarea 
ritmică a planului de construcții 
de locuințe in anul viitor pe fie
care trimestru.

In ultimul timp, comitetul 
municipal de partid a inițiat un 
șir de măsuri pentru soluționa
rea principalelor probleme ale 
planului pe 1974, printre care 
acoperirea planului de producție 
cu contracte și comenzi, asigu
rarea necesarului de materii 
prime. De asemenea, comi
tetul municipal de partid a 
întreprins o acțiune de iden
tificare a deșeurilor industriale 
din unitățile economice din Ca
pitală, in vederea valorificării 
substanțelor utile pe care le 
conțin.

In contextul măsurilor adop
tate pentru dezvoltarea poten
țialului energetic al țării și eco
nomisirea combustibilului și 
energiei electrice, vorbitorul a 
subliniat că organele și organi
zațiile ' de partid din Capitală 
au declanșat o largă acțiune 
in vederea reducerii consumuri
lor de energie 'electrică și com
bustibil, dezvoltării intr-un 
timp cit mai scurt, in fiecare 
colectiv de muncă, în rindurlle 
tuturor cetățenilor, a unei pu
ternice opinii de masă pentru 
gospodărirea rațională a resur
selor energetice.

Convingerea că planul și an
gajamentele pe anul 1974 vor 
fi integral îndeplinite — a ară
tat in continuare vorbitorul — 
ne-o dau rezultatele obținute 
pină In prezent de colectivele 

tehnic, și organizatoric, uman și 
material, in raport cu sarcinile 
care ne revin pentru anul 1974, 
putem spune cu deplină convin
gere că acestea vor fi realizate, 
ceea ce va asigura condiții ca 
cincinalul să fie realizat in ju
deț cu 185 de zile inainte de 
termen.

în continuare, vorbitorul a 
făcut unele propuneri privind 
mai buna valorificare a resur
selor de ape minerale ale ju
dețului, după care a Încheiat cu 
angajamentul că toți oamenii 
muncii din județ îșf vor consa
cra forțele realizării In condiții 
optime a sarcinilor pe care le 
va stabili plenara Comitetului 
Central al P.C.R.

de oameni ai muncii. Pe pri
mele 10 luni, ale acestui an 
sarcinile de plan au fost reali
zate Și depășite la toți indica
torii, obținindu-se peste plan o 
producție marfă în valoare de 
1.3 miliarde lei, livrările Su
plimentare la export insumind 
117 milioane lei valută. Aproa
pe 69 la sută din sporul pro
ducției industriale s-a realizat 
pe seama creșterii productivită
ții muncii.

La investiții, sarcinile anuale 
au fost realizate in proporție 
de 77 la sută, iar numărul de 
capacități de producție intrate 
in funcțiune este de 67. Multe 
dintre aceste capacități au fost 
puse in funcțiune inainte de 
termen cu 1 pină la 3 luni. Au 
fost date in folosință 18 000 de 
apartamente, cu circa 4 000 peste 
prevederile planului pe 10 luni.

Din preliminările făcute re
zultă că sarcinile de plan și an
gajamentele asumate pe între
gul an 1973 vor fi îndeplinite 
în totalitate ; se vor obține su
plimentar la producția marfă 
1,5 miliarde lei, la producția 
globală 1,3 miliarde lei, vor fi 
date in funcțiune cele 96 de 
capacități prevăzute în plan.

Planul de construcții . de lo
cuințe va fi realizat pînă la 
15 decembrie, iar pînă la sfir- 
șitul anului vor fi realizate 
11 000 de locuri în cămine pen
tru nefamiliști, cu aproape 
6 000 peste prevederile planului. 
Doresc să subliniez că aceste 
6 000 de locuri pe care le rea
lizăm pentru tinerii muncitori 
nefamiliști din întreprinderile 
Capitalei au fost introduse în 
plan la propunerea tovarășului 
secretar general al partidului.

Aceste realizări se datoresc 
activității desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid, 
de comitetele și consiliile oa
menilor muncii, de toate, colec
tivele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri, specialiști, din institu
tele de proiectări si cercetări, 
care muncesc cu pasiune și de
votament, cu înaltă răspundere 
și dăruire, pentru înfăptuirea 
liniei politice a partidului și 
statului nostru. Succesele obți
nute sint indisolubil legate de 
sprijinul și încurajarea acorda
te de conducerea partidului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vă rog să-mi per
miteți. stimate tovarășe secretar 
general, ca în numele organi
zației de partid, al tuturor lo
cuitorilor Capitalei, să vă mul
țumim și să ne exprimăm în
treaga noastră recunoștință pen
tru sprijinul permanent pe care 
ni-1 acordați.

în continuare, vorbitorul a 
făcut o analiză a factorilor 
care pot determina o crește
re substanțială a eficienței ac
tivității economice. Din analiza 
amănunțită pe care am făcut-o 
a rezultat că în industria Ca
pitalei există încă însemnate 
rezerve insuficient valorificate. 
Avem unele întreprinderi care 
nu-și realizează angajamentele 
asumate pe acest an. iar altele 
nici sarcinile de plan. Cumulat 
pe zece luni, un număr de 12 
întreprinderi nu au realizat 
producția-marfă cu 195 de mi
lioane lei. Cauzele nerealizărilor 
sint multe. întreprinderea „Au
tobuzul" nu și-a realizat planul 
cu 20 milioane lei. în principal 
din cauza unei defectuoase co
laborări cu întreprinderi din alte 
județe. Datorită unor defioiențe 
organizatorice în ce privește a- 
provizionarea tehnico-materială, 
organizarea muncii și a produc
ției, slabei preocupări pentru 
creșterea nivelului de calificare 
a muncitorilor, la întreprinde
rea de mașini-unelte și agre
gate se înregistrează rămîneri 
în urmă în valoare de 93 mili
oane lei față de plan. Multe di
ficultăți au intimuinat în acest 
an și întreprinderile construc
toare de utilaje tehnologice.

Pentru neajunsurile care mai 
există in activitatea întreprin
derilor răspunderea revine și 
unor cadre cu munci de răs
pundere din ministere și orga
ne centrale care nu au urmărit 
și nu au sprijinit operativ uni
tățile. au aminat nejustificat 
rezolvarea unor probleme de 
aprovizionare tehnico-materia
lă, de colaborare, specializare și 
profilare a unor întreprinderi. 
Astfel, la întreprinderea „23 
August**,  elaborarea și avizarea 
studiului tehnico-economic de 
dezvoltare au fost intirziate cu 
doi ani. O situație asemănă
toare există și la întreprinderea 
„Vulcan", unde lucrările de dez
voltare pentru cazane energetice 
n-au putut fi începute la timp, 
datorita elaborării și avizării cu 
întârziere a studiului tehnico- 
economic. La întreprinderea de 
mașini grele București, necon- 
tractarea la timp din import a 
unor utilaje, deși au fost puse 
la dispoziție fonduri valutare, 
determină, de asemenea, amina
rea termenelor de punere in 
funcțiune a unor capacități de 
producție. Aceste aspecte a- 
testă răspunderile mari care 
revin ministerelor și centra
lelor, organelor șl organiza
țiilor de partid pentru rezol
varea la timp șl In bune con
diții a tuturor problemelor 
de care depinde realizarea inte
grală a sarcinilor de plan pe 
anul 1974.

Referlndu-se la Importantele 
acțiuni Întreprinse de conduce
rea partidului și statului nostru 
pe plan internațional, vorbitorul 
a subliniat că documentele pre

zentate In cadrul plenarei «înt 
Incă o dovadă elocventă a acti
vității neobosite a partidului 
rfostru, a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru soluționarea 
problemelor actuale ale vieții 
internaționale, pentru afirmarea 
dreptului sacru al popoarelor 
de a-și hotărî de sine stătător 
destinele, pentru statornicirea 
in lum© a unei atmosfere de 
înțelegere și colaborare pașnică.

Folosesc acest prilej pentru a 
reafirma că sîntem mindri de 
politica înțeleaptă pe care o pro
movează partidul și statul nostru 
pe arena internațională, politică 
ce se bucură dc o largă pre
țuire In lume șl contribuie la 
creșterea continuă a prestigiului 
internațional al României ; ex
prim incă o dată adeziunea de
plină a comuniștilor și a celor

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
COSTACHE TROTUȘ

Evidențiind rezultatele muncii 
pline de avint pe care furnaliș- 
tii, oțelarii, laminatorii și cei
lalți lucrători din cadrul Combi
natului siderurgic de la Hune
doara o desfășoară pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
planului cincinal, vorbitorul a a- 
rătat că prevederile planului de 
export pentru întregul cincinal, 
au fost îndeplinite în cursul tri
mestrului. III, urmînd ca pînă la 
finele acestui an, față de sar
cinile de export ale cincina
lului să se înregistreze o de
pășire estimată la 90 milioa
ne lei - valută. In oe priveș
te producția-marfă, sarcinile 
pe trei ani au fost depășite 
cu peste 650 de milioane, iar 
cheltuielile materiale au fost di
minuate față de sarcina planifi
cată pentru această perioadă cu 
peste 150 milioane lei. Be
neficiile peste plan vărsate la 
bugetul statului se ridică la 460 
milioane lei, ceea ce corespunde 
unui devans de peste 4 luni. 
Efectul activității susținute des
fășurate de siderurgiștil hunedo- 
reni s-a materializat într-un 
spor de producție de peste 246 
mii tone la oțel. 154 mii tone 
fontă, 147 mii tone cocs meta
lurgic, in condițiile reducerii 
consumului de cocs cu 90 mii 
de tone și a consumului de me
tal cu 40 mii tone.

Cu toate rezultatele bune pe 
care le-am obținut, a spus vor
bitorul în continuare, noi, comu
niștii care lucrăm în acest com
binat, sintem conștienți că tre
buie să acționăm cu mai multă 
fermitate și perseverență pentru 
a obține producții sporite cu 
consumuri mai reduse, cu un 
grad mal ridicat de eficiență. 
Problemele complexe pe care le 
pune.în zilei© noastre dezvolta- , 
rea economică pe plan mondial, 
cerințele 'edificării într-un ritm 
susținut a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, stadiul 
actual de dezvoltare a forțelor 
de producție și potențialul eco
nomic mărit impun cu și mai 
multă acuitate perfecționarea 
continuă a activității economice, 
creșterea exigenței fiecărui om 
al muncii, a fiecărui comunist. In 
acest context capătă o deosebită 
însemnătate lucrările recentei 
consfătuiri cu primii secretari și 
secretarii cu problemele organi
zatorice ai comitetelor județene 
de partid, cuvintarea plină de 
învățăminte ținută cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Referirile critice la modul în 
care muncim au constituit pen
tru noi un prilej de serioase în
vățăminte, de reevaluare, aș pu
tea spune, atît a realizărilor, cit 
și a atitudinilor față de modul 
cum acționăm pentru îndeplini
rea sarcinilor încredințate. Sint 
pe deplin valabile și pentru noi 
aprecierile tovarășului secretar 
general privind o anumită stare 
de automulțumire, grefată pe 
rezultatele bune obținute, care 
ne-a determinat să privim mal 
puțin critic activitatea noastră, 
ne-a împiedicat ca, pătrunzind 
mai profund dincolo de rezulta
tele globale, să depistăm lipsu
rile și să ne mobilizăm mai pu
ternic pentru a pune în valoare, 
într-o măsură mai mare, poten
țialul de care dispunem. Așa se 
explică faptul că avem încă u- 
nele consumuri depășite, că 
unele agregate încă mai stațio
nează accidental, că la unele 
sortimente de oțeluri, ca și la 
unele dimensiuni de laminate 
calitatea nu s-a ridicat întotdea
una la nivelul cerințelor, al po
sibilităților.

Am înțeles mai profund răs
punderile care ne revin în lu
mina ansamblului de măsuri de 
importanță vitală pentru viito
rul dezvoltării economiei noas
tre, adoptat de conducerea de 
partid și de stat în scopul uti
lizării raționale a resurselor de 
energie și combustibil. Combi
natul nostru, care solicită anual 
circa 1 miliard de kWh ener
gie electrică și peste 2 milioane 
tone combustibil convențional,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
BUJOR ALMĂȘAN

Exprlmlndu-și acordul cu pre
vederile planului pe 1974, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei a Înfățișat sarcinile 
care revin industriei extractive 
in cel de-al patrulea an al cin
cinalului, subliniind de la bun 
început că ele pot fi îndeplinite, 
intrucit sint sarcini realiste.

Ocupindu-se de activitatea 
geologică, vorbitorul a spus : 
Pentru anul viitor s-au alocat, 
prin plan, peste 3.5 miliarde 
lei, fapt care relevă eforturile 
foarte mari pe care țara 
noastră le face pentru prospec
țiunile și explorările .geologice. 
Deși în primii doi ani ai cin
cinalului, la citeva substanțe 
minerale utile nu s-a realizat 
planul de creștere a rezervelor, 
mai ales din lipsa urmăririi e- 
xigente a modului de realizare 
a acestor sarcini, socotim că, 
prin măsurile stabilite In deta
liu, pe obiective și zăcăminte, la 
finele acestui an, prevederile la 
acest capitol, pe anii 1971—1973, 

lalți oameni al muncii din Capi
tală față de această politică.

In încheiere, doresc să asigur 
plenara că întregul activ de par
tid, toți oamenii muncii din Ca
pitală sint mobilizați pentru a 
da viață programului de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, politicii in
terne șl externe a partidului șl 
statului nostru ; vom face totul 
pentru ca anul 1974, anul celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei, an in care va avea 
loc cel de-al Xl-Iea Congres al 
partidului, să marcheze o con
tribuție importantă la realizarea 
angajamentelor pe care nl 
le-am asumat, La creșterea con
tribuției Capitalei la accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a 
țării, la Îmbunătățirea neconte
nită a nivelului de trai material 
șl spiritual al poporului.

are sarcini deosebite privind 
transpunerea in viață a măsuri
lor stabilite prin hotărîrea Co
mitetului Executiv și Decretul 
Consiliului de Stat. Deși in 
acest an s-au înregistrat unele 
rezultate in domeniul reducerii 
consumului de energie și com
bustibil, nu sintem satlsfăcuțl 
cu acestea. înregistrăm Încă 
consumuri ridicate de energ?' 
pe tona de oțel electric, const 
muri mari de combustibil p», 
tona de laminate, iar valorifi
carea resurselor energetice se
cundare, deși echivalează cu 
aproape 880 mii tone de com
bustibil convențional, nu expri
mă pe deplin posibilitățile noas
tre. Ca atare, am stabilit o se
rie de măsuri care ne vor per
mite ca in următorii 2—3 ani să 
ridicăm cu circa 20 la sută vo
lumul valorificării energiilor 
secundare. Vom propune căi su
plimentare care să asigure re
ducerea substanțială a consu
murilor de energie și combusti
bil. După opinia noastră, o ana
liză la fel de responsabilă se 
impune în cazul tuturor consu
murilor materiale. In acest ca
dru îmi exprim totala adeziune 
față de documentele expuse 
dezbaterii plenarei, planul șl 
bugetul de stat pe anul 1974, 
documentele privind raționali
zarea consumului de combusti
bil și energie, document© care 
corespund intru totul direcțiilor 
și orientărilor de dezvoltare 
stabilite de cel de-al X-lea Con
gres și de Conferința Națională 
ale partidului. Aprob, de.ase
menea, întru totul documentele 
privind activitatea internațio
nală a partidului, documente ce 
reflectă consecvența neabătută 
cu care conducerea partidu
lui . noâtru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, • militează 
spre a transpune in viâță prin
cipiile de pace, securitate inter
națională, neamestec în tre
burile interne ale altor popoare, 
soluționarea tuturor probleme
lor litigioase pe calea tratative
lor.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că prevederile proiectului 
planului național unic pe anul 
1974 reflectă pe deplin posibili
tățile economiei noastre, mate
rializează ideile și orientările 
date de secretarul general al 
partidului. Referindu-se la ne
cesitatea adoptării unor măsuri 
care să asigure îndeplinirea in
tegrală a acestor prevederi, vor
bitorul a propus să se acționeze 
cu mai multă fermitate în di
recția îmbunătățirii utilizării 
metalului în economie, incepind 
cu faza de proiectare și pînă la 
utilizarea propriu-zisă. în acest 
sens, considerăm oportună res- 
trîngerea producției de oțeluri 
cu caracteristici inferioare, sta
bilind prin plan sarcini de con
sum pentru oțelurile cu carac
teristici ridicate. în același timp, z, 
credem că este cazul să se curme 
practica utilizării neraționale a 
oțelurilor care încorporează u- 
nele elemente de aliere defici
tare, prin exercitarea unui con
trol riguros, mergind pînă la 
autorizarea domeniilor de folo
sință.

Pentru creșterea mal rapidă a 
eficienței în cadrul Ministerului 
Metalurgiei — dar cred că este 
valabil și pentru alte ramuri — 
propun ca În cadrul lucrărilor 
pentru noul plan cincinal să se 
Întocmească studii și programe 
de măsuri pentru modernizarea 

' instalațiilor și tehnologiilor de
pășite, in special la uzinele cu o 
dotare tehnică mai veche.

Vom pleca de la lucrările a- 
cestei plenare, a spus în înche
iere vorbitorul, cu hotărirea fer
mă ca în anul 1974 — an în care 
vom sărbători trei decenii de Ia 
victoria insurecției naționale 
antifasciste armate și în care-șl / 
va desfășura lucrările cel de-al 
XI-lea Congres al partidului — 
să obținem o îmbunătățire cali
tativă in întreaga noastră acti
vitate, să asigurăm depășirea 
prevederilor fixate prin docu
mentele dezbătute in aceste zilo.

vor fi realizate la principalele 
substanțe minerale utile. In 
1974 ne vom concentra aten
ția asupra principalelor zone 
de perspectivă, urmind ca in
trarea zăcămintelor In exploa
tare să se realizeze intr-un ritm 
mai susținut în acest sens, vor
bitorul a arătat că noul zăcă- 
mînt de cărbune descoperit la 
Schitul Golești va fi complet 
explorat în cursul anului vii
tor, realizindu-se lucrări mi
niere care să permită deschi
derea unei mine-pilot In ce 
privește lignitul de Oltenia, 
unde există mari rezerve, ac
țiunile ce urmează să se între
prindă au in vedere clarificarea 
noii zone Vinju Mare șl inten
sificarea lucrărilor hidrogeolo- 
gice și explorarea de detaliu în 
perimetrele mai vechi.

în continuare, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei a

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Informat despre măsurile sta
bilite pentru creșterea eficien
tei economice, tndeosebi pe 
seama reducerii cheltuielilor pe 
tona de rezerve descoperite, 
măsură care se va realiza prin 
mecanizar ea lucrărilor de cerce
tare geologică si prin introdu
cerea mai hotărită a metodelor 
de cercetare geofizică.

Referindu-se la producția in
dustrială prevăzută pentru anul 
1914, vorbitorul a spus : Măsu
rile pe care le-am stabilit pre
văd Înlăturarea deficientelor 
importante ce s-au manifesiat 
In acest an, mai ales in secto
rul minier și Îndeosebi In Va
lea Jiului — unde au existat 
dificultăți în domeniul produc
ției, provocate de noi ca ur
mare a sistemului de organiza
re insuficient studiat Cu a- 
jutorul conducerii partidului 
f-au stabilit măsuri discutate 
și acceptate de toți minerii din 
' alea Jiului, iar ca rezultat al 
acestora, chiar din primele săp- 
tamini de aplicare a măsurilor 
stabilite. rezultatele au confir
mat justețea lor. producția a 
crescut, de multe zile sintem la 
nivelul planului, s-a obținut o 
ritmicitate corespunzătoare in 
producție, s-au creat condiții 
Fă se realizeze lucrările de În
treținere și de reparații în sub
teran.

In cursul anului 1974 vom 
conținu» cu perseverență apli
carea măsurilor care s-au sta
bilit și. paralel, vom Intensifica 

ctivitatea de deschidere și pre- 
k ătire a fronturilor miniere 
pentru a crea capacități supli
mentare care să facă față sar
cinilor mari pe care Valea Jiu
lui le are in anii următori. De 
asemenea, ne vom concentra 
toate forțele pentru îmbunătă
țirea mecanizării In abataj și 
mai ales pentru crearea utilaje
lor specifice condițiilor de ză- 
cămint

In ceea ce privește producția 
de lignit am luat, de asemenea, 
măsurile necesare pentru înlă
turarea neajunsurilor manifes
tate in activitatea întreprinderii 
miniere Rovinari.

In legătură cu producția de 
minereuri și de metale, sarcinile 
pe 1974 sint mari — și la nefe
roase și la minereurile de fier 
— a spus vorbitorul. De aceea, 
ne-am gindit la măsuri supli
mentare. mai ales că in 1973 s-au 
manifestat și în acest sector 
lipsuri organizatorice care au 
făcut ca multe mine să nu-și 
realizeze planuL In această or
dine de idei, vorbitorul a infor
mat despre măsurile adoptate 
pentru realizarea ritmică a pla
nului. despre inițiativele de a 
se extrage c cantitate suplimen
tară de minereu față de cea pla
nificată pentru a se remedia 
anumite dificultăți survenite in 
cazurile neconfirmării conținu
tului unor substanțe, despre ex
ploatarea experimentală cu aju
torul unor mici capacități a 
tuturor zăcămintelor noi și 
altele.

în cuvintul său, vorbitorul s-a

CUVÎNTUL tovarășului
VASILE POTOP

După ce și-a exprimat acor
dul deplin cu obiectivele, acțiu
nile și orientările date prin plan 
și bugetul de stat, prin progra
mul de creștere a producției și 
de raționalizare a consumului 
de combustibil șl energie, pre
cum și cu activitatea interna
țională a partidului și statului 
nostru, vorbitorul a spus :

Documentele înscrise pe or
dinea de zi oglindesc. încă o 
dată, activitatea creatoare și 
preocuparea constantă a con
ducerii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de a asigura aplicarea neabătu
tă a Directivelor Congresului al 
X-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului privind dez
voltarea multilaterală a patriei 
noastre. Noi apreciem că pla
nul pe 1974 este un plan rea
list intrucit sint luate in con
siderare posibilitățile certe de 
menținere a unor ritmuri înalte 
de dezvoltare, superioare celor 
din cincinal. îndeosebi in eco
nomie. Astfel, în plan se dă o 
orientare fermă, mai precisă 
decit pină acum, pentru valori
ficarea superioară, mai econo
micoasă a resurselor materiale, 
financiare și umane de care 
dispune societatea noastră și, 
paralel cu grija pentru menți
nerea unei rate inalte a fondu
lui de acumulare din venitul 
național, se asigură mijloace 
mai mari decit in oricare din 
anii acestui cincinal pentru 
creșterea nivelului de trai, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale tuturor 
oamenilor muncit

O primă măsură de mare im
portanță pe această linie este 
hotărirea care ne-a fost adusă 
la cunoștință și propusă ple
narei astăzi, privind creșterea 
salariilor mici la muncitorii ca- 
Lficați și încadrarea textiliști- 
lor intr-o categorie superioară 
de salarizare.

In județul nostru lucrează în 
Întreprinderile textile aproape 
15 000 de muncitori. In majori
tate femei, care muncesc cu 
multă conștiinciozitate pentru 
Înfăptuirea planului de stat 
Fără indoială, această botă ri re 
va determina îmbunătățirea 
substanțială a muncii in toate 
întreprinderile și, îndeosebi, in 
industria textilă și este de da
toria noastră să luăm asemenea 
măsuri Incit o parte din fondu
rile care se alocă să fie recu
perate prin creșterea producției 
și sporirea eficientei la Între
prinderi.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că angaja
mentele luate — in prezența 
dumneavoastră. Ia conferința 
organizației județene de partid 
— cu privire la depășirea pla
nului pe acest an sint îndepli
nite și, depășite. Față de anul 
trecut.'valoarea producției In
dustriale a crescut cu aproape 
20 la sută. Se prelimină ca 
pină La sfirșitul anului să 
se realizeze peste plan la 
producția globală 320 mili
oane de lei. la productia- 
marfă 200 milioane, la produc
tivitatea muncii peste 3 000 de 
lei pe flecare salariat și bene
ficii suplimentare de aproape 

referit, de asemenea, pe larg la 
problemele legate de sporirea 
rezervelor do petrol și gaze și 
la exploatarea acestora.

In 1974 urmează să se finali
ze ci te va probleme mari la 
care cercetarea științifică iși 
va aduce contribuția. Printre a- 
cestea se numără definitivarea 
cercetărilor și studiilor pentru 
deschiderea carierelor de șis
turi bituminoase care vor asi- 
guța combustibilul necesar pen
tru centrala electrică din zona 
Anina-Banat. Există condiții 
ca lucrările să poată începe 
anul viitor. La zăcămintul de 
banatlte cuprifere din zona 
Moldova Nouă, care are un 
mare volum de rezerve exploa
tabile la zi, aceste lucrări se 
găsesc, de asemenea. în fază de 
finalizare. In ceea ce privește 
zăcămintul de minereuri cu
prifere sărace de la Roșia-Po- 
ieni, județul Alba, care cumu
lează un mare volum de rezer
ve exploatabile la zi, cercetări
le de laborator și pilot sint ter
minate. Există condiții ca vo
lumul mare de studii și proiec
te să fie executate astfel ca a- 
ceastă Investiție să poată fi 
începută in anul ce urmează.

In continuare, vorbitorul a 
informat plenara despre aportul 
Industriei noastre constructoare 
de mașini chemată să contri
buie din plin la dezvoltarea in
dustriei extractive. Pe baza 
cooperării. industria construc
toare de mașini va realiza-uti
laje pentru extracția lignitu
lui în cariere, pentru dotarea 
noilor cariere de minereuri si 
șisturi bituminoase cu utilajele 
necesare : camioane de mare 
tonaj, buldozere, excavatoare 
de mare capacitate etc. De a- 
semenea. urmează ca în 1974 să 
înceapă lucrările la platforma 
de foraj marin destinată ex
plorării în Marea Neagră. In 
același timp, uzinele proorii de 
reparații și de utilaj ale Ministe
rului Minelor. Petrolului și 
Geologiei vor realiza un volum 
mai mare de utilaje și mai ales 
de serie mică.

In Încheiere, vorbitorul a 
spus : Realizarea planului in 
bune condiții, lichidarea lip
surilor care s-au manifestat in 
industria extractivă depind de 
noi. depind de modul cum vom 
ști să îmbunătățim stilul de 
muncă al conducerii ministeru
lui. să imprimăm un spirit de 
mai mare răspundere în apa
ratul ministerului, in centralele 
industriale, de modul in care 
vom ști să luăm măsuri mai sis
tematice și eficiente pentru re
zolvarea problemelor care, apar 
pe parcurs și să exercităm un 
control mai strict asupra modu
lui in care se realizează sarci
nile.

Vă asigur pe dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
asigur Plenara Comitetului Cen
tral și a Consiliului Suprem că 
ministerul nostru este hotărit 
să ia toate măsurile, astfel ca 
planul pe 1974 să fie realizat in 
bune condiții.

80 milioane de lei. Se va înde
plini și depăși planul la export. 
In acest an se realizează in ju
deț cel mai mare volum de in
vestiții — de circa 2,6 miliarde 
lei. Din cele 22 de capacități 
industriale prevăzute in plan 
au fost puse în funcțiune 18 
capacități și se muncește in
tens pentru recuperarea restan
țelor la celelalte patru.

Raportez plenarei că și jude
țul Iași și-a îndeplinit planul 
la producția industrială pe pri
mii trei ani ai cincinalului, iar 
pină la sfirșitul lunii decem
brie avem posibilitatea de a da 
peste plan oroduse in valoare 
de peste 1,3 miliarde lei.

Recent, in cadrul unei plena
re a comitetului județean cu 
activul, noi am analizat modul 
cum se îndeplinesc sarcinile 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in expunerea la con
ferința județeană de partid și 
cu ocazia celor două vizite fă
cute in acest an in județul Iași, 
am făcut un bilanț al realiză
rilor, stabilind măsuri pentru 
înlăturarea răminerilor in urmă.

Înfăptuirile din acest an — 
a arătat apoi vorbitorul — re
prezintă, ca și in alte județe, 
treapta de la care pornim in 
îndeplinirea planului pe 1974, 
care, și pentru județul Iași, 
este anul de virf al acestui cin
cinal din punct de vedere al 
volumului producției industriale 
și investițiilor.

Față de planul din acest an, 
valoarea producției industriale 
va spori cu peste 36 la sută. 
Valoarea producției agricole 
trebuie să crească cu 12,3 la su
tă, volumul investițiilor ce se 
vor aloca din fondurile statului 
va fi de peste 2-8 miliarde de 
lei, iar exportul de mărfuri va 
spori cu aproape 80 la sută.

Sintem oonșlienți ' 
rea unor asemenea 
pune îmbunătățirea 
a muncii noastre, 
să ne preocupăm 
de utilizarea mai 
capacităților și

câ realiza- 
sarcini im- 
substanțială 
Va trebui 
mai mult 
deplină a 

___ _ suprafețelor 
de producție existente și a celor 
care vor fi puse in funcțiune. In 
acest domeniu nu sintem mulțu
miți cu rezultatele obținute. în 
prezent, alături de întreprinde
rile industriei ușoare și indus
triei chimice — care realizează 
indici de utilizare a capacități
lor de peste 90 la sută — 
există In județ multe unități 
care utilizează nesatisfăcător 
capacitățile de producție de care 
.dispun, cum ar fi. de exemplu, 
cele din industria metalurgică 
rarA utilizează 78.6 la sută, din 
construcțiile de mașini — 83,7 
la sută, din industria locală — 
74 la sută și altele. ~ ’*
acestei situații sint 
Ele constau Insă în principal 
în slaba organizare a muncii. 
In aprovizionarea necorespun
zătoare cu materii prime și 
piese de schimb ș.a. Avind In 
vedere că de folosirea corespun
zătoare a capacităților depinde 
in mod hotărî tor realizarea pla
nului pe anul viitor, vom lua 
măsuri hotărî te pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri.

Cauzele 
multiple.

Acum, cind fondurile de In
vestiții sint orientate, cu precă
dere, spre dotarea tehnici, ape
lăm la ministerele industriei 
construcțiilor de mașini, chi
miei, industriei ușoare să asi
gure cu utilaje spatiile care stau 
nefolosite, pentru a le introduce 
In circuitul economic.

In economia județului Iași nu 
s-a făcut tot ce trebuia nici 
pentru reducerea cheltuielilor 
de producție, îndeosebi a celor 
materialo. Aceasta privește atit 
industria, construcțiile, agricul
tura. cit $i celelalte sectoare 
economice. Pe acest an. planul 
la acest indicator nu a fost rea
lizat inregistrindu-se depășiri 
la cheltuielile materiale de pes
te 70 milioane lei. Nu s-au luat 
toate măsurile pentru a se pune 
capăt risipei de materii prime șl 
materialo, depășirii consumuri
lor specifice și cheltuielilor 
noeoonomicoase. pentru a se 
ropnoiecta produsele cu consu
muri specifice ridicate.

O atenție deosebită vom acor
da realizării programului de mă
suri privind reducerea consu
mului de combustibili șl ener
gie. Pe baza Indicațiilor primite 
s-au șl luat unele măsuri. în 
acest an. față de prevederile 
planului, consumul pe județ este 
mai mic cu 17 000 MW/h Ia e- 
nergia electrică și 8 100 tone la 
combustibili convenționali, iar 
pentru 1974 s-au identificat pină 
acum posibilități de reducere cu

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU FUIOREA

Problemele pe care le dezbate 
plenara Comitetului Central 
reflectă preocuparea partidului 
nostru pentru traducerea in 
viață a programului elaborat 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului 
privind construirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te in patria noastră.

Colectivele de oameni ai mun
cii din județul Constanța, ală
turi de întregul popor, depun 
eforturi susținute pentru înde
plinirea și depășirea angaja
mentelor asumate. La aceste 
realizări și-a adus contribuția 
și colectivul de muncă de la 
Șantierul naval, care a îndepli
nit și depășit sarcinile de plan 
ce i-au revenit.

Ca urmare a sprijinului dat 
de conducerea partidului și sta
tului. personal de tovară
șul secretar general, Nicolae 
Ceaușescu. pentru realizarea 
programului prioritar naval și 
a investiției de la Șantierul na
val Constanța, raportăm că a- 
cestea s-au desfășurat conform 
sarcinilor stabilite. Planul de 
investiții pe primele 10 luni ale 
acesui an a fost realizat in pro
cent de 100,2 la sută, iar pe în
tregul an, preliminăm realiza
rea unui volum suplimentar de 
lucrări de 123 milioane lei. Tot
odată. am trecut la îndeplinirea 
programului privind construc
ția navelor mineralier de 55 000 
tdw. Am reușit ca in luna mai 
a acestui an să începem debi
tările. iar după patru luni, la 8 
octombrie, in șantier a avut loc 
un eveniment deosebit — mon
tajul în doc al primelor bloc- 
secții din nava de 55 000 tdw, 
moment care atestă intrarea 
noastră In rindul constructori
lor de nave de mare tonaj.

Raportăm plenarei că progra
mul detaliat întocmit, cit și re
alizările de început ne dau ga
ranția că vom livra prima navă 
de acest tip la 1 mai 1975. îm
preună cu constructorii de pe 
platformă, întreprinderea de 
construcții hidrotehnice și Trus
tul de construcții industriale 
depunem acum eforturi pentru 
ca Ia sfirșitul acestui an să pu
nem in funcțiune primele capa
cități din hala construcții corp 
și din cel de-al doilea doc us
cat. în aceste condiții, sintem 
pregătiți să trecem de îndată la 
execuția celei de-a doua nave 
mineralier, montajul în doc ur- 
mind să Înceapă in trimestrul I 
al anului viitor, asigurindu-se 
astfel livrarea acestei nave pi
nă la sfirșitul anului 1975.

Sintem in permanență preo
cupați de creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor, de in
troducerea tehnologiilor noi. de 
formarea cadrelor care să asi
gure utilizarea întregii capaci
tăți a șantierului nostru, pentru 
ca in anii următori să realizăm 
un volum sporit de construcții 
de nave, precum și programul 
stabilit pentru reparații nave.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE AGACHI

Pentru acest an, metalurgia 
a avut ca sarcină majoră : de
pășirea limitei de 8 milioane tone 
la producția de oțel. Raportăm 
in fața plenarei că această sar
cină. de o deosebită semnifica
ție politică și economică, se va 
realiza și că in unitățile noas
tre planul se va depăși cu pes
te 130 000 tone oțel, realizin- 
du-se astfel pe întreaga econo
mie o producție de circa 
8 135 000 tone oțel. De aseme
nea, informez plenara că pe 10 
luni la cheltuielile de producție 
s-a realizat o economie de 2,9 
lei la 1 000 de lei producție-mar- 
fă. In acest scop au fost orga
nizate acțiuni complexe pentru 
fiecare platformă, pentru fie
care normă de consum. Ca ur
mare, față de unele norme 
s-au înregistrat economii im
portante. Astfel, la cocsul pen
tru furnal o economie de circa 
10 000 de tone, la metal d° cir
ca 23 000 de tone, la feroaliaje 
300 de tone și altele. Cu toate 
acestea, în acest an Înregistrăm 
și depășirea unor norme, așa 
cum este cazul la cocsul mărunt 
pentru aglomerare sau la alumi
niu pentru dezoxidarea oțelului. 
Apreciem că această situație se 
datorește faptului că nu au fost 
aplicate toate măsurile stabilite. 
De asemenea, atunci clnd au a- 
părut unele probleme, aparatul 
ministerului sau cel al centra
lelor nu au acționat suficient de 
energic pentru eliminarea defi
ciențelor, pentru recuperarea a- 
cestor depășiri.

sl în pregătirea 
Împreună cu min

76 000 MW/h energic electrică și 
63 000 tone de combustibili con
venționali. Sintem convinși 
însă că posibilitățile de reducere 
sint mult mai mari.

Deși principalele sarcini din 
planul pe anul viitor au fost 
cunoscute mai din timp $1 dez
bătute In întreprinderi incă din 
lunile iulie și Rugust. totuși con
tractările pentru aprovizionarea 
tehnico-materlală și desfacerea 
produselor sint !ncă mult ră
mase in urmă. Există, de ase
menea, unele rămîneri în urmă 

investițiilor, 
^rele șl cen

tralele industriale trebuie să fie 
luate măsuri mai energice pen
tru remedierea acestei situații.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele probleme pri
vind corelarea producției plani
ficate cu termenele de dare în 
funcțiune a noilor capacități de 
la tizina de țevi sudate șl asi
gurarea materiilor prime la 
combinatul de fibre sintetice.

Ne angajăm în fața dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, In fața plenarei Co
rni totului Central — a spus in 
încheiere vorbitorul — să de
punem toate eforturile pentru 
îmbunătățirea muncii noastre, 
să aplicăm neabătut Indicațiile 
pe care le-am primit la ultima 
consfătuire cu primii secretari, 
să facem în așa fel Incit plamil 
pe 1974 să fie nu numai reali
zat. ci și depășit

Ne preocupă în egală măsură 
ridicarea eficienței întregii ac
tivități, îndeplinirea sarcinilor 
de plan în cadrul unui regim 
sever de economii. Așa cum a 
indicat conducerea partidului în 
repetate rinduri, comuniștii, 
muncitorii, inginerii, toți salaria- 
ții Șantierului naval Constanța, 
mobilizați de comitetul nostru 
de partid, acționează pentru e- 
liminarea consumurilor nerațio
nale, a mersului in gol al ma- 
șinilor-unelte, aparatelor de su
dură, a pierderilor de energie și 
combustibil, sub orice formă. De 
asemenea, avem în vedere ca, 
încă de la intrarea în funcțiune 
a noilor capacități, acestea să 
conducă la un consum economic 
de energie și combustibil. In c- 
laborarea unui plan concret in 
această direcție, de un real folos 
ne-au .fost indicațiile date cu o- 
cazia recentei consfătuiri orga
nizate de biroul comitetului ju
dețean de partid cu activul de 
partid din toate unitățile. In 1974 
estimăm posibilă economisirea a 
1 milion kWh energie electrică, 
1 000 Gcal. energie termică și 
reducerea consumului de metal 
de la o navă la alta cu 300. tone-

Realizările obținute pînă în 
prezent, sprijinul permanent al 
comitetului județean de partid, 
analiza brigăzii C.C. al P.C.R. 
Ae-au permis să identificăm și 
sa mobilizăm peste preliminări 
noi resurse în anii 1974—1975, 
concretizate intr-un spor de pro
ducție de 187 milioane lei. să 
pregătim condițiile de creștere 
într-un ritm înalt a producției in 
anii viitori, respectiv creșteri de 
circa 8 ori pînă in anii 1978— 
1979, devansînd cu un an terme
nul de punere in funcțiune a 
noilor capacități de la Șantierul 
naval Constanța.

Sintem conștienți de sarcinii?, 
de răspundere ce ne stau în 
față, de deficiențele din activi
tatea noastră, ca și de posibili
tățile existente prin înlăturarea 
acestora. Așa cum dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, ne-ați indicat, 
ne preocupăm să asigurăm con
dițiile pentru a începe, încă din 
cincinalul acesta, construcția na
vei de performanță — petrolie
rul de 150 000 tdw.

Exprimîndu-și deplina ade
ziune la documentele prezentate 
plenarei, la hotărirea Comitetu
lui Executiv privind îmbunătăți
rea salariilor tarifare de bază 
din categoriile inferioare, vor
bitorul a spus in încheiere : Aș 
vrea să mulțumesc încă o dată 
conducerii partidului și statului 
pentru sprijinul permanent pe 
care ni-1 acordă. încredințăm 
plenara Comitetului Central, pe 
dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom face totul pen
tru a realiza în cele mai bone 
condiții sarcinile ce ne revin din 
programul prioritar naval.

în acest an au fost puse în 
funcțiune două baterii de cocsi
ficare la Galați, dezvoltarea 
laminorului de la Hunedoara 
pentru oțeluri speciale, precum 
și alte capacități importante. Au 
fost organizate acțiuni de ur
mărire insistentă pe toate plat
formele a montării utilajelor, 
pentru crearea condițiilor de 
punere în funcțiune a capacită
ților prevăzute în plan. Acor
dăm o atenție deosebită platfor
mei de la Tlrgoviște, unde în 
aceste zile se vor produce pri
ma șarjă de oțel și primele 
piese forjate. Pentru cîteva o- 
biective avem de rezolvat încă 
unele probleme, de care ne 
vom ocupa îndeaproape pentru 
a fi realizate in conformitate 
cu prevederile planului.

în legătură cu sarcinile cu
prinse in planul pe anul 1974, 
cu ritmurile propuse, cu direc
țiile de dezvoltare, apreciem că, 
in totalitatea lui, acest plan ex
primă linia stabilită de condu
cerea partidului, de Conferința 
Națională privind dezvoltarea in 
ritm susținut a economiei, reali
zarea cincinalului înainte de ter
men. Din materialele analizate 
rezultă clar sarcinile privind 
creșterea eficienței muncii noas
tre, atenția care trebuie să o a- 
cordăm problemelor care nu și-au 
găsit încă deplina rezolvare si 
domeniilor in care In anul 1973 
s-au înregistrat unele neajunsuri 
in activitatea noastră. Prin fap
tul că planul pentru anul 1974 
•-a aprobat Încă din luna Iulie, 

prin modul In care a-a acționat 
in continuare in faza de îmbu
nătățire a planului, se poato 
afirma că planul a fost bine 
pregătit, fiLnd stabilite ți rezol
vate in mare măsură problemele 
de care depinde realizarea pre
vederilor de plan, chiar din pri
mele zile ale lunii ianuarie.

Pentru metalurgie in anul 
1974 șint prevăzute sarcini In 
concordanță cu ritmurile ridicate 
pentru întreaga economie. Rit
mul stabilit de 14,6 la sută, deși 
este cel mai Înalt ritm stabilit 
prin plan in ultimii ani, este 
un ritm necesar și — apreciem 
noi — posibil de realizat. In 
anul 1974 metalurgia va trebui 
să producă peste 8,6 milioane 
tone de oțel, din care numai in 
sectorul nostru peste 8 milioane, 
in condițiile diversificării in 
continuare a producției. Se pre
vede creșterea in anul viitor a 
producției de oțeluri aliate cu 19 
la sută, iar producția de oțeluri 
carbon de calitate, slab aliate și 
aliate va reprezenta circa 43 la 
sută din producția totală de la
minate finite pline. Pentru pri
ma dată în anul 1974 avem or
ganizată o producție de țevi ino
xidabile refractare și speciale. 
Vom asimila tabla inoxidabilă 
laminată la cald și vom începe 
lucrările de dezvoltare a sec
ției pentru table subțiri lami
nate la rece, produse mult so
licitate de uzinele constructoare 
de mașini. Consider că, in para
lel cu diversificarea producției, 
cu creșterea valorii metalului 
prin asimilarea de noi mărci cu 
caracteristici superioare, se im
pune, ca o necesitate economică, 
și finalizarea acțiunii de restrîn- 
gere a gamei de mărci și tipo- 
dimensiuni. în prezent numărul 
acestora este exagerat de mare, 
ceea ce creează dificultăți atit 
în producție, cit și în consum.

O problemă deosebită pentru 
metalurgie in anul 1974 este 
realizarea, în continuare, a pro
gramului de dezvoltare a po
tențialului productiv al acestei 
ramuri. în anul 1974, metalurgia 
va beneficia de fonduri de in
vestiții cu circa 32 la sută mai 
mult ca în anul 1973. Pentru 
realizarea acestei sarcini avem 
baza materială asigurată. Sint 
create condiții ca planul de in
vestiții să se realizeze in condi
ții bune.

Informez plenara asupra a 
două probleme care pentru noi 
au o importanță deosebită. Mai 
intii este vorba de realizarea 
studiilor tehnico-economice. în 
prezent avem 21 de studii ne- 
anrobate la lucrări care trebuie 
să înceapă în cursul anului vii
tor. Pentru aceasta am întocmit 
programe pentru fiecare obiec
tiv in parte, am organizat săp- 
tămînal, cu conducerea institu
telor, cu aparatul ministerului, 
cu participarea centralelor, ana
liza acestor programe, acționind 
consecvent și hotărit pentru 
respectarea termenelor stabilite 
prin plan. Apoi amintesc reali
zarea. lucrărilor prevăzute la

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIU DOBRESCU

Exprimîndu-și acordul total cu 
prevederile planului unic de 
dezvoltare economică-socială a 
patriei pe anul 1974, vorbitorul a 
spus : Este desigur greu să defi
nești în limitele unei interven
ții multiplele valențe ale proiec
tului de plan supus dezbaterii 
plenarei. Cred însă că putem 
spune — .și in ceea ce mă pri
vește o declar cu toată convin
gerea — că in proiectul planu
lui pe 1974 se regăsesc cu toată 
claritatea ideile deosebit de pre
țioase ale secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, puternic sub
liniate în numeroase ocazii, cu 
privire la mai buna, mai eficien
ta folosire a resurselor materiale 
de care dispune economia noas
tră națională, gospodărirea cit 
mai rațională a resurselor ener
getice și de combustibili, reorien- 
tarea investițiilor in sensul alo
cării fondurilor, cu precădere, 
spre procurarea de mașini și u- 
tilaje, adică spre latura dinamică 
a investițiilor, aceea care, sub 
impulsul omului, creează și mul
tiplică valorile materiale ale so
cietății.

Prevederile proiectului de plan 
pe anul 1974 reflectă orientările 
stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale par
tidului. Cu toate creșterile mo
bilizatoare, planul este realist, 
pe deplin materializabil. Afir- 
mind acest lucru am în vedere 
și concluzia dominantă desprin
să din adunările generale ale 
oamenilor muncii din județul 
Suceava, in care au foSt dezbă
tute sarcinile planului pe anul 
viitor. Orientările generale ale 
planului unic de dezvoltare pe 
1974 se regăsesc și in profil te
ritorial, respectiv in indicatorii 
planului pe anul viitor, aferent 
județului nostru. Doresc să ra
portez plenarei că avem toate 
condițiile pentru realizarea in 
mod corespunzător a planului, 
incă din primele zile ale anu
lui viitor. Cind spun aceasta am 
în vedere, in special, următoa
rele citeva elemente : In. majori
tatea întreprinderilor, contractele 
de aprovizionare tehnico-mate- 
rialâ și pentru desfacerea pro
ducției sint încheiate, într-o 
proporție mult superioară celei 
existente în aceeași perioa
dă din anul trecut De a- 
semenea, studiile tehnico-eco
nomice, proiectele de exe
cuție și amplasamentele pen
tru lucrările de investiții sint 
asigurate in totalitate, avind ast
fel condiții ca unele obiective să 
fie date in funcțiune in devans. 
în același timp mă gindesc ia 
faptul că, din inițiativa și sub 
conducerea nemijlocită a orga
nelor și organizațiilor de partid, 
comitetele oamenilor muncii din 
întreprinderi, acționind in spiri
tul permanentelor indicații ale 
conducerii partidului, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua Îmbunătățire a indica
torilor calitativi al producției, 
înregistrează unele realizări in 
această privință. Astfel, aș 
menționa că prin amplasarea și 
reamplasarea unor noi ma
șini șl instalații In spațiile 
existente, prin mai buna În
cărcare a utilajelor, generaliza
rea schimbului II |1 extinderea 

Combinatul siderurgic Galați 
pentru producerea suplimentară 
a unul milion de tone de oțel 
in anul 1975. Cu ajutorul direct 
al Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, al 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașlnt-Unelte și 
Electrotehnicii, prin mobilizarea 
colectivelor din unitățile noas
tre. considerăm că vom fi in 
măsură să asigurăm utilajele, 
construcțiile metalice și Impor
turile necesare, astfel că această 
sarcină de mare Însemnătate 
economică poate fi realizată.

Ne preocupăm de problema 
suprafețelor neocupate, atit in 
atelierele mecanice, cit și in 
secțiile tehnologice. Am stabilit 
ca prin economii la alte lucrări 
sau prin depășirea unor sarcini 
de export să ne asigurăm re
sursele necesare pentru procu
rarea mașinilor necesare ocu
pării acestor suprafețe.

Asigurăm plenara, conducerea 
partidului, personal pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, că sar
cinile stabilite pentru metalur
gie in anul 1974 vor fi reali
zate și depășite.

In legătură cu principalele 
probleme ale dezvoltării ener
getice in țara noastră și cu 
măsurile de economii stabilite, 
pentru Ministerul Industriei 
Metalurgice rezultă sarcini deo
sebite, atit in domeniul reduce
rii consumurilor specifice, cit 
șl al recuperării resurselor se
cundare. în metalurgie există 
încă resurse importante de e- 
conomislre, în principal prin 
modernizarea agregatelor depă
șite tehnic, prin perfecționarea 
unor tehnologii, dar mai ales 
prin valorificarea resurselor se
cundare, care în anul 1974 re
prezintă aproape 2 milioane 
tone combustibil convențional, 
în același timp, avem pro
grame pentru introducerea 
cărbunilor slab cocsificabili 
și- chiar a cărbunilor ener
getici in procesele metalurgice.

Sarcina este ca în producția 
agregatelor noastre siderurgice 
să utilizăm cărbuni din țară in 
proporție de circa 60 la sută. 
Vom analiza sub toate aspec
tele măsurile care se impun și 
vom întocmi un program con
cret de acțiune în acest sens.

In încheiere aș vrea să-mi 
exprim acordul meu total față 
de acțiunile inițiate de condu
cerea partidului și statului nos
tru privind salvarea vieții to
varășului Luis Corvalan și a 
altor militanți progresiști din 
Chile. Eu văd din ecoul pe care 
l-au avut acțiunile inițiate de 
conducerea partidului nostru, pe 
lingă un aport direct la sal
varea vieții luptătorilor progre
siști din Chile, o manifestare a 
prestigiului de care se bucură 
politica externă a partidului nos
tru și conducerii sale, a presti
giului de care se bucură în a- 
rena politică internațională se
cretarul nostru general, tovară
șul Nicolae. Ceaușescu.

schimbului III, precum și auto- 
utilarea unor secții, am reușit 
să mobilizăm rezerve, care se 
materializează în obținerea unei 
producții suplimentare anuale de 
aproape 400 de milioane lei.

Acționăm cu rezultate pozitive 
și in direcția valorificării supe
rioare a materiilor prime. Dacă 
m-aș referi la industria lemnu
lui, care reprezintă peste 40 la 
sută din producția Industrială a 
județului, eforturile noastre con
verg spre găsirea soluțiilor de 
utilizare cu eficiență maximă a 
masei lemnoase. Astfel, numai 
prin aplicarea studiului privind 
debitarea in sistemul nordic a 
buștenilor de rășinoase s-au 
obținut in zece luni din acest 
an o economie de 21 000 mc ma
terial lemnos, creșterea cu 30 la 
sută a productivității muncii in 
fabricile de cherestea și benefi
cii suplimentare de peste 3 mi
lioane lei. De asemenea, prin 
valorificarea in mai mare mă
sură a deșeurilor și lemnului 
mărunt în producția de plăci și 
aglomerate fibrolemnoase din 
lemn și celuloză, s-a reușit ca 
ponderea acestora în totalul ma
teriei prime să reprezinte a- 
proape 40 la sută. Avem insă 
condiții ca în etapa următoare 
proporția acestora să ajungă la 
peste 50 la sută. In aceeași or
dine de idei aș menționa și bi
lanțul reducerii consumurilor 
specifice pe 9 luni ale anului 
curent, bilanț care, fără a ne da 
cele mal depline satisfacții, se 
concretizează in economisirea a 
1 500 tone metal, 11 000 mc ma
terial lemnos, aproape 20 mi
lioane kWh energie electrică, 
aproape 30 000 tone combustibil 
convențional.

Cind mă refer la asigurarea 
condițiilor pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a planului pe 
1974. am în vedere șl un alt fapt, 
acela că realizările prezente 

' constituie cea mai bună pregă
tire a planului perioadei urmă
toare. Industria județului Su
ceava și-a realizat sarcinile afe
rente primilor trei ani ai cin
cinalului la 5 octombrie, deci cu 
87 de zile mal devreme, avind 
condiții să realizeze pînă la fi
nele acestui an o producție su
plimentară de circa un miliard 
șase sute milioane lei. Din agri
cultură aș menționa un singur 
fapt Pe 10 luni am realizat o 
producție de lapte mal mare de
cit pe întregul an 1972.

Din acest foarte succint bilanț 
și, așa cum spuneam, premisă 
sigură a începerii In bune con
diții a viitorului an, se degajă 
realismul angajamentului nostru 
de a realiza planul cincinal in 
patru ani și jumătate. Trebuie 
să informez plenara că pe te
meiul acestor rezultate. în rin
dul unor brigăzi, colective de 
întreprinderi, secții a început să 
apară inițiativa, ideea realizării 
Integrale a sarcinilor pe patru 
ani ai cincinalului pină la 23 
August 1974.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele probleme din 
sectorul minier. Arătind că pre
gătirile pentru exploatarea sul
fului din Căliman sint mult ră
mase în urmă și pentru a putea 
reduce mai rapid importul de 
sulf, primul secretar al Comi
tetului județean de partid Su
ceava a subliniat că se impune 

ca ministerul de resort sâ dea 
maximum de atenție acestei 
probleme. Cu eforturi conjuga
te din partea ministerului și a 
județului putem recupera a- 
ceastă rămincre In urmă.

Do asemenea, vorbitorul a 
criticat modul neeconomicos in 
care se valorifică manganul din 
bazinul Domelor. Menționind 
că n fost realizată deja, in fază 
pilot. înnobilarea manganulul, 
el a arătat că se Impune tre
cerea rapidă la producția indus
trială. atit pentru nevoile eco
nomiei naționale, cit și eventual 
pentru export

Ne sint — a 6pus In conti
nuare vorbitorul — șl ne vor fi 
foarte multă vreme proaspete 
In memorie șl călăuză in mun
ca practică prețioasele indicații 
date de tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu Ia consfătuirea cu 
primii secretari cu privire la 
munca organelor și organizații
lor de partid. Criticlle și ob
servațiile făcute se regăsesc șl 
în stilul muncii noastre. De a- 
ceea. în numele întregului or
gan județean de partid mă an- 
galez in fața plenarei că vom 
acționa cu toată fermitatea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAIL FLORESCU

Realizarea sarcinilor prevăzute 
pentru industria chimică in 1973, 
In cadrul programului stabilit 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972, are un rol ho- 
tărltor în înfăptuirea prevede
rilor actualului cincinal, dato
rită faptului că in acest an, 
trebuie să intre In funcțiune 
150 capacități noi de produc
ție și 284 obiective de investiții. 
Comparativ cu realizările din 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, in acest an, volumul 
producției industriale a sporit 
cu 20 la sută. Desigur, dacă s-ar 
fi putut evita greutățile întim- 
pinate in exploatarea unor In
stalații, ca și cele determinate 
de nerespectarea termenelor de 
punere în funcțiune și de a- 
tingere a parametrilor proiectați 
la o serie de instalații noi, re
zultatele ar fi fost cu mult mai 
bune. în prezent atenția princi
pală a tuturor cadrelor din mi
nister este îndreptată spre în
lăturarea răminerilor în urmă 
din domeniul investițiilor. Con
siliul de conducere al ministe
rului a analizat și aprobat mă
surile necesare soluționării o- 
perative a problemelor legate 
de realizarea punerii In func
țiune "la termen a instalațiilor, 
stabilindu-se măsuri pentru 
montarea integrală a utilajului 
aflat în stoc, realizarea livrări
lor de utilaje din lunile noiem
brie, și decembrie conform, con
tractelor . și montarea unul vo
lum cit mai mare din ateste 
utilaje.

Planul producției industriale 
a ministerului în 1974, compa
rativ cu realizările preliminate 
din acest an, indică o creștere 
de 31,2 la sută, din care ramura 
chimică propriu-zis o creștere 
de 36.3 la sută, dinamică anuală 
neintîlnită incă in ultimii 25 de 
ani de dezvoltare a industriei 
chimice românești. Sint prevă
zute creșteri importante In sec
toarele furnizoare de produse 
chimico pentru celelalte ramuri 
industriale, și în special pentru 
agricultură, unde, conform in
dicațiilor tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, se 
îndreaptă cu prioritate preocu
parea industriei chimice in mo
mentul de față. Așa, de pildă, 
anul viitor se vor produce cu 
51 la sută mai multe. îngrășă
minte decit în 1973, urmînd ca 
prin aceasta agricultura să be
neficieze suplimentar de circa 
360 000 tone de Îngrășăminte. 
Tot în 1974 se vor produce de 
două ori mai multe fire și fibre 
sintetice decit In acest an. Creș
teri mari se prevăd și la pro
duse sodice — cu 34 la sută, la 
mase plastice și rășini sintetice 
— cu 35 la sută, la lacuri și 
vopsele — cu 25 la sută, la produ
se prelucrate din materiale plas
tice — cu 42 la sută. Un salt cu 
adevărat spectaculos vom înre
gistra în anul viitor la produc
ția materiilor prime petrochi
mice. Astfel, se va dubla pro
ducția la etilenă și la propilenă, 
iar monomerii de origine petro
chimică, îndeosebi pentru in
dustria de fibre, vor crește pen
tru fibra teron de circa 4 ori, 
pentru fibra relon de circa 2,3 
ori și pentru fibra melana de 
1,8 ori. Pentru a mări partici
parea industriei chimice la asi
gurarea cu utilaje din țară, do
meniu care In prezent ne ridică 
o serie de probleme, s-au luat 
măsuri pentru o încărcare cit 
mai bună a capacităților și su
prafețelor de producție existen
te în uzinele chimice și o eșa
lonare cit mal rațională a re
parațiilor. Ca urmare, In uni
tățile noastre specializate și în 
atelierele mecanice ale marilor 
întreprinderi,‘se va produce in 
1974 o treime din tot necesarul 
de utilaje destinat instalațiilor 
noastre, două treimi urmînd să 
fie livrate de unitățile construc
toare de mașini grele. Pentru 
realizarea sarcinilor prevăzute 
în anul 1974 preocuparea prin
cipală a ministerului o consti
tuie continuarea acțiunilor în
cepute în vederea creării con
dițiilor de realizare integrală a 
planului de investiții, al cărui 
volum urmează să crească cu 30 
Ia sută. Sint prevăzute să intre 
în funcțiune 100 capacități mari 
de producție, nominalizate prin 
planul de stat. Aceasta impune 
măsuri coordonate din partea 
titularilor de investiții, a pro- 
lectantllor, constructorilor șl 
furnizorilor de utilaje, pentru 
pregătirea tuturor condițiilor de 
realizare la termenele stabilite 
prin plan.

Industria chimică din tara 
noastră este o mare consuma
toare de materii prime tehnolo
gice din domeniul hidrocarbu
rilor, de combustibil și de e- 
nergie, ea utillzind In prezent 
circa 15 la sută din consumul 
industrial de hidrocarburi. Iată 
de ce consumul de energie pe 
unitatea de produs este un In
dicator de eficientă economică 
urmărit In industria chimică In- 

pentru a lichida neajunsurile 
existente Si a imprima muncii 
de partid mal multă exigență, 
operativitate, finalitate, efici
entă, asa cum ne învață si na 
demonstrează In fapt prin e- 
xemplul său personal secretarul 
nostru general, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu.

în legătură ou celelatte docu
mente înscrise pe ordinea de zi. 
mă declar intru totul de acord 
cu oontlnutul lor. în mod ex
pres doresc să afirm totala a- 
dezlune la măsurile Întreprinsa 
in ultima vreme de partidul și 
statul nostru in legătură cu u- 
nele evenimente Internationale, 
după cum aceeași totală ade
ziune o exprim față de întrea
ga politică externă a partidului 
șl statului nostru, al cărei pro
motor activ, dinamic șl neobo
sit este tovarășul Nicolaa

în încheiere doresc sâ asigur 
plenara că întreaga organizația 
de partid a județului Suceava, 
toți oamenii muncii din Tara 
de Sus vor înfăptui cu fermi
tate hotărlrlle plenarei. întrea
ga' politică internă șl externă a 
partidului șl statului nostru.

mod sistematic. S-au făcut în 
acest sens analize comparative 
ale proceselor tehnologice pen
tru principalele produse chimi
ce, In special din punct de ve
dere al consumurilor de ener
gie electrică și termică, precum 
și de materii prime petrochi
mice, stabilindu-se programe 
de îmbunătățire și modernizare 
a tehnologiilor, ceea ce va asi
gura mari reduceri ale consu
murilor termice și energetice. 
Numai In 1974, pe seama unor 
astfel de măsuri se prevede e- 
conomisirea a 347 000 tone com
bustibil convențional. Tot In 
scopul gospodăririi cit mal ra
ționale a resurselor energetice 
in prezent lucrăm la elaborarea 
unui program pe baza căruia 
se va propune scoaterea din 
funcțiune a unor instalații con
struite in perioada 1950—1960, 
de mică capacitate, cu tehno
logii depășite, mari consuma
toare de energie în industria 
amoniacului, metanolului, car
bidului, aoetilenei de carbid, 
negrului de fum ș.a. îmbunătă
țirea calitativă a structurii pro
ducției, factor esențial ce stă 
la baza dezvoltării industriei 
chimice In acest cincinal, prin 
creșterea ponderii produselor 
cu un grad de prelucrare supe
rior și a produselor cu eficien
ță ridicată, va sta și în viitor 
in centrul preocupăriilor lucră
torilor din ramura industriei 
chimice. în 1974, de exemplu, 
ponderea valorii firelor și fibre
lor sintetice din -totalul indus
triei chimice va crește de Ia 81a 
sută in anul 1970 la 17 la sută. 
De asemenea, dezvoltarea prio
ritară a petrochimiei va permite 
ca ponderea acesteia In volumul 
producției chimice organice să 
crească de la 70 la sută In 1970, 
la 80 la sută în 1974.

în activitatea de cercetare și 
introducere a progresului teh
nic, sarcinile stabilite prevăd 
orientarea eforturilor spre do
meniile hotăritoare ale produc
ției chimice și diversificarea 
produselor fabricate. în acest 
scop sint prevăzute elabora
rea de noi tehnologii și in
troducerea în fabricație, ca 
urmare a cercetărilor întreprin
se în acești ultimi ani, a nu
meroase produse chimice, din
tre care polimeri, copolimeri, 
auxiliari pentru industria tex
tilă și pielăriei, tipuri noi de 
lacuri și vopsele, rășini, noi 
sortimente de anvelope, Inter
mediari pentru pielea sintetică, 
sorturi noi de insecticide, medi
camente de sinteză și din plante 
medicinale ș.a. De asemenea, pe 
linia preocupărilor pentru com
baterea poluării mediului în
conjurător, se elaborează pro
cese tehnologice pentru epura
rea apelor evacuate din instala
țiile Chimiei organice și din in
dustria de îngrășăminte chimi
ce. Din problemele a căror cer
cetare este terminată! urmează 
să fie valorificate 120 de teme 
încheiate care vizează, Intre 
altele, construcția a 28 instalații 
noi, precum și perfecționarea 
unor tehnologii existente, re
duceri de consumuri specifice 
ș.a.

Productivitatea muncii va 
crește. In 1974, cu 14,5 la sută 
în raport cu anul 1973, Înregis
trând una din cele mai ridicate 
dinamici comparativ cu alte 
ramuri industriale. Creșterea 
activității productive prin spo
rirea gradului de prelucrare a 
materiilor prime va influența 
nivelul indicatorilor economicb- 
financiari, cheltuielile la 1000 
de Iei producție marfă reducin- 
du-se cu 323 lei, îar beneficiul 
cresclnd cu peste 3,3 milioane 
lei.

Doresc, In încheiere, să-mi 
exprim deplina satisfacție pen
tru propunerea care ne-a fost 
prezentată In legătură cu mă
rirea salariilor mici șt a celor 
ale muncitorilor calificați. Con
sider că aceasta va con
tribui la creșterea simțitoare 
a productivității muncit. Pre
vederile de . plan pe anul 
1974 sint mari și Îndeplinirea 
lor necesită eforturi susținute 
din partea tuturor lucrătorilor 
din industria chimică. Realiza
rea și depășirea acestora sint 
hotăritoare pentru realizarea 
cincinalului Înainte de termen.

Aș dori să-mi exprim și eu 
satisfacția pentru acțiunea în
treprinsă de țara noastră, din 
inițiativa tovarăLșuItii Nicolae 
Ceaușescu, pentru găsirea căilor 
de rezolvare politică a situa
ția! din Orientul Apropiat. Cu
noaștem toti azi Importanta a- 
cestel acțiuni șl faptul că evo
luția evenimentelor se îndreap
tă spre o soluționare În spiritul 
ideilor enunțate In mesajele a- 
dresate de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. Este o nouă expre
sie a spiritului de răspundere 
cu care România socialistă ac
ționează pentru slujirea cauzei 
păcii.
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LUCRaHILE PLENAREI COMiTETULUI CEHTRflL fii PflRTIHULUI COMUNIST BOMB
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

DUMITRU BĂLAN
Dup A ce a subliniat că docu

mentele pupuse dezbaterii ple
narei ilustrează realismul, ca
racterul științific r1 politicii 
partidului și statului nostru 
de accelerare a dezvollârii 
economico-sociale a Româ
niei, vorbitorul țti-a expri
mat totala adeziune la pro
iectul de plan și la bugetul de 
stat pe anul 1974, precum și la 
celelalte documente dezbătute 
în cadrul lucrărilor plenarei.

Este o satisfacție deosebită 
pentru toți oamenii muncii din 
județul Brăila, a arătat vorbito
rul, să raporteze plenarei că 
sarcinile dc plan pe primii trei 
ani au fost îndeplinite cu 65 zile 
înainte de termen, iar produc
ția suplimentară ce se va obți
ne la sfirșitul acestui an va fi 
cu peste 1 500 000 000 lei mai 
mare decit prevederile inițiale 
ale planului cincinal. Cu toate 
condițiile neprielnice din acest 
an. in agricultura județului s-a 
realizat o producție de aproape 
760 mii tone cereale și peste 
81 000 tone legume.

Măsurile luate de biroul co
mitetului județean de partid 
pent.ru îmbunătățirea activității 
de investiții au condus ia o co
laborare mai strinsă și eficien
tă a tuturor factorilor care con
tribuie la realizarea și depăși
rea planului de investiții, nsi- 
gurind punerea in funcțiune 
Înainte de termen a majorității 
obiectivelor.

între obiectivele puse in func
țiune amintesc fabrica de ex
cavatoare etapa I ; primul 
grup de 210 MW la Centrala 
termoelectrică Brăila ; dezvolta
rea șantierului naval, unde am 
construit deja vase maritime de 
mare tonaj : amenajarea pentru 
irigații a circa 31000 hectare ; 
construirea a peste 2 000 de a- 
partamente, cămine de copii, 
școli etc.

A intrat în practica biroului 
comitetului județean de partid 
ca, pentru soluționarea proble
melor complexe apărute in 
cursul execuției planului, să a- 
nalizeze concret, la fața locului, 
împreună cu conducerile unor 
ministere și organe centrale, 
situațiile create, intocmindu-se 
planuri concrete de acțiune care 
eu asigurat condițiile optime de 
realizare a sarcinilor de plan.

Paraleii cu aceste rezultate po- 
zitive. trebuie arătat că, pe pri
mele 10 luni din acest an. au 
fost depășite cheltuielile plani
ficate la 1 000 de lei producție- 
marfă, datorită in special nein- 
cadrării unor întreprinderi in 
consumurile planificate de me
tal — întreprinderea „Progre
sul “, de acid sulfuric — Combi
natul pentru fibre artificiale, de 
energie electrică și combustibil 
— ..Laminorul- etc. De aseme
nea. pe 10 luni înregistrăm res
tanțe față de plan la export și 
la beneficii. Multe dintre 
neajunsurile manifestate se da- 
toresc preocupării insuficiente a 
organelor și organizațiilor de 
partid, a conducerilor unităților 
și a noastră pentru îndeplinirea 
riguroasă a măsurilor stabilite 
pentru creșterea eficienței acti
vității economice.

îndeplinind indicațiile condu
cerii superioare de partid, orga
nele și organizațiile de partid, 
conducerile unităților economice 
din județul nostru au început 
pregătirea condițiilor impuse de 
realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan pentru anul următor, 
care prevăd o creștere cu peste 
20 la sută a producției indus
triale față de realizările acestui

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
I0AN AVRAM

Raportăm plenarei că indus
tria construcțiilor de mașini 
grele va încheia anul in curs cu 
o depășire de plan la producția 
globală, cu realizarea planului 
la producția-marfă vindută și 
încasată ți la cel de investiții. 
Față de sarcinile de plan pe * * 
primii trei ani ai cincinalului, 
pină la 6firșitul acestui an va fi 
realizată peste prevederi o pro
ducție in valoare de aproape 5 
miliarde de lei. In raport cu anul 
1972 vom înregistra o creștere 
a producției de 19.7 la sută, cel 
mai înalt ritm realizat pină 
in prezent Circa 51 la sută 
din producția pe anul 1973 este 
reprezentată de produse noi și 
modernizate față de 43,8 La sută 
pondere prevăzută in planul cin
cinal. Realizăm produse de com
plexitate tehnică din ce in ce 
mai ridicată, cu precădere acele 
grupe de produse care au o im
portanță deosebită pentru econo
mia națională. Astfel, creșterile 
de producție în 1973. față de 
anul 1970, reprezintă la utilajul 
energetic 61 la sută, la utilajul 
tehnologic in ansamblu 88 la 
sută, la construcții navale 64 la 
sută, la mijloace de transport 
rutiere 85 la sută.

• Radiotelevlzlunea română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic. Dirijor : Ioslf Con
ta. Solistă : Silvia Marcovlcl — 20.
• Opera română : Pellâas șl Mâ- 
lisande — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-

?Iale“ (sala Comedia) : Să nu-țl 
aci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.

In ce privește neajunsurile, 
lipsurile din activitatea noastră, 
rezervele încă Revalorificate, cit 
și sarcinile imediate ți de per

an. în condițiile în oare circa 90 
la sută din sporul de producție 
planificat pentru 1974 trebuie să 
se realizeze pe seama capacită
ților existent© sc cerc o mai 
bună organizare a producției și a 
muncii. Măsurile luate de co
mitetul județean de partid au in 
vedere ca. încă din luna decem
brie 1973, majoritatea întreprin
derilor să lucreze Ia nivelul ce
rut de sarcinile de plan pen
tru 1974. Dc. asemenea, in agri
cultură. unde principalele lucrări 
au fost efectuate la timpul ne
cesar, avem posibilități să obți
nem producții bune in anul ur
mător.

Anul viitor sarcinile de export 
cresc cu 75 milioane lei valută, 
in timp ce vodumul de beneficii 
va trebui să sporească cu a- 
proape 45 milioane lei. Cea mai 
mare parte a sporului de bene
ficii urmează să se realizeze pe 
scama cheltuielilor de producție, 
la care reducerea planificată este 
de circa 35 lei la 1 000 de lei 
producție-marfă. Pentru a rea
liza prevederile la acest indica
tor va trebui să mobilizăm ma
sele largi de oameni ai muncii 
la o intensă acțiune de reducere 
a consumurilor. Totodată, apre
ciem că la fundamentarea aces
tui indicator, in întreprinderi, pe 
lingă participarea directă a bi
roului comitetului județean de 
partid, este necesar un sprijin 
mai concret din partea ministe
relor. centralelor și altor organe 
centrale.

Pentru ca planul pe anul ur
mător să fie pregătit in cele 
mai bune condiții, ne-am preo
cupat de nominalizarea produc
ției, de contractarea producției- 
marfă. a materiilor prime . și 
materialelor din țară și din im
port, de asigurarea forței de 
muncă calificate, de crearea 
condițiilor pentru lucru pe 
timp friguros; De asemenea, 
am acordat o atenție deosebită 
revizuirii normelor de consum 
de combustibil și energie elec
trică, constituind, atit la nivelul 
județului, cit și la fiecare loc 
de muncă, colective care să ve
gheze la aplicarea riguroasă a 
măsurilor stabilite in acest 
sens.

Prin măsurile luate pe aceas
tă linie, pină in prezent, am 
fundamentat economisirea in 
1974 a peste 20 000 tone combus
tibil convențional și peste 8.2 
milioane kWh energie electri
că. Sarcini deosebite ne revin 
și in ce privește îmbunătățirea 
calității produselor, a creșterii 
performanțelor tehnico-econo- 
mice ale produselor noastre. în 
anul 1974 avem sarcina să asi
milăm și să realizăm excava
toare de 2,5 și 5 mc, să con
struim cargouri de 7 500 tdw 
și să pregătim fabricația celor 
de 15 000 tone, să îmbunătățim 
calitatea celofibrei, rețelelor 
cord, a celulozei, hirtiei și altor 
produse.

în legătură cu hotărîrea Co
mitetului Executiv privind co
relarea mai judicioasă, in ca
drul ramurilor, a salariilor 
muncitorilor calificați, oonsider 
că ea este binevenită, intrucit 
va contribui la creșterea inte
resului pentru- calificare din 
partea muncitorilor și Ia creș
terea productivității muncii.

Asigur plenara că oamenii 
muncii din județul Brăila sint 
hotăriți să îndeplinească exem
plar sarcinile de plan și să-și 
sporească continuu contribu
ția Ia înfăptuirea măreței 
opere de dezvoltare multilate
rală a României socialiste.

spectivă pentru pregătirea în 
bune condiții a planului pe 1974, 
prima problemă care va tre
bui rezolvată constă in realiza
rea integrală a sarcinilor sorti
mentale de producție fizică. în. 
timp ce la unele sortimente, ca 
de exemplu locomotive Diesel, 
tractoare, poduri rulante, unități 
de pompare, realizăm nivelurile 
prevăzute in cincinal pentru anii 
1974—1975, la alte sortimente, 
cum sint unele utilaje tehnolo
gice — vagoane, osii montate — 
ne prezentăm cu planul nerea
lizat. Considerăm că această si
tuație iși găsește explicația și 
in modul defectuos in care a- 
paratul ministerului, centralele 
industriale s-au ocupat de dez
voltarea capacităților de produc
ție, in faptul că nu întotdeauna, 
in elaborarea și desfășurarea 
programelor noastre de dez
voltare, am asigurat corela
rea intre capacitățile de pro
ducție menite să colaboreze 
La fabricarea unor produse 
complexe, atit în cadrul minis
terului, cit și in relațiile cu cele
lalte ministere industriale. S-au 
luat măsuri ca la baza progra
melor de dezvoltare să stea stu
diul fabricării pe produs, analiza 
amănunțită a relațiilor de coo
perare. In același timp, trebuie 
să arătăm că nerealizarea unor 
sortimente de utilaj tehnologic a 

fost determinată și do faptul că 
unii beneficiari nu au depus in 
b rmcnul stabilit de lege docu
mentațiile tehnice și nu s-a asi
gurat aprovizionarea unor mu- 
tcrialo din import.

A doua problemă la care do
resc să mă refer, problemă a că
rei importanță a fost subliniată 
de repetate ori de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o constituie 
intensificarea folosirii capacită
ților de producție. Planul pe a- 
nul 1974 esle dimensionat prin 
realizarea unei încărcări de 85 la 
sută a principalelor mașini-unel
te. indice care in momentul de 
față nu se realizează încă in nu
meroase întreprinderi. în vede
rea asigurării încărcării masini- 
lor-unelte la nivelurile planifi
cate, va trebui să înregis
trăm un spor de circa 8 600 
muncitori calificați numai la 
mașinile mari, aceasta fără a 
lua in considerație necesarul 
dc forță de muncă pentru 
noile caoacități. Se elaborea
ză in prezent, în cadrul Con
siliului ramurii construcțiilor 
de mașini și metalurgici, un pro
gram de creștere a cadrelor pen
tru acoperirea meseriilor defici
tare. Doresc să subliniez impor
tanta măsurii luate pentru creș
terea salariului tarifar la cate
gorii mici, mai ales că în uzi
nele noastre aproape 40 la sută 
din muncitori au sub 5 ani ve
chime.

A treia problemă constă în 
eliminarea unor strangulări, în
deosebi a celor din sectoarele de 
turnătorii și forjă care in anul
1973 au creat greutăți in desfă
șurarea planului. Trebuie să a- 
preciez ca insuficiente rezultatele 
muncii privind valorificarea po
tențialului existent și a investi
țiilor acordate pină in prezent 
în aceste sectoare. Ne propunem 
să lichidăm în scurtă vreme 
neajunsurile care au fost deter
minate de greșeli de concepție 
în unele turnătorii noi, de do
tarea acestora cu utilaje insufi
cient verificate, care nu au func
ționat corespunzător.

în anul 1974 am prevăzut exe
cutarea cu forțe proprii a unui 
volum dublu de utilaje de tur
nătorie față de 1973, angrenind 
în acest program atit întreprin
derile specializate, cum ar fi „In
dependența", „1 Mai", cit și noua 
întreprindere de la Bistrița.

De asemenea, pentru anul
1974 s-a prevăzut alocarea a 20 
la sută din volumul de investi
ții al ministerului pentru dez
voltarea sectoarelor calde.

Asigurarea in continuare a 
progresului tehnic iși găsește un 
loc important în planul pe 1974, 
an în care vom înregistra o de
pășire a ponderii de 63 la sută 
la produse noi și modernizate în 
ansamblul producției, prevăzute 
pentru sfirșitul cincinalului. Pu
nem un accent deosebit pe acce
lerarea asimilării utilajelor e- 
nergetice destinate folosirii com
bustibililor inferiori — lignit și 
șisturi bituminoase. în cursul a- 
nului viitor vom definitiva pro
iectul cazanului de 520 tone a- 
bur pe oră și vom organiza li
vrarea echipamentelor astfel ca 
primul bloc să fie pus in func
țiune în trimestrul IV 1978.

Am inclus în plan crearea de 
noi tipuri de turbine hidraulice; 
sint prevăzute, de asemenea, 
sarcini pentru îmbunătățirea ran
damentelor energetice la insta
lațiile de ardere, cuptoare și alte 
utilaje tehnologice. Pentru a- 
ceasta s-a realizat tipizarea ar
zătoarelor de uz general, redu- 
cind numărul acestora cu circa 
50 la sută.

în scopul folosirii mai judici
oase a combustibililor, s-a ini
țiat un program împreună cu 
Consiliul național pentru ști
ință șl tehnologie, pentru cer
cetarea și aplicarea industrială 
a unor soluții tehnice noi de 
reducere a consumului de car
buranți la motoarele cu ardere 
internă pe care le producem. 
Aplicarea rezultatelor acestor 
cercetări va permite, după es- 
'timațiile noastre actuale, reali
zarea unei economii globale de 
peste 650 mii de tone moto
rină și 65 mii de tone ben
zină în intervalul 1975—1980.

Un capitol special in planul 
tehnic se referă la programul 
de asimilare a utilajc-lor grele

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF UGLAR

Documentele supuse spre dez
batere plenarei oglindesc con
vingător realizările remarcabile 
obținute în cel de-al treilea an 
al cincinalului, evidențiind tot
odată realismul programului a- 
doptat de Congresul al X-Iea și 
Conferința Națională ale parti
dului, orientarea clarvăzătoare 
stabilită de Comitetul nostru 
Central, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Se remarcă, 
de asemenea, îmbinarea strălu
cită a analizei critice, construc
tive, asupra fenomenelor esen
țiale care se cer soluționate, cu 
indicații politico-organizatorice 
de însemnătate capitală pentru 
asigurarea îndeplinirii întocmai 
a sarcinilor anului viitor.

Doresc să declar, de la În
ceput. acordul meu deplin cu 
datele și concluziile formulate 
in documentele supuse dezbate
rii plenarei, cu sarcinile concre
te prevăzute in proiectul planu

pentru marile șantiere miniere, 
utilajelor siderurgice grele, hi
droenergetice și dc construcții.

Pe linia promovării noilor 
tehnologii știm că avem foarte 
multe de făcut. Apreciem că 
nivelul dc dotare ca și cel de 
organizare tehnologică sint incă 
sub posibilitățile noastre tehni
ce și materialo, mai ales In în
treprinderile noi sau cele care 
se dezvoltă in ritm rapid. 
Cele mai multe dintre deficien
țele înregistrate In calitatea 
unor produse, a unor utilaje se 
datoresc nivelului incă scăzut 
de pregătire tehnologică la une
le produse, ca și nercs-pectării 
disciplinei tehnologice, situații 
pentru care răspunderi directe 
revin conducerilor ministerului, 
centralelor industriale și între
prinderilor producătoare. Fiind 
hotăriți să lichidăm lipsurile 
constatate in domeniul calității 
mașinilor și utilajelor tehnolo
gice. punem un accent deosebit 
pe verificarea completă in uzină 
a caracteristicilor impuse pen
tru fiecare utiilaj. pe comple
tarea dotărilor cu standuri de 
probă, cercetarea ' sistematică a 
comportării in exploatare și a 
fiabilității produselor.

Planul de investiții pe anul 
1974 prezintă un spor însemnat 
față de 1973. Va trebui să mon
tăm cu 24 la sută mal multe 
utilaje decit in 1973 și prin a- 
ccasta să dotăm cit mai devre
me suprafețele de producție 
incă nefolosite din întreprinde
rile noastre. Asigurarea tuturor 
acestor mașini-unelte și insta
lații tehnologice reprezintă prin
cipala sarcină a planului de in
vestiții pe 1974. O resursă im
portantă o reprezintă echipa
mentele realizate prin autouti- 
lare, a căror valoare in anul 1974 
va depăși cu 57 la sută pe cea 
realizată in 1973. Vom orienta 
principalele investiții. în primul 
rind, asupra reorganizării teh
nologice șl dotării cu utilaje și 
echipamente de producție, de 
eficiență ridicată, a suprafețelor 
existente, realizînd prin aceas
ta o mai bună concentrare a 
producției în unități puternice, 
cu grad ridicat de specializare.

Deși vom realiza în 1973 un 
spor de export de peste 24 la 
sută față de anul precedent și 
vom depăși prevederile cinpina- 
Iului, nu atingem sarcinile pla
nificate. Aceasta deoarece nu 
s-a realizat fondul de marfă 
la unele sortimente și am bazat 
prea puțin exportul nostru pe 
relații ferme de cooperare de 
lungă durată. Pentru anul 1974 
primul obiectiv îl constituie în
cheierea contractelor la export 
la nivelul prevăzut prin plan. 
O atenție deosebită acordăm 
sporirii accentuate a eficienței 
economice în special pe calea 
reducerii cheltuielilor materia
le, fapt ce va permite obținerea 
unui beneficiu cu peste 30 la 
sută mai mare față de anul 
1973.

Prezentind principalele aspec
te ale activității noastre, legate 
in special de sarcinile ce ne re
vin in anul 1974, cînd producția 
continuă să crească intr-un ritm 
foarte dinamic — 19,2 la sută, 
vreau să scot in evidență fap
tul că ne-am bucurat in perma
nență, in cursul elaborării pla
nului și găsirii soluțiilor Ia pro
blemele apărute, de îndrumarea 
și sprijinul direct ale conduce
rii superioare de partid și de 
stat, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. Aș vrea să 
mulțumesc, in numele lucrăto
rilor din construcțiile de mașini 
grele, tovarășului secretar ge
neral, tuturor organelor de 
partid și de stat, comitetelor 
județene de partid pentru spri
jinul acordat, la tot ceea ce am 
realizat și la ceea ce mai avem 
de înfăptuit.

Dind o înaltă apreciere acti
vității depuse de conducerea 
partidului nostru, atit pe plan 
intern, cit și internațional, asi
gurăm plenara că și in anul 
1974 colectivele din unitățile 
noastre nu vor precupeți nici 
un efort pentru a realiza în cele 
mai bune condiții sarcinile de 
plan, contribuind astfel Ia creș
terea bunăstării poporului, la 
creșterea prestigiului țării noas
tre in lume.

lui unic de dezvoltare economi
că și socială pe 1974, conside
ri ndu-le pe deplin corespunză
toare cerințelor obiective și po
sibilităților reale de dezvoltare a 
țării noastre in perioada actuală.

Aplicare^ in viață a hotăriri- 
lor ce vor fi adoptate va impri
ma, fără îndoială, un și mai pu
ternic avint muncii noastre de 
partid și de stat, economice și 
obștești, activității întregului 
nostru popor consacrată cinsti
rii marilor evenimente ale anu
lui viitor — a 30-a aniversare 
a eliberării patriei și al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

în opera constructivă de o 
amploare fără precedent pe care 
o împlinesc partidul și poporul 
nostru sint viu angajați și co
muniștii, și toți oamenii muncii 
din județul Satu-Mare, fără 
deosebire de naționalitate, din 
însărcinarea cărora doresc sa 

raportez plenarei Comitetului 
Central că sarcinile ce ne-au 
revenit din planul dc stat pe 
1973 se îndeplinesc Integral

în ’industrie, o bună parte a 
întregului spor de producție 
realizat, in comparație cu anul 
trecut, este reprezentată de 
produsele cu tehnicitate ridica
tă. dc mărfuri de calitate supe
rioară. Ca urmare, a continuat 
să crească, și in acest an, con
tribuția județului nostru la in
tensificarea schimbului de măr
furi cu alte țări, realizînd și 
depășind planul la export.

Investițiile alocate județului 
pentru acest an au fost reali
zate pină acum într-un procent 
de 77,4 Ia sută, din care con
strucțiile și montajul reprezintă 
85 la sulă. Au fost puse in func
țiune 12 capacități do producție; 
totodată, au fost date in folo
sință peste 1 000 de apartamente, 
300 de Jocuri in cămine, spații 
de școlarizare, un spital cu 700 
de paturi și alte obiective de 
interes social.

Raportind, încă la începu
tul lunii noiembrie, îndeplini
rea planului pe primii trei ani 
ai cincinalului, județul Satu- 
Mare a asigurat un avans im
portant în contul angajamentu
lui de a realiza cincinalul cu 
șase luni mai devreme.

în agricultură am dobindit, 
dc asemenea, rezultate ,bune. 
Organizarea muncii cu randa
ment superior, grija pentru fo
losirea rațională a pămintului 
au permis să fie diminuate în 
bună măsură efectele secetei 
îndelungate, să se realizeze și 
să se depășească producțiile 
prevăzute aproape la toate cul
turile de bază.

Cu toate rezultatele bune pe 
care le-am obținut anul aces
ta, trebuie să spunem că am 
întimpinat și o serie de greu
tăți. Dacă sarcinile de plan ar 
fi fost realizate ritmic in toa
te unitățile noastre eoonomice, 
am putea raporta plenarei un 
plus de producție in valoare de 
peste 80 milioane de Iei. 
Cele mai multe nerealizâri sint 
concentrate in întreprinderile 
industriei ușoare. Ele se refe
ră, in principal, la aproviziona
rea cu materii prime și acope
rirea cu comenzi a producției 
planificate.

Analiza pe care am între
prins-o zilele trecute, in plena
ra comitetului județean de par
tid, în spiritul profund construc
tiv al concluziilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire cu primii secretari 
ai comitetelor județene de par
tid, a dezvăluit o seamă de de
ficiențe proprii muncii organi
zațiilor noastre de partid. Mă
surile care le-am adoptat sint 
subordonate nemijlocit sarcinii 
de creștere substanțială a ca
pacității organelor și organiza
țiilor noastre de partid de a 
organiza și a uni eforturile ce
lor ce muncesc pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor hotă
rârilor de partid și de stat

Economia județului nostru — 
a spus în continuare vorbito

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
BARBU POPESCU

Prevederile proiectului de 
plan și ale bugetului pe anul 
1974 sint pentru agricultură, ca 
și pentru celelalte ramuri ale 
economiei naționale, deosebit de 
importante și de mobilizatoare, 
a spus vorbitorul in cuvintul 
său. In esență, ele reprezintă, 
față de anul 1973, o creștere a 
producției cu 21,5 la sută, ceea 
ce va însemna in. plus 1 360 000 
tone grîu, 2 890 000 tone porumb, 
270 000 tone floarea-soarelui, 
1 075 000 tone de legume, 171 000 
tone de came, 6 000 000 hectolitri 
de lapte, 180 milioane de ouă 
și alte produse. în acelașj timp, 
prin prevederile planului se are 
în vedere o creștere substanțială 
a producției la culturile indus
triale, la plantele tehnice, pen
tru a asigura într-o măsură mai 
mare și intr-un mod mai co
respunzător industria cu materia 
primă necesară.

Sintem conștienți, a continuat 
vorbitorul, de mărimea și im
portanța realizării acestor sar
cini. Sintem conștienți de faptul 
că de modul în care vom 
munci, noi, cel din agricultură, 
de modul cum ne vom face 
datoria, depinde buna aprovi
zionare a populației, depinde 
materializarea creșterii nivelului 
de trai prevăzut in proiectul de 
plan și in bugetul pe anul 1974. 
Sintem, de asemenea, conștienți 
că anul 1974 este pentru cei 
care lucrează in agricultură un 
an mai hotăritor decit pentru 
celelalte ramuri ale economiei 
naționale în ceea ce privește 
realizarea planului cincinal, de
oarece, din păcate, în cei trei 
ani care s-au scurs din acest 
cincinal am rămas la mulți in
dicatori de plan datori față de 
economia națională, față de 
popor.

Vorbitorul șl_a exprimat pă
rerea că planul poate fi reali
zat, deoarece la fundamentarea 
lui s-a ținut seama de experi
ența pozitivă de pină acum, iar 
agricultura dispune de o bază 
materială dezvoltată, procesul 

rul — va fi solicitată In 1974 
sfl oslgure o creștere a produc
ției Industria le cu aproape 
34 la sută față de prelimină
rile anului curent. In ace
lași timp, angajamentele pe 
care ni le-am asumat pe linia 
eficienței economice se expri
mă in creșterea cu 44 la sută a 
beneficiilor planificate pe 1974. 
Comitetul Județean de partid 
apreciază că, pe baza măsurilor 
pregătitoare care au fost luate, 
o mare parte din oondițllle tre
cerii la înfăptuirea sarcinilor a- 
nulul viitor sint asigurate. Au 
rămas insă incomplet soluțio
nate unele probleme importan
te semnalate și in acest an, cum 
sint asigurarea cu materii pri
me șl cu beneficiari a unui vo
lum maro dc producție, îndeo
sebi în unitățile industriei u- 
șoare și ale industriei locale. 
Sintem hotăriți insă să acțio
năm, cu sprijinul organelor cen
trale interesate, pentru rezolva
rea integrală a acestei probleme.

Din inițiativa conducerii parti
dului, pe baza măsurilor e- 
laborate recent, problema eco
nomiei de energie și com
bustibil s-a impus atenției ge
nerale ca o parte componentă 
esențială a programului do 
creștere a eficienței economice 
și totodată pe un plan mai larg, 
ca o necesitate cu profunde im
plicații asupra dezvoltării țării 
in ansamblu. Doresc să arăt că 
măsurile indicate in ultimele 
zile au fost bine primite in 
județul nestru.

In spiritul acestor măsuri a 
început o largă acțiune împo
triva risipei de orice fel. Din 
datele de pină acum rezultă că 
in anul viitor vom putea eco
nomisi 117 milioane kWh ener
gie electrică, 2 000 tone carbu
ranți și peste 300 tone de com
bustibil convențional.

în ce privește activitatea in
ternațională a partidului și sta
tului nostru — a spus în con
tinuare vorbitorul — mă declar 
întru totul de acord cu poziția 
adoptată față de conflictul din 
Orientul Mijlociu, cu prompti
tudinea cu care a acționat parti
dul nostru pentru a găsi căile 
de soluționare politică a acestei 
situații critice cu grave implica
ții asupra evoluției vieții inter
naționale. Trebuie să remarcăm 
și de această dată marea însem
nătate a aportului personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ia fundamentarea politicii ex
terne a României socialiste, la 
inițiativele adoptate de țara 
noastră.

In încheiere doresc sâ asigur 
încă o dată conducerea parti
dului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că organi
zația județeană de partid Satu- 
Mare. toți oamenii muncii — 
români,^maghiari, germani și de 
ale naționalități — care convie
țuiesc și muncesc pe plaiurile 
sătmărene, sint profund pătrunși 
de sentimentul răspunderii 
pentru sarcinile Ce le re
vin și se vor alătura cq 
și mai multă dăruire efor
tului creator al întregii na
țiuni pentrq traducerea în viață 
în mod exemplar a hotăririior 
plenarei Comitetului Central.

de înzestrare tehnică urmînd să 
continue și in anul viitor. Pe 
de altă parte, agricultura va 
primi 1 350 000 tone îngrășămin
te chimice, cantitate superioară 
cu 422 000 tone celei utilizate în 
acest an, suDrafața amenajată 
pentru irigații va ajunge laa- 
proape 1 500 000 hectare, iar in
vestițiile se ridică la aproape 
19 miliarde lei.

în continuare, vorbitorul a 
relevat măsurile adoptate pen
tru realizarea sarcinilor de plan 
pe anul 1974. El a subliniat că 
în acest an s-au realizat ogoare 
pe o suprafață care depășește 
cu 1 800 000 hectare pe cea din 
anul trecut. De asemenea, can
titatea de îngrășăminte organice 
transportată pe cimp este cu 
peste 20 la sută mai mare.

Au fost evidențiate, totodată, 
condițiile superioare care se 
conturează în anul viitor în 
direcția asigurării bazei furaje
re. Avem mai multe furaje de 
volum și de calitqte mai bună 
decit altădată. Avem o bază mai 
bună pentru furajarea anima
lelor, prin folosirea pășunilor și 
pajiștilor în general naturale. 
Vorbitorul a amintit despre 
acțiunea mai accentuată de
cit in alți ani de înnoire și 
modernizare a parcului de trac
toare, de sporire a numărului 
de combine care vor permite 
scurtarea perioadei de recoltare. 
S-a subliniat că pentru produc
ția anului viitor există pro
grame stabilite din indicația con
ducerii partidului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, programe 
menite să asigure în modul cel 
mai larg cantitățile necesare de 
cartofi pentru fondul central și 
anume de a cultiva într-un regim 
special 40 000 ha de cartofi 
cu o producție medie de 30 000 
kg la hectar și care să constituie, 
practic, aproape întregul fond 
central. De asemenea, există un 
program de cultivare a sfeclei 
de zahăr în condițiile de irigare, 
circa 50 000 de ha, cu o produc
ție medie de 50 000 kg la ha, 

precum și un program pentru 
dezvoltarea producției de in și 
clnepă. Au fost elaborate tehno
logiile necesare pentru fiecare 
cultură in vederea realizării pa
rametrilor de producție stabiliți 
prin planul de stat, tehnologii 
care fac obiectul unor largi dez
bateri.

Avem însă, tovarăși, multe 
de făcut — a spus in continuare 
vorbitorul. Noi sintem con
st ion ti că în anul' 1973 am fi 
putut obține mai mult decit am 
obținut, dar in munca noastră 
au existat incă o serie întreagă 
de deficiențe. Considerăm că prin 
măsurile care le-am luat și prin 
acelea pe caro le preconizăm, 
o bună parte dintre aceste lip
suri le vom Înlătura și vom 
reuși ca, indrumind mai aproa
pe de locul de muncă și mai 
operativ procesul de producție 
în agricultură, in funcție de 
specificul fiecărei zone, să adu
cem o contribuție mal mare la 
realizarea planului pe anul 
care vine. Avem in vedere. In 
principal, preocuparea pentru 
gospodărirea rațională a fondu
lui funciar. în această privință 
trebuie să spunem că deși se 
recunoaște in mod unanim că 
pămintul reprezintă un bun ne
prețuit al poporului, totuși 
scoatem an de an din circuitul 
agricol poate cele mai bune te
renuri. Numai in acest an, a- 
proape 5 000 de ha au ieșit din 
sfera terenului arabil. De aceea, 
am propune ca toți cei ce soli
cită pămint pentru diferite In
vestiții să fie obligați nu numai 
să-l plătească, dar să contri
buie. alături de noi. la acțiunile 
pentru repunerea in circuitul 
arabil a unor terenuri nepro
ductive.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la folosirea rațională a în
grășămintelor chimice. In func
ție de bilanțul elementelor fer- 
tilizante din sol. astfel incit să 
se obțină un spor de producție 
mai mare decit cel realizat pină 
în prezent ne fiecare kg de 
substanță activă.

Avem, de asemenea, in ve
dere — a continuat vorbitorul — 
necesitatea mai bunei gospodă

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION PĂȚAN

Vorbitorul a început prin a-și 
declara acordul deplin cu pre
vederile documentelor prezentate 
plenarei, angajîndu-se, in același 
timp, ca in sectorul în care iși 
desfășoară activitatea să depună 
toate eforturile pentru aducerea 
lor la îndeplinire în cele mai 
bune condiții.

Și in cadrul Secțiunii pentru 
relații economice externe a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economjce și. Sociale au fost 
dezbătiite ' sarcinile complexe, 
care reviii -acestui sector pentru 
ahul 1974 și, cu deosebire, mă
surile necesare realizării lor.

Aceasta cu atit mai mult cu 
cit in anul 1973, pe 10 luni, se 
înregistrează o răminere în urmă 
față de plan, datorată nerealiză- 
rilor la export ale unor unități 
din industria construcțiilor de 
mașini, agricultură, industria 
ușoară. Se înregistrează depășiri 
în celelalte sectoare : economia 
forestieră, industria materiale
lor de construcții, metalurgie, 
chimie ș.a.

Totodată — a subliniat în con
tinuare vorbitorul — s-au obți
nut rezultate bune în ceea ce 
privește sporirea contribuției co
merțului exterior la balanța de 
plăți externe a țării, prin obți
nerea unor prețuri mai avanta
joase la export, astfel încit 
pină la sfirșitul anului ne 
vom încadra în soldul balan
ței de plăți externe aprobat 
de plenara Comitetului Central.

în legătură cu anul 1974, re- 
ferindu-mă foarte pe scurt, 
vreau să subliniez că ritmurile 
înalte care caracterizează în
treaga dezvoltare economică a 
țării noastre se reflectă și în 
ceea ce privește relațiile eco
nomice externe. Volumul total 
al comerțului exterior va creș
te cu 43 la 9ută. iar exportul cu 
45 la sută. Realizarea unor ase
menea sarcini sporite este po
sibilă numai prin livrarea unor 
cantități mai mari de mărfuri, 
competitive din punct de vede
re tehnic și la un preț cores
punzător.

Desigur, realizarea acestor 
sarcini impune o preocupare 
deosebită pentru asigurarea din 
import a unor materii prime 
și semifabricate necesare eco
nomiei. Legat de problema a- 
sigurărli materiilor prime în 
industria siderurgică, de pildă, 
aș vrea să informez foarte pe 
sourt plenara că in prezent a- 
cestea sint asigurate in măsură 
mai mare decit anul trecut. 
Mai sirit însă și unele greutăți, 
indeosebi pentru unele materii 
prime din industria chimică și 
pentru unele produse din in
dustria ușoară, pentru care va 
trebui în perioada imediat ur
mătoare să se mobilizeze mal 
mult eforturile pentru a se a- 
sigura acoperirea întregului ne
cesar.

Doresc să arăt că noi am reu
șit numai in mică măsură — și 
în primul rind chiar eu perso
nal — să asigurăm încheierea 
unor acorduri și contracte de 
lungă durată pentru unele ma

riri a fondului de furaje, a pre
gătirii corespunzătoare a fu
rajelor de volum. Se impune 
extinderea folosirii ureii In 
hrana tuturor categoriilor de 
taurine, așa cum se face in țări 
care dispun de mal multă pro
teină de origine vegetală și a- 
nimală. Avem, de asemenea, in 
vedere măsuri, astfel Incit și pe 
pămintul destinat producerii de 
furaje de volum să obținem 
producții mai mari și mai conJ 
stante.

Subliniind necesitatea folosi
rii cit mai complete a parcului 
de tractoare și de mașini agri
cole, vorbitorul a arătat că anul 
trecut acesta n-a fost utilizat 
în mod corespunzător. Practic, 
am realizat numai 764 lia ară
tură normală, echivalent pe 
tractor, cu numai 2 300 ore. Do
rim să mecanizăm mal rapid 
procesele de muncă și ca ur
mare vom acorda toată atenția 
pentru ca acest parc de care 
dispunem să fie folosit in con
diții mai bune.

Vorbitorul a arătat în cuvin
tul său că. în condițiile gospo
dăririi chibzuite a resurselor 
energetice, se Impune ca un nu
măr de 3 600 de tractoare cu 
virstă industrială depășită să 
fie scoase din uz. întrucit rea
lizează consumuri mari.

Avem totodată în vedere — a 
continuat vorbitorul — folosirea 
cit mai chibzuită a fondurilor 
fixe de care dispune agricul
tura. Pe această linie subscriem 
acordul nostru deplin la mă
sura luată de către conducerea 
partidului, de către tovarășul; 
Nicolae Ceaușescu de a reduce 
volumul de construcții-montaj. ț 
considerînd că avem suficiente | 
construcții pentru a putea să 
realizăm planul pe anul viitor. 
In acest fel vom realiza o eco
nomie de circa 1,2 miliarde lei.

în încheiere, vorbitorul si-a 
exprimat deplinul acord cu do
cumentele supuse dezbaterilor 
și a asigurat plenara că oa
menii muncii din agricultură 
vor face tot ceea ce depinde de 
ei pentru ca'in anul care vine 
să realizeze indicatorii prevă- 
zuți în planul de stat.

terii prime de bază necesare 
economiei naționale. Am dez
bătut și in cadrul secțiunii Con
siliului Suprem această proble
mă pentru formarea unei con
cepții clare in legătură cu asi
gurarea materiilor prime. Este 
vorba de căile prin care să a- 
tingem acest țel, precizînd for
mele de cooperare, modul de 
realizare a investițiilor, înche
ierea contractelor de lungă du
rată.

In continuare, feferindp-se la 
problemele legate de necesitatea 
asigurării unei cit mai mari 
eficiente, tovarășul Ibn Pățan a 
spus :

în legătură cu sarcina dată 
de Comitetul Executiv al parti
dului ca incepind cu anul a- 
cesta să se asigure o eficiență 
sporită a exporturilor, aș dori 
să vă informez că din analize
le efectuate împreună cu mi
nisterele producătoare rezultă 
că ne-am apropiat mult de o- 
biectivul stabilit. Menționez in
să că mai sint unele produse 
din industria ușoară, construcția 
de mașini grele și de mașini- 
unelte, industria chimică care 
au încă o eficiență scăzută 
Conducerea partidului, tova
rășul Ceaușescu ne-au trasat 
drept sarcină ca problemele 
eficienței prețurilor, ale mo
dului cum se valorifică produ
sele la export, și cum lucrăm 
în acest domeniu de activitate, 
să nu constituie o chestiune de 
campanie, ci o preocupare per
manentă. Atit comisia centrală 
pentru eficiență, cit și colecti--.-^ 
vele care sint înființate la mi
nistere, centrale și întreprin
deri vor trebui, pe baza unui 
program de muncă concret, să 
rezolve problemele zi cu zi, să 
facă din asigurarea eficienței o 
sarcină permanentă a tuturor, 
a fiecăruia dintre noi: Aceas
ta în scopul exportării în con
diții de prețuri mult mal 
bune a unor produse de calita
te, competitive. Ceea ce se va 
reflecta pregnant in toți indi
catorii tehnico-economici din 
planul unic de dezvoltare a e- 
conomiei naționale.

în încheiere vorbitorul a 
spus ; Sarcinile cresc atit can
titativ, cit și calitativ, sporind 
și complexitatea lor. Pentru 
•realizarea unor asemenea obli
gații este necesar să se renunțe 
la un anumit stil de muncă de
fectuos practicat în anul care 
a trecut de unele unități. Se 
impune cu necesitate ca, in 
cursul anului 1974, Ministerul 
Comerțului Exterior, comparti
mentele de resort din celelalte 
ministere, centralele și între
prinderile care au activitate 
de export să depună toa
te eforturile pentru îmbună
tățirea radicală a calității mun
cii, pentru o mai mare promp
titudine, pentru o pregătire 
mult mai serioasă și abordarea 
acestor probleme deosebit de 
complexe cu o mai înaltă răs
pundere, în relațiile pe care le 
avem cu străinătatea.

tv
PROGRAMUL T 

j și
dramaturgia 

(1B16—1918)

f.to Curs de limba engleză. 
«♦.30 Curs de limba germană, 

îo.t» Telex.
10,05 Cărți șl Idei : „Clasicism 

romantism In dramștur 
românească'' ‘

10.25 Publicitate.
10,33 Telednemateca (reluare). 
12.00 Telejurnal.
16,oo — 17,00 Teleșcoală.
17,30 Emisiune in limba maghiară.
18,50 Telex.
18,85 Din țările socialiste.
18,43 Universitatea TV
Ip'gș îooi de seri : Lambsy șl lupul 

(V)-

19.30 Telejurnal.
30,00 Cin tecul săptămlnll : „Din

Carpațl la marea albastră*.  
Interpretează Ana Petria.

20,05 Publicitate.
20,10 Seară pentru tineret
21,50 „Iugoslavia azi" — producție 

& studiourilor Iugoslave de 
filme pentru televiziune.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL H

17.30 Telex.
17,35 Film pentru copil și tineret : 

„Aleksandr Nevskl". Regla : 
Serghel Eisenstein. în distri
buție : Nikolai Cerkasov. Ni
kolai Ohlopkov.

19,20 1001 de seri: Lambsy și lupul 
(V).

19.30 Telejurnal.
20,00 Concertul orchestrei simfoni

ce a Radiotelevlztunii. Diri
jor Ioslf Conta. Solistă Sil
via MarcovicL în program 
lucrări de : Constantin Sil

vestri. Bela Bartok, Arthur 
Honegger. în pauză i Bucu- 
reștlul necunoscut — „Glasuri 
de echinox".

23,05 Documentar științific TV : 
Bionica.

cinema
• Vifornița : CENTRAL — 9,13; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• In munți crește un brad verde : 
CAPITOL — 9.30; 11.45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• Torino negru ; PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Ancheta poștașilor : FESTIVAL 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.

• Nicovala sau ciocanul : LUMI
NA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Bună seara, doamnă Campbell :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45, GRIVITA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 10,30; 
20.45, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Floarea de cactus î VICTORIA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Generalul doarme In picioare : 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
18.30; 16; 18,13; 20,30.
• Mihai Viteazul : DOINA — 8,15; 
13.30; 19.
• Program de desene animate
pentru copil : DOINA — 11,45;
17.15.
• Omul din La Mancha : SCALA
- 9.30; 12.15; 15,30; 18,15: 21, FA
VORIT — 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
MODERN — 8,30; 11; 1330; 16; 
18,30; 21.
• ParașutLștU : TIMPURI NOI — 
9—20,15 In continuare.

• Despre o anumo fericire : FLO- 
REASCA — 1530; 18; 2030.
• Ultimele șase minute : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GLORIA — 0; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLACARA — 9,15; 
1130; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Omul de dincolo : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15,
• Doi pe un balansoar t MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15.
• șapte zile : FERENTARI — 16; 
18; 20.
• Love story : DACIA — 9; 11,13; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• „100 de lei- ; COTROCENI — 
15,30; 18; 20.15.
• Aventura Juî Poseidon : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
• Monolog : PACEA — 15,30;
17,45; 20.
• Albă ea zăpada șl cei șapte 
pitici : BUCEGI — 16; 18; 20.
• Nunta : VIITORUL — 13.30; 18;
20,15.

• Mafia albă : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 16,45; 18; 20,15.
• Paradisul : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15. 
O Valter apără Sarajevo : CR1N- 
GAȘI — 15,30; 19.
® Cu cărțile pe față : DRUMUL 
SĂRII — 13,30; 18; 20,15.
• Operațiunea „Atomul marcat**  : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Pămintul părinților noștri : 
AURORA — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Acea pisică blestemată : MO
ȘILOR — 15,30; 18: 20,15.
A Stare de asediu : POPULAR — 
15,30; 18: 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : 
MUNCA — 13,30; 18; 20,15.
o Cine clntă nu are ginduri rele : 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Fantoma Iui Barbă Neagră : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală t 
VITAN — 15,30; 17,45; 20.
• O floare, șl doi grădinari : 
COSMOS — 10,30; 15,30; 10.

teatre
• Teatrul Mic : După cădere —
19,30.
• Teatrul „C. I, Nottara- (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 10.30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : Slmbătă Ia 
Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Nlnigra șl AUgru
— 15 (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea — 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; La Savoy, 
Boema ! — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasl’escu" : Doctor fără voie
— 19.30 (la Sala Palatului) : 
Piruete muzicale — premieră —
19,30.
• Circul „București" ; Gala acro
baților — 19,30.

pent.ru
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Frrfcdintcle Consiliului dc Sfat al Republicii Socialiste Romdnia
BUCUREȘTI

In numele poporului austriac »i al meu personal, adresez Excelen
tei Voastre sincere mulțumiri pentTu urările »l cuvintele prietenești 
transmise cu prilejul Zilei naționale a Austriei.

Dr." H. C. FRANZ JONAS
Președintele federal 

al Republicii Austria

Lucrările Conferinței miniștrilor 
educației din țările europene 

membre ale UNESCO

întoarcerea in Capitală a reprezentantului 
președintelui Consiliului de Stat
după vizita in unele țări arabe

M ercur! au continuat la București 
lucrările celei dc-a Il-a Conferințe a 
miniștrilor educației din țările euro
pene membre ale UNESCO. Lucrările 
S'-au desfășurat in comisii pe proble
mele : „Transformări ale structurilor, 
programelor, metodelor de învăță
mânt superior, ținind scama de creș
terea efectivelor, de evoluția func
țiunilor și de orientarea sistemelor 
de educație spre educația permanen
tă1' și „Cooperarea europeană în do
meniul învățămintului superior : o- 
biective, căi și mijloace".

La dezbateri au participat pre
ședintele conferinței. Paul Nicules- 
cu-Mizil. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, ministrul educației și 
învățământul ui, directorul general al 
UNESCO. Reni Maheu. directorul ge
neral adjunct al UNESCO, A. M. 
M’Bow.

D dezbaterile primei comisii 
8-aiT. -b prins preocupările foru
rilor ■ 1 ipetente din țările euro
pene in privința perfecționării meto
delor de trecere de la invățămintul 
secundar la cel superior, necesitatea 
transformării structurilor de învăță
mânt in funcție de creșterea perma
nentă a numărului studenților, a 
adoptării formelor deschise de invă- 
țămirtt — cursuri serale și prin co
respondentă. universități populare — 
accesul liber și egal al tuturor la 
școala superioară. Au reținut in spe
cial atenția problemele legării mai 
accentuate a învățămintului superior 
de nevoile economiei, in general, și 
ale industriei, in special, cercetarea 
științifică, latură esențială a univer
sității. precum și chestiunea modifi
cărilor de metodă și conținut De a- 
semenea. avind in vedere accelera
rea progresului științei și tehnicii, 
s-a abordat problema invățămi n-tulul 
continuu prin formele postuniversi
tare. posibilitățile de schimbare a 
specialităților și alte sisteme de edu
cație.

La cea de-a doua comisie, directo

Încheierea simpozionului „Resursele naturale și problemele 
mediului înconjurător"

La București s-a încheiat miercuri 
simpozionul „Resursele naturale și 
problemele mediului înconjurător", 
organizat de Comitetul Național 
Pugwash.

Referindu-se la semnificația reu
niunii. prof. univ. C. Penescu. pre
ședintele acestui organism, a arătat 
într-o convorbire avută cu un redac
tor ..Agerpres" că dezbaterile din 
cadrul simpozionului au conturat nu
meroase soluții modeme privind po
sibilitățile de valorificare complexă 
a resurselor naturale și, legat de a- 
ceasta, utilizarea combustibililor in
feriori. menajarea pădurilor din zone 
cu un grad ridicat de impurificare 
r aerului, protecția nurilor, comba
terea poluării sonore etc.

Exprimindu-și opinia cu privire la 
actualitatea și importanța nrobleme- 
lor mediului Înconjurător. prof. univ. 
B. T. Feld, secretar general al Miș

vremea
Ieri în țară i Vremea a continuat 

să se răcească. Cerul a fost variabil, 
in regiunile din jumătatea de nord a 
țării, unde numai pe alocuri a nins, 
în estul Crișanci și al Maramureșu
lui, in Banat și Transilvania. In res
tul țării, cerul a fost mai mult aco
perit și au căzut ninsori intermi
tente în estul Olteniei, Muntenia, 
Dobrogea și sudul Moldovei. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila Intre 
minus 9 grade la Făgăraș și plus 4 
grade la Apa Neagră. Vintul a su
flat în general slab, exceptând lito
ralul, unde a prezentat intensificări

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

TENIS

„Turneul campionilor"
„Turneul campionilor", oompetiția 

de tenis care reunește pe primii opt 
clasați in „Marele Premiu F.I.L.T." 
(premiu ciștigat și anul acesta de 
românul Ilie Năstase) se va desfă
șura intre 4 și 8 decembrie la ..Hy
nes Auditorium" din orașul ameri
can Boston.

In prima „rundă" a turneului se 
vor disputa următoarele partide, in

ÎN CÎTEVA RINDURI
RUGBI. IN CAMPIONATUL NA

ȚIONAL in etapa de miercuri au fost 
înregistrate următoarele rezultate 
tehnice : Grivița roșie — Gloria 
12—6 ; Steaua — Chimia Năvodari 
30—10 ; Universitatea Timișoara — 
Agronomia Cluj 18—3 ; Dinamo — 
Vulcan 10—0 ; Știința Petroșani — 
Sportul studențesc 10—7 ; C.S.M. 
Sibiu — Farul Constanța 3—8 : Poli
tehnica Iași — Rulmentul Birlad 
3—0.

LUPTE. — TURNEELE FINALE 
ALE „CUPEI CAMPIONILOR EU
ROPENI" se vor desfășura la 8 Și 8 

rul general al UNESCO, Rend Maheu, 
a făcut referiri privind situația șl 
perspectivele cooperării regionale pe 
continentul nostru, subliniind voința 
comună de a se da cooperării euro
pene in domeniul invățămintului su
perior o dimensiune practică, in ve
derea asigurării progresului multila
teral.

Din luările de cuvlnt s-a desprins 
convergența de păreri asupra nece
sității intensificării legăturilor uni
versitare prin schimb de informații 
și documente.

Au fost sugerate și alte posibilități 
și căi dc cooperare, intre care a fost 
reținută, in special, problema organi
zării prin colaborare a unor cerce
tări științifice.

Un ecou favorabil au stârnit pro
punerile românești vizind, în per
spectiva consolidării securității și în
țelegerii europene, educarea tinerei 
generații in spiritul ideilor generoase 
ale păcii și colaborării internaționa
le, precum și problema promovări! 
studiului limbilor și civilizației po
poarelor europene.

Numeroși vorbitori au apreciat ca 
fiind deosebit de utilă existenta 
Centrului european pentru învăță
mântul superior, creat la București de 
UNESCO. Au fost făcute, in acest 
context, propuneri de profilare a ac
tivității centrului, de amplificare a 
posibilităților sale de activitate, de 
elaborare de studii pentru a se veni 
in intimpinarea necesităților de in
formare a universitarilor din în
treaga Europă.

De asemenea, a fost subliniată ne
cesitatea sprijinului mai activ acor
dat țărilor in curs de dezvoltare 
pentru crearea unui sistem de învă
țământ propriu, pentru formarea ca
drelor cerute de dezvoltarea lor eco- 
nomico-socialâ.

★
Seara, la Ateneul Român a avut loc 

un spectacol de gală in onoarea pâr
tiei panților.

cării internaționale Pugwash. invi
tat la lucrările simpozionului, a 
relevat caracterul complex, multi
național al acestora, subliniind nece
sitatea unei participări active din 
partea fiecărui grup național Pug
wash cu propuneri și acțiuni con
crete pentru soluționarea lor în ra
port cu condițiile specifice fiecărei 
țări. Dau o înaltă apreciere contri
buției de pînă acum a Comitetului 
Național Român Pugwash, a spus 
cunoscutul om de știință american, 
șl sint convins, cunoscind activitatea 
intensă desfășurată de oamenii de 
știință români, precum și preocuuă- 
rile generale din România pentru 
protecția mediului înconjurător, că 
și in viitor această țară iși va aduce 
o contribuție de seamă la rezolva
rea problemelor din aceste domenii 
care confruntă societatea modernă.

(Agerpres)

locale. In București ; Vremea a con
tinuat să se răcească ușor. Cerul â 
fost mai mult acoperit. Vintul a su
flat slab, pini la potrivit. Tempera
tura maximă a fost minus 1 grad.

Timpul probabil pentru 30 noiem
brie, 1 și 2 decembrie. In țară ; Vre
mea va fi rece la Început, apoi se va 
încălzi. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros in primele zile, cind vor 
cădea ninsori locale. Vint moderat 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre minus 10 grade și zero gra
de, izolat mai coborite, la începutul 
intervalului, iar maximele intre mi
nus 5 și plus 5 grade. Spre sfirșitul 
intervalului se va produce ceață. în 
București : Vreme rece la început, 
apoi in încălzire ușoară. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ninsori la 
începutul intervalului. Vintul va 
sufla moderat 

ordinea anunțată de organizatori : 
Stan Smith (S.U.A.)—Tom Okker (O- 
landa) ; Manuel Orantes (Spania)— 
Jimmy Connors (S.U.A.) ; John 
Newcombe (Australia)—Jan Kodes 
(Cehoslovacia) ; Iile Năstase (Româ
nia)—Tom Gorman (S.U.A.). Fiecare 
jucător va susține trei partide înain
tea semifinalelor, programate vineri, 
7 decembrie, finala urmind să aibă 
loc simbătă, 8 decembrie.

decembrie la Sofia, cu participarea 
următoarelor formații : lupte libere : 
T.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia, 
Dinamo Tbilisi. Jenika (Polonia) și 
Dinamo București : lupte greco-ro- 
mine : Ț.S.K-A. Septemvrisko Zna
me Sofia, Dinamo (U.R.S.S.) și 
Steaua București.

HOCIIEL — Disputat pe patinoa
rul din Weisswa&scr. meciul amical 
de hochei pe gheață dintre selec
ționatele U.RJ8.S. și R. D. Germane 
s-a terminat cu scorul de 6—1 (1—6, 
3—0. 2—1) în favoarea hocheiștilor 
sovietici. Au marcat : Malțev (2). 
Iakușev (2). Volkov. Petrov, respec
tiv, Willas.

Mircea Mal ița. reprezentant al pre
ședintelui Consiliului dc Stat, s-a 
Înapoiat In Capitală, venind din 
Siria, Irak, Liban, Iordania, Ku
weit, R.D.P. a Yemenului și Emira
tele Arabe Unite.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI
S-A ÎNTORS

Ministrul afacerilor externe, Georgo 
Macovescu, s-a înapoiat miercuri di
mineața din R.S.F. Iugoslavia, unde 
a făcut o vizită de prietenie la invi

Semnarea Convenției consulare româno-ungare
Miercuri, la Ministerul Afacerilor 

Externe a fost semnată noua Con
venție consulară dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară.

La solemnitate au luat parte Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae Popovici,

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis ministrului 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Albania, Nesti Nașe, o telegramă 
de felicitare cu ocazia celei de-a 29-a 
aniversări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
austriac al afacerilor externe, Ru
dolf Kirchschlaeger. pentru felicita
rea adresată cu prilejul Zilei națio
nale a Republicii Austria, •

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Albania. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Consiliul Na
țional al Femeilor. Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu

Curs internațional de marketing
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii“, Cezar Ioana). — Miercuri 
s-a deschis la Timișoara un curs in
ternațional de marketing pe tema 
„StudiuL pieței externe", organizat de 
Universitatea din localitate in cola
borare cu fundația europeană „Dră- 
gan“ și Universitatea din Londra. 
După cum ne-a informat prof. dr. 
Dumitru Mareș, decanul Facultății 
de științe economice din Timișoara, 
cursul va dura 10 zile și este frec
ventat de factori de decizie din eco
nomie — directori generali, directori

LOTO
Premiile tragerii din 

23 noiembrie 1973
EXTRAGEREA I : cat I : 2 varian

te 257® a 39 823 lei și 1 variantă 10’/‘ 
a 15 929 lei ; a Il-a ; 3 variante 25’â 
a 9 249 lei și 8 variante 10®/o a 3 700 
lei ; a III-a : 11,30 a 5 075 lei ; a 
IV-a : 19,80 a 2 896 lei ; a V-a : 118,65 
a 483 lei ; a Vl-a 172,30 a 333 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : cat A : 1 
variantă 10’/*  a 75 296 lei ; B : 1 va
riantă 25’/*  a 25 098 lei și 2 variante 
10‘/» a 10 039 lei ; C : 1,80 a 25 098 
lei ; D : 8,15 a 5 543 lei ; E : 55,45 a 
815 lei : F : 141,85 a 318 lei ; X : 
1 826 a 100 lei.

Sint preocupări care se concreti
zează in lupta susținută a întregu
lui colectiv împotriva risipei de ma
teriale și de timp, impotriva orică
ror tendințe de parazitism sau ne
păsare. Disciplina exemplară repre
zintă o realitate la scara întregii 
uzine.

„In același timp — continuă in
terlocutorul nostru — trebuie să-i 
facem pe toți să înțeleagă că nu se' 
poate progresa fără însușirea unor 
temeinice cunoștințe teoretice, fără 
a fi prieteni nedespărțiți ai științei 
și tehnicii. îndemnăm și ajutăm pe 
tinerii noștri să-și perfecționeze con
tinuu calificarea, să urmeze școli 
și facultăți, pentru a deveni mai 
capabili, mai folositori".

De altfel, pe lingă uzină funcțio
nează un liceu industrial propriu, o 
școală de maiștri, o școală profesio
nală. La secția de sculărie, bunăoa
ră, am constatat că peste jumătate 
din numărul muncitorilor au baca
laureatul, ceea ce mi se pare deose
bit de semnificativ.

„Avem un colectiv foarte tinăr, a 
cărui medie de virstă nu depășește 
21 de ani. Pentru a umple in mod 
cit mai util timpul liber, pe care a- 
cest tineret îl petrece in afara uzi
nei, ’ am înființat societatea cultu
rală „Floarea de stincă", in cadrul 
căreia 6e afirmă tineri inventatori 
și poeți, artiști și sportivi. Vrem 
să-i facem pe tineri să gindească și 
să năzuiască spre frumos, pentru a 
munci și acționa in consecință...".

De la gingășia de floare a gindu- 
lui și visării la măreția și cutezanța 
de stincă a faptei — lată o traiecto
rie a certitudinii, pe care oamenii . 
unei uzine, ai unui oraș înaintează 
cu încredere și optimism spre vii
tor.»

Premiul de 75 296 lei de la extra
gerea a Il-a jucat pe o variantă 10% 
a revenit participantului Alexa Gh. 
Ion din Suceava.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 28 NOIEMBRIE 
1973

Fond general de premii 1 401 107 lei 
din care 469 600 lei report.

EXTRAGEREA I : 8, 15, 1, 4, 24. 6.
EXTRAGEREA a Il-a ; 18, 23, 30, 

36, 26.

FOTBAL
De la Federația de fotbal primim 

știrea despre decizia colegiului cen
tral de arbitri pe marginea meciului 
F.C. Argeș — Universitatea Craiova : 
arbitrul M. Bică, pentru greșeli gra
ve, nu va mai fi delegat Ia partide 
de campionat, iar tușierul G. Drago- 
mlr a primit avertisment pentru lip
suri in colaborarea cu arbitrul de 
centru.

★

Redacția de actualități a televiziu
nii ne anunță că meciul Steaua
— Universitatea Craiova, programat 
duminică, 2 decembrie, pe stadionul 
„23 August" din Capitală la ora 14, 
va fi transmis in direct.

★
Miercuri, pe stadionul olimpic din 

Roma, in prezența a peste 35 000 de 
spectatori, s-a disputat a 14-a finală 
a „Cupei intercontinentale" la fotbal, 
in care s-au întilnit echipele Juven
tus Torino și Independiente Buenos 
Aires. Fotbaliștii argentinenj au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0) 
prin punctul marcat in minutul 79 
de interul stingă Bochini. Gazdele 
au ratat o lovitură de la 11 m.

★

In optimile de firțală ale .Cupei 
U.E.F.A." (prima manșă) au fost în
registrate miercuri după amiază ur
mătoarele rezultate : Dinamo Kiev
— V.F. Stuttgart 2—0 (1—0) ; Honved 
Budapesta — Ruch Chorzow 2—0 ; 
Dinamo 'Tbilisi — Tottenham 1—1. 
Jocul Standard Liăge — Feyenoord 
Rotterdam a fost aminat.

La sosire, pc aeroportul Otopenl 
erau prezenți ambasadorul Republici! 
Irak, Ahmed Hussein al Samarrale, șl 
Însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Arabe Siriene, Muhsen SayadL 

tația lui Miloș Minlcl, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, se
cretarul federal pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia.

adjunct al ministrului justiției, func
ționari superiori din M.A.E., alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul Ungariei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres) 

nist, alte organizații de masă și 
obștești și instituții centrale au 
transmis telegrame de felicitare or
ganizațiilor similare din R.P. Al
bania.

★
La recenta sesiune a Comitetului 

Executiv al Institutului internațional 
de teatru, care a avut loc la Paris, 
artistul .poporului Radu Beligan, di
rectorul Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale'*  din București, a fost reales, 
in unanimitate, în funcția de pre
ședinte al acestui for internațional.

(Agerpres)

A apărut numărul 49 al 
revistei săptămînale de po

litică externă „LUMEA"

și alte cadre de conducere din mi
nistere, centrale industriale și între
prinderi — precum și cercetători șl 
cadre didactice din București, Timi
șoara, Craiova și alte mari orașe ale 
•țării. Expunerile sint susținute- de 
cunoscute personalități din domeniul 
marketingului din țara noastră și din 
Marea Britanie. Actualul curs mar
chează începutul unor manifestări 
științifice internaționale pe aceeași 
temă ce se vor organiza periodic la 
Timișoara.

A apărut numărul 11—no
iembrie al revistei 

„SĂNĂTATEA"

Numărul este dedicat Congresului 
Societății de Cruce Roșie care are loc 
in zilele de 1 și 2 decembrie a. c.

Editorialul revistei, semnat de ge
neral-colonel Mihai Burcă, președin
tele Societății de Cruce Roșie, ca și 
dezbaterea „Crucea Roșie, o prezen
ță activă și utilă în viața social-ob- 
ștească a țării", la care participă în
semnate personalități, evidențiază e- 
venimentul deosebit din viata acestei 
organizații.

Numărul cuprinde, de asemenea, o 
serie de articole cu tematică educa- 
tiv-sanitară specifică sezonului rece.

Secretul 
armoniei

(Urmare din pag. I)

Marea sărbătoare 
a popoarelor Iugoslaviei 

vecine și prietene
Popoarele Iugoslaviei socialiste aniversează astăzi 

două evenimente memorabile, de înaltă semnificație 
in evoluția lor istorică : se împlinesc trei decenii din 
ziua de 29 noiembrie 1943 cind, in pofida oondițillor 
deosebit de grele ale ocupației hitleristc, cea de-n 
doua sesiune a Vecel populare antifasciste, întrunită 
In localitatea eliberată Iaițe din Bosnia, a adoptat 
hotărirea ca acest for să se constituie organ legislativ 
suprem al teritoriilor eliberate și să proclame consti
tuirea noului stat iugoslav, pe baze democratice, a 
Consiliului Antifascist de Eliberare Națională, sub con
ducerea președintelui I. B. Tito. După doi ani, în 
aceeași zi de noiembrie, Adunarea Constituantă a țării, 
reunită la Belgrad, a adoptat Declarația prin care Iugo
slavia era proclamată Republică Populară Federativă.

Sint evenimente înscrise la loc de cinste in analele 
țării vecine și prietene, pagini de Istorie care încu
nunează lupta grea, plină de abnegație și sacrificii 
dusă de popoarele Iugoslaviei, sub conducerea comu
niștilor, impotriva fascismului, pentru salvarea fiin
ței naționale, pentru eliberare națională și socială, 
pentru idealurile libertății, progresului și păcii.

în perioada care a trecut de atunci, popoarele iugo
slave, însuflețite de țelul nobil al edificării socialis
mului, călăuzite pe drumul vieții noi de Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, au înfăptuit mari prefaceri 
social-politice. Aceasta a asigurat sporirea continuă a 
forțelor de producție, dezvoltarea industriei și a în
tregii economii naționale, a înnoit fața orașelor și 
satelor țării, a generat un puternic avint al creației 
materiale șl spirituale. Este semnificativ, in acest sens, 
faptul că in perioada 1939—1972, producția industrială 
globală a sporit de circa 12 ori. Concomitent, au fost 
repurtate succese de seamă în dezvoltarea științei și 
tehnicii, a invățămintului și culturii, in ridicarea stan
dardului de viață al maselor. Aniversarea de astăzi 
îi găsește pe oamenii muncii din Iugoslavia în plin 
efort pentru traducerea in fapt a programului trasat 
de U.C.I. avind ca obiective perfecționarea cadrului de 
manifestare constructivă a inițiativei maselor, perfec
ționarea sistemului politic și adincirea democrației so
cialiste, consolidarea unității și coeziunii popoarelor 
Iugoslaviei, progresul tuturor republicilor și regiunilor, 
al țării in ansamblu.

Animat de calde sentimente de prietenie și solida
ritate față de toate popoarele care construiesc socia
lismul, poporul român urmărește cu simpatie munca

șl preocupările popoarelor R.S.F.I., se bucură sincer 
de succesele pe oare acestea le obțin in diferitele do
menii ale vieții sociale.

Asa cum o cunoscut, popoarele României și Iugo
slaviei sint legate printr-o prietenie cu vechi șl am
ple tradiții. Conviețuind in aceeași arie a continen
tului nostru, nutrind idealuri și aspirații Îngemănate 
de Însuși cursul dezvoltării istorice, ele s-au aflat 
adesea alături in luptele pentru eliberarea de sub 
asuprirea străină, pentru neatlmare. progres și o viață 
mai bună Aceste raporturi de solidaritate si colabo
rare prietenească au cunoscut noi dimensiuni, dezvol- 
tindu-se pe un plan superior în anii rodnici ai socia
lismului. Avînd ca factori lianți comunitatea de orin- 
duire, de Ideologie și țeluri, iar ca temelie principiile 
marxism-leninlsmuluâ șl internaționalismului socialist, 
ale respectului independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, egalității în drep
turi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, 
legăturile româno-iugoslave cunosc o evoluție pozitivă, 
fructuoasă.

O mare Însemnătate în această evoluție generală au 
bunele relații de prietenie si colaborare dintre Parti- 
dul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia. contactele, schimburile de vizite si de pă
reri. la diferite niveluri, intre reprezentanții partide
lor și statelor noastre. In acest context se înscriu, ca 
momente de deosebită importanță, intilnirile, devenite 
tradiționale, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu si Ioslp 
Broz Tito. întilnlrea de la Brioni din vară acestui an
— a 11-a in ordine cronologică — a confirmat o dată 
mai mult că aceste contacte directe între conducătorii 
de partid și de stat ai celor două țări constituie mo
mente de seamă în evoluția raporturilor frățești ro- 
mâno-iugoslave, consolidind și mal mult prietenia și 
colaborarea dintre partidele șl popoarele noastre.

Urmind un asemenea curs pozitiv, mereu ascen
dent, relațiile bilaterale în cele mai variate domenii
— politic, economic, tchnico-științlfic, cultural etc. — 
servesc intereselor ambelor țâri și popoare. adueînd. 
totodată, o contribuție de preț la întărirea forțelor și 
influentei socialismului in lume, la cauza generală a 
păcii și progresului.

De ziua marii sărbători a Iugoslaviei socialiste, po
porul român adresează popoarelor din țara vecină căl
duroase felicitări și urări de noi succese în opera 
constructivă ce o desfășoară, de prosperitate și feri
cire.

TELEGRAMERecepție oferită de ambasadorul
R. S. F. Iugoslavia

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, ambasadorul aces
tei țări la București. Iso Njegovan, 
a oferit miercuri după-amiază o re
cepție in saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Gheorghe Pană, 
Emil Drăgănescu, Constantin Bă- 
bălău, Mihai Gere. Ion Ioniță, Ște
fan Andrei. Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
George Macovescu. ministrul aface

împrejurimi de munți 
pietroși, poticniți in friul 
propriei lor imobilități ma
sive, dure. Spumeginda 
Neretva, țișnind nărăvaș, 
adevărată explozie de ape 
printre stinci bolovănoase. 
Șl. totuși, peisajul are in 
el ceva blajin, liniștitor. 
Această senzație de limpe
zime și blajinătate era pro
dusă de o punte de piatră 
a cărei domoală arcuire 
părea un delicat curcubeu 
desenat pe azurul înalt.

Boltirea grațioasă de pia
tră valorifică strania fru
musețe a locurilor sălbati
ce din jur, dar mai ales 
priveliștea orașului, insolit 
amestec de prelungi și in- 
voalte minarete și zidiri 
moderne, cu acoperișuri 
plate și terase largi care 
primesc din belșug lumina. 
Mostarul este cel mai tipic 
dintre orașele acestui ținut 
muntos, în care ariditatea 
crudă a pietrei se între
gește cu mari și nepătrun
se păduri.

Există însă și un alt mo
tiv pentru care Mostarul 
impresionează in mod deo
sebit : strălucitele sale tra
diții de luptă eroică, faptul 
că acest oraș din inima 
Bosniei a fost tot timpul 
războiului o adevărată for
tăreață a rezistentei popu
lare impotriva cotropitori
lor fasciști.

Despre acest clocotitor 
capitol vorbește astăzi că
lătorului un monument ca
re, inaugurat abia în ulti
mii ani, a ajuns de pe a- 
cum celebru. Este Cimiti
rul memorial al partizani
lor. un vast ansamblu mo
numental care domină înăl
țimile Mostarului.

L-am vizitat la începutul 
verii, în amiaza unei 
zile cu soare arzător care 
invăpăia colinele înmires
mate din jur. Am pătruns 
intr-o trecătoare de piatră 
albă, scinteietoare. care 
șerpuia printre povirnișuri 
abrupte, evocînd faimoasa 
vale a Neretvei, unde in 
martie 1943, s-a desfășurat 
una dintre cele mai grele 
lupte ale partizanilor iugo
slavi, vestita „bătălie a ră- 
niților".

Era atunci un martie ge
ros, cu troiene uriașe de*

Activitatea de cercetare 
in sprijinul producției

Cadrele didactice de la Institutul 
politehnic din CLUJ desfășoară o bo
gată activitate de cercetare in con
cordanță cu nevoile stringente ale 
producției. Ei au încheiat numeroa
se contracte de cercetare cu 75 de 
Întreprinderi industriale, cu valoare 
aproape dublă față de anul prece
dent. Marea majoritate a temelor În
scrise pe agenda de lucru a acestui 
an au și fost finalizate cu rezultate 
remarcabile, mai ales .In direcția, 
realizării de produse prin metalur
gia pulberilor. 

rilor externe. Mihail Florescu. mi
nistrul industriei^ chimice, conducă
tori ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești. academicieni și 
alți oameni de știință, artă și cul
tură. generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

zăpadă și cu un frig de 
trozneau pietrele. După ce 
nimiciseră multe unități 
inamice, forțele Armatei de 
eliberare se repliau către 
centrul Bosniei spre a se 
pregăti in vederea unor 
noi bătălii. înfuriat de ma
rile pierderi suferite, co
mandamentul hitlerist a 
azvirlit in această direcție 
cele mai bune trupe ale 
sale cu ordinul expres de a 
face tot ce le stătea în pu
tință spre a repara „onoa-

funerare de forma unor 
trunchiuri de copac ; pe 
fiecare stelă funerară un 
nume. Sint aici — gravate 
în pietre tombale — nume
le unor întregi fami
lii, de la bunici pi- 
nă la nepoți ; familia 
Brkici, familia Alvaz, fa
milia Șarici etc, în mijlo
cul acestui panoramic al 
memoriei celor căzuți — 
un simbol al renașterii : o 
fintină susținută de patru 
rinduri de coloane, intru-

Punți de eroism 
între trecut 
și prezent

rea militară" terfelită. Pe 
malurile înghețate ale vi
jeliosului riu de munte Ne
retva așteptau patru mii de 
răniți a căror salvare de
pindea de trecerea riului. 
Timp de nouă zile, sub fo
cul cumplit al artileriei și 
aviației fasciste, sub pre
siunea din flancuri a unor 
unități germane șl italiene 
înarmate pină-n dinți, par
tizanii — printre ei un 
mare număr de bătrîni și 
femei — și-au purtat in 
circă tovarășii schilodiți in 
lupte și au trecut riul cu ei 
înot, fără nici un ponton. 
Planurile inamicului au 
fost dejucate și, pe drept 
cuvînt, această bătălie a 
marcat una din cele mai 
rușinoase înfrîngerl ale 
armatelor fasciste.

...Urcăm de-a lungul ser
pentinei de piatră șl ne gă
sim pe un vast platou. în 
fața noastră se înalță mo
numentul principal : o i- 
mensă floare de piatră, iar 
de ‘ jur împrejur 714 stele

chipind cei patru ani de 
bătălii necurmate din care 
a țâșnit viața cea nouă a 
popoarelor Iugoslaviei so
cialiste.

...In mijlocul vastului an
samblu evocator de la 
Mostar ni se perindă în 
continuare pe retina me
moriei imagini strins lega- 

. te de acei ani. Ne a- 
mintim de clipele emoțio
nante cind am vizitat mo
desta căsuță din orășelul 
Iaițe — nu departe de aici, 
in centrul Bosniei — unde, 
la 29 noiembrie 1943. s-a 
întrunit istorica sesiune a 
Il-a a Vecei populare 
antifasciste.

Trei decenii au trecut de 
atunci ; decenii bogate In 
Înfăptuiri, care au dăltuit 
noul chip socialist al Iugo
slaviei contemporane.

Și ni se mai perindă prin 
fața privirilor zeci și sule 
de imagini care evocă via
ța de azi a popoarelor Iu
goslaviei : furnalele și oțe- 
lăriile Zenîței, uriașele ha
le ale uzinei de mașini

SIMPOZION —„EXPLOATAREA
Timp de două zile, in Capitală 

s-au desfășurat lucrările simpozionu
lui „Exploatarea sistemelor de iriga
ții", organizat de Institutul de studii 
și cercetări pentru Îmbunătățiri fun
ciare in colaborare cu Consiliul na- [“ 
țional al inginerilor șl tehnicienilor. 
La simpozion au participat cercetă
tori, cadre didactice, directori și in
gineri al sistemelor de irigații din 
toată țara. Cu acest prilej au fost 
dezbătute numeroase aspecte privind 
comportarea amenajărilor pentru iri
gații în diferite condiții naturale, 
pierderile de apă din rețeaua de iri
gație, evoluția teritoriului ameliorat, 
oportunitatea drenajului în terenuri
le irigate, soluții pentru măsurarea 
debitului de apă in stațiile de pom
pare. Simpozionul, prin caracterul

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
de felicitare tovarășului Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretarul federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, cu ocazia sărbătorii na
ționale a acestei țări.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
Consiliul Național al Femeilor, alte 
organizații de masă și obștești și 
instituții centrale au trimis telegrame 
de felicitare organizațiilor similare 
din R.S.F. Iugoslavia.

electrice Litostroi de la 
Liubliana, panorama mo
dernă a ansamblului arhi
tectonic al Noului Belgrad, 
uzina de aluminiu din ma
rea de piatră a Muntene- 
grului, orașul Skoplje re
născut ca o pasăre Phoenix 
din ruinele cutremurului. 
Mai ieri mă aflam, la Za
greb, in institutul de cer
cetări nucleare „Ruger Boș- 
kovici", care imi evoca for
ța gindirii , creatoare a 
unui popor liber. Vizitînd 
vastele sale încăperi, in 
care dclotroni de înaltă 
capacitate descifrează pro
cesele complexe din a- 
dîncurile materiei, măsu
răm marile distante stră
bătute. După cum aceleași 
distanțe le măsurasem — 
chiar in ziua cind am po
posit la cimitirul memorial
— in cursul unei vizite la 
faimosul combinat de agri
cultură. legumicultura și 
viticultură „Hepok" din 
Mostar ; reunind ferme din 
zece comune situate in 
preajmă, această între
prindere realizează a- 
nual, pentru piața iugosla
vă și pentru export, pro
duse — de la cereale pină 
la came, de la trufandale 
de primăvară pină la cele
brul vin de Jilavka — în 
valoare de 800 de milioane 
de dinari.

Toate aceste imagini
— și multe altele din tim
pul călătoriilor făcute in 
țara vecină și prietenă — 
ni s-au înfățișa^ ca tot ati- 
tea mărturii edificatoare 
despre forțele inepuizabile 
ale unei națiuni care și-a 
cucerit cu imense sacrificii 
libertatea și care și-o con
solidează zi de zi, prin ne
precupețite eforturi pentru 
construirea unui viitor 
luminos.

...Și, în aceste clipe, un 
imbold ne întoarce privirea 
spre fintîna simbolică din 
mijlocul cimitirului memo
rial de la Mostar : de un
deva, dintre cele patru rin
duri de coloane viguroase, 
un jet seînteietor de apă 
se înalță spre azur. E apa 
vie a eroismului, simbol al 
trecutului legat indisolubil 
de prezent.

Victor B1RLADEANU

SISTEMELOR DE IRIGAȚIE”
său aplicativ, a fost orientat către 
investigarea căilor care să contribuie 
la îmbunătățirea exploatării și pro
iectării marilor sisteme de irigație.

GALAȚI

Un nou cargou de 4 500 tdw
De la Șantierul naval din Galați 

a plecat in probe de marș pe mare 
un nou cargou de 4 500 tuw destinat 
exportului. Constructorii navali gă- 
lățeni fac ultimele pregătiri in ve
derea efectuării acelorași probe pen
tru cargoul „Bihpr", de 8 750 tdw, 
navă cu care va fi înzestrată flota 
noastră maritimă. (Agerpres)



viața internațională
DEZBATEREA IN ADUNAREA GENERALA IN LEGĂTURĂ 
CU APLICAREA REZOLUȚIEI ADOPTATE DIN INIȚIATIVA 

ROMÂNIEI

aibă o contribuție 
la soluționarea 

internaționale

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 28 (Agerpres). — 

nirea care urma să aibă 
miercuri între reprezentanții militari 
ai Egiptului și Israelului. Ia kilome-

trul 101 de pe șoseaua Cairo-Suez, 
a fost «minată pentru joi — a anun
țat un purtător de cuvint al Națiu
nilor Unite de la Cairo.

CONFERINȚA ARABA LA NIVEL ÎNALT ȘI-A ÎNCHEIAT 
LUCRĂRILE

Acord de cooperare

culturală intre România

NAȚIUNILE UNITE 28 (Corespon
dență de la C. Alexandroaie). — 
,.Creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite in menținerea si con
solidarea păcii și securității Interna
tionale, in dezvoltarea colaborării In
tre toate națiunile, in promovarea 
normelor de drept international in 
relațiile dintre state" — inițiativă 
m a icră de mare însemnătate și ac
tualitate. adusă de România în a- 
tentia si preocupările organizației — 
a intrat, marți duDă-amiază. în dez
baterile plenarei Adunării Generale.

Dezbaterile au fost deschise de 
ambasadorul țării noastre la Națiu
nile Unite, Ion Datcu. care, cu acest 
orilej. a reamintit că inițiativa Româ
niei izvorăște din atașamentul nețăr
murit al poporului și guvernului ro
mân fată de O N.U., față de telurile 
li principiile Cartei.

Definind sintetic concepția guver
nului nostru față de O.N.U. — sub
linia vorbitorul — președintele Con
siliului de Stat al României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. arăta : 
„Acordăm un rol deosebit organisme
lor Internationale, Organizației Na
țiunilor Unite, considerând că aces
tea, șl In primul rind O.N.U., tre
buie să aibă o contribuție mai im
portantă in soluționarea problemelor 
Internationale. Este in interesul tu
turor popoarelor și, in primul rind, 
al popoarelor mici si mijlocii ca 
această organizație să fie cit mal 
viabilă. De tăria si forța ei depind, 
in mare măsură, soluționarea proble
melor Internaționale, continuarea 
cursului spre destindere, asigurarea 
Independentei tuturor statelor 
mii".

Vorbitorul s-a referit la pașii în
semnați făcuți de O.N.U. in 
recția înfăptuirii universalității sale, 
prin recunoașterea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze ia Națiunile 
Unite, prin primirea in organizație a 
celor două state germane și a noi 
țări care s-au desprins din sistemul 
colonial.

Arătind că O.N.U. este încă depar
te de realizarea universalității sub 
aspectul aducerii în dezbaterea or
ganizației a problemelor internațio
nale de interes general și al solu
ționării lor cu participarea tuturor 
statelor interesate, reprezentantul 
român a subliniat că organizația 
este martora unor practici care ali
mentează un proces de eroziune a 
prestigiului și eficienței sale prin 
manifestarea unor tendințe de a 
■coate chestiunile urgente și impor
tante, care afectează pacea și secu
ritatea internațională, interesele tu
turor statelor membre, din sfera sa 
firească de activități și de a o orien
ta spre preocupări de însemnătate 
secundară.

Ambasadorul român s-a referit, in 
continuare, la căile și mijloacele de 
întărire a rolului, eficienței și pres
tigiului O.N.U. in cimpul relațiilor 
politice mondiale. Creșterea rolului 
O.N.U., a spus vorbitorul, depinde. 
Înainte de toate, de voința politică a 
statelor membre, de hotărîrea lor de 
a conlucra în cadrul organizației 
pentru rezolvarea problemelor de 
interes comun, de a-și îndeplini 
obligațiile care decurg din Cartă. 
Este necesară. înainte de toate, 
crearea condițiilor pentru ca, adre- 
sindu-se O.N.U.. statele membre să 
aibă certitudinea câ găsesc în orga
nizație o pavăză de nădejde in apă
rarea independenței și suveranității 
lor, un sprijin efectiv pentru salv
gardarea drepturilor și intereselor 
lor legitime, pentru dezvoltarea lor 
economică și socială.

Subliniind că trebuie să țină sea
ma de voința și hotărîrea popoarelor 
de a participa în mod nemijlocit, 
pe baza deplinei egalități în drep
turi, la soluționarea problemelor 
care privesc soarta păcii și civiliza
ției umane, ambasadorul român a

lu-

di-

declarat : Astăzi, mai mult ca ori- 
cind, problemele mari, care intere
sează omenirea, nu pot fi rezolvate 
numai de citeva țări. Reglementarea 
lor durabilă reclamă participarea și 
luarea in considerație a pozițiilor 
tuturor națiunilor interesate, asigu
rarea condițiilor ca țările mici și 
mijlocii să-și poată spune din plin 
cuvintul și să ia parte la elaborarea 
soluțiilor. Pornind de la această 
concepție, credem că O.N.U. trebuie 
să devină ou adevărat un for al în
tregii comunități internaționale, care 
să ofere cadrul de participare activă 
a tuturor statelor la soluționarea 
problemelor internaționale, in inte
resul popoarelor, al colaborării si 
păcii.

O contribuție de seamă la atinge
rea acestui țel ar reprezenta-o ini
țierea unor acțiuni ferme spre eli
minarea din relațiile internaționale 
a oricăror elemente ale vechii poli
tici imperialiste de forță, presiune, 
intimidare șl dictat, astfel incit fie
care popor să-și poată alege calea 
dezvoltării potrivit voinței sale, fără 
nici un amestec din afară.

Reprezentantul României a subli
niat necesitatea intensificării efortu- 
r.lor de întărire a capacității de ac
țiune a organizației in domeniul o- 
perațiunilor de menținere a păcii. 
Astăzi, a declarat el, apare și mai 
clar că trebuie urgentata soluționa
rea problemelor privind crearea și 
funcționarea forțelor O.N.U. de men
ținere a păcii, folosirea lor pentru 
p rein timpi narea și lichidarea tuturor 
actelor de agresiune, a oricărui aten
tat la adresa suveranității, indepen
denței și integrității teritoriale a sta
telor, oricine le-ar săvirși și oricare 
ar fi pretextul,

în continuare, ambasadorul român 
a subliniat necesitatea ca Adunarea 
Generală, organ in care sint repre
zentate toate statele membre — să 
exercite un rol sporit in soluționarea 
marilor probleme internaționale, iar 
Consiliul de Securitate să-și perfec
ționeze funcționarea, astfel încîl, prin 
compoziție și modul dc adoptare a 
deciziilor, acesta sâ reflecte locul, ro
lul și ponderea statelor mici și mij
locii in lume.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la efec
tele rezoluțiilor și hotăririlor O.N.U., 
arătind că neindeplinirea acestora 
constituie una din cauzele principale 
ale diminuării prestigiului și rolului 
O.N.U. in lume.

în încheiere, ambasadorul român a 
evidențiat propunerile avansate de 
diferite state, pentru întărirea rolu
lui O.N.U. in lume, subliniind că re
unirea tuturor punctelor de vedere, 
a sugestiilor și propunerilor avansate 
intr-un raport al secretarului gene
ral, care să fie prezentat la sesiunea 
viitoare, intr-o formă sistematică, ar 
înlesni mult examinarea lor in orga
nismele corespunzătoare ale O.N.U.

r

FRANCO

ALGER 28 — (Corespondență de 
la M. S. Innescu). La Palatul Națiu
nilor din Alger a avut loc miercuri 
ședința de închidere a reuniunii la 
nivel înalt a șefilor de stat din ță
rile arabe, convocată la cererea pre
ședinților Anwar Sadat (R.A. Egipt) 
și Hafez Assad (Siria) pentru a exa
mina problemele privind lumea arabă 
și situația pe plan internațional in 
lumina evenimentelor care au inter
venit in urma recentului conflict 
militar arabo-israelian. In ședința de 
Închidere au rostit cuvintări Houari 
Boumediene, președintele Algeriei, 
care a prezidat si lucrările reuniunii. 
Anwar Sadat (R.A.E.), Hafez Assad 
(Siria), Habib Bourguiba (Tunisia) și 
regele Hassan al II-lea (Maroc).

Conferința a adoptat o declarație 
finală, rezoluții și alte documente in 
domeniile politic, economic și mili
tar.

Declarația finală dată publicității 
la încheierea reuniunii arată că 
„șefii de stat arabi, pe deplin con- 
știenți de responsabilitățile lor, și-au 
exprimat dorința de a-și aduce con
tribuția la stabilirea unei păci juste 
în Orientul Apropiat" și au relevat 
necesitatea evacuării de către Israel 
a tuturor teritoriilor arabe ocupate, 
a Ierusalimului și restabilirea drep
turilor legitime ale populației pales- 
tinene. Toate convorbirile serioase și 
constructive asupra păcii în această 
zonă — se arată în declarație — vor 
trebui să se situeze în ace^t cadru. 
Singurul reprezentant legitim a! 
populației palestinene, au declarat 
în intervențiile lor șefii de stat, este 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. (La lucrările reuniunii de la 
Alger a participat și o delegație a 
O.E.P., condusă de președintele or
ganizației, Yasser Arafat).

în alte documente adoptate de 
conferință se arată că țările parti-

cipante au hotărlt să Instituie un 
embargo strict asupra livrărilor de 
petrol către Africa de Sud. Portuga
lia și Rhodesia, in semn de sprijinire 
a luptei statelor africane imootrlva 
regimurilor rasiste și colonialiste din 
Africa. Totodată, conferința șl-a 
reafirmat solidaritatea cu lupta de 
eliberare a popoarelor africane îm
potriva colonialismului, neocolonia- 
Jismulul șl imperialismului. Partlci- 
pantii la reuniunea de la Alger nu 
hotărit crearea unei bănci arabe 
pentru dezvoltarea industrială și 
agricolă în Africa, cu un capital de 
125 milioane dolari, instituție menită 
să contribuie la progresul economic 
al țărilor continentului.

Documentele adoptate reafirmă 
hotărirca țărilor arabe de a acorda 
sprijin financiar R.A. Egipt și Siriei 
și lansează un apel la unitatea de 
acțiune a tuturor statelor., arabe.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a declarat ziariștilor 
acreditați la conferință că șefii de 
stat reuniți la Alger au analizat di
ferite documente și recomandări și 
au adoptat o serie de măsuri pre
conizate de miniștrii de externe în 
legătură cu posibilitățile existente 
pentru instaurarea păcii în Orientul 
Apropiat. El a anunțat, cu acest pri
lej, hotărîrea țărilor arabe producă
toare de petrol de a renunța la re
ducerea progresivă cu 5 la sută a ex
porturilor de petrol destinate unor 
țări din Europa occidentală, adău
gind că această măsură este aolica- 
bilă și Japoniei și Filipinelor. Secre
tarul general al Ligii Arabe a făcut 
cunoscut că șefii de stat arabi au 
hotărit să se reunească periodic o 
dată pe an și atunci cind situația o 
reclamă, ori de cite ori va fi ne
voie. Următoarea reuniune arabă la 
nivel înalt, a orecizat el. va avea 
loc în luna aprilie 1974.

și Mauritania
NOUAKCHOTT 28 (Agerpres). 

La 27 noiembrie a avut loc, 
Nouakchott semnarea acordului 
cooperare culturală între Republica 
Socialistă România șl Republica 
Islamică Mauritania. Acordul a fost 
semnat de ambasadorul țării noastre 
la Nouakchott, Ion Moangă, și de 
Dinmale Bouna Komtar, directorul 
cooperării internaționale in Ministe
rul de Externe al Mauritanlei.

Convorbiri

la 
de

indo-sovietice
DELHI 28 (Agerpres). — La Delhi 

au continuat, miercuri, convorbirile 
dintre Leonid Brejnev. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S,. si Indira 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
relatează agenția T.A.S.S. în aceeași 
zi. Leonid Brejnev a avut o convor
bire cu președintele Partidului Con
gresul National Indian. S. D. Sharma.

PLENARA C.C. AL P.C.
DIN CEHOSLOVACIA

Desființarea Comisiei O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat miercuri, 
in unanimitate, in baza consensului 
realizat in Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate, o hotă- 
rire privind desființarea neîntirziată 
a Comisiei O.N.U. pentru unificarea 
și refacerea Coreei. în legătură cu a- 
ceasta. Li Jong Mok, adjunct al .mi
nistrului afacerilor externe al R.P,D. 
Coreene, șeful delegației de observa
tori ai R.P.D. Coreene la Națiunile 
Unite, a declarat că desființarea a- 
cestei comisii „reprezintă o mare 
victorie a întregului popor coreean, 
care luptă pentru realizarea unifică
rii independente și pașnice a țării, 
fără amestecul forțelor din afară". 
Delegația R.P.D. Coreene a adresat

mulțumiri tuturor statelor care au 
sprijinit activ poziția justă a guver
nului R.P.D. Coreene și a poporului 
coreean.

agențiile de presă

transmit

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE A C.A.E.R. 
PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

MOSCOVA 28 — Corespondentul 
Agerpres, N. Crețu, transmite : Zi
lele acestea a avut loc la Moscova 
cea de-a 39-a ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru energie 
electrică. La lucrări au participat de
legații din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, Republica Cuba, R.D. Ger
mană. R.P. Mongolă, R.P. . Polonă, 
Republica Socialistă România, ’* ~ 
Ungară și U.R.S.S.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F, Iu
goslavia, la ședință a participat și o 
delegație din R.S.F. Iugoslavia.

La lucrări au participat, de aseme
nea, îp calitate de invitați, și repre
zentanți al Direcției centrale de dis
pecerat al sistemelor energetice in
terconectate șl ai Centrului interna
țional de informații tehnice și știin
țifice.

Comisia a examinat principalele 
tendințe ale dezvoltării electroener- 
getlcli pe perioada pînă In 1990, In 
conformitate cu prevederile Progra
mului complex, propunerile de cola
borare ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. interesate in acest domeniu, 
precum șl principalele tendințe de 
perspectivă ale dezvoltării sistemelor 
energetice interconectate ale țărilor

BERLIN

R.P.

membre ale C.A.E.R, și propunerile 
pentru extinderea și adine irea cola
borării în această direcție.

Comisia a dezbătut principalele 
probleme referitoare la crearea de 
către țările interesate prin colabo
rare a unei puternice rețele de înaltă 
tensiune de 750 kV, în vederea co
nectării părții europene a sistemului 
energetic al U.R.S.S. cu sistemele e- 
nergetlce ale țărilor membre.

Comisia a dezbătut o serie de pro
bleme legate de elaborarea principa
lelor direcții ale cercetării tehnico- 
științifice ce decurg din prognoza de 
dezvoltare a energeticii, inclusiv pro
iectul de propuneri la planul de co
laborare pe perioada 1976—1980.

în cadrul ședinței a fost adoptat 
Programul referitor la colaborarea în 
domeniul protejării și îmbunătățirii 
mediului înconjurător pînă in anul 
1980, precum și principalele direcții, 
in această privință pe următorii 10 
ani.

Comisia a adoptat planul de activi
tate pe anul 1974 și a examinat alte 
probleme ale colaborării.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă de prietenie și de
plină Înțelegere reciprocă.

In Comitetul pentru problemele economice a fost adoptată 
rezoluția privind :
„ROLUL ȘTIINȚEI Șl TEHNICII MODERNE ÎN DEZVOLTAREA 
NAȚIUNILOR Șl NECESITATEA ÎNTĂRIRII COOPERĂRII 

ECONOMICE ȘI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ÎNTRE STATE"
— inițiată de România împreună cu 26 de state

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— In Comitetul pentru problemele 
economice al Adunării Generale a 
fost adoptată rezoluția privind ..Ro
lul științei și tehnicii moderne in 
dezvoltarea națiunilor și necesitatea 
Întăririi cooperării economice și teh- 
nico-științifice intre state", inițiată 
de România, împreună cu alte 26 de 
state, reprezentând diferite zone geo
grafice.

Rezoluția conține o serie de preve
deri care vizează dezvoltarea acțiu-

nilor viitoare ale organizațiilor din 
sistemul O.N.U. pe linia intensifică
rii cooperării internaționale in do
meniile științei și tehnologiei. Tot
odată. documentul preconizează in
tensificarea cooperării internaționale, 
care să permită tuturor statelor să 
beneficieze de realizările științei și 
tehnologiei moderne, in vederea ac
celerării progresului lor economic și 
social și să favorizeze crearea și 
dezvoltarea de capacități științifice 
naționale.

PARIS CONVORBIRILE

VEST-GERMANE LA NIVEL

Negocierile de la Viena. 
cadrul negocierilor de la Viena 
privire la reducerea trupelor și 

adiacente
în
cu . 
armamentelor și măsuri 
in Europa centrală, miercuri a avut 
loc la Kongresshaus o nouă ședință 
plenară. Cu acest prilej r au luat 
cuvintul reprezentanții Uniunii So
vietice și Olandei.

La Panmunjon 3 3VUt Ioc’13 
propunerea Societății de Cruce Roșie 
a R.P.D. Coreene, o intilnire ’ ' 
delegați nord și sud-coreeni. Por
nind de la faptul că, cea de-a 
8-a sesiune a convorbirilor pe 
linie de Cruce Roșie Nord-Sud — 
care trebuia să se țină deja dună 
sesiunea a 7-a, desfășurată în iulie 
a.c. la Phenian — nu se poate des
chide. ca urmare a situației create 
din vina părții sud-coreene, delega
tul din partea RP.D. Coreene a pro
pus o serie de măsuri menite să în
depărteze obstacolele din. calea se
siunii a 8-a.

intre

PRAGA 28 — (Corespondentă de la 
C. Prisăcaru). Miercuri după-amiază, 
la Praga au luat sfîrșit lucrările Ple
narei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia. Pe 
marginea raportului Prezidiului C.C. 
al P.C.C. in probleme economice, 
prezentat de Lubomir Strougal, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele guvernului federal al 
R.S. Cehoslovace, au luat cuvintul 
numeroși participant. In problemele 
discutate, plenara a adoptat o hotă- 
rire. De asemenea, plenara a cooptat 
noi membri In Comitetul Central.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vintul Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

BERLIN 28 (Corespondență de la 
C. Varvara). In capitala R.D. Ger
mane are loc o reuniune a reprezen
tantelor organelor de conducere ale 
organizațiilor de femei din unele țări 
socialiste : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R.P. Mon
golă, Polonia. România, R.D. Germa
nă, R.D. Vietnam. Ungaria, U.R.S.S., 
consacrată pregătirii Congresului

eprezentantelor organizațiilor de femei 
din unele țări socialiste

■

mondial al femeilor șl a Anului in-» 
ternațional al femeii — 1975 și altor 
aspecte ale mișcării de femei. 
Reprezentanta țării noastre, tova
rășa Suzana Gâdea, președinta Con
siliului Național al Femeilor, a rele
vat în intervenția sa grija manifes
tată in țara noastră față de creșterea 
rolului femeii in viața economică, 
politică și socială a țării.

PLENARA C.C.
AL P.M.S.U

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc o plenară a C.C. 
al P.M.S.U. Plenara a audiat un ra
port privind îndeplinirea hotăririi 
Plenarei din 14—15 noiembrie 1972 a 
Comitetului Central, a examinat 
principiile de bază ale Planului de 
dozvoltare a economiei naționale și 
ale Bugetului de stat pe anul 1974, 
rapoarte privind Înfăptuirea politicii 
de cadre a partidului și situația 
domeniul activității de cadre.

în

WASHINGTON 28 (Agerpres), — 
Senatul american a aprobat, marți, 
cu o mare majoritate, numirea lui 
Gerald Ford in funcția de vicepre
ședinte al S.U.A.

După cum s-a mai anunțat, Ge
rald Ford — liderul minorității re
publicane din Camera reprezentan
ților — a fost desemnat de președin
tele Nixon in funcția de vicepreșe
dinte în locul lui Spiro Agnew, care 
și-a prezentat demisia la 10 octom
brie.

Numirea lui Ford va trebui apro
bată, săptămîna viitoare, și de Came
ra reprezentanților.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
' * - • . ■ ■ - ' ______»_______________________ ’_________________

INALT

încheierea colocviilor internaționale
ale unor partide comuniste din Europa occidentală

PARIS 28 — (Corespondenți de la 
P. Diaconescu). Luni și marți a avut 
loc la Saint Denis, localitate din a- 
propierea Parisului, un colocviu in
ternațional avînd ca temă : „Criza 
monetară și consecințele ei pentru 
clasa muncitoare și popoarele din 
Europa capitalistă". La colocviu au 
participat reprezentanți ai 12 parti
de comuniste din Europa occiden
tală.

In comunicatul final dat publici
tății miercuri se arată că acest co
locviu se înscrie intr-o suită de reu
niuni care se desfășoară paralel cu 
conferința partidelor comuniste din 
țările Europei capitaliste, ce va avea 
loc în ianuarie 1974, la Bruxelles. 
Colocviul a făcut o analiză aprofun
dată a situației politice economice, 
monetare și sociale din lumea capi
talistă contemporană, in condițiile 
accentuării contradicțiilor sale inter
ne. în încheierea colocviului a luat 
cuvintul J. Duclos, membru 
Biroului Politic al C.C. al P.C.F.

★

ROMA 28 (Corespondență de 
R. Bogdan). — La Roma au luat sfir- 
șit lucrările colocviului reprezentan
ților celor 12 partide comuniste din 
Europa occidentală, care a avut ca

al

la

temă : „Conținuturi șl forme noi alo 
luptei muncitorești și populare în a- 
ccste țări". în încheierea întîlnirii a 
luat cuvintul Giorgio Amendola, 
membru al Biroului Politic și ai Di
recțiunii P.C. Italian.

Comunicatul de presă difuzat !a 
sfirșitul lucrărilor colocviului relevă 
că desfășurarea acestuia a prilejuit 
„o amplă și aprofundată discuție, in 
cursul căreia au intervenit toate de
legațiile prezente, care au adus in
formații directe asupra luptelor 
muncitorești și populare din țările 
respective. Toate intervențiile au 
subliniat noua forță a acestor lupte, 
proiectarea lor pe o scară socială și 
politică mereu mai amplă". Subli
niind „urgența unor acțiuni comune, 
a coordonării lor pentru a face fa
ță noilor exigențe care derivă din 
actualele dimensiuni ale luptei", 
partidele comuniste prezente la reu
niune „au reînnoit angajamentul lor 
de a dezvolta procesul unitar prin 
intermediul confruntării și dialogu
lui între forțele care reprezintă as
tăzi clasa muncitoare și mișcarea de
mocratică din țările capitaliste din 
Europa, lărgind in același timp lupta 
pentru libertate și democrație, contra 
regimurilor fasciste, pentru profunde 
transformări sociale și democratice* 4.

lntilnire a celor trei partide semnatare 
ale Programului comun al stîngii din Franța

PARIS 28. — Corespondentul nos
tru transmite : Marți a avut Ioc la 
Paris o lntilnire a delegațiilor celor 
trei partide semnatare ale Progra-

După recentele con
vorbiri franco-britani
ce la nivel înalt, la 
Paris a avut loc. in ul
timele zile. întilnirea 
dintre președintele 
Franței, Georges Pom
pidou, și cancelarul 
vest-german, Willy 
Brandt. Pentru obser
vatorii politici este 
evident faptul că a- 
ceste întîlniri, precum 
și alte contacte desfă
șurate în ultima vre
me sini menite să 
pregătească terenul 
pentru Întilnirea de la 
Copenhaga a „celor 
nouă", in decembrie 
acest an, pentru a se 
ajunge la o atitudine 
concertată Intr-o serie 
de probleme politice, 
economice. moneta
re etc.

In ce măsură con
vorbirile de la Paris 
au corespuns acestor 
■copuri ?

Prima convorbire 
dintre președintele 
Pompidou și cancela
rul vest-german a fost 
consacrată probleme
lor energiei, care pre
ocupă azi intens atit 
viața economică. cit 
și opinia publică din 
țările Europei occi
dentale. Cu privire la 
acest domeniu, obser
vatorii notează că. in 
timp ce poziția vest- 
germană reflectă pre
ocuparea de a se căuta, 
pe planul Comunității 

< _ _ _ _ _ _

Economice Europene 
(C.E.E.), soluții pentru 
a face față imediat 
crizei de combustibil. 
Franța ar fi preconi
zat punerea in apli
care a unei politici 
europene globale și pe 
termen lung in mate
rie de T''~"
chiar și in ce privește 
viitorul s-ar manifes
ta dezacord, întrucit 
— după cum scrie ..Le 
Figaro" — cele două 
țări au ales soluții di
ferite în realizarea u- 
nor uzine de îmbogă
țire a uraniului. In 
cursul convorbirilor, 
Franța a propus o so
luție de compromis : 
colaborarea între cele 
două părți atit pe plan 
financiar, cit și tehno
logic.

In problemele apă
rării — alt subiect al

energie. Dar

convorbirilor de 
Paris — cele 
părți exprimaseră re
cent opinii diferite : 
Franța fiind adepta 
dezbaterii acestui su
biect in cadrul Uniu
nii Europei Occiden
tale, în vreme ce R.F. 
Germania- considera că 
euro-grupul — organ 
al N.A.T.O. fără Fran
ța — ar fi singurul 
cadru adecvat. „In 
cursul convorbirilor de 
la Paris atitudinea 
vest-germană a înre
gistrat o anume evo
luție — apreciază „Le 
Monde" — in direcția 
opiniei franceze".

Aspectele problema
ticii economice și mo
netare în cadrul C.E.E. 
au fost, de asemenea, 
dezbătute. Aminările 
care au intervenit in 
soluționarea acestor

probleme ar putea fi 
recuperate, apreciază 
cele două părți, prin 
stabilirea unei etape 
de realizare interme
diare. Desigur că rit
mul rapid al Inflației 
și criza monetară în
greunează evoluția in 
acest sens.

în concluzie, nu
meroși observatori din 
capitala Franței consi
deră că, in ciuda men
ținerii unor deosebiri 
de opinie, recentele 
convorbiri de la Paris 
au permis o anume a- 
propiere a punctelor 
de vedere șl au vădit 
dorința de concerta
re franco—vest-germa
nă in problemele atlt 
de complexe ale Co
munității Economice 
Europene. Dar abia la 
întilnirea „celor nouă" 
de la Copenhaga se 
va putea vedea In ce 
măsură aceste apre
cieri sint justificate.

Paul 
DIACONESCU

bruxelles PREOCUPĂRI AGRICOLE

IN CADRUL PIEȚEI COMUNE
Realitățile din agri

cultură și implicațiile 
acestora pe plan eco
nomic și politic apar 
tot mai frecvent pe a- 
cen.da de lucru a or-

ganismelor Pieței co
mune. Se pare, chiar 
că ele sint si cele care 
nasc controversele ce
le mai acute in sălile 
de reuniuni ale ..celor

nouă". Nu 
parte decit 
trecută au ............
sare multe ore de dis
cuții suplimentare 
pentru ca miniștrii a-

REDACȚIA ȘI

mai de- 
săptămina 
fost nece-

griculturli să cadă de 
acord asupra compro
misului propus de Co
misia C.E.E. asupra 
modalităților de sub
venționare a crescăto
rilor de animale din 
zonele defavorizate de 
condițiile naturale și 
asupra prețului la u- 
leiul de măsline ita
lian.

în egală măsură, 
problemele agricultu
rii incită la analize 
retrospective, gene
rează prognoze. pun 
în acțiune statistica, 
sociologia. Astfel, un 
raport, totalizînd peste 
cinci sute de pagini a- 
supra acestui sector 
economic, apărut con
comitent cu o analiză 
statistică, întinzîndu-se 
pe o perioadă de 20 
de ani anteriori, pune 
în evidentă aspecte 
multiple finind de do
meniul repartiției cul
turilor, randamente
lor, echilibrului pre
turilor. folosirii mii- 
nii de lucru. Sint re
levate, de pildă, suc
cese importante obți
nute de agricultură 
îndeosebi în bazinul 
parizian. în ceea ce 
privește specializarea, 
se constată că aceasta 
s-a extins la culturile 
mari — porumb șl 
s^cla de ’ahăr — 
Cimpia Padului (Ita
lia) concentrând net a- 
ceste categorii de pro
duse. Partea de nord 
a R.F.G. și Danemar
ca. relevă cifrele, de
țin priorități la creș
terea porcinelor. O- 
landa a extins simți
tor culturile cerealie

re și a dezvoltat eco
nomia animalieră. în 
acest din urmă dome
niu se situează, de a- 
semenea, cu importan
te realizări. Irlanda.

Privită 
cifrelor 
cuprinse 
tele la 
referit, _----------
Pieței comune relevă 
insă și o altă față a 
realităților. Autorii 
nu fac un secret din 
faptul că diferite zone 
ale comunității au foât 
sensibil 
declinul unor __
de bază ca secara (28 
la sută) și cartoful 
(25 la sută). Producă
torii din întinsele re
giuni de deal și mun
te se văd tot mai

prin prisma 
și faptelor 

în documen- 
care ne-am 

agricultura

afectate de 
culturi

mult ruinați de o 
concurentă căreia nu-i 
pot face față. Agri
cultorii olandezi au 
de făcut față unor 
serioase dificultăți 
rezultînd din revalo
rizarea florinului. Ca 
urmare a faptului că 
Spania a blocat ex
porturile de ulei de 
măsline, precum și 
datorită creșterii cos
tului producției șl de
valorizării lirei 
liene, 
ulei de 
liei de 
poate ________
absența unor impor
tante subsidii comuni
tare. în perioada 
1970—1972 peste 600 000 
de persoane au pără
sit agricultura din

... ___ ita-
producția de 
măsline a ,Ita- 
sud nu mai 
supraviețui în

aprovi- 
matesrii

cauza unul complex 
de factori, între care 
mișcarea în sfera pre
turilor la produsele a- 
gricole se situează în 
primul loc. Devin tot 
mai îngrijorătoare 
condițiile de 
zionare cu 
proteinice.

Preocupări ținind de 
prezent. preocupări 
privind viitorul politi
cii agricole, dome- 
nfu care, potrivit unei 
expresii uzitate la 
Bruxelles, este moto
rul care acționează 
complexul și nu mai 
puțin contradictoriul 
mecanism al Pieței 
comune.

N. Popescu 
BOGDĂNEȘTI

R0MA ROMÂNIA - AMPLU PREZENTATĂ

PUBLICULUI CITITOR ITALIAN
în editura „M. Con- 

falonlerl" din Milano 
a apărut zilele aces
tea un nou volum din 
„ENCICLOPEDIA PO
POARELOR DIN EU
ROPA". inițiată si 
Îngrijită de Drof. Lu
ciano di Bona. O mare 
parte din acest volum, 
tipărit în condiții gra
fice excelente și bo
gat ilustrat este con
sacrată României. în 
peste două sute de 
pagini, cititorul italian

găsește o bogată in
formație despre tara 
noastră, incenlnd de 
la elemente esențiale 
de geografie fizică șl 
plnă la dezvoltarea e- 
conomlei in diferite 
ramuri. O importan
tă parte din lucrare 
este consacrată boga
tei istorii a poporului 
român din cele mal 
vechi timpuri ei oină 
astăzi, evoluției gîndi- 
rii științifice șl, filo
zofice românești, lite-

raturii. picturii, muzi
cii și teatrului. In 
sfîrșit. lucrarea pre
zintă pe larg folclo
rul șl artizanatul ro
mânesc. Drecum șl 
creșterea mișcării 
sportive.

Referindu-se la dez
voltarea contempora
nă a târli noastre, au
torii lucrării, printre 
care profesorii A. 
Bruni. L. Guslandi. 
G. Nollani, scriu : „Ca 
urmare a masivelor

investiții ale statului, 
în mod inteligent și 
rațional distribuite, 
România a realizat un 
însemnat progres eco
nomic care se poate 
vedea pretutindeni". Și 
mai departe : „Româ
nia prezintă aspectul 
unei națiuni în faza 
dinamică îndreptată 
spre atingerea unei . 
prosperități și a unei 
securități nu numai e- 
conomice, dar și so
ciale și politice, ca ur
mare a inteligentei o- 
pere de conducere de 
către președintele re
publicii, secretarul ge
neral al partidu
lui comunist, Nicolae 
Ceaușescu.

Numeroase hărți, 
grafice și fotografi» 
din cele mai diferite 
domenii completează 
lucrarea — prima de 
o asemenea amploare 
apărută în Italia.

„Vă pot spune — 
ne-a declarat dl. Lu
ciano di Bona, direc
torul „Enciclopediei 
popoarelor din Euro
pa" — că am lucrat 
cu foarte mult interes 
la monografia dedica
tă țării dv. și aceasta 
deoarece am dorit 

aduc sl eu o 
contribuție la 

mal buna cunoaștere, 
aici, in Italia, șl, in ge
nere, în Europa occi
dentală, a tării dv., B 
meritelor și importan
ței sale, a poporului 
dv., care, prin trăsătu
rile sale, este atit de 
apropiat de-al nostru".

distribuite.

mulul comun al stîngîî din 
Delegațiile au fost conduse de 
Georges Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist Francez, 
Franțois Mitterrand, prim-secretar al 
Partidului socialist, și Robert Fabre, 
președintele Mișcării radicalilor de 
stingă.

într-un comunicat comun publicat 
de ziarul „l’HumaniU" se arată că 
cele trei delegații au procedat la un 
larg schimb de vederi asupra situa
ției politice, economice și sociale din 
Franța și subliniază unitatea de ac
țiune a forțelor stîngii în lupta îm
potriva scumpirii vieții. Delegațiile 
au hotărit să continue dezbaterea 
comună a unor probleme de actuali
tate.

în încheiere, comunicatul precizea
ză că intilnirile de acest gen 
avea un caracter periodic.

Inițiativa P. C.

vor

din Japonia pentru
realizarea unui front

democratic unit

Radu BOGDAN

TOKIO 28 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat agenției Kyodo, pre
ședintele Prezidiului C.C. al Partl- 

-dulul Comunist din Japonia, Kenji 
Miyamoto, a declarat că partidul său 
va supune. In următoarea perioadă, 
partidelor de opoziție (partidul Ko- 
meito și Partidul Socialist din Ja
ponia). un chestionar in scopul sta
bilirii unor puncte de vedere co
mune. pentru realizarea unui front 
democratic unit. Totodată. Kenjl 
Miyamoto a subliniat că în prezent 
sint create condițiile obiective pen
tru realizarea unui asemenea front 
și. în perspectivă, a unui guvern de 
coaliție democratică. După cum a 

- declarat președintele Prezidiului C.C. 
al P.C.J. acțiunea comună a celor 
trei partide va trebui să se bazeze 
pe recunoașterea principiilor promo
vate de P.C.J. : abrogarea Tratatului 
de securitate japono—american, ga
rantarea Constituției șl stabilizarea 
standardului de viață al populației.
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