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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

revistei „Business Week“ din S.U.A.
După cum s-a anunțat, la 19 noiembrie, președintele Consiliului 

dc Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pc ziaristul John Pearson, rcdactor-șef ad
junct al revistei „Business Week" din S.U.A., căruia i-a acordat 
următorul interviu:

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, timp de peste două 
decenii, economia României 
s-a dezvoltat într-un ritm de 
peste 9 la sută pe an, înre
gistrând astfel cea mai înaltă 
creștere din lume. Cărui fac
tor atribuiți dumneavoastră 
această realizare, in compa
rație cu ritmurile mai lente 
dc dezvoltare înregistrate în 
alte țări, atit socialiste, cit $1 
capitaliste ?

RĂSPUNS: Intr-adevăr. In ulti
mii 20 de ani, economia româneas
că și îndeosebi industria au cunos
cut un ritm înalt de dezvoltare. A- 
ceasta se datorește, în primul rînd, 
faptului că România se afla la un 
nivel de dezvoltare economică des
tul de înapoiat și, ca atare, au tre
buit făcute eforturi serioase pen
tru a asigura o ridicare generală 
a țării din punct de vedere eco
nomic și, îndeosebi, din punct de 
vedere industrial. Factorul hotâ- 
ritor consider însă că a fost exis
tența orînduirii socialiste, care 
permite concentrarea mijloacelor 
materiale, financiare și, în primul 
rînd, a celor umane în direcția 
unei dezvoltări rapide economico- 
sociale.

Este cunoscut că, în epoca ac
tuală a revoluției tehnico-științifi- 
ce. sînt necesare uriașe mijloace 
materiale și financiare și totodată 
o ridicare serioasă a nivelului de 
cunoștințe al celor ce muncesc, în- 
cepînd cu muncitorii calificați și 
pînă la cadrele tehnice superioare, 
pentru a asigura dezvoltarea în- 
tr-un ritm intens. Tocmai în a- 
ceastă direcție și-a concentrat pre
ocuparea România. Dezvoltarea în- 
vățămîntului, științei, culturii a ju
cat un rol important în dezvolta

rea economică și constituie totoda
tă unul din marile succese ale 
României socialiste. Aceasta a re
prezentat un factor de bază al a- 
vîntului economic.

Ar trebui să menționez că Româ
nia face eforturi serioase, alocînd 
din venitul național 30—33 la sută 
în scopul dezvoltării.

Și, în fine, un factor — nu prin
tre cei mai puțin importanți — 
este și cel al dezvoltării relațiilor 
internaționale, al colaborării largi, 
atit. cu țările socialiste, cit .și cu 
alte state, aceasta constituind un 
element deosebit de important în 
condițiile lumii de astăzi.

ÎNTREBARE: In cele mai 
multe țări s-a dovedit că 
menținerea unui ritm înalt de 
creștere economică devine din 
ce în ce mai dificilă pe mă
sură ce economia își dezvoltă 
tot mai mult capacitatea, di
mensiunile și complexitatea 
sa. Apreciați, domnule pre
ședinte, că România va fi în 
măsură să evite o astfel de 
încetinire a dezvoltării sale 
și ce măsuri ar fi necesare 
pentru susținerea unui ritm 
de creștere asemănător cu 
cel din anii trecuți ?

RĂSPUNS: Trebuie să mențio
nez de la început că, cu toate suc
cesele realizate în dezvoltarea sa 
economică, România continuă să 
fie încă o țară în curs de dezvol
tare, în comparație cu țările dez
voltate din punct de vedere econo
mic.

în ce privește ritmul de dezvol
tare al unor țări, el trebuie com
parat, desigur, cu nivelul general 
la care se găsesc aceste state. Este 
de înțeles că țările cu o economie 

puternic dezvoltată vor cunoaște o 
creștere relativă ceva mai lentă. 
Pinâ la urmă, orice dezvoltare tre
buie să aibă o anumită limită. în 
definitiv, producția materială, ca 
și producția spirituală, de altfel, 
trebuie sâ servească anumitor ne
cesități umane.

In ce privește România, apreciez 
că, pentru încă o perioadă, ea va 
trebui să facă eforturi in vederea 
menținerii unui -ritm înalt de dez
voltare, pentru a reduce decalajul 
dintre ea și țările dezvoltate din 
punct de vedere economic șl a 
asigura un asemenea nivel econo
mic îneît să poată satisface în con
diții tot mai bune cerințele între
gului popor. Pe măsură ce acest 
decalaj se va micșora, fără îndoială 
că și ritmul de creștere al Româ
niei va trebui să se reducă treptat. 
Dezvoltarea în ritm înalt nu este 
un scop in sine pentru noi, ci un 
mijloc de a asigura făurirea unei 
societăți socialiste avansate, care 
să satisfacă în bune condiții cerin
țele u.mane.

ÎNTREBARE: Volumul
foarte mare al investițiilor în 
România a cerut o politică 
de „austeritate" sau o amina- 
re a consumului unei părți 
substanțiale din produsul na
țional. Vă așteptați la o con
tinuare a actualului ritm al 
.investițiilor sau, în anii vii
tori, urmează ca o parte mai 
mare a producției să fie des
tinată sferei bunurilor de 
consum și serviciilor ?

RĂSPUNS: Volumul mare al In
vestițiilor a determinat creșterea 
puternică a avuției naționale, a ve
nitului național. Pe această bază 
a putut să se înfăptuiască o poli- 
lică de creștere continuă a nivelu
lui de trai al populației. Ar fi su
ficient de menționat faptul că în 
acest cincinal, 1971—1975, venitu
rile din salarii ale populației vor 
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Vineri dimineața au început lucră

rile sesiunii a. Xl-a a celei de-a 
VI-a legislaturi; g Marii Adunări 
Naționale. \

înaltul for legislativ al tării se 
reunește după da>\ă?urarea lucrări
lor Plenarei comune a Comitetului 
Central al Partidului, Comunist Ro
mân și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sofale a Româ
niei, precum și a Plenarei Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, care au dezbătut pe 
larg obiectivele dezvoltării econom.- 
co-sociale a țării noastre pi? anul 
viitor si au .aprobat în unanimitate 
prevederile planului și bugetului pe 
L>74.. .j£tu Luat-. -botârni Iii sp.i-2 
r’tul cuvântărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in probleme de o deose
bită importanță privind mersul me
reu ascendent al societății nâaștre 
pe coordonatele stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului \

Sesiunea s-a deschis la ora 10,00 
dimineața. In sala Palatului Mar.l 
Adunări Naționale, alături de depu- 
tați. sint prezenți. ca invitați, mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, reprezentanți ai

oamenilor muncii, personalități ale 
vieții economice, științifice și cul
turale, ziariști români și străini.

Sint de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București. 
Este, de asemenea, prezent Pio Carlo 
Terenzio, secretarul general al Uni
unii Interparlamentare.

La intrarea în sala de ședințe, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători o'e partid și de stat sint 
întimpinați cu puternice și îndelungi 
aplauze de participanții la lucrările 
sesiunii Marii Adunări Naționale.

In loja din dreapta au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. Emil 
Bodnaraș. Manea Mânescu, Paul Ni- 
ctrtesvv-AHvii.Obrorghf Pană. Ghcer
gile Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanii, Florian Dănă- 
lache. Constantin Drăgan. Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazckas, Petre I.upu, 
Dumitru Popescu, Leonte Râutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu.

In loja din stingă se află membrii 
Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fo«t deschise 
de tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale-

Cei prezenți au păstrat un mo

ment de reculegere în memoria de- 
putaților Mihail Roșianu și Grigore 
Marteș, care s-au stins din viață în 
perioada de timp care a trecut de la 
ultima sesiune.

In unanimitate, deputății au apro
bat ordinea de zi ■

1. Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului național unic de dez
voltare econoniico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1974 :

2. Proiectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pc anul 
1974 :

3. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul dc Stal :

4. Proiectul de lege privind rechi- 
rițiilc ;

5. Proiectul de lege privind con
trolul financiar preventiv.

(Continuare în pag. a IV-a)
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• EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU 
ADOPTAREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC DE DEZ
VOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANUL 1974

• EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU 
ADOPTAREA BUGETULUI DE STAT

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe ziaristul american

Nicholas
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, vineri 
30 noiembrie, pe Nicholas Luding
ton, corespondentul permanent la 
București al agenției „Associated 
Press11.

Ludington
La întrevedere a participat to

varășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului american.

ÎN ZIARUL DE AZI:
• UN ACT FUNDAMEN

TAL AL ISTORIEI 
NOASTRE NAȚIONA
LE (55 de ani de la 
unirea Transilvaniei 
cu România)

• AZI ÎNCEP ÎN CA
PITALĂ LUCRĂRILE 
CONGRESULUI „CRU
CII ROȘII"

0 REDUCERE DE PRE
ȚURI LA FRIGIDE
RELE CU COMPRE
SOR DIN PRODUCȚIA 
INTERNĂ

HOTĂRtREA
PLENAREI COMUNE A C. C. AL P. C. R.
Șl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII 

ECONOMICE Șl SOCIALE 
si privire la măsurile pentru îndeplinirea si depășirea 

prevederilor planului national unic de dezvoltare economică si 
socială a României pe anul 1874, problemele dezvoltării energetice 

si măsurile de economisire a combustibilului si energiei

HOTĂRÎREA
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

DIN 27 - 28 NOIEMBRIE 1973 
cu privire la activitatea internațională 

a partidului si statului

Plenara comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și Consi-' 
Jiului Suprem al Dezvoltării Economice 
si Sociale a dezbătut, in zilele de 27—28 
noiembrie 1973, proiectul Planului națio
nal unic de dezvoltare economică și so
cială & României, proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1974 și principalele probleme 
ale dezvoltării energetice și măsurile de 
economisire a combustibilului și energiei 
— documente de o importanță deosebită 
pentru accelerarea progresului general al 
țării și ridicarea nivelului de trai al în
tregului popor.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a Româ
niei dau o înaltă apreciere cuvintănl 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, își însu
șesc în întregime aprecierile, orientările 
și’sarcinile cuprinse în cuvin tarea secre
tarului general al partidului și adreseaza 
organelor și organizațiilor de partid, con
ducerilor întreprinderilor, centralelor, 
ministerelor, tuturor oamenilor muncii 
chemarea de a acționa cu întreaga pri
cepere și toată hotărârea pentru realiza
rea exemplară a prevederilor planului 
pe anul 1974 și îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor planului cincinal.

Plenara a constatat cu satisfacție că 
sarcinile de plan pe primii trei ani ai 
cincinalului si angajamentele asumate au 
fost îndeplinite cu succes, un număr de 
20 județe încheind realizarea prevederi
lor cincinalului pe această perioada la 
producția industrială. Bilanțul realizări
lor reliefează creșterea puternică a po

tențialului economic al țării prin dezvol
tarea accelerată a ramurilor moderne ale 
industriei, hotărâtoare pentru progresul 
general al țării. A sporit eficiența econo
mica generală pe baza valorificării mâi 
bune a resurselor materiale și umane, 
utilizării mai intense a capacităților de 
producție, a promovării progresului teh
nic in întreaga economie, România parti
cipa din ce in ce mai larg la diviziunea 
internațională a muncii, la circuitul eco
nomic mondial.

Anul 1973 se remarcă prin ritmuri 
mari de creștere in toate domeniile» de 
activitate. Producția industrială va în
registra o creștere de aproape 15 la sută 
fața de anul 1972 ; în agricultură s-a 
obținut anul acesta o recoltă de cereale 
apropiată de media anilor 1970—1972 ; 
au fost puse în funcțiune numeroase ca
pacități de producție, dotate cu tehnică 
modernă ; a crescut in ritm susținut pro
ductivi tatsa muncii, au fost reduse chel
tuielile de producție.

Pe baza dezvoltării producției mate
riale. a ridicării eficienței economice" și 
creșterii rapide a venitului național au 
fost create condiții pentru îmbunătă
țirea nivelului de trai al populației. Nu
mărul locurilor de muncă a crescut in 
primii 3 ani ai cincinalului cu 700 mii ; 
veniturile reale pe locuitor vor fi în 
acest an cu circa 25 la sută mai mari 
decît in 1970 ; au fost construite circa 
325 000 apartamente, iar in mediul rural 
— circa 127 000 de locuințe.

Plenara a subliniat că rezultatele în

semnate obținute în dezvoltarea econo- 
mico-socială a țârii în primii trei ani ai 
cincinalului dovedesc că organizațiile 
de partid desfășoară o muncă susținută 
pentru unirea eforturilor oamenilor 
muncii în vederea îndeplinirii sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea și ridi
cării României pe noi trepte de pro
gres și prosperitate.

Dezbaterile din plenară au relevat 
deopotrivă, faptul că rezultatele obținute 
puteau fi și mai bune dacă nu ar fi 
continuat să se manifeste o serie de lip; 
suri și deficiențe, dacă s-ar fi desfășurat 
o muncă organizatorică perseverentă și 
concretă pentru utilizarea completă a ca
pacităților de producție, aprovizionarea 
ritmică cu materii prime și materiale și 
organizarea cooperării între întreprin
deri, ridicarea calității produselor, redu
cerea cheltuielilor materiale de produc
ție, realizarea integrală a punerilor în 
funcțiune a obiectivelor de investiții și 
ridicarea eficienței economice.

Plenara a constatat că prevederile Pla
nului național unic de dezvoltare eco
nomică și socială și ale Bugetului de stat 
al Republicii Socialiste România pe 1974, 
elaborate cu participarea largă a mase
lor de oameni ai muncii, corespund orien
tărilor fundamentale stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională, 
sint realiste, au asigurate baza materială 
și răspund în bune condiții posibilități
lor economiei noastre, cerințelor edifi- 
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1. Plenara Comitetului Central aprobă 
tn unanimitate activitatea internațională 
a partidului și statului prezentată în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și își însușește intru totul analiza și a- 
precierile cu privire la principalele feno
mene și tendințe pe arena mondială.

Plenara constată că evoluția evenimen
telor din această perioadă, procesele pe
trecute pe plan mondial, modificările 
produse în raportul de forțe au confir
mat și confirmă pe deplin justețea prin
cipiilor și orientărilor fundamentale for
mulate de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului în dome
niul politicii externe.

Plenara relevă cu satisfacție că bilan
țul activității bogate și multilaterale des
fășurate de România socialistă în strictă 
conformitate cu aceste principii și orien
tări, acțiunile întreprinse de România în 
slujba cauzei socialismului, păcii și co
laborării internaționale, aportul construc
tiv la soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității au contribuit la 
consolidarea tendințelor pozitive în viața 
internațională, au făcut să crească presti
giul patriei noastre în lume, au adus 
Republicii Socialiste România noi și noi 
prieteni pe toate meridianele globului.

2. Plenara aprobă pe deplin activita
tea desfășurată pe plan internațional de 
conducerea partidului, de Comitetul Exe
cutiv și de Prezidiul Permanent ale 
C.C. al P.C.R., de Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri aie Republicii So
cialiste România.

în mod deosebit plenara subliniază 
contribuția hotărâtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea liniilor 
directoare și 'la înfăptuirea practică a 
politicii externe a României socialiste, 
profunzimea analizelor și realismul apre
cierilor făcute de secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului de 
Stat, înalta sa responsabilitate și princi
pialitate în îmbinarea îndatoririlor in

terne și internaționale ale partidului și 
statului. Inițiativele, contactele interna
ționale, vizitele întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în diferite țări ale 
lumii au determinat rezultate rodnice în 
adîncirea relațiilor de prietenie cu cele
lalte țări socialiste, cu partidele comu
niste, cu alte partide și organizații mun
citorești, democratice, progresiste, au 
dus la intensificarea legăturilor cu sta
tele angajate pe calea dezvoltării 
independente în Africa, Asia, Ame
rica Latină, cu mișcările de elibe
rare națională, cu forțele revoluționare, 
antiimperialiste ; totodată, aceste vizite 
au marcat contribuții de seamă la sta
tornicirea unor noi raporturi între state, 
bazate pe principiile dreptului interna
țional, la promovarea procesului de des
tindere, la cauza păcii, cooperării și 
înțelegerii intre popoare.

3. Plenara reliefează cu satisfacție a- 
dîncirea în continuare a prieteniei și 
alianței frățești dintre România și cele
lalte țări socialiste, amplificarea legătu
rilor de colaborare in cele mai diverse 
domenii de activitate. O contribuție de 
seamă au adus în această direcție nu
meroasele contacte și convorbiri, întîl- 
niri și schimburi de vederi cu conducă
tori de partid și de stat din aceste țări.

Plenara dă o înaltă apreciere activită
ții desfășurate de secretarul general al 
partidului la întîlnirea prietenească a 
conducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialiste 
care a avut loc în Crimeea în vara a- 
cestui an. In același timp, întîlnirile și 
convorbirile cu conducători de partid și 
de stat ai altor țări socialiste din Eu
ropa, Asia și America Latină au con
tribuit la întărirea relațiilor reciproce 
de prietenie și colaborare tovărășească, 
în interesul popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Comitetul Central apreciază pozitiv 
participarea României la activitatea 
C.A.E.R., contribuția la perfecționarea 

și adîncirea cooperării economice, tn 
producție și tehnico-științifice dintre ță
rile membre, la aplicarea în viață a pre
vederilor „Programului complex", în 
scopul înfloririi fiecărei economii națio
nale, al egalizării,nivelurilor de dezvol
tare economică a țărilor membre. In a- 
celași timp, plenara relevă extinderea 
colaborării economice și tehnico-științi
fice'între România și celelalte țări so
cialiste, în interesul accelerării progresu
lui fiecărei națiuni socialiste, al întăririi 
forțelor sistemului mondial socialist în 
ansamblu.

Partidul Comunist Român, Republica 
Socialistă România vor acționa și pe vii
tor, cu consecvență, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de strânsă prietenie 
cu toate țările socialiste, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar, ale respectării 
independenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării frățești. Parti
dul și statul nostru vor depune în con
tinuare toate eforturile pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, ca factor de 
uriașă însemnătate al coeziunii întregu
lui front anti imperialist mondial.

4. Plenara salută progresele marcante 
înregistrate în extinderea și adîncirea re
lațiilor de prietenie și de colaborare 
multilaterală între România și țările care 
au pășit pe calea dezvoltării indepen
dente.

O strălucită manifestare a activității 
țării noastre în această direcție a consti
tuit-o vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușesct) într-un șir de state ale 
Americii Latine urmînd vizitelor între
prinse anterior Jn Asia și Africa. însușin- 
du-și întru tqi'ul aprecierea Comitetului 
Executiv, plenara Comitetului Central 
subliniază că, prin rezultatele deosebit de 
pozitive, pri,A convorbirile cu conducătorii 
(Continuare in pag. a III-a)
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și Consiliului Sum al DezvoIM Economice si Sociale 
cu privire la măsurile pentru îndeplinirea si depășirea prevederilor planului national unic 

economică si socială a României pe anul 1974, problemele dezvoltării energetice 
si măsurile de economisire a combustibilului

de dezvoltare

(Urmare din pag. I) 

carii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Comitetul Central al Partidului Comu- 
D P.'-n.'.n și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României 
aprobă în unanimitate prevederile proiec
telor planului și bugetului și stabilesc să 
f:e supuse Marii Adunări Naționale spre 
legiferare.

Plenara consideră că măsurile pentru 
dezvoltarea energeticii și folosirea mai 
judicioasă a combustibilului și a ener
giei. orientarea în acest sens a întregii 
activități de creștere a rezervelor și de 
u'ilizare a resurselor vdr asigura, pe o 
perioadă de perspectivă, condiții pentru 
dezvoltarea în ritmuri înalte a forțelor 
de producție ale țării.

In scopul realizării integrale a sarci
nilor prevăzute în planul național de 
dezvoltare economico-socială pe anul 
1974. Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale obligă organele și 
organizațiile de partid, comitetele și con
siliile oamenilor muncii, consiliile de 
conducere ale ministerelor să desfășoare 
o activitate susținută pentru asigurarea 
tuturor condițiilor în vederea valorifică
rii superioare a întregului potențial ma
terial și uman de care dispunem.

I. - în domeniul producției 
industriale

1. Ministerele, centralele industriale 
și întreprinderile vor lua măsuri hotă- 
rite pentru respectarea disciplinei de 
plan. îndeplinirea producției fizice în 
sortimentele prevăzute și livrarea rit
mică a acestora potrivit contractelor în
cheiate.

în acest scop se va acționa pentru 
folosirea intensivă a tuturor capacități
lor de producție și ridicarea productivi
tății schimburilor II și III la nivelul 
schimbului I, asigurîndu-se conducerea 
și asistența tehnică corespunzătoare în 
toate schimburile, îmbunătățirea fluxuri
lor tehnologice și eliminarea locurilor în
guste.

Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Uneite și Electro
tehnicii și celelalte ministere producă
toare de utilaje vor asigura fabricația și 
livrarea utilajelor tehnologice, mașini lor- 
unelte. aparatajelor electrice și de auto
matizare în strictă concordanță cu con
tractele încheiate, încărcînd la maximum 
și în mod echilibrat capacitățile de pro
ducție ale întreprinderilor. Se va acorda 
prioritate livrării mașinilor și utilajelor 
necesare echipării suprafețelor construite 
și neutilate din întreprinderile existente.

2. Comitetele și consiliile oamenilor 
muncii vor lua măsuri pentru funcționa
rea în condiții de siguranța a instalații
lor. mașinilor și utilajelor, prin res
pectarea cu strictețe a normelor teh
nologice de exploatare, a graficelor de 
revizii și reparații, aprovizionarea din 
timp cu materiale și piese de schimb, 
astfel incit opririle pentru reparații 6ă 
se limiteze la strictul necesar.

Ministerele constructoare de mașini, 
precum și celelalte ministere producă
toare de piese de schimb, vor elabora 
programe de fabricație concrete pe fie
care întreprindere, corelate cu planurile 
de reparații ale uzinelor beneficiare.

3. Toate ministerele vor lua măsuri 
pentru îmbunătățirea cooperării, elabo
rarea și aplicarea studiilor privind con
centrarea și specializarea producției, 
pentru stabilirea profilului tuturor între
prinderilor.

Consiliul de coordonare a profilării, 
specializării și cooperării în ramurile 
construcții de mașini și metalurgie, îm
preună cu ministerele, va inventaria ca
pacitățile cu profil de construcții de ma
șini, indiferent de mărimea și subordo
narea organizatorică a acestora și va 
elabora un program pentru comasarea 
și regruparea lor in unități puternice, 
dotate cu tehnică modernă, capabile să 
execute lucrări de înalta tehnicitate.

4. Gospodărirea judicioasă a resurse
lor materiale alocate pentru îndeplinirea 
planului constituie o sarcină economică 
generală a tuturor organelor de partid 
și de stat.

în vederea reducerii mai accentuate a 
consumurilor materiale se va acționa cu 
hotărire pentru a asigura concepția și 
execuția corespunzătoare a produselor, 
normarea consumurilor la toate materii
le prime și materialele. întreprinderile 
constructoare de mașini vor stabili pro
grame pentru reducerea consumului de 
metal prin imbunătățirea structurii sor
timentale a producției, reproiectarea 
produselor, folosirea în mai mare mă
sură a înlocuitorilor, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație.

Pentru încadrarea în cota normală de 
exploatare a pădurilor și economisirea 
materialului lemnos. Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor de Con
strucții să stabilească soluții și modali
tăți concrete pentru recuperarea integra
lă a lemnului existent în parchete, creș
terea coeficientului de valorificare a ma
sei lemnoase, extinderea fabricației și 
folosirii plăcilor aglomerate și fibrolem- 
noase, limitarea folosirii cherestelei de 
rășinoase și foioase.

Ministerele, centralele șl întreprinde
rile vor intensifica colectare® tuturor de
șeurilor — metal, lemn, textile, hîrtie — 
și vor asigura prelucrarea industrială a 
acestora.

In vederea aprovizionării (ritmice cu 

materii prime și materiale, ministerele, 
centralele și întreprinderile vor lua mă
suri severe pentru respectarea disciplinei 
contractuale. încadrarea în repartițiile 
asigurate prin plan ; se vor urmări ope
rativ stocurile supranormative și fără 
mișcare și se va acționa cu toată fermi
tatea pentru repunerea rapidă în circui
tul economic a acestora.

5. Plenara aprobă măsurile pentru dez
voltarea energeticii și raționala folosire 
a combustibilului și energici. în vederea 
obținerii unor creșteri substanțiale a 
producției industriale și a venitului na
țional în condițiile folosirii judicioase a 
resumelor energetice, plenara obligă or
ganele și organizațiile de partid, minis
terele, centralele și întreprinderile să 
treacă de îndată la aplicarea măsurilor 
stabilite în acest scop.

Ministerul Minelor, Petrolului și Geo
logiei va intensifica cercetările și pros
pecțiunile geologice pentru identificarea 
și punerea in exploatare a unor noi re
zerve de cărbune, petrol, gaz metan, ape 
termale și va lua măsuri pentru crește
rea gradului de exploatare a acestora 
prin introducerea tehnologiilor moderne 
de extracție, pregătirea noilor fronturi de 
lucru, extinderea mecanizării lucrărilor 
în exploatările carbonifere.

Ministerul Energiei Electrice și cele
lalte ministere economice vor acționa 
hotărît pentru reducerea substanțială a 
utilizării . hidrocarburilor în centrale e- 
lectrice și alte procese de ardere, extin
derea folosirii lignitului și a șisturilor 
bituminoase, precum și reducerea consu
murilor proprii tehnologice în centralele 
electrice și termice, cît și a pierderilor 
în rețelele de transport și distribuție. 
Se va intensifica activitatea pentru rea
lizarea programului de construcții hidro
energetice și trecerea la utilizarea ener
giei nuclearoelectrice.

în toate unitățile — îndeosebi din 
chimie, metalurgie, materiale de con
strucții și construcții de mașini — se 
vor lua măsuri imediate pentru elabo
rarea bilanțurilor energetice, reducerea 
consumurilor specifice energetice, înlo
cuirea agregatelor cu randamente scă
zute, imbunătățirea proceselor de ardere, 
perfecționarea tehnologiilor de fabrica
ție, întărirea controlului și eliminarea 
risipei de resurse energetice.

Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele va accelera asimilarea, fa
bricarea și livrarea cazanelor și instala- 

’ țiilor de ardere cu randamente ridicate 
și scoaterea din fabricație a agregatelor 
cu consumuri exagerate de combustibil.

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor și celelalte ministere, care 
au în dotare mijloace de transport, vor 
acționa pentru scoaterea din exploatare 
sau înlocuirea mijloacelor de transport 
cu uzură avansată și cu consumuri exce-' 
sive de carburanți, pentru eliminarea 
transporturilor în gol și pe trasee nera
ționale și optimizarea întregii activități 
de transporturi.

în domeniul edilitar și casnic se va ac
ționa pentru raționalizarea consumului 
de combustibili și energie, fără a afecta 
desfășurarea normală a vieții și activi
tății sociale, prin normarea temperaturii 
de încălzire și a iluminatului, stabilirea 
de orare corespunzătoare pentru funcțio
narea instalațiilor de producere și con
sum a energiei și combustibililor, ale 
magazinelor, ale instituțiilor administra
tive și de gospodărire comunală.

6. Plenara C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale cere tuturor întreprinderilor, cen
tralelor și ministerelor să acționeze cu 
mai multă exigență in direcția îmbună
tățirii radicale a calității și fiabilității 
produselor prin - reproiectarea acestora, 
îmbunătățirea parametrilor lor tehnico- 
economici. perfecționarea proceselor teh
nologice, întărirea răspunderii la omolo
garea produselor, precum și prin ridi
carea permanentă a calificării profesio
nale a muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor și creșterea exigenței contro
lului de calitate.

Este necesar să se accelereze dotarea 
întreprinderilor cu aparatură de măsură 
și control, precum și cu standuri de în
cercări. Unitățile beneficiare vor orga
niza la fabricile furnizoare din țară și 
din străinătate recepția mașinilor, utila
jelor și materialelor respective.

In vederea realizării dc produse care 
asigură un grad ridicat (16 valorificare a 
resurselor de materii prime și materiale, 
Ministerul Industriei Metalurgice va tre
bui să acționeze cu toată fermitatea pen
tru lărgirea gamei de oțeluri aliate — 
mai ales a celor slab aliate și a oțelurilor 
carbon de calitate; la rindul lor, ministe
rele constructoare de mașini vor acționa 
pentru dezvoltarea mai accentuata a pro
ducției în domeniile : electronică, elec
trotehnică, mașini-unelte, mecanică fină 
și optică, construcții navale și utilaje de 
mare capacitate pentru carierele de lig
nit și altele. Ministerul Industriei Chi
mice va asigura creșterea ponderii sorti
mentelor de sinteză fină și a produselor 
chimice auxiliare de mic tonaj ; Ministe
rul Industriei Ușoare va asigura mărirea 
gradului de finețe a țesăturilor și tri
cotajelor, modernizarea confecțiilor.

In vederea accelerării introducerii pro
gresului tehnic, ministerele, centralele 
industriale și întreprinderile vor pune în 
centrul preocupărilor îndeplinirea inte
grală a programelor de însușire a noilor 
produse și de modernizare a celor din 
fabricația curentă. Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie și ministe
rele vor urmări lunar stadiul asimilării 

produselor noi și vor adopta operativ 
măsurile necesare pentru prevenirea ori
căror intîrzieri.

Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și Elec
trotehnicii vor acționa pentru diversifi
carea producției de mașini și utilaje și 
vor asigura, în termene cît mai scurte 
posibil, recuperarea întîrzierilor în atin
gerea gradului de integrare la produ
sele fabricate pe bază de licență. Tot
odată. se impune orientarea fermă spre 
tipizarea produselor și materialelor.

7. Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, ministerele și institutele de 
cercetări vor concentra cu precădere 
forțele de cercetare pentru :

— elaborarea tehnologiilor pentru va
lorificarea resurselor minerale cu conți
nuturi mai reduse și cu condiții mai di
ficile de exploatare ;

— lărgirea bazei de energie primară, 
accentuarea orientărilor spre utilizarea 
cărbunilor în producția de energie și în 
alte procese de ardere ; elaborarea solu
țiilor privind accelerarea utilizării ener
giei nucleare și a altor noi surse de 
energie ;

— crearea de noi echipamente ener
getice și perfecționarea tehnologiilor și 
instalațiilor de ardere în scopul creșterii 
substanțiale a randamentelor ;

— elaborarea de noi materiale și teh
nologii care să conducă la micșorarea 
consumului de metal, lemn și altor ma
teriale deficitare, valorificarea rapidă a 
rezultatelor cercetării științifice.

Concomitent cu asigurarea condițiilor 
pentru realizarea integrală a sarcinilor 
de plan pe anul 1974, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Comitetul 
de Stat al Planificării și ministerele vor 
lua măsuri pentru pregătirea din timp a 
programului de cercetare și a planului 
tehnic pe anul 1975, astfel îneît princi
palele sarcini și direcții de promovare a 
progresului tehnic să preceadă elabora
rea planurilor de dezvoltare economică 
și socială.

11. - în domeniul agriculturii

1. Organele și organizațiile de partid, 
organele și unitățile agricole, comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene vor lua măsuri hotărîte 
pentru gospodărirea judicioasă a fondu
lui funciar și conservarea pămîntului — 
avuție națională de importanță hotărî- 
toare — limitarea la minimum a scoate
rilor din circuitul agricol a terenurilor 
scoase provizoriu din producție. Sumele 
încasate pe baza tarifelor dc deviz pen
tru folosirea terenurilor agricole în alte 
scopuri vor constitui un fond special 
care va fi utilizat pentru refacerea și 
redarea în circuitul agricol a altor tere
nuri, dezvoltarea și îmbunătățirea fon
dului funciar agricol.

2. Structura culturilor va fi simțitor 
îmbunătățită, mărind u-se ponderea plan
telor tehnice, în special a inului pentru 
fuior, sfeclei de zahăr, și bumbacului.

Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, organele de partid 
și organele agricole județene vor acțio
na din timp ca în fiecare unitate agri
colă să. fie asigurat întregul necesar de 
semințe și vor acorda cea mai mare 
atenție desfășurării la timp și în bune 
condiții a tuturor lucrărilor agricole.

Se va acționa energic pentru darea în 
funcțiune la timp și exploatarea tere
nurilor amenajate pentru irigații, astfel 
îneît să se realizeze producțiile prevă
zute în studiile tehnico-economice.

•' 3} O atenție deosebită se va acorda 
folosirii raționale a parcului de tractoare 
și mașini agricole, întreținerii și exploa
tării acestora. Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor și Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele au sarcina să treacă la fa
bricarea și dotarea unităților agricole cu 
combine de tip îmbunătățit pentru re
coltat porumb știuleți, să asigure ma
șinile necesare mecanizării lucrărilor din 
legumicultura, pomicultură, viticultură, 
de recoltare a nutrețurilor de volum și 
de mecanizare a lucrărilor în zooteh
nie. de administrare a îngrășămintelor 
și insectofungicidelor.

4. în zootehnie este necesar să se 
acorde o atenție mai mare complexelor 
de creștere și îngrâșare a animalelor, să 
se urmărească îmbunătățirea selecției și 
reproducției animalelor, popularea unită
ților cu material biologic corespunzător, 
precum și reducerea pierderilor din 
mortalități. In acest scop, se va asigura 
importul de animale de rasă pentru îm
bunătățirea radicală în 3—-1 ani a șep- 
telului. Organele agricole trebuie să 
realizeze o îmbunătățire substanțială a 
bazei furajere, folosirea rațională a fu
rajelor și crearea de rezerve pentru îm
bunătățirea furajării animalelor.

Organele și organizațiile de partid vor 
mobiliza oamenii muncii din agricultură 
pentru intensificarea întreținerii și fer
tilizării suprafețelor de pășuni și finețe 
naturale, sporirea producției furajelor de 
volum, bogate în proteină. Totodată, tre
buie să se pună în funcțiune la terme
nele prevăzute toate capacitățile de pro
ducere a furajelor proteice.

Organele comunale trebuie să acțio
neze cu stăruință pentru valorificarea 
mai bună a posibilităților existente in 
gospodăriile populației, de sporire a 
efectivelor și creștere a producției ani
maliere ; se va acorda cea mai mare 
atenție contractărilor și achizițiilor de 
animale.

III. - In domeniul investițiilor

1. Ținînd seama de faptul că, în anul 
viitor, mai mult de o treime din sporul 
producției industriale urmează să se 
realizeze pe baza capacităților noi pla
nificate să intre în funcțiune sînt ne
cesare eforturi deosebite din partea tu
turor ministerelor, pentru organizarea 
corespunzătoare a probelor tehnologice, 
a recepției, darea în funcțiune la terme
nele planificate a noilor obiective și a- 
tingerea cît mai grabnică a parametri
lor proiectați.

Ministerele vor trebui să ia neîntîr- 
ziat măsuri pentru elaborarea și apro
barea studiilor tehnico-economice și pro
iectelor de execuție aferente lucrărilor 
prevăzute să înceapă în 1974, precum și 
a proiectelor tehnice pentru fabricarea 
utilajelor. Se va acționa pentru încheie
rea de urgență a contractării utilajelor și 
instalațiilor tehnologice din țară și din 
import. întreprinderile furnizoare trebuie 
să asigure în mod riguros fabricația și 
livrarea utilajelor pentru investiții, co
relat cu termenele de montaj și de pu
nere în funcțiune.

Furnizorii și beneficiarii de utilaje și 
instalații vor organiza verificarea cali
tativă exigentă a utilajelor pe standu
rile de probă la furnizor sau pe șantiere, 
sub supravegherea furnizorului.

2. Ministerul Construcțiilor Industria
le, celelalte ministere care au în subor
dine organizații de construcții și comi
tetele executive ale consiliilor populare 
județene vor executa lucrări numai la 
obiectivele de investiții repartizate prin 
plan și vor concentra mijloacele de pro
ducție pe acele șantiere unde sînt asi
gurate utilajele și instalațiile tehnologi
ce necesare, în vederea scurtării dura
tei de execuție a lucrărilor, micșorării 
și lichidării imobilizărilor de fonduri 
materiale și utilaje.

Trebuie să se asigure o ordine rațio
nală de atacare a fiecărui obiectiv și co
relarea realizării lucrărilor de construc
ții cu livrările de utilaje.

Băncile nu vor mai deschide finanța
rea unor obiective industriale decît după 
contractarea de către titulari sau bene
ficiari a utilajelor din țară și din im
port.

Pe baza balanțelor teritoriale ale forței 
de muncă, toate întreprinderile și consi
liile populare vor organiza recrutarea 
din timp și calificarea forței de muncă 
necesare pe șantiere. în același timp, se 
va acționa pentru creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor grele și cu vo
lum mare, pentru repartizarea judicioasă 
și folosirea intensivă a utilajelor pe șan
tiere.

Ministerele, centralele și întreprinde
rile vor lua măsuri pentru efectuarea în 
bune condiții a probelor și recepției in
stalațiilor, respectînd cu strictețe durata 
și condițiile stabilite în proiecte, pentru 
pregătirea cadrelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni în uzine similare aflate în 
funcțiune, asigurarea materiilor prime și 
a materialelor necesare funcționării nor
male a noilor capacități și pentru pre
gătirea producției.

3. în vederea creșterii eficienței eco
nomice a investițiilor, ministerele, cen
tralele și întreprinderile vor intensifica 
acțiunea de reproiectare pentru redu
cerea volumului de construcții prin eli
minarea,lucrărilor care nu corespund ne
cesităților strict funcționale sau tehnolo
gice ale producției ; fondurile astfel dis- 
ponibilizate vor fi orientate pentru procu
rarea de mașini și utilaje care să fie 
montate în spațiile existente.

Pentru evitarea construirii de spații 
care rămîn neutilate pînă la etapa fi
nală, este necesar ca la proiectare și exe
cuție să se stabilească ordinea normală 
de construire a fiecărui tronson de hală, 
corelat cu programul de livrare a utila
jelor.

In toate întreprinderile, sub îndruma
rea comitetelor județene de partid, vor 
fi identificate spațiile construite și neuti
late, precum și cele insuficient dotate și 
se vor întocmi programe pentru crește
rea densității utilajelor și folosirea efi
cientă a tuturor spațiilor disponibile. în
ceperea unor noi construcții se va admite 
numai după utilarea și folosirea inte
grală în scopuri productive a spațiilor 
construite.

Ministerele, organizațiile de proiectare 
și șefii de proiecte răspund de soluțiile 
tehnologice și constructive adoptate, de 
dimensionarea spațiilor și capacităților 
de producție, de calitatea și competiti
vitatea producției, de calculele privind 
eficiența economică și valutară a inves
tiției.

Organizațiile de construcții sînt obli
gate să analizeze temeinic soluțiile con
structive prevăzute în proiecte ; ele răs
pund, împreună cu proiectanții și bene
ficiarii, pentru executarea de construcții 
supradimensionate sau adoptarea de so
luții constructive costisitoare.

4. în vederea asigurării condițiilor 
pentru desfășurarea livrării și a montă
rii utilajelor în strictă concordanță cu 
punerea in funcțiune, reducerea stocuri
lor de utilaje existente, Comitetul de Stat 
al Planificării, Direcția Centrală de Sta
tistică, Ministerul Finanțelor și băncile 
vor analiza introducerea unor indicatori 
cu ajutorul cărora să se planifice șl să 
se urmărească lunar volumul utilajelor 
montate.

IV. - în domeniul relațiilor 
economice externe

în scopul creșterii schimburilor comer
ciale externe, dezvoltării în continuarea 
cooperării economice cu alte țări și în
făptuirii Hotărîrii Conferinței Naționale 
a P.C.R. cu privire La echilibrarea ba-

si energiei
lanței de plăți externe, comitetele jude
țene de partid, cadrele de conducere din 
întreprinderi, centrale și ministere vor 
trebui să acorde o mai mare atenție co
merțului exterior, să acționeze cu toată 
energia pentru asigurarea producerii 
fondului de marfă destinat exportului, 
creșterea calităților competitive ale pro
duselor și valorificarea avantajoasă 3 
acestora pe piața externă.

Ministerul Comerțului Exterior, minis
terele, centralele, întreprinderile vor tre
bui să specifice integral, în cel mai scurt 
timp, volumele de export și să ia măsuri 
hotărîte pentru contractarea completă a 
planului de export.

Ministerul Comerțului Exterior, Minis
terul Finanțelor și Comitetul de Stat al 
Planificării, ministerele economice, cen
tralele. întreprinderile și agențiile econo
mice din străinătate vor trebui să acțio
neze cu perseverență pentru creșterea 
eficienței^ exportului prin valorificarea 
mai bună a materiilor prime din țară și 

* din import, reducerea costurilor interne 
și obținerea unor prețuri externe îmbu
nătățite.

Este necesar totodată să fie sporită exi
gența în gospodărirea fondurilor valu
tare destinate importurilor, să fie iden
tificate noi resurse interne care să per
mită reducerea importurilor la strictul 
necesar.

- In vederea evitării dispersării fonduri
lor valutare și îmbunătățirii achiziționă
rii din import a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, precum și a materialelor 
este necesar să se elimine împărțirea 
artificială a importurilor în centralizate 
și departamentale, să se stabilească, pînă 
la sfîrșitul lunii decembrie 1973, răspun
zători unici pentru importul fiecărei ca
tegorii de produse, indiferent de subor
donarea departamentală a beneficiarului. 
Pentru principalele materii prime și ma
teriale șă se extindă încheierea de con
tracte și acorduri pe termen lung.

Ministerul Comerțului Exterior și ce
lelalte ministere vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea radicală a cooperării 
României cu alte state, tratarea și în
cheierea de acțiuni noi de cooperare 
internațională, care să permită extinde
rea bazei de aprovizionare cu noi surse de 
materii prime, stimularea exportului de 
produse romanești, îndeosebi de mașini 
și utilaje, intensificarea introducerii pro
gresului tehnic în producție.

V. - în domeniul ridicării 
eficienței economice

Plenara obligă ministerele, centralele 
și întreprinderile, organele și organiza
țiile de partid să acționeze cu mai multă 
fermitate pentru creșterea, eficienței eco
nomice — cale sigură pentru creșterea 
venitului național și ridicarea nivelului 
de trai al poporului.

1. în toate unitățile economice se vor 
lua măsuri pentru sporirea producției și 
a venitului net la 1 000 lei fonduri fixe, 
reducerea cheltuielilor de producție, va
lorificarea superioară a materiilor prime 
și materialelor.

Realizarea sarcinilor prevăzute în plan 
cu privire la creșterea productivității 
muncii impune acțiuni hotărîte pentru 
intensificarea mecanizării și automatiză
rii producției, organizarea științifică a 
muncii, repartizarea rațională a forței 
de muncă.

Ministerul Muncii, împreună cu mi
nisterele și centralele, va lua măsuri 
pentru fundamentarea corespunzătoare a 
normelor de muncă și îmbunătățirea lor 
sistematică, continuarea cu fermitate a 
acțiunii de extindere a acordului global 
în industrie, în agricultură, în construc
ții, ca și în celelalte ramuri ale pro
ducției materiale.

Organele și organizațiile de partid vor 
elabora programe concrete de măsuri, pe 
întreprinderi și județe, pentru recru
tarea și pregătirea muncitorilor calificați, 
îndeosebi pentru obiectivele noi de in
vestiții ce se vor pune în funcțiune, pre
cum și pentru unitățile economice. în 
special în sectoarele deficitare — con
strucții de mașini, minerit, siderurgie, 
construcții. O atenție deosebită trebuie 
acordată atragerii femeilor în activitatea 
economică și socială. Concomitent, vor 
fi luate măsuri pentru desfășurarea în 
condiții mai bune a cursurilor de per
fecționare a pregătirii inginerilor, teh
nicienilor, cercetătorilor, proiectanților și 
altor categorii de specialiști.

Organizațiile de partid, de sindicat și 
de tineret trebuie să acționeze împreu
nă cu conducerile întreprinderilor pentru 
întărirea ordinii și a disciplinei, respec
tarea programului normal de lucru, re
ducerea orelor suplimentare nejustificate 
în raport cu gradul de folosire a capa
cităților și a timpului de lucru ; trebuie 
să se evite munca în zilele de duminică 
și de repaus legal în sectoarele care nu 
au proces de producție continuu.

Sporirea eficienței economice în toate 
ramurile economiei impune intensifi
carea măsurilor pentru reducerea 
substanțială a costurilor prin revizuirea 
normelor de consum și înfăptuirea inte
grală a programelor de reducere a aces
tora, reproiectarea produselor și a teh
nologiilor de fabricație cu consumuri ri
dicate de materii prime, materiale și 
combustibili.

Ministerul Finanțelor, împreună cu 
ministerele economice și băncile, va lua 
măsuri pentru reducerea și înlăturarea 
pierderilor din activitatea unor între
prinderi, asigurînd rentabilizarea activi
tății tuturor unităților economice.

Ministerul Finanțelor va acționa cu 
exigență pentru reducerea la strictul ne
cesar a fondurilor destinate pentru ac
tivitatea administrației de stat centrale

și locale, precum șl a celor destinate ce
lorlalte unități bugetare.

2. Ministerul Finanțelor, împreună cu 
Comitetul de Stat al Planificării, va lua 
măsuri pentru îmbunătățirea activității 
de elaborare a planului eqonomico-finan- 
ciar și a bugetului de stat. Organele fi
nanciare vor controla fundamentarea in
dicatorilor financiari, pe toate treptele 
organizatorice, urmărind ca bugetul să 
dea posibilitatea efectuării unor apalize 
aprofundate asupra mersului vieții eco
nomice.

în vederea perfecționării indicatorilor 
de planificare și analiză economică, cu
noașterii valorii nou create în activita
tea productivă și stimulării reducerii 
cheltuielilor materiale, se vor lua mă
suri pentru introducerea din anul viitor 
a indicatorului „producția netă".

Ministerele economice și Ministerul 
Finanțelor vor asigura urmărirea siste
matică a modului în care se îndeplinesc 
indicatorii financiari, vor interveni ope
rativ, stabilind măsuri de prevenire a 
unor fenomene economice negative.

3. Consiliile de control muncitoresc — 
la nivel central, județean și la întreprin
deri — vor Intensifica controlul asupra 
transpunerii în viață a prevederilor pre
zentei hotărîri, orientînd activitatea de 
control pe toate treptele organizatorice 
într-un spirit de înaltă exigență, spre 
asigurarea creșterii eficienței economice, 
a îndeplinirii exemplare a sarcinilor sta
bilite prin planul de dezvoltare econo
mică și socială pe anul 1974.

VI. - în domeniul ridicării 
nivelului de trai

Plenara Comitetului Cehtral al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale apreciază că prevede
rile planului și bugetului de stat pe anul 
1974 asigură creșterea în continuare a 
nivelului de trai, devansarea programu
lui prevăzut prin plănui cincinal.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a Româ
niei aprobă măsurile privind majorarea 
generală. în anul 1974 a salariilor, core
larea, mai judicioasă, în cadrul ramuri
lor, a salariilor muncitorilor calificați, 
majorarea salariilor tarifare de bază din 
categoriile inferioare, încadrarea indus
triei textile într-o categorie superioară 
de salarizare. Plenara cheamă organele 
și organizațiile de partid, toți oamenii 
muncii șă desfășoare o activitate tot mai 
intensă /pentru creșterea productivității 
muncii/ realizarea de economii, gospo
dărirea mai bună a mijloacelor materiale 
și financiare, pentru realizarea planului 
cincinal înainte de termen și la un nivel 
superior, în condițiile unei înalte eficien
te a întregii activități economico-sociale.

Sporirea accentuată a venitului națio
nal creează condiții ca, în anul viitor, 
veniturile reale totale ale populației să 
crească cu circa 9,6 la sută, salariul me
diu nominal să ajungă la circa 1 700 lei, 
iar veniturile țărănimii, provenite din 
munca în cooperativele agricole de pro
ducție și gospodăria personală, pentru o 
persoană activă, la 950 lei lunar. Vor 
spori cu 8,9 la sută fondurile alocate de 
la buget pentru acțiuni social-culturale.

Desfășurarea în bune condiții a a- 
provizăonării populației impune ca mi
nisterele, centralele și întreprinderile 
producătoare de bunuri de consum să 
asigure lărgirea și diversificarea în con
tinuare a sortimentelor de mărfuri, ri
dicarea calității produselor, iar Ministe
rul Comerțului Interior și consiliile 
populare județene să ia măsuri pentru 
a asigura buna gospodărire a fondului 
de mărfuri și desfacerea lui în condiții 
corespunzătoare de deservire.

Fonduri importante sînt alocate pen
tru dezvoltarea și perfecționarea în con
tinuare a învățămintului, aplicarea mă
surilor de dezvoltare a ocrotirii sănătă
ții ; va continua programul suplimentar 
de construire de grădinițe și creșe de 
copii. Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit se vor construi 114 000 aparta
mente fizice, din care peste 60 000 din 
fondurile statului.

Comitetele județene de partid și con
siliile populare județene vor trebui să 
asigure urmărirea permanentă a modu
lui în care se realizează obiectivele cu 
caracter social și construcțiile de lo
cuințe.

★
îndeplinirea prevederilor planului pe 

1974, realizarea obiectivelor dezvoltării 
economice a țării necesită perfecționarea 
întregii activități do conducere, a stilului 
și metodelor de muncă a tuturor cadre
lor din economie, a organizațiilor de 
partid, fblosirea judicioasă a activului de 
partid, atragerea maselor la asigurarea 
conducerii concrete a activității econo
mice și exercitarea unui control riguros, 
la soluționarea problemelor ce condițio
nează atingerea indicatorilor cantitativi 
și calitativi planificați.

Plenara apreciază că, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, co
lectivele de muncă din fabrici și uzine, 
de pe ogoare, din mine și de pe șantiere 
dispun de capacitatea de a obține succe
se și mai însemnate în anul care vine, 
pe toate planurile activității economico- 
sociale.

Plenara adresează comuniștilor, tutu
ror celor ce muncesc, chemarea de a nu 
precupeți nici un efort în lupta pentru 
acaelei-area progresului economico-social 
al patriei, pentru înfăptuirea exemplară 
a politicii elaborate de • Congresul al 
X-lea — politică ce corespunde pe de
plin intereselor vitale ale întregii na
țiuni,
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statelor respective, cu reprezentanții par
tidei de guvemâmînt și ai altor par
tide progresiste și democratice, prin de
clarațiile comune și celelalte documente 
semnate, prin întîlnirile cu păturile cele 
mai largi ale populației, această vizită s-a 
înscris ca un moment, de cea mai mare 
importanță in activitatea internațională a 
României socialiste, ca o puternică ex
presie a solidarității militante cu țările 
angajate pe calea dezvoltării de-sine- 
sl atât oare, constituind, totodată, o con
ți ibuție remarcabilă la afirmarea ideilor 
socialismului, la cauza păcii și colaboră
rii în întreaga lume.

Pornind de la fapul că vizita a pus ba
zele unei colaborări trainice și indeluh- 
gate cu aceste țări pe multiple planuri, 
în spiritul egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, plenara subliniază nece
sitatea ca ministerele, toate instituțiile și 
organizațiile de resort să acționeze pen
tru realizarea în cele mai bune condiții 
a prevederilor acordurilor și înțelegerilor 
încheiate, corespunzător intereselor po
porului român, cit și intereselor popoa
relor din statele vizitate, ale consolidării 
pri et en iei rom âno—la ti no - a m e r ican e.

Comitetul Central își însușește condu
cive cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la răstur
narea prin forță a guvernului constitu
țional din Chile, aprobă poziția adoptată 
de partid și guvern față de acest act și 
relevă importanța învățămintelor expri
mate în cuvin tare pentru dezvoltarea 
luptei revoluționare a popoarelor.

Comitetul Central subliniază câ Parti
dul Comunist Român. România socialistă 
vor depune și în viitor toate eforturile 
pentru întărirea solidarității internațio
naliste cu statele care se dezvoltă inde
pendent, cu forțele politice care se pro
nunță pentru schimbări sociale progre
siste. înnoitoare, pentru principii de or
ganizare socialistă a societății, pentru li
bertatea popoarelor, pentru dreptul fie
cărui popor de a-și exercita suveranita
tea asupra resurselor naționale și a-și 
alege căile evoluției istorice potrivit pro
priei voințe, fără nici un amestec din 
afară.

5. Plenara reliefează consecvența cu 
care partidul și guvernul țării noastre 
își manifestă solidaritatea și acordă un 
sprijin multilateral mișcărilor de elibe
rare națională, luptei pentru libertate a 
popoarelor aflate încă sub dominație co
lonială. Numeroasele contacte și convor
birile purtate cu conducători ai acestor 
mișcări, recunoașterea din primul mo
ment a noului stat independent G-ui- 
neea-Bissau și stabilirea de relații diplo
matice. semnarea Declarației comune cu 
Partidul African al Independenței din 
această țară se înscriu ca expresii eloc
vente ale politicii României de deplină 

solidaritate cu cauza dreaptă a eliberării 
popoarelor.

Plenara subliniază că România va 
acorda în continuare întregul său spri
jin mișcărilor de eliberare națională, 
pentru lichidarea cu desăvîrșire a ori
căror forme de asuprire colonială și abo
lirea definitivă a practicilor neocolonia- 
liste. discriminărilor rasiale și politicii 
de apartheid, pentru desființarea orică
ror forme de asuprire, dominație și je
fuire a altor popoare, pentru întărirea 
legăturilor dintre mișcarea comunistă 
internațională și mișcările de eliberare 
națională.

6. Comitetul Central își exprimă 
aprobarea față de activitatea țării noas
tre pentru dezvoltarea continuă, în spi
ritul coexistenței pașnice, a relațiilor de 
colaborare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orânduire social-politică. Un 
rol deosebit în această direcție l-au avut 
vizitele, contactele la nivelul cel mai 
înalt, la alte niveluri și convorbirile cu 
reprezentanți de răspundere dint.r-un 
mare număr de state, inclusiv state ca
pitaliste dezvoltate. Declarațiile solemne 
comune, tratatele și înțelegerile încheiate 
cu aceste prilejuri au stabilit baze trai
nice pentru adîncirea colaborării reciproc 
avantajoase, constituind. în același timp, 
contribuții importante la îmbunătățirea 
generală a climatului politic și înțele
gerea între națiuni, la afirmarea princi
piilor unor noi relații între state, la sti
mularea cursului spre destindere inter
națională.

Plenara C.C. al P.C.R. exprimă hotă- 
rîrea României socialiste de a milita cu 
energie, în continuare, pentru așezarea 
relațiilor dintre toate statele lumii pe 
temelia principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în treburile in
terne. nerecurgerii la forță sau la ame
nințarea cu folosirea forței, avantajului 
reciproc și respectului mutual — princi
pii a căror aplicare constituie garanția 
sigură a dezvoltării libere, înfloritoare, 
a fiecărei națiuni, a conlucrării interna
ționale rodnice, în conformitate cu nă
zuințele de pace și bunăstare ale întregii 
umanități.

7. Plenara dă o înaltă apreciere acti
vității rodnice și ’ stăruitoare desfășurate 
de conducerea partidului și statului, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
instaurarea unui climat de securitate și 
pace pe continentul european, contribu
ției active a României la pregătirea și 
desfășurarea primei și a celei'de-a doua 
faze a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Plenara C.C. al P.C.R. stabilește ca 
România să acorde și în viitor o atenție 
centrală înfăptuirii securității europene, 
să depună toate eforturile în vederea 
desfășurării constructive a lucrărilor 

Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa — astfel ca aceasta să 
se finalizeze prin documente care sa 
consfințească instituirea unui sistem pre
cis, riguros și ferm de drepturi și în
datoriri. de angajamente și obligații re
ciproce privind principiile noilor rapor
turi intre statele continentului și, tot
odată, să prevadă măsuri corespunzătoa
re pentru aplicarea și respectarea lor în 
practică, incit fiecare națiune să dobîn- 
doască garanția dezvoltării sale libere, la 
adăpost de orice agresiune sau imixtiu
ne. să participe la intensificarea coope
rării intereuropene. neîngrădită de nici 
un fel de bariere artificiale.

Plenara reafirma convingerea fermă a 
României că securitatea europeană nu 
poate fi separată de eforturile pentru 
dezangajarea militară, de problemele 
dezarmării în general. Procesul înfăptui
rii securității europene trebuie să ducă 
la retragerea trupelor străine de pe te
ritoriile altor state, la «reducerea efecti
velor trupelor naționale, la desființarea 
blocurilor și pactelor militare opuse, la 
lichidarea diviziunii actuale a Europei. 
Salutând începerea negocierilor de la 
Viena, plenara Comitetului Central își 
exprimă convingerea că la aceste nego
cieri trebuie să participe toate statele 
interesate, să se țină seama cu strictețe 
de drepturile și interesele legitime ale 
tuturor țârilor de pe continent.

8. Pornind de la importanța înțelege
rilor regionale pentru promovarea păcii 
și securității în Europa și în lume, ple
nara subliniază hotărîrea României de a 
acorda în continuare o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor de bună vecinătate 
între țările din Balcani, transformării 
acestei regiuni într-o zonă a păcii, prie
teniei și conlucrării rodnice între popoa
re. fără arme nucleare.

9. Comitetul Central al P.C.R. exprimă 
satisfacția întregului partid și a întregu
lui popor român pentru contribuția ac
tivă adusă de România la rezolvarea în 
spiritul păcii și înțelegerii între națiuni 
a marilor probleme internaționale, pen
tru hotărîrea cu care țara noastră mili
tează în vederea stingerii tuturor foca
relor de încordare, soluționării pe cale 
politică, prin tratative, a conflictelor și 
litigiilor dintre state.

Permanent și ferm solidară cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, a celor
lalte popoare din Indochina, țara noastră 
a salutat cu satisfacție Acordurile de la 
Paris cu privire la încheierea păcii in 
Vietnam, ca și Acordul de restabilire a 
păcii și înțelegerii naționale în Laos. 
România va sprijini activ, în continuare, 
eforturile poporului vietnamez pentru 
consolidarea păcii și reconstrucția paș
nică a patriei sale, pentru dezvoltare de
și ne-stătătoa re pe calea progresului eco- 
nomico-social, va milita mai departe 

pentru restabilirea liniștii în întreaga In
dochina și crearea tuturor condițiilor ca 
popoarele din Vietnam, din Cambodgiași 
Laos să-și rezolve singure problemele, 
fără amestec din afară, potrivit pro
priilor aspirații.

10. Plenara C.C. al P.C.R.. examinind 
cu atenție desfășurarea evenimentelor din 
Orientul Apropiat apreciază că evoluția 
situației din această zonă confirmă încă 
o dată justețea poziției constructive adop
tate de țara noastră, care s-a pronunțat 
consecvent pentru soluționarea pe cale 
politică a conflictului, a subliniat în re
petate rînduri că menținerea încordării, 
perpetuarea ocupației de către Israel a 
teritoriilor arabe dobîndite prin forță 
constituie o permanentă sursă de război, 
cu serioase pericole pentru cursul destin
derii și păcii în lume.

Dînd o înaltă apreciere activității in
tense, acțiunilor și inițiativelor multiple, 
propunerilor și demersurilor întreprinse 
de conducerea partidului și statului nos
tru. de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe 
lîngă statele implicate direct în conflict 
și pe lîngă numeroase alte state, plenara 
apreciază că în prezent trebuie făcut to
tul pentru consolidarea încetării focului, 
crearea unei zone de dezangajare milita
ră și desfășurarea negocierilor, spre a se 
ajunge la o soluție rapidă și definitivă în 
Orientul Apropiat. în acest scop este ne
cesară trecerea neîntârziată la aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocupate, 
instaurarea unei păci trainice, juste, care 
să garanteze suveranitatea și integritatea 
tuturor statelor din această regiune, in
clusiv a Israelului, rezolvarea problemei 
poporului palestinean în conformitate cu 
aspirațiile sale legitime. Plenara subli
niază utilitatea organizării unei confe
rințe care s-ar putea desfășura sub egida 
O.N.U. și la care ar fi necesar să parti
cipe. alături de părțile interesate, și alte 
state — mari, mijlocii și mici — de pe 
diferite continente, și îndeosebi din 
Africa și Europa, care doresc și pot a- 
duce o contribuție constructivă la sta
tornicirea păcii în această parte a glo
bului.

11. Plenara apreciază ca un impe
rativ arzător al contemporaneității înce
tarea cursei înarmărilor, înfăptuirea de
zarmării/ generale și totale și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare.

în conformitate cu acest deziderat 
major. România va acționa în continuare 
pentru realizarea unor progrese efective 
pe calea dezarmării generale, pentru 
adoptarea unor- măsuri eficiente care să 
ducă la oprirea cursei înarmărilor, la 
înghețarea și reducerea treptată a buge
telor militare, interzicerea folosirii arme
lor nucleare și a altor arme de distru
gere în masă, încetarea producției lor și 

distrugerea stocurilor existente, lichida
rea bazelor militare de pe toritoriile altor 
state și retragerea trupelor străine în 
granițele lor naționale, stabilirea de zone 
d ©nucleari za te.

12. Plenara a luat aot cu satisfacție 
de inițiativele și acțiunile constructive 
întreprinse de România privind ci'eșterea 
rolului și eficienței O.N.U. în menține
rea și întărirea păcii și securității inter
naționale. România va depune in conti
nuare toate eforturile pentru ca O.N.U. 
să-și îmbunătățească activitatea, să de
vină în mod efectiv forul cel mai larg 
al participării active, pe baza deplinei 
egalități a tuturor statelor la rezolvarea 
problemelor majore ale omenirii, să 
contribuie la întărirea cursului spre des
tindere și cooperare pe arena mondială.

13. Avînd în vedere gradul tot mal 
accentuat al interdependenței statelor și 
complexitatea marilor probleme ce con
fruntă omenirea, plenara reafirmă cu 
putere convingerea României că soluțio
narea acestor probleme trebuie să fie ro
dul conlucrării întregii comunități mon
diale, cu participarea egală în drepturi a 
tuturor țărilor, indiferent de orânduirea 
socială, mărimea teritoriului și a popu
lației, forța economică sau militară.

Totodată, plenara subliniază că o ce
rință de importanță esențială pentru 
adîncirea procesului de destindere, pen
tru înfăptuirea dezarmării, abolirea prac
ticilor imperialiste, pentru soluționarea 
problemelor mari ale contemporaneității 
în concordanță cu interesele popoarelor 
este participarea mai intensă a mase
lor populare la viața internațională. în 
zilele noastre este un imperativ arzător 
ca opinia publică să-și facă auzit glasul 
cu și mai multă fermitate, ca popoarele 
lumii să-și intensifice lupta pentru apă
rarea intereselor lor. să impună resnec- 
tarea voinței și aspirațiilor lor de liber
tate. pace și progres.

14. Comitetul Central acordă o înaltă 
apreciere activității desfășurate de Parti
dul Comunist Român pentru dezvoltarea 
relațiilor de solidaritate și prietenie to
vărășească cu toate partidele comuniste 
și muncitorești.

Numeroasele întîlniri și contacte in
ternaționale ale partidului nostru, vizi
tele reciproce la diferite niveluri, schim
burile de experiență, declarațiile comune 
semnate cu un mare număr de partide 
frățești reprezintă expresii vii ale poli
ticii profund internaționaliste a Partidu
lui Comunist Român de dezvoltare a co
laborării și întărire a unității mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale. Ple
nara hotărăște ca Partidul Comunist Ro
mân să acționeze în continuare, cu con
secvență, pentru dezvoltarea relațiilor de 
solidaritate în cadrul mișcării comuniste 
internaționale pe baza principiilor auto
nomiei fiecărui partid, elaborării de-sine- 
stătătoare a liniei politice interne și 

externe, a egalității în drepturi, neames
tecului in treburile interne, în spiritul 
stimei și respectului reciproc. Această 
linie de activitate răspunde în cel mai 
înalt grad cerințelor unității. întrucît a- 
plicarea strictă a acestor principii re
prezintă condiția unei coeziuni noi, trai
nice a mișcării comuniste.

15. Plenara exprimă deplina sa apro
bare față de acțiunile întreprinse de 
partidul nostru in vederea dezvoltării 
relațiilor cu partidele socialiste și social- 
democrate. Această activitate răspunde 
cerințelor majore ale contemporaneității, 
care reclamă intensificarea colaborării 
între comuniști și socialiști, în vederea 
întăririi rolului tot mai important pe 
care îl joacă în lumea de astăzi clasa 
muncitoare și organizațiile sale politice.

Plenara relevă cu satisfacție dezvol
tarea relațiilor Partidului Comunist Ro
mân cu un număr însemnat de partide 
de guvernământ din noile state indepen
dente, cu alte partide și organizații de
mocratice, progresiste din întreaga lume.

Relevind consecvența cu care P.C.R. 
își îndeplinește rolul de detașament activ 
al marelui front revoluționar mondial, 
plenara stabilește ca partidul să urmeze 
în continuare linia dezvoltării mereu 
mai ample a colaborării cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, socialiste 
și social-democrate, cu toate formațiu
nile și organizațiile politice care se pro
nunță pentru socialism și comunism, 
pentru progres social, pentru apărarea 
intereselor fundamentale ale popoarelor, 
pentru pace, libertate și înflorirea civi
lizației uniane.

In spiritul unității dialectice dintre 
sarcinile dezvoltării economico-bociale 
interne și îndatoririle internaționaliste, 
plenara subliniază însemnătatea interna
țională a marilor succese obținute de 
poporul român în construcția socialistă, 
care se bucură de un larg interes și a- 
sigură creșterea continuă a prestigiului 
României în lume, demonstrând ce poate 
face un popor stăp.în pe destinele sale, 
hotărât să depună toate eforturile pen
tru bunăstarea și fericirea sa, pentru 
făurirea unei vieți demne, libere și 
independente.

Plenara exprimă hotărîrea partidului 
de a desfășura în continuare o activita
te internațională tot mai amplă, în ve
derea promovării mai departe a politicii 
externe stabilite de Congresul al X-lea, 
potrivit intereselor fundamentale ale 
făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, promovării cau
zei socialismului și comunismului în 
lume, împlinirii aspirațiilor supreme de 
pace, bunăstare, libertate și progres ale 
întregii umanități.

(Urmare din pag. I)

crește cu peste 50 la sută în com
parație cu 1970.

Se vor asigura anual 220-230 000 
noi locuri de muncă.

Salariul real al tuturor oameni
lor muncii va crește in acest cin
cinal cu peste 20 la sută, iar desfa
cerea de mărfuri către populație 
cu peste 40 la sută.

în același timp, după cum cred 
câ ați putut observa, construim 
într-un ritm destul de intens lo
cuințe și alte așezăminte sociale. 
Avem în vedere ca și în următo
rul plan cincinal, 1976—1980 — pe 
care îl elaborăm în prezent — să 
continuăm alocarea unei părți în
semnate din venitul național pen- 

>|ru investiții, în scopul grăbirii a- 
propierii României de țările dez
voltate din punct de vedere econo
mic și creșterea, pe această bază, 
a nivelului generai de viață-

Trebuie să spun că tocmai dez
voltarea in continuare intr-un ritm 
intens a economiei, alocarea in 
continuare pentru dezvoltare a 
unei părți însemnate din venitul 
național vor asigura condiții pen
tru o creștere a producției bunuri
lor de consum, a serviciilor și deci 
a bunăstării’generale a poporului. 
De altfel, un calcul simplu arată 
că dacă dintr-o sută de dolari am 
cheltui 90 la sută pentru consum, 
aceasta ar însemna în valoare ab- 
solută 90 de dolari; dar dacă din 
500 de dolari vom aloca pentru 
consum 70 la sută vom cheltui 

' 350 de dolari. De altfel, situația țâ
rilor in curs de dezvoltare este 
foarte elocventă în această privin
ță. Dar, ca să nu vorbesc de alții, 
voi aminti situația României, care 
€>te elocventă. In 1950 venitul na
țional pe locuitor era de circa 80 
de dolari. Acum este de aproxima
tiv’ 800 dolari și. cheltuind pentru 
consum 70 la sută, cheltuim 5G0 de 
dolari. Dar in America, știți bine 
acest lucru, așa că nu trebuie să 
vă fac prea multe calcule.

ÎNTREBARE: Cred că este 
o ilustrare foarte elocventă. 
Din cite cunosc, dumneavoas
tră, domnule președinte, ați 
declarat că, pină in 1990, Ro
mânia trebuie să devină o 
națiune cu o industrie avan
sată și că actualul plan cin
cinal va fi hotărîtor in ce pri
vește realizarea acestui obiec
tiv. Ați dori să explicați ce 
factori au stat la baza stabi
lirii acestui termen și de ce 
considerați că actualul plan 
cincinal este hotărîtor ?

RĂSPUNS : Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Roman a 
stabilit orientarea cu privire la 
apropierea României, pină in 1990, 
ce nivelul țarilor dezvoltate din 
punct de vedere economic. După 
cum vedeți, este o perioadă de 
circa 20 de ani. Am pornit de la 
faptul că dezvoltarea intr-un ritm 
mâi înalt decit al țărilor dezvol
tate va duce realmente la atingerea 
acestui nivel. Dacă țările dezvoltate 
vor realiza o creștere să spunem de

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
30 la sută, iar România de 60-65 la 
sută, atunci este pe deplin posibil 
să realizăm acest obiectiv.

Am menționat deja că, propu- 
nindu-ne să construim societatea 
socialistă multilateral dezvoltată, 
care presupune satisfacerea din 
plin a necesităților materiale și 
spirituale ale omului, trebuie să ne 
propunem să creăm și condițiile 
pentru a satisface aceste cerințe. 
De la acest obiectiv am pornit.

Am apreciat câ actualul cincinal 
este hotărîtor, deoarece ne-am 
propus să reorganizăm, in acești 
ani, pe o bază modernă, industria, 
să introducem rapid progresul teh
nic, să dezvoltăm in ritm înalt 
cîteva ramuri hotărîtoare, cum sînt 
construcția de mașini-unelte, elec
tronica, cu tot ceea ce se cuprinde 
aici. Aceasta va crea o puternică 
bază pentru următorii 15 ani. Vom 
construi, de exemplu, in acest cin
cinal circa 700 de întreprinderi in
dustriale noi, bazate pe cuceririle 
tehnicii și științei contemporane. 
Aș putea spune că, pe primii trei 
ani, am realizat ceva în plus față 
de ceea ce aveam prevăzut in plan. 
Poate câ am „greșit" că m-am refe
rit la 1990. Dacă vor fi condiții de 
pace pe plan internațional vom pu
tea să scurtăm acest termen.

ÎNTREBARE : Prin aceasta 
înțelegeți că veți putea atinge 
aceste obiective înainte de 
1990 ?

RĂSPUNS : .In cohdiții de pace, 
pe baza a ceea ce am realizat pină 
acum, rezultă că putem să obținem 
o creștere mai însemnată a econo
miei, ținînd seama și de dezvol
tarea largă a colaborării interna
ționale-

ÎNTREBARE : Aș dori să vă 
intreb de ce, in 1973, proporția 
investițiilor alocate industriei 
grele a crescut in raport cu 
planurile inițiale. Care este 
cauza acestei schimbări in 
repartizarea investițiilor și 
care ramuri industriale vor 
beneficia în mod deosebit de 
pe urma ei ?

RĂSPUNS : Am menționat că 
dorim să asigurăm o dezvoltare 
mai accentuată a ramurilor de bază 
ale industriei metalurgice, con
strucției de mașini-unelte. electro
nicii și altor sectoare producătoare 
de utilaje și mijloace de transport. 
De aceasta vor beneficia toate ce
lelalte ramuri, incepind chiar cu a- 
gricultura, deoarece vom putea s-o 
dotăm mai rapi-d cu mijloace mo
deme de mecanizare. Același lucru 
este valabil și pentru celelalte ra
muri — industria ușoară, alimen
tară și altele. Dotarea lor cu mij
loace moderne pe bază de import 
ar fi practic imposibil de realizat. 
Tocmai de aceea am pas un mai 

mare accent pe dezvoltarea indus
triei grele.

ÎNTREBARE : România și-a 
afirmat puternic dorința de a 

, duce o politică independentă 
atit in domeniul politic, cit și 
economic. Ați dori, domnule 
președinte, să explicați princi
piile de bază ale acestei po
litici, așa cum România le a- 
plică in relațiile sale cu alte 
țări socialiste, cu Statele Unite 
ale Americii și cu alte state 
occidentale ?

RĂSPUNS : România a cunoscut 
vreme de secole dominația străină. 
Și-a cucerit de fapt independența 
reală abia cu aproape 30 de ani in 
urmă și de aceea dorește sâ reali
zeze o asemenea dezvoltare incit să 
asigure poporului independența 
economică și politică, condiție de 
bază a progresului în toate dome
niile.

Pornim de la faptul că, in 
actualele condiții internaționale, 
dezvoltarea economico-socială in
dependentă a națiunilor este o con
diție primordială pentru progresul 
tuturor popoarelor, pentru o pace 
trainică in lume. Totodată, înțele
gem că progresul României, ca și 
al oricărei alte țări, presupune o 
largă colaborare internațională, 
participarea activă la diviziunea 
internațională a muncii, la schim
burile de valori materiale și spiri
tuale.

De aceea, dezvoltăm larg rela
țiile de colaborare cu toate țările 
socialiste și trebuie să spun că a- 
ceste relații joacă un rol important 
in dezvoltarea României.

De asemenea, extindem relațiile 
cu țările în curs de dezvoltare, cit 
și cu țările capitaliste dezvoltate. 
Printre acestea, relațiile cu Statele 
Unite au, de asemenea, un rol și 
sper că vor avea mai cu seamă în 
viitor. Astăzi, ponderea schimburi
lor cu Statele Unite este încă 
destul de scăzută.

In relațiile noastre de colaborare 
pornim de la necesitatea de a se 
asigura egalitatea, din toate punc
tele de vedere, intre parteneri, 
respectul reciproc al independen
ței, neamestecul îrr treburile inter
ne și, desigur, avantajul reciproc.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, această politică pare 
să meargă împotriva obiecti
vului de integrare economică 
dintre țările membre ale 
C.A.E.R. Ați dori să comen
tați dacă politica Rorpăniei de 
independență economică- este 
— și cum este — afectată de 
apartenența sa la C.A.E.R. ?

RĂSPUNS : Politica de dezvol
tare economică a României nu nu
mai că nu merge împotriva obiec

tivului de dezvoltare a colaborării 
cu țările membre ale C.A.E.R., dar 
ea favorizează tocmai extinderea 
acestei colaborări, fiind știut că, cu 
cit o țară este mai dezvoltată eco
nomic, cu atît ea dispune de o 
bază mai serioasă pentru a parti
cipa mai larg la colaborarea cu 
alte state. Acesta este și cazul Ro
mâniei. De altfel, Programul com
plex cu privire la colaborarea eco
nomică între țările membre ale 
C.A.E.R. prevede realizarea unei 
astfel de colaborări, care să asigu
re o dezvoltare rapidă a fiecărei 
țâri, care să nu afecteze în nici un 
fel, ci, dimpotrivă, sâ consolideze 
independența economico-socială a 
fiecăreia. Deci, este de înțeles că 
apartenența la C.A.E.R.. participa
rea la înfăptuirea Programului 
complex nu sînt de natură să afec
teze în vreun fel independența e- 
conomică, ci. dimpotrivă, duc toc
mai la consolidarea și întărirea co
laborării între parteneri egali, dor
nici să asigure dezvoltarea fiecă
ruia și, împreună, întărirea tutu
rora.

ÎNTREBARE : Acum, inves
titorilor din străinătate li se 
permite să dețină acțiuni in 
societăți mixte cu întreprin
deri românești și să participe 
la gestiunea acestora. Cum se 
impacă astfel de investiții ale 
companiilor capitaliste cu 
principiile economiei socialiste 
și cu faptul că in România 
este interzisă proprietatea 
străină asupra mijloacelor de 
producție ? Care sint motivele 
care au dus la luarea hotărîrii 
de a se încuraja înființarea de 
societăți mixte cu capital 
străin ?

RĂSPUNS : Este adevărat, am 
hotârît să recurgem — in relațiile 
de colaborare economică interna
țională — și la organizarea de so
cietăți mixte, atit in România, cit 
și în alte țări. Am pornit la a- 
ceasta ținînd seama de noile 
condiții de dezvoltare a econo
miei mondiale, de necesitatea 
unor forme noi în relațiile econo
mice și anume de cooperarea di
rectă în producție. Aceasta permite 
o extindere mai largă și de mai 
lungă durată a relațiilor econo
mice cu alte state și, totodată, po
sibilitatea introducerii mai rapide 
în producție a cuceririlor științei 
și tehnicii contemporane. Societă
țile mixte funcționează pe terito
riul românesc pe baza legilor sta
tului român și în cadrul lor sînt 
aplicate toate principiile relațiilor 
din societatea noastră, legislația 
socială din România.

Desigur, partea care aparține în
treprinderilor românești este pro
prietatea socialistă a întregului po
por și se încadrează ca atare în 

principiile generale ale economiei 
noastre, iar partea cu care parti
cipă societățile ștrăine aparține 
acestora. Ele pot să beneficieze de 
toate drepturile pe care le conferă 
legea cu privire la constituirea so
cietăților mixte, fără insă a avea 
alte drepturi speciale în ce privește 
problemele proprietății în Româ
nia. Se prevede că, în cazul renun
țării la participare sau al desfiin
țării societății, România să aibă 
dreptul de prioritate sau de opțiu
ne asupra întregii întreprinderi.

ÎNTREBARE : Pot să întreb 
dacă aceasta înseamnă drep
tul de a achiziționa partea ce 
aparține partenerilor străini ?

RĂSPUNS : în condițiile lichi
dării întreprinderii, tocmai aceasta 
înseamnă : ceea ce aparține parte
nerului străin nu poate fi vîndut 
altcuiva decit cu acordul părții ro
mâne. De altfel, apreciem că so
cietățile mixte sînt mai avanta
joase decit formele de credit pe 
care le foloseam și le folosim și în 
prezent. Este o cointeresare mai 
mare și pentru companiile străine 
de a asigura livrarea de tehnologii 
avansate, de a urmări menținerea 
la un nivel ridicat a producției, de 
a realiza și pentru societatea mixtă 
beneficii corespunzătoare : după 
cum vedeți motivele sint des
tul de pragmatice : dorința de 
a obține o dezvoltare mai ra
pidă a industriei, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
asigurînd, în același timp, și socie
tăților cu care urmează să colabo
răm beneficii corespunzătoare. De 
altfel și România participa la o 
serie de societăți mixte în alte țări 
și sperăm că ele se vor dovedi 
avantajoase pentru toate părțile.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum se încadrează a- 
semenea societăți mixte în 
planul economic global al 
României? Există vreo contra
dicție intre asigurarea profi
tului pentru partenerii străini 
și sistemul central de plani
ficare și de control al prețuri
lor și cum se rezolvă acestea ?

RĂSPUNS : Societățile mixte le 
realizăm în acele domenii în care 
este interesată și România și care 
corespund, în general, cu planul 
nostru de dezvoltare. De exemplu, 
am creat o societate mixtă în elec
tronică chiar cu o firmă din Statele 
Unite. Ea se încadrează foarte bine 
în programul de dezvoltare rapidă 
a electronicii în România și nu 
vine în nici un fel în contradicție 
cu dezvoltarea economiei noastre 
în general, ci, dimpotrivă, contri
buie la realizarea programului de 
dezvoltare rapidă a electronicii.

în ce privește problemele bene
ficiului în raport cu contribuția în 

societățile mixte, acesta se asigură 
după cum îl stabilim de comun a- 
cord și după cum reușim să-l rea
lizăm. Fiind o societate mixtă, be
neficiul depinde de felul cum vor 
lucra ambii parteneri. Este de în
țeles că organizarea de societăți 
mixte, în domeniile in care și 
România este direct interesată, 
răspunde prevederilor planului 
nostru de dezvoltare a economiei. 
Producția este destinată să satis
facă atît necesitățile României, cit 
și ale partenerilor noștri,- ca și un 
export cît mai larg, după cum 
este înțelegerea cu partenerul 
străin. Nici din acest punct de ve
dere nu este nici o contradicție cu 
planul de dezvoltare a României.

în ce privește prețurile, se are 
în vedere de a utiliza ca bază pre
țurile mondiale.

ÎNTREBARE : în general, 
domnule președinte, cum a- 
preciați rolul investițiilor stră
ine în România ? Ce limite se 
vor pune acestor societăți in 
ceea ce privește numărul, mă
rimea. amploarea activităților 
lor și in ce industrii vor fi 
permise aceste societăți ?

RĂSPUNS : Crearea societăților 
mixte — care presupun și investiții 
străine în România — este legată 
de programul de dezvoltare a in
dustriei românești, cum am men
ționat deja. Ca atare, numărul și 
mărimea lor vor fi în funcție de 
domeniile in care vom considera 
că sînt necesare asemenea societăți 
mixte și în care, desigur, vom găsi 
și parteneri interesați de a parti
cipa cu investiții în România. Sco
pul activității lor este de a realiza 
produse de un înalt nivel tehnic, 
de a asigura atît satisfacerea unor 
necesități ale economiei românești, 
cît și ale partenerilor, un export 
competitiv și de eficiență economi
că maximă. Aceasta înseamnă și 
realizarea de beneficii maxime 
care convin atit României, cît 
și, sper, partenerilor noștri ce vor 
participa la asemenea societăți.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este România în mod 
deosebit interesată in investi
ții d'n partea firmelor din 
Statele Unite și de ce ?

RĂSPUNS : Da. România este 
interesată în investiții și din par
tea companiilor americane, așa 
cum este interesată în investiții și 
din partea altor societăți străine.

Am dori să dezvoltăm și să rea
lizăm asemenea întreprinderi mix
te cu companii din Statele Uni
te, pornind de la necesitatea ex
tinderii legăturilor economice re
ciproc avantajoase dintre țările 
noastre și avînd in vedere nivelul 

tehnic al industriei din Statele 
Unite. Prin aceasta se va contri
bui la realizarea într-un mod mai 
rapid a obiectivelor de care am 
vorbit anterior. Trebuie să spun, 
totodată, că extinderea acestor re
lații economice, inclusiv prin so
cietăți mixte, va dezvolta relați
ile de prietenie dintre popoarele 
noastre și consider că aceasta co
respunde și cauzei mai generale a 
cooperării și păcii în lume, în spi
ritul principiilor de care am vor-, 
bit.

ÎNTREBARE : Avînd în 
vedere eforturile României 
de a dezvolta legăturile co
merciale și economice cu Sta
tele Unite vă întrebăm, dom
nule președinte, dacă rezulta
tele obținute au corespuns 
așteptărilor dumneavoastră ? 
Ce credeți că ar trebui făcut 
in viitor pentru dezvoltarea 
acestor legături ?

RĂSPUNS : Trebuie să spun 
că, in ultimii ani, îndeosebi după 
vizita președintelui Nixon în 
România și după vizita mea în 
Statele Unite, s-au obținut rezul
tate bune în dezvoltarea colaboră
rii economice. Totuși, nu am ajuns 
la nivelul pe care l-ar permite 
existența unor condiții normale 
în comerțul reciproc și am in ve
dere acordarea de către Statele 
Unite a clauzei națiunii celei mai 
favorizate României.

ÎNTREBARE : Cum vor fi 
afectate relațiile comerciale 
dintre Statele Unite și Româ
nia de amânarea de către 
Congresul american a acțiunii 
de acordare a clauzei națiunii 
celei mai favorizate Româ
niei 7

RĂSPUNS : Fără îndoială câ 
neacordarea clauzei națiunii celei 
mai favorizate influențează în 
mod negativ asupra dezvoltării 
relațiilor economice, avînd în ve
dere că schimburile trebuie să se 
bazeze pe principii de egalitate, 
pe crearea de condiții corespunză
toare pentru mărfurile românești 
în Statele Unite și pentru mărfu
rile americane în România. Sigur, 
noi sintem interesați și dorim o 
extindere a relațiilor economice 
cu Statele Unite, dar pentru a- 
ceasta trebuie să existe și condi
ții care să permită produselor ro
mânești să fie competitive pe pia
ța Statelor Unite.

Cred că Congresul Statelor U- 
nlte va ajunge cît mai curind la 
concluzia că este necesar să adop
te hotărîrea de a acorda atit 
României, cît și altor țări socia
liste, clauza națiunii celei mai fa
vorizate. Aceasta are o deosebită 
importanță pentru politica de dez
voltare a colaborării economice, 
pentru soluționarea unor proble
me economice pe plan internațio
nal, reprezentind, totodată, o con
tribuție la cursul nou de colabo
rare, de pace și destindere In 
lume.
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Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
Planului national unic de dezvoltareJ

economico-socială a Republicii Socialiste România 
pe anul 1974

Tovarăși deputați, tovarășe depu
tate.

Vă rog să-mi permiteți ca — din 
însărcinarea Consiliului de Miniștri 
— să prezint Marii Adunări Națio
nale proiectul do lege pentru adop
tarea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republi
că Socialiste România pe anul 1974.

Elaborarea planului s-a realizat cu 
participarea organelor de conducere 
colectivă din uniftătCe economice, 
printr-o strînsă conlucrare intre în
treprinderi. centrale, consiliile popu
lare și ministere. Un rol important 
pentru evidențierea unor noi și în
semnate rezerve interne, care au 
contribuit la fundamentarea temeini
că a propunerilor de plan, l-au avut 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, intensa activitate politica și 
organizatorică desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid.

Deciziile creșterii economice pe a- 
nul viitor au fost definitivate pe baza 
analizelor făcute in secțiunile și in 
1? roul Consiliului Suprem al Dezvol
tă-.. Economice și Sociale, la Con
siliul de Miniștri, cu fiecare minis
ter în parte, precum și a indicațiilor 
date pe întregul parcurs de elabora
re a planului de către Comitetul 
Executiv al Comitetului Central. în 
forma in care vă este prezentat pro- 
icctul planului pe 1974 a fost apro
bat în unanimitate de plenara co
mună a Comitetului Central al Par
isului și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării, care au apreciat că el a- 
slgură transpunerea in viață a direc
tivelor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român.

Aș vrea să subliniez, tovarăși, că 
întreaga activitate de elaborare a 
planului s-a realizat sub conducerea 
g mectă a tovarășului N: colae 
Ceaușescu. îndrumările și soluțiile 
date de secretarul general al parti
dului au fost determinante pentru 
proiectarea planului in concordanță 
cu cerințele accelerării progresului 
economico-social și ridicării nivelului 
de viață al poporului român.

Stimați tovarăși,
Programele dp anul viitor țin sea

ma de realizările obținute in primii 
trei ani ai actualului cincinal. în a- 
cești ani. dezvoltarea potențialului 
economic a avut loc în condițiile per
fecționării și modernizării structuri
lor economice. A fost intensificată 
acțiunea de reînnoire a producției și 
de valorificare superioară a resurse
lor țării, a sporit eficiența schimbu
rilor externe.

Pe baza creșterii producției indus
triale si agricole, a întregii producții 
materiale, precum și a productivită
ții muncii, venitul național a sporit 
intr-un ritm mediu de 11.3 la sută, 
ceea ce a permis înfăptuirea unui 
vast program de Investiții, punerea 
in funcțiune a unui număr important 
de obiective economice și sociale, 
concomitent cu ridicarea nivelului 
de trai al populației.

Planul pe anul 1974 asigură conti
nuarea acestui mers ascendent al 
economiei naționale, al întregii socie
tăți.

Toate ramurile producției mate
riale se vor dezvolta în ritmuri înal- 

Ir, plan se reflectă orientările 
date de conducerea partidului cu pri
vire la utilizarea mai intensă a caoa- 
c/ătilor de producție: dirijarea efor
tului de Investiții in primul rind 
sure dotarea cu mașini si utilaje: a- 
s: -urarea unei înalte eficiente a nro- 
duselor din economie: îmbunătățirea 
bazei materiale a planului în condi
țiile reducerii mal accentuate a con
sumurilor de materii prime, mate
riale și energie; formarea și ridica
rea calificării cadrelor; accelerarea 
procesului de modernizare a produc
ției prin aplicarea rezultatelor cer
cetării științifice și a tehnologiilor 
înalte.

Corolarul acestor orientări îl con- 
stituie consolidarea bazei materiale 
a întregii dezvoltări economico-so- 
ciale: întărirea finanțelor țării și a 
monedei naționale ; intensificarea 
participării României la circuitul eco
nomic mondial și echilibrarea balan
ței de plăți externe; creșterea sub
stanțială a venitului național: înde
plinirea cu succes a sarcinilor cinci
nalului în domeniul creșterii nivelu
lui de trai material și cultural al 
poporului.

Stimați tovarăși deputați,
în vederea îndeplinirii sarcinilor 

prevăzute in plan, a fost asigurată 
baza materială necesară pentru des
fășurarea in bune condiții a pro
ducției industriale și agricole, a in
vestițiilor, a comerțului interior și 
exterior, a tuturor activităților eco
nomice și social-culturale. Resursele 
materiale au fost dimensionate 
in concordanță cu nivelurile și 
structura producției, pe baza unor 
analize aprofundate, efectuate de că
tre colective largi din ministere, 
centrale, întreprinderi șl organe lo
cale. Aceste analize au mers pină la 
produs sau grupe de produse, au 
evidențiat noi posibilități pentru ac
centuarea reducerii consumurilor de 
materii prime, materiale și energie 
in economie.

în domeniul energeticii. planul 
pune in fața întregului nostru popor, 
sarcina de a raționaliza și econo
misi energia electrică și combusti
bilii. în acest cadru, se prevede in 
1974, comparativ cu anul 1973, o redu
cere a consumurilor specifice de 11 la

sută la combustibil și 9 Ia sută la 
energia electrică.

S-a acționat pentru reducerea con
sumurilor din activitatea industrială 
și de transporturi, ca și a pierde
rilor din sistemul energetic, îmbu
nătățirea randamentelor termice, 
perfecționarea structurii sortimenta
le a producției și raționalizarea ilu
minatului public și casnic.

întreprinderile și centralele, con
siliile populare și ministerele, îm
preună cu Ministerul Aprovizionării 
și Comitetul de Stat al Planificării, 
trebuie să realizeze in continuare, pe 
parcursul executării planului, noi re
duceri ale consumurilor de combus
tibili și energie electrică, să exer
cite un control riguros asupra res
pectării hotărîrilor Comitetului Exe
cutiv. ale Consiliului de Stat și ale 
guvernului.

Echilibrul material stabilit în pro
cesul de elaborare a planului impu
ne o riguroasă disciplină in fie
care unitate și pe întregul parcurs 
al execuției programelor noastre. In 
acest scop se impune ca ministerele, 
centralele și intreprinderile să ur
genteze încheierea contractelor eco
nomice de aprovizionare și desfa-

integrală a timpului de lucru. întă
rirea disciplinei in producție.

Proiectul de plan prevede creșteri 
însemnate ale producției agricole, 
care țin seama de rezervele existente 
in acest sector, precum și de fon
durile sporite alocate pentru lărgi
rea și modernizarea bazei materiale 
a agriculturii.

în acest fel, agricultura — ramură 
importantă a economiei românești — 
iși va spori contribuția la creșterea 
venitului național, la mai buna a- 
provizionare a populației și a pro
ducției, la satisfacerea celorlalte ne
voi ale economiei.

Pentru îndeplinirea acestor obiec
tive trebuie să se asigure cit mai 
buna folosire și gospodărire a pă- 
mintului — unul din bunurile de cel 
mai mare preț ale națiunii noastre. 
Este imperios necesar să se limiteze 
cu strictețe scoaterea terenurilor din 
circuitul agricol, să se ia măsuri pen
tru a se reda agriculturii noi supra
fețe și pentru a se realiza integral 
programul de îmbunătățiri funciare.

Sarcinile de plan la producția agri
colă vegetală au fost stabilite cu or
ganele locale, urmărindu-se ampla
sarea cit mai judicioasă a culturilor

prezentată de tovarășul
MANEA MANESCU,

vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri, președintele

Comitetului de Stat al Planificării

cere : sâ ia măsuri pentru reproiec- 
tarea produselor și tehnologiilor cu 
consumuri exagerate ; să asigure 
încă din prima zi a planului reali
zarea producției fizice in structura 
sortimentală stabilită, livrarea ritmi
că a materiilor prime si semifabrica
telor, încadrarea strictă in consumu
rile specifice pentru fiecare produs 
și reper in parte.

Trebuie să fie aplicate cu fermi
tate prevederile legii. Depășirile de 
producție vor fi admise numai in 
cazul cind este asigurată aprovizio
narea. iar mărfurile respective au 
desfacere certă. îndeosebi la export.

Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale. Ministerul Finanțelor, îm
preună cu celelalte organe centrale 
și ministere, ^au datoria să urmă
rească permanent modul in care se 
realizează aprovizionarea unităților, 
să intervină ooerativ pentru asigu
rarea necesarului de materii prime 
și materiale, pentru eliminarea cau
zelor care duc la formarea de stocuri 
supranormative, în scopul desfășură
rii normale a proceselor de produc
ție, a activității economice.

Tovarăși și tovarășe.
Ritmul de creștere a producției 

industriale în 1974 față de 1973 este 
de 16,7 la sută, este cel mai înalt 
ritm din ultimele două decenii. 
Creșteri mai susținute se prevăd in 
industria chimică, 
mașini și industria 
urmare, * ’
contribui cu 68 la sută la formarea 
venitului național și cu aproximativ 
două treimi la dotarea economiei cu 
mașini și utilaje.

Un accent deosebit se pune pe 
aspectele calitative ale dezvoltării 
industriale. Astfel, modernizarea în 
continuare a structurii industriale se 
reflectă în dinamica mal rapidă a 
unor subramuri. grupe de produse și 
produse cu tehnicitate ridicată, cum 
sint electrotehnica și electronica, oțe
luri speciale, mașini-unelte, utilaje 
tehnologice, mijloace de automati
zare. fibre și.fire sintetice, produse 
ale chimiei de sinteză fină 
tele. îndeplinirea acestor 
este susținută prin programul 
cercetare științifică si tehnologică de 
proiectare, care orientează activitatea 
institutelor specializate și a sectoa
relor de concepție din unitățile pro
ductive in direcția modernizării șl 
Înnoirii producției.

In anul viitor, mai mult de o trei
me din sporul de producție indus
trială urmează să se obțină pe seama 
noilor capacități care vor intra in 
funcțiune. Se impune ca organele 
colective de conducere din întreprin
deri și centrale să ia măsuri hotărâte 
pentru creșterea gradului de încăr
care a capacităților existente și fo
losirea intensivă a întregului poten
țial tehnico-productiv. în aceeași di
recție, ministerele și centralele, în
deosebi în construcția de mașini, 
trebuie să acționeze pentru extinde
rea cooperării și specializării in 
producție, tipizarea produselor, con
centrarea capacităților de producție 
și a forței de muncă în unități pu
ternice, extinderea fabricației de se
rie mare. Va trebui să creăm o opinie 
de masă, pină la secție și loc de 
muncă, în rindul tuturor salariați- 
lor, pentru întreținerea cu grijă a 
mașinilor-unelte, a utilajelor și in
stalațiilor, executarea in cele mal 
bune condiții a reparațiilor, folosirea

construcția de
__ _____ ușoară. Drept 

in anul 1974. industria va

și al- 
sarcini 

de

pe zone și unități agricole, utilizarea 
rațională a suprafețelor amenajate 
pentru irigații.

Planul prevede îmbunătățirea 
structurii culturilor, în vederea creș
terii producției de cereale și a plan
telor tehnice ; se prevede, de aseme
nea. sporirea producției de legume și 
fructe.

Fondurile alocate pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a agricul
turii asigură mărirea parcului de ma
șini și tractoare. S-au prevăzut mă
suri pentru completarea sistemei ac
tuale de mașini agricole necesare 
mecanizării lucrărilor de pregătire a 
solului, de administrare a îngrășă
mintelor. de semănat și stringerea 
recoltelor. Totodată, s-au asigurat 
cantități sporite de îngrășăminte și 
alte substanțe chimice. Unitățile din 
agricultură trebuie să acorde o grijă 
deosebită folosirii bazei materiale in 
vederea realizării recoltelor prevă
zute.

în zootehnie, eforturile trebuie o- 
rientate in primul rind spre realiza
rea efectivelor planificate, îmbună
tățirea calității șeptelului, obținerea 
de randamente superioare la produc
ția animalieră. Se impune o preocu
pare deosebită pentru asigurarea ba
zei furajere, utilizarea cit mai efi
cientă a suprafețelor de pășuni și 
finețe naturale, punerea in func
țiune a tuturor capacităților prevă
zute in pian pentru producerea fu
rajelor proteice. Atît in întreprinde
rile agricole de stat, cit și in coope
rativele agricole de producție vor 
trebui luate măsuri pentru gospodă
rirea rațională a furajelor.

în concordanță cu necesitățile dez
voltării economiei naționale și cu ce
rințele populației, voTumul transpor
turilor de mărfuri va crește cu 10,8 
la sută, iar cel de călători cu 8 la 
sută. Planul asigură mijloacele pen
tru dotarea și modernizarea trans
portului feroviar, auto, naval și ae
rian. în vederea utilizării mai bune 
a mijloacelor de transport și reduce
rii cheltuielilor, vor trebui luate mă
suri pentru optimizarea fluxurilor de 
transport, reducerea parcursului măr
furilor, intensificarea acțiunii de me
canizare a operațiilor de încărcare și 
descărcare, de conteinerizare.

Stimați tovarăși,
Programul de Investirii din 

durile statului este cu 20,7 la 
mai mare decit în anul
Aplicînd indicațiile conducerii supe
rioare, a fost redusă ponderea lu
crărilor de construcții-montaj în to
talul investițiilor și a fost concen
trat efortul spre dotarea cu mașini 
și utilaje a suprafețelor existente, 
ceea ce creează condiții pentru in
troducerea mai rapidă in circuitul 
economic a noi capacități de pro
ducție.

Planul prevede darea In funcțiune 
a circa 450 capacități industriale și 
85 de capacități agrozootehnice im
portante, astfel incit pină la sfir- 
șitul anului vom ajunge la un vo
lum de fonduri fixe de peste 1 000 
de miliarde lei.

Pentru a asigura folosirea efici 
entă a fondurilor de investiții s 
cer luate măsuri ferme in vedere 
respectării prevederilor înscrise i 
plan privind asigurarea documenta 
țiilor de investiții pentru fiecare o 
blectiv in parte ; încheierea de ur
gență a contractării utilajelor teh 
nologice, livrarea • acestora in ce! 
mai bune condiții de calitate și la 
termenele stabilite.

Pe fiecare șantier trebuie luate 
măsuri pentru asigurarea forței de 
muncă calificate și a tuturor con
dițiilor materiale necesare desfășu
rării ritmice a lucrărilor, executării 
ireproșabile a montajului și a pro
belor tehnologice, in vederea intră
rii in producție a fiecărei capacități 
potrivit prevederilor de plan.

Pe întregul parcurs al executării 
investițiilor se impune o conlucrare 
permanentă intre proiectanți, titu
lari de investiții, constructori, pro
ducători de mașini și utilaje, in ve
derea realizării exemplare a fiecă
rei faze — do la elaborarea docu
mentațiilor pină La rocepționarea 
noilor obiective și atingerea para
metrilor tehnico-cconomici proiec
tați.

Tovarăși deputați,
Dezvoltarea accelerată a produc

ției in toate ramurile economici na
ționale, progresele realizate in mo
dernizarea producției și tehnologii
lor de fabricație fac posibilă creș
terea volumului și eficienței comer
țului exterior al României.

în orientarea comerțului exterior 
se prevede lărgirea in continuare a 
schimburilor economice, a colaboră
rii și cooperării cu țările membre 
ale C.A.E.R. — pe baza programu
lui complex — promovarea relații
lor economice cu toate țările socia
liste. precum și cu celelalte țări ale 
lumii, in conformitate cu principiile 
politicii externe ale partidului și 
statului nostru.

Exportul țării noastre — calculat 
în prețuri curente — urmează să 
crească in 1974 cu 43,5 la sută 
față de anul 1973. Ministerele, cen
tralele și intreprinderile au obliga
ția să asigure nominalizarea și con
tractarea 
volum de export : 
rilor 
cerută _ _____ _ ___ ,
ționeze cu hotărire pentru sporirea 
eficienței exportului. Trebuie să se 
urmărească îndeaproape evoluția 
pieței externe, să se analizeze perio
dic rezultatele obținute și să se'asi
gure valorificarea optimă a fondu
lui de marfă pentru export.

Pentru asigurarea bazei materiale 
a planului se prevede, de asemenea, 
o creștere însemnată a importurilor 
de materii prime, materiale, ma
șini. utilaje și alte produse. Expri
mată in prețuri curente. .... "
creștere este de 38.8 la sută in 
față de 1973.

în mai mare măsură decit în 
anteriori, planul concretizează 
porturile pe produse fizice și 
țiuni. Pentru buna gospodărire a 
fondurilor valutare se impune să 
se urgenteze acțiunea de specifi
care și de contractare a acestor im
porturi. Pe fiecare categorie de pro
duse se va stabili o răspundere u- 
nică. indiferent de subordonarea de
partamentală a beneficiarilor.

în desfășurarea operațiilor de im
port și export, atit producătorii cit 
și unitățile comerciale trebuie să 
manifeste o mai înaltă exigență pen
tru îndeplinirea riguroasă a preve
derilor de plan, condiție fundamen
tală a ridicării eficienței comerțului 
nostru exterior.

în același timp se impune o ac
tivitate intensă pentru încheierea 
de contracte pe termen lung, pentru 
asigurarea unor surse certe de a- 
provizionare șl piețe de desfacere.

neintirzîată a întregului 
_ ________ livrarea mărfu- 
la termenele și de calitatea 

pe piețele externe ; să ac-

această
1974

anii 
im- 
ac-

în pionul pe anul 1974 se acordă 
un loc însemnat acțiunilor de coo
perare economică internațională, a- 
locindu-se mijloacele materiale și 
financiare necesare participării la 
constituirea de societăți mixte și la 
alte acțiuni de cooperare. Este ne
cesar ca ministerele să ia măsuri 
pentru creșterea operativității in 
tratarea și încheierea de noi acțiuni 
de cooperare economică, industrială 
și tehnico-științifică, care să permi
tă extinderea bazei de aproviziona
re cu materii prime, să stimuleze 
schimbul do produse, să contribuie 
la accelerarea progresului tehnic.

Tovarăși și tovarășe,
Concentrarea eforturilor in 7>ona 

indicatorilor de eficientă este cu alit 
mai necesară cu cit aici se dă bă
tălia principală pentru creșterea ra
pidă a venitului național. pentru 
crearea resurselor necesare dezvol
tării economice in ritmuri susținu
te și pe această bază ridicarea ni
velului de trai al populației.

Planul pe anul viitor prevede o 
mai bună gospodărire a potențialului 
productiv, care se reflectă in redu
cerea cheltuielilor de producție, în
deosebi a celor materiale. în indus
tria republicană, cheltuielile la 1 000 
lei producție-marfă se vor reduce de la 
circa 848,9 lei la 825,5 lei, patru cin
cimi din .această reducere urmind să 
se realizeze pe seama micșorării 
cheltuielilor materiale de producție.

Este necesar să acționăm mal ener
gic pentru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, materiale 
și energie ; folosirea mai bună a 
fondurilor fixe ; ridicarea calității 
producției : lichidarea risipei și a 
tuturor cheltuielilor neeconomice.

Ministerele, centralele și întreprin
derile, împreună cu Ministerul de 
Finanțe și Comitetul de Stat al 
Planificării trebuie să analizeze 
eficienta economică a fiecărui pro
dus și să stabilească soluții pentru 
creșterea rentabilității, pentru insti
tuirea unui sever regim de economii 
în gestiunea economică.

în vederea ridicării eficienței e- 
conomice, planul prevede creșterea 
productivității muncii in industrie cu 
9.6 la sută, iar în construcții cu 8 
la sută.

Realizarea acestui obiectiv este de 
o deosebită importanță pentru creș
terea noastră economică, impune în
făptuirea in fiecare întreprindere, 
centrală și minister a programelor 
de măsuri stabilite prin plan pentru 
extinderea mecanizării și automati
zării ; perfecționarea continuă a or
ganizării producției și a muncii.

O atenție deosebită se cere acor
dată recrutării și pregătirii munci
torilor calificați, a cadrelor de teh
nicieni și ^specialiști, in raport cu 
exigențele sporite ale procesului de 
producție, cu necesitățile pvinerii in 
funcțiune a noilor obiective prevă
zute. întreprinderile, centralele și 
ministerele trebuie să înfăptuiască 
programul de calificare pe meserii 
și cu precădere a celor deficitare.

Tovarăși deputați,
Opțiunile creșterii e’conomice pe 

anul viitor sint o dovadă grăitoare a 
politicii partidului nostru de repar
tizare judicioasă a venitului național 
intre fondul de dezvoltare ‘ și fondul 
de consum. Ele dau expresie faptu
lui cf\ asigurarea unei rate înalte a 
acumulării se manifestă ca un fac
tor propulsor al progresului econo- 
mico-social, se dovedește temelia si
gură a unor măsuri succesive de ri
dicare a nivelului de trai al clasei 
muncitoare și al întregului nostru 
popor.

Pe baza creșterii venitului națio
nal va fi posibil ca in anul viitor 
fondul de consum să sporească in
tr-un ritm superior celui din anii 
precedenți. Creșterea medie anuală 
a fondului de consum a fost in peri
oada anilor 1961—1965 de 5,1 la sută, 
in 1966—1970 aceasta s-a ridicat la 6,2 
la sută, in primii trei ani ai ac
tualului cincinal este de 7,5 la sută, 
iar pentru anul viitor se prevede de 
8 la sută.

în condițiile creșterii cu 14,6 la 
sută a venitului național, planul a- 
sigură fondurile materiale și bă
nești necesare realizării programu
lui stabilit in cincinal pentru creș
terea nivelului de trai și, in unele 
domenii, pentru depășirea lui. In a- 
nul viilor veniturile reale pe locui
tor vor creste cu 8,6 la sută.

La propunerea secretarului gene

ral nl partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușkscu, Plenara Comitetului Cen
tral al partidului șl Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale au aprobat recent noi mă
suri pentru Îmbunătățirea salarizării 
muncitorilor calificați.

Aceste măsuri transpun în viață 
hotftririle Congresului al X-lea al 
partidului și ale Conferinței Națio
nale privind asigurarea unei mal 
bune corelări intre salariile mici și 
salariile mari. în cadrul fiecărei 
ramuri, prin ridicarea salariilor mici 
ale muncitorilor calificați.

Se asigură astfel aplicarea consec
ventă a principiului echității socia
liste in cadrul sistemului de remu
nerare a muncii șl stimularea In mal 
maro măsură a muncii calificate : se 
dă o nouă expresie grijii partidu
lui și statului pentru tinerele gene
rații care intră în producție, in via
ța socială. De asemenea, prin a- 
ceste măsuri se acordă prețuirea și 
respectul cuvenite femeilor munci
toare.

Este de înțeles că înfăptuirea fl
ees tei măsuri impune creșterea și 
mai susținută a venitului național, 
a producției și productivității mun
cii. reducerea mai accentuată a chel
tuielilor materiale, sporirea rentabi
lității. gospodărirea cu simt de răs
pundere a fondului de salarii, a fon
durilor de consum social, a tuturor 
mijloacelor materiale și financiare, 
aplicarea unui regim sever de eco
nomii in toate sectoarele de activi
tate.

Măsurile stabilite de Plenara Co
mitetului Central și de Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale sint de natură să stimuleze 
participarea tot mai activă a oa
menilor muncii la creșterea avuției 
naționale, la înfăptuirea progre
sului economic și social al tării.

în concordanță cu veniturile spo
rite ale populației, desfacerile de 
mărfuri prin comerț se vor majora 
cu 9,7 la sută, iar volumul prestări
lor de servicii cu 13,3 la sută. Minis
terele, centralele. întreprinderile pro
ducătoare de bunuri de consum și 
organele locale vor trebui să asigure 
lărgirea și diversificarea în conti
nuare a sortimentelor de mărfuri, ri
dicarea calității produselor corespun
zător exigențelor sporite ale popu
lației.

în anul 1974 se vor construi 114 
mii apartamente fizice și un număr 
suplimentar, față de prevederile cin
cinalului, de locuri in cămine mun
citorești. cămine studențești, creșe, 
grădinițe, școli vși spitale. S-a asigu
rat prin plan baza materială pentru 
dezvoltarea activității de cercetare 
științifică, dc învățămlnt, cultură, 
ocrotirea sănătății, sportului șl turis
mului.

Ministerele șl consiliile populare 
județene trebuie să urmărească per
manent modul în care se îndeplinesc 
diferitele obiective cu caracter so
cial, să ia măsuri pentru ca mijloa
cele materiale și financiare puse la 
dispoziție să fie gospodărite cu gri
jă și cu eficiență.

Tovarăși deputați, tovarășe depu
tate,

înainto de a încheia acest raport, 
vqeau să relev însemnătatea deosebită 
a hotărîrilor Plenarei Comitetului 
Central al Partidului și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, a cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenară — sin
teză cuprinzătoare a direcțiilor în 
care clasa muncitoare, întregul nos
tru popor trebuie să-și îndrepte e- 
forturile pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor de dezvoltare econo
mico-socială a țării.

întrucit proiectul de plan pe anul 
1974 corespunde orientărilor stabilite 
de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională, contribuind la rea
lizarea înainte de termen a cincina
lului, vă rog, tovarăși deputați și 
tovarășe deputate, să-i conferiți pu
tere de lege.

Totodată, propun Marii Adunări 
Naționale ca — potrivit procedurii
— să aprobe și execuția planului pe 
anul 1972.

îmi exprim convingerea că reali
zarea planului pe 1974 — anul ani
versării a trei decenii de la elibe
rarea patriei și al Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român
— se va înscrie ca o nouă contribuție 
de seamă la progresul și prosperitatea 
României socialiste.

PRIMA ZI
A LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. I)

La primul punct de pc ordinea 
do zi, tovarășul Manca Măncscu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui d^ SLit al Planificării, a 
prezentat expunerea la proiectul 
de lege pentru adoptarea Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe 
anul 1974.

în numele Biroului Marii A- 
dunări Naționale, tovarășul Ste
fan Voitec propune ca, avind in 
vedere legătura strînsă dintre 
Planul național unic de dezvol
tare economico-socială șl Buge
tul de stat, expunerile la proiec
te să se facă in continuare, Iar 
dezbaterile generale să fie co
mune, urmind ca discuția pe 
articole și votarea să se facă se
parat.

Marca Adunare Națională a 
aprobat această propunere.

în continuarea lucrărilor, to
varășul Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, a prezentat 
expunerea la proiectul de lege 
pentru adoptarea Bugetului de 
stat pentru anul 1974.

Coraportul Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale a României, la proiectele 
de legi supuse dezbaterii, a fost 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Oprea, vicepreședinte al aces
tui consiliu.

Deputatul Aurel Vlioli, pre
ședintele Comisiei economico- 
financiare, a prezentat raportul 
acestei comisii și al celorlalte 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale, care au exa
minat proiectele de legi în dis
cuție.

A început, apoi, discuția ge
nerală asupra proiectelor de 
legi privind Planul național 
unic de dezvoltare economică 
și socială a Republicii Socia
liste România și Bugetul de 
stat pe anul 1974.

Au luat cuvin tul tovarășii 
Vasile Vilcu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, prlm-secre- 
tar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R. ; Traian 
Dudaș, ministru-secretar de 
stat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele: 
Vasilo Belizna, director general 
al Centralei industriale de fire 
șl fibre chimice Săviftești, ju
dețul Neamț : Dorina Ccguș,
inginer la uzinele textile „Mol
dova" Botoșani : Marin Vasile. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R. : 
Alexandru Heinrich, adjunct al 
ministrului aprovizionării teh- 
nioo-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe ; 
Ștefan Tripsa, prim-maistru 
oțelar la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Erou al Muncii So
cialiste ; Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor ; Mihai 
Dalea, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Elisa- 
beta Moszorjak, maistru rih- 
tuitor la întreprinderea de 
piele șl Încălțăminte „Crișul" 
Oradea ; loan Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie ; Constan
ța Neculai, inginer 
Rușețu, 
Stănescu, prim-secretar al Co
mitetului 
al P.C.R. ;
zan, directorul termocentralei 
Luduș-Iemut,. județul Mureș ; 
Nicolae Doggendorf, directorul 
S.M.A. Orțișoara, județul Timiș.

Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale se reiau sîmbătă 
dimineața.

la C.A.P.
județul Buzău ; Ion

județean Dîmbovița
Ioan Viorel Cerghi- 

direc torul

(Agerpres)

fon- 
sută 
1973.
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lucrările sesiunii marii adunări naționale
Expunerea la proiectul tie lege pentru adoptarea

bugetului de stat
^Stimați tovarăși deputați și depu-

Din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri vă rog să-mi permiteți să 
prezint Marii Adunări Naționale 
proiectul de lege pentru adoptarea 
buc 'tului de slat al Republicii So
cialiste România pe anul 1974.

Doresc să subliniez de la inceput 
câ pe tot parcursul elaborării pro
iectului bugetului de stat s-a urmă
rit cu strictețe transpunerea in viață 
a ho'.âririlor Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale ale Parti
dului Comunist Român din iulie 1972, 
a orientărilor și indicațiilor deosebit 
de prețioase date personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, cu privire 
la accentuarea laturilor calitative ale 
activității economico-sociale. gospo
dărirea judicioasă a fondurilor, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
îndeosebi a celor materialo, instau
rarea unui sever regim de economii, 
sporirea pe această calc a eficienței 
in toate domeniile.

Lucrările privind pregătirea pro
iectului bugetului de stat au la bază 
propunerile făcute de întreprinderi 
si centrale, analizele efectuate de 
Ministerul Finanțelor, Comitetul de 
Stat al Planificării, bănci și celelalte 
organe centrale de sinteză economi
că. împreună cu ministerele și comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București, precum și măsurile sta
bilite de Consiliul de Miniștri in 
vederea identificării rezervelor de 
creștere a veniturilor și dimensio
nării cit mai raționale a cheltuie
lilor.

Indicatorii din proiectul bugetului 
de stat au fost elaborați in strînsă 
concordanță cu prevederile din pro- 
iectul pianului național unic de dez
voltare economică și socială, resur- 
s- le bugetare asigurind finanțarea 
ob.--divelor prevăzute. Veniturile și 
cheltuielile înscrise in proiectul de 
buget reflectă ritmurile înalte ale 
creșterii c-conomice in anul 1974, 
proporțiile și structurile stabilite, 
d zvoltarea activității in toate ramu- 
r.lc. lărgirea continuă a comerțului 
exterior, sporirea accentuată a ve
nitului național și creșterea, pe a- 
ceastă bază, a bunăstării materiale 
si spirituale a poporului. In cifrele 
bugetului se oglindesc angajamentele 
asumate de organizațiile de partid, 
de milioanele de oameni ai muncii 
de pe întreg teritoriul țării de a 
realiza planul cincinal Înainte de 
termen.

Proiectul bugetului de stat pe anul 
1974 se fundamentează, totodată, pe 
r zultatele obținute in realizarea pla
nului pe anul 1973 și in executarea 
bugetului, care se va încheia — po- 
...v.t prelihninăriMor — la venituri 
cu suma d? 171,6 miliarde de lei, iar 
la cheltuieli cu 162,3 miliarde de lei, 
rczultind un excedent de 9,3 miliarde 
de lei.

întocmit in aceste condiții, proiec
tul bugetuSui de stat pe anul 1974 
cup.~m.de, a‘dt la venituri, cit și la 
cheltuieli, suma de 198.2 miliarde de 
i i, prezentindu-se astfel echilibrat. 
In partea de cheltuieli este inclusă 
o rezervă bugetară de 2,2 miliarde 
de leL

Veniturile bugetului de stat

Majoritatea covârșitoare a venitu- 
r .or bugetare provine de la unită- 
■ Le economice socialiste, corespun- 
z.-.tor structurii economiei noastre. 
Impozitele și taxele de la populație, 
in sumă de 18.3 miliarde de lei, re
prezintă 9.2 la sută din totalul veni- 
tur.lor bugetare prevăzute pe anul 
1974.

Vărsămintele din beneficiile uni- 
ri;dor economice de stat, impozitul

- c.rculația mărfurilor și impozitul 
u • regularizare, luate la un loc, in 
anul 1974, însumează 112,7 miliarde 
ci? lei, cu 10.5 miliarde de lei mai 
mul: dccit preliminările pe anul 1973. 
Elementul cel mai dinamic al acumu- 
lirilor bănești ale statului il repre- 
■.- n: a benefic.»ifle unităților economice, 

față de preliminările pe anul
1973 vor crește cu 14,5 miliarde de 
... respectiv cu 20 la sută.

A-.ind in vedere dimensiunile be
ri . ... or plamficate, se impune ca 

economice să acorde in anul
1974 o atenție deosebită realizării 

a.* * urilor de producție și de desfa-

A Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic susținut de Or
chestra Filarmonicii de Stat a 
R. P. Ungare. Dirijor : Ianos Fc- 
rcncslk — 20.
• Opera română : Lacu! lebe
delor — 19,30.
a Teatrul de opereta : Contesa 
ăUrllza — 19,30.
a Teatrul național „1. L. Cara-

reducerii cheltuielilor de pro
ci., r.e și celorlalți factori, care eon
ii donează volumul beneficiului, ni- 
. -j. rentabilității, gradul de efi- 
c. .-. ă economica. Numai prin indc- 
P’..._..."'■"i planului de beneficii și ^1 
c. orlalte acumulări bănești, ■ iO’tre" 
pr_nderile pot să-și satisfacă obli ga- 

legale față de societate, sa par- 
ja constituirea resurselor ne-

■ .ne finanțării obiectivelor de, care 
dtp.nde dezvoltarea economică șl vo
cală a țării. . r „?■- so-na realizării șl depășirii a- 
cumulărilor bănești planificate și a 
obținerii de economii in efectuarea 
ri:i.j.Z.lor. trebuie să se asigure 
și resursele necesare majorării ge-

-mie a salariilor, precum și pentru 
; ’ i.-area măsurii recent adoptate de 
Pic-ara. Comitetului Central al Par- 
■. cu’.-j. Comunist Român referitoare 
la îmbunătățirea salariilor tarifare 
de baza din categoriile inferioare. .

In anul 1973. majoritatea un'JMJ*  
hr economice au obținut rezultate 
bmo ,n îndeplinirea planului de 
b ficii. Totuși, unele întreprinderi 
dm industriile : alimentară, extrac- 
'■ d. chimică și ușoară, precum 6 
din agricultură și construcții nu 

. i -au îndeplinit sarcinile de benen- 
< . — unele inregistrind chiar pier- 
deri — datorită nerealizării planu

lui dc producție și depășirii cheltu
ielilor planificate. Pornind dc la ce
rințele obiective ale economici na
ționale, dc la indicațiile conducerii 
de partid și de slat. Ministerul Fi
nanțelor, băncile, întregul aparat fi
nanciar din economic trebuie să ur
mărească și să sprijine îndeaproa
pe realizarea de către Întreprinderi 
și centrale, dc către toate unitățile 
a sarcinilor de reducere a cheltuie
lilor de producție, de raționalizare 
a consumurilor, dc creștere a ren
tabilității. Organele financiar-banca
re vor controla sistematic modul 
cum se aduc la îndeplinire progra
mele de măsuri stabilite pentru ren
tabilizarea unităților care au înre
gistrat pierderi, astfel incit fiecare 
întreprindere să-și acopere cheltuie
lile din venituri proprii și să reali
zeze beneficii, corespunzător poten- 
țialulYii economic de care dispune.

Adincirea analizei critice a fiecă
rui element de cost, a consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, a cheltuielilor 
cu manopera, a tuturor cheltuielilor 
trebuie să devină o acțiune perma
nentă in fiecare întreprindere și 
centrală, in vederea identificării 
cauzelor care conduc la înregistra
rea de cheltuieli ridicate, înlătură
rii lor și reducerii prețului de cost 
pe produs.

O mare importanță pentru obține
rea unui volum sporit de acumulări 
bănești prezintă respectarea și scur
tarea duratelor de atingere a para
metrilor tehnico-economici proiec

prezentată de deputatul
FLOREA DUMITRESCU, 

ministrul finanțelor

tați — volumul producției, produc
tivitatea muncii, nivelul cheltuielilor 
de producție etc. Dacă la numeroase 
capacități s-au realizat acești para
metri, mai există totuși unități eco
nomice noi, pentru care s-au inves
tit fonduri materiale și bănești în
semnate șt la care nu s-au realizat 
parametrii proiectați, datorită unor 
neajunsuri privind modul de pune
re in funcțiune, precum și unor lip
suri in exploatare, in aprovizionare, 
in pregătirea cadrelor etc. Aseme
nea cazuri se intilnesc îndeosebi in 
industriile chimică, metalurgică și u- 
șoară, materialelor de construcții, 
precum și in agricultură, fiind ne
cesar? acțiuni mai hotărite pentru 
înlăturarea cauzelor care le gene
rează. Va trebui acordată o atenție 
sporită recepțiilor ce se fac la pu
nerea in funcțiune a noilor capaci
tăți de producție, stabilirii compo
nenței comisiilor și modului de or
ganizare a recepțiilor.

In domeniul activității de comerț 
exterior, este știut că realizările ob
ținute se reflectă in rezultatele fi
nanciare ale fiecărei unități expor
tatoare și. firește, in volumul veni
tului național.

Acest aspect capătă dimensiuni noi, 
ținind seama de dezvoltarea intensă 
a comerțului nostru exterior in anul 
1974 și in viitor. In asemenea condi
ții, îmbunătățirea activității de co
merț exterior, valorificarea superi
oară a produselor noastre la export 
trebuie să devină, pentru toți cei 
cșre au răspunderi in legătură cu 
această activitate, inclusiv pentru or
ganele financiar-bancare, o preocu
pare permanentă, de zi cu zi.

In anul 1973, ca urmare a situației 
conjuncture a prețurilor pe piața ex
ternă — care au marcat creșteri în
semnate — analizelor efectuate la 
fiecare centrală și întreprindere, mă
surilor luate pentru îmbunătățirea 
activității de comerț exterior, s-au 
obținut o serie de rezultate pozitive. 
Ținind seama de mutațiile foarte 
pronunțate ce intervin in nivelul pre
țurilor externe, de fluctuațiile frec
vente ale cursurilor valutare, pen
tru a realiza in continuare o îmbu
nătățire a eficienței exportului, este 
necesar să urmărim permanent a- 
ceste fenomene ale pieței internațio
nale, iar pe această bază să asigurăm 
ca pentru fiecare produs exportat în
casările valutare să acopere cheltuie
lile interne, calculate in valută pe 
baza prețurilor externe la zi, precum 
și un anumit beneficiu.

Cheltuielile bugetului 
de stat

în anul 1974, cea mai mare parte 
a resurselor bugetare, in sumă de 
117,9 miliarde lei, respectiv 59,5 la 
sută din totalul cheltuielilor, va Li 
folosită pentru finanțarea economiei 
naționale. In cadrul cheltuielilor de 
natură economică, locul cel mai im
portant il ocupă cele privind finan
țarea obiectivelor și acțiunilor ce se 
efectuează din fondul central și fon
durile locale de dezvoltare econo
mico-socială — investiții, dezvoltarea 
producției și altele.

In vederea asigurării unei gospo
dăriri cit mai raționale a tuturor 
fondurilor de investiții, conducerea 
partidului a hotărit ca orice lucrare 
de investiții, indiferent de valoare, 
finanțată din fondurile generale ale 
statului sau din resursele unităților 
socialiste, inclusiv cele ce se realizau 
din fondurile necentralizate, să fie 
cuprinsă concret in plan și să nu fie 

incepută dccit dacă a fost aprobată 
de organele in drept.

Organele financlar-bancare vor ve
ghea ca aceste măsuri să fie aplicate 
întocmai. Cu prilejul avizării noilor 
investiții, la deschiderea finanțării 
și pe tot parcursul executării lucră
rilor, organele financiar-bancare tre
buie să adincească analizele și con
trolul, să urmărească concentra
rea eforturilor cu precădere pen
tru punerea In funcțiune cit mai 
grabnică a obiectivelor începu
te și reducerea imobilizărilor in 
Investiții neterminate. înlăturarea 
supradimensionărilor și exagerări
lor in construcții, a cheltuielilor ne
justificate, neoportune sau inefi
ciente.

Pentru anul 1974, corespunzător 
sarcinilor sporite de producție, exe
cutări de lucrări și prestări de ser
vicii, s-au asigurat unităților eco
nomice pentru activitatea curentă 
mijloacele circulante necesare. In 
anul 1973, datorită unor neajunsuri 
in activitatea de aprovizionare — 
producție — desfacere la intern și 
la export, s-au menținut la unele 
întreprinderi imobilizări in stocuri 
peste necesar, care au generat cre
dite cu dobinzi majorate, constitu
ind un balast pentru cheltuielile de 
producție ale unităților respective. 
Organele financiar-bancare, împreu
nă cu cele de aprovizionare și de 
planificare, cu niinisterele vor ur
mări permanent evoluția și struc
tura stocurilor la unitățile economi
ce și vor acționa pentru găsirea căi

lor celor mai eficiente de redistri
buire operativă, pentru prevenirea 
formării de noi stocuri supranorma- 
tive, asigurindu-se, astfel, accelerarea 
vitezei de rotație a fondurilor in 
economie.

In vederea sprijinirii cooperative
lor agricole de producție in efectua
rea unor investiții productive, in 
proiectul de buget s-a prevăzut su
ma de 2.4 miliarde de lei pentru a- 
srgurarea resurselor de creditare pe 
termen lung a acestor unități. în a- 
fară de credite, statul va sprijini in 
continuare cooperativele agricole 
prin finanțarea acțiunilor agrozoo- 
veterinare, acordarea unor prime 
pentru producția de lapte, remune
rarea specialiștilor, plata indemniza
țiilor pentru cadre de conducere și 
alte acțiuni, care la un loc repre
zintă circa 2.5 miliarde de lei. Tot
odată. cooperativele beneficiază de 
lucrări de îmbunătățiri funciare pen
tru care statul investește importante 
fonduri. Este necesar ca unitățile a- 
gricole cooperatiste, cu sprijinul co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare și al organelor financiar- 
bancare, să ia toate măsurile ca 
fondurile alocate de stat, precum și 
cele proprii, să fie folosite cit mai 
judicios. astfel incit să se obțină 
producții și venituri cit mai mari.

In proiectul bugetului de stat pe 
anul 1974 s-a prevăzut pentru fi
nanțarea acțiunilor sociaă-culturale 
suma de 49 miliarde de lei. cu 4 mi
liarde de lei mal mult decit în a- 
nul 1973. Pe principalele acțiuni 
fondurile înscrise in proiectul 
de buget sint : 12,3 miliarde de lei 
pentru invățămînt, 9,3 miliarde de 
lei pentru ocrotirea sănătății, 16,9 
miliarde de lei pentru asigurările so
ciale, 1 miliard de lei pentru cultu
ră și artă, 7,6 miliarde de lei pentru 
ajutorul de stat pentru copii. Volu
mul acestor fonduri reflectă efortu
rile mari făcute de stat, grija deo
sebită pentru asigurarea și pe aceas
tă cale a creșterii bunăstării mate
riale și spirituale a poporului. Unită
țile social-culturale, toate cadrele 
care administrează aceste fonduri au 
obligația să asigure utilizarea lor in 
strictă concordanță cu prevederile 
legii, să evite orice formă de risipă, 
să obțină la fiecare leu cheltuit o 
eficientă socială cit mal ridicată.

Pentru construcția de locuințe pro
prietate de stat s-au prevăzut in 
proiectul de buget fonduri impor
tante. Totodată, în vederea sprijinirii 
populației in construirea de locuințe 
proprietate personală și cumpărarea 
de locuințe din fondvil de stat. Casa 
de Economii și Consemnațiuni va 
acorda aproape 5,5 miliarde de lei 
credite.

în proiectul de buget s-a înscris, 
pentru acoperirea cheltuielilor orga
nelor centrale și locale ale admini
strației de stat, organelor judecăto
rești și ale procuraturii suma de 2,9 
miliarde de lei. Dimensionarea aces
tor cheltuieli s-a făcut ținind seama 
de aplicarea normelor unitare de 
structură in 1973, precum și de sar
cinile trasate pentru accentuarea re
gimului de economii, sarcini pe care 
va trebui să le indeplinim cu perse
verență pe tot parcursul executării 
bugetului de stat.

Pentru apărarea țării, în proiect 
s-a prevăzut suma de 8,8 miliarde 
de lei, adică 4,3 la sută din totalul 
cheltuielilor.

Bugetele locale

Volumul bugetelor locale, care fac 
parte integrantă din bugetul de stat. 

se propune pe anul 1974 la suma de 
29,4 miliarde de lei.

Veniturile proprii nle bugetelor lo
cale se prevăd la 24,6 miliarde de 
lei, acoperind 83,7 la sută din totalul 
cheltuielilor bugetelor locale. Jude
țele Bacău, Brașov. Brăila. Cluj, Mu
reș, Prahova, Sibiu, Timiș și muni
cipiul București își vor acoperi in 
totalitate cheltuielile din venituri 
proprii și vor vărsa la bugetul repu
blican suma de 1,9 miliarde de lei 
drept excedent. De la bugetul repu
blican se va aloca, pentru echilibra
rea bugetelor locale, sub formă de 
cote defalcate și subvenții, suma de 
6,7 miliarde de lei.

Resursele bugetelor locale pe anul 
1974 sint destinate îndeosebi pentru 
finanțarea economiei locale 10,9 mi
liarde de lei și pentru finanțarea ac
țiunilor social-culturale 16,9 miliarde 
de lei.

Controalele efectuate in cursul 
acestui an și analizele făcute cu pri
lejul elaborării lucrărilor de buget 
pe anul 1974 evidențiază necesitatea 
ca toate comitetele executive ale 
consiliilor populare să acționeze mai 
hotărit pentru sporirea veniturilor 
proprii și încasarea integrală și la 
timp a acestora la buget, pentru ra
ționalizarea cheltuielilor privind ad
ministrația locală, precum și pentru 
utilizarea cit mai judicioasă a fon
durilor destinate întreținerii și re
parării drumurilor, finanțării gos
podăriei comunale, acțiunilor agro- 
zooveterinare și altor activități de 
interes local. Este necesar să se ia 
măsuri hotărite pentru respectarea 
destinației fondurilor aprobate, pen
tru promovarea unui regim sever de 
economii in toate domeniile de ac
tivitate.

O problemă majoră, care privește 
in aceeași măsură toate întreprinde
rile și instituțiile republicane și lo
cale, dc stat și cooperatiste, o con
stituie folosirea cit mai chibzuită a 
fondului de salarii. Se impune ca 
la fiecare unitate să se asigure o 
strictă concordanță intre rezultatele 
obținute in îndeplinirea planului și 
fondul de salarii utilizat, să se res
pecte normele de munca și de struc
tură stabilite.

In viitor, ca urmare a hotărîrii 
conducerii de partid privind desfiin
țarea cu începere de la 1 ianuarie 
1974 a fondului de salarii nescriptic, 
datorită neajunsurilor ce au existat 
în utilizarea acestui fond, sumele 
pentru remunerarea muncii privind 
lucrările strict necesare realizării 
sarcinilor de plan vor fi cuprinse in 
fondul de salarii planificat, în mod 
concret, pe activități și destinații pe 
bază de documentații temeinic fun
damentate, întocmite de către între
prinderi, centrale și ministere.

Plățile urmează să fie efectuate în 
cadrul normelor și tarifelor legal 
aprobate și numai după un control 
riguros efectuat de către organele 
de control preventiv din fiecare uni
tate, precum și de către bănci.

Stimați tovarăși,
în conformitate cu prevederile 

Legii finanțelor vă supun spre adop
tare contul general de încheiere a 
exercițiului bugetar pe anul 1972, 
care cuprinde la venituri 153,4 mi
liarde de lei, iar la cheltuieli 145,4 
miliarde de lei, cu un excedent de 
8 miliarde de lei.

Stimați tovarăși deputați și depu
tate,

Pe tot parcursul executării buge
tului de stat, Ministerul Finanțelor, 
băncile și administrațiile financiare 
vor urmări îndeaproape modul cum 
se realizează veniturile și cheltuielile, 
precum și ceilalți indicatori finan
ciari și vor stabili — după caz 
împreună cu ministerele, conduceri
le unităților economice. Comitetul de 
Stat al Planificării și celelalte or
gane centrale de sinteză măsuri 
pentru recuperarea eventualelor ră- 
mineri in urmă sau pentru folosirea 
operativă a resurselor suplimentare 
și disponibilităților ce se creează, ac- 
ționind in mod susținut pentru men
ținerea echilibrului financiar si mo
netar in economie.

Cerințele gestiunii economice — ca 
și ale oricărui act de administrare 
a bunurilor și banului public — im
plică respectarea riguroasă a legi
lor. care sint egale pentru toți, de 
jos și pină sus. Drepturile și com
petențele acordate organelor de con
ducere ale unităților economice tre
buie exercitate tocmai in acest spi
rit de disciplină și ordine desăvâr
șită. Satisfacerea acestor cerințe e- 
sențiale necesită întărirea controlu
lui. îmbunătățirea evidenței și a sis
temului de raportare a indicatorilor, 
urmărirea operativă a fenomenelor 
care apar, intervenția promptă pen
tru înlăturarea neajunsurilor.

Organele financiar-bancare. inte
grate in efortul colectiv al oame
nilor muncii, vor lua toate măsu
rile pentru traducerea in viață a 
sarcinilor de mare răspundere tra
sate in ampla și aprofundata cuvin- 
tare a secretarului general al parti
dului la recenta Plenară comună a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român si a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României. Ele vor acțio
na cu fermitate pentru întărirea con
trolului în economie in vederea a- 
sigurârii respectării disciplinei de 
plan și financiare, pentru sprijinirea 
unităților economice in îndeplinirea 
sarcinilor stabilite, contribuind in a- 
cest fel la creșterea eficientei acti
vității economice, la executarea in 
bune condiții a planului și a buge
tului de stat pe anul 1974, documen
te pe care am convingerea că le 
veți investi cu putere de lege.

Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României la proiectele de legi 
pentru adoptarea planului și bugetului de stat 

prezentat de tovarășul GHEORGHE OPREA, 
vicepreședinte al Consiliului Suprem

Stimate tovarășe deputate,
Stimați tovarăși deputați,

Vă rog să-mi pormi'teți ca, di.n în
sărcinarea Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României, să 
prezint Marii Adunări Naționale co
raportul Consiliului Suprem cu pri
vire la proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
și proiectul Bugetului de stat ale 
Republicii Socialiste România pe 
1974.

Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, care, din însăr
cinarea conducerii de partid și de 
stat, a îndrumat și orientat, in baza 
prevederilor legii, activitatea de ela
borare și fundamentare a proiecte
lor Planului național unic și Bugetu
lui de stat pe anul 1974, a analizat 
și dezbătut, in cadrul Biroului său 
Permanent, in secțiunile de speciali
tate și 'in plen, prevederile dezvol
tării economice și sociale a țârii in 
anul viitor.

Aceste prevederi sint in concor
danță cu obiectivele Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, corespund nivelurilor 
stabiliite de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și de Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale. indicațiilor date de către con
ducerea de partid și de stat, per
sonal de către secretarul general al 
partidului.

Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sodiale a României și-a 
însușit intru totul concluziile, orien
tările și sarcinile cuprinse in expu
nerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Biroului Permanent al 
consiliului din 20 noiembrie și la 
Pienara comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului Suprem.

îmbunătățirile aduse pe această 
bază au condus la faptul că — așa 
cum a apreciat recent secretarul ge
neral al partidului — „proiectele pla
nului și bugetului pe anul 1974 asi
gură înfăptuirea consecventă a pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Naționa
lă, dezvoltarea intr-un ritm mai înalt 
a economici naționale, ridicarea la 
un nivel calitativ superior a întregii 
activități economico-sociale".

Construcția Planului național unic 
și a Bugetului de stat pe anul 197-1 
se bazează pe rezultatele bune ob
ținute in primii trei ani ai cincina
lului, prevederile înscrise erei nd noi 
premise pentru realizarea înainte dc 
termen a actualului cincinal și in 
condițiile unei eficiente sporite a în
tregii activități economico-sociale»

In cadrul dezbaterilor din Consi
liul Suprem s-a evidențiat realis
mul prevederilor planului, al ritmu
rilor înalte de creștere a economiei 
naționale, faptul că acestea au o 
bază materială certă pentru a fi 
înfăptuite in bune condiții. în ve
derea îndeplinirii exemplare a a- 
cestor prevederi a fost subliniată ne
cesitatea conjugării eforturilor mi
nisterelor. centralelor și întreprin
derilor. a organelor și organizațiilor 
de partid, pentru folosirea intensivă 
a capacităților și suprafețelor de 
producție, accelerarea concentrării, 
profilării și specializării producției, 
îndeosebi in industria construcțiilor 
de mașini. îmbunătățirea structurii 
sortimentelor, perfecționarea proce
selor tehnologice, asigurarea forței 
de muncă și a cadrelor calificate în 
concordanță cu cerințele realizării 
planului. O problemă de maximă 
importantă a planului pe anul 1974 
o constituie îmbunătățirea radicală a 
nivelului tehnic și a calității pro
duselor. întărirea exigenței și res
ponsabilității tuturor factorilor, in-

RAPORTUL COMISIILOR PERMANENTE 
prezentat de deputatul AUREL VIJOLI, 

președintele Comisiei economico-financiare
Comisia economico-financiară și 

celelalte comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale au analizat 
proiectul Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România, proiec
tul Bugetului de stat pe anul 1974, 
precum și proiectele de legi pentru 
adoptarea acestora, astfel cum au 
fost îmbunătățite ca urmare a reco
mandărilor și indicațiilor Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

în dezbaterile care au avut loc in 
ședințele comisiilor permanente s-a 
apreciat că prevederile de plan pen
tru cel de-al patrulea an al actua
lului cincinal, dezbătut și aprobat 
în plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, se în
scriu organic in nivelurile stabilite 
de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român și sînt în concor
danță cu orientările și sarcinile 
trasate de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din iu
lie 1972, integrindu-se armonios in 
ansamblul programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

in discuțiile care au avut loc, tova

cepind dc la proiectare șl pină la 
execuția, controlul și recepția pro
duselor.

Dezbaterile din cadrul Consiliului 
Suprem au evidențiat necesitatea in
tensificării cercetărilor și prospecțiu
nilor geologice pentru dezvoltarea și 
valorificarea mal accentuată a ba
zei proprii de materii prime și e- 
nergetice. precum și amplificării 
prcocuoărilor unităților economice 
pentru incadrarea strictă in norme
le de consum stabilite, pentru re
ducerea consumurilor specifice de 
metal, lemn, materiale de construc
ții. materii prime pentru industria 
ușoară, prelucrarea superioară a tu
turor resurselor materiale, dimensio
narea rațională a stocurilor.

Prevederile planului și ale Buge
tului de stat pe anul 1974 impun ac
țiuni hotărite pentru instituirea unui 
regim sever de economii in gospo
dărirea tuturor resurselor materiale, 
îndeosebi pentru reducerea consu
murilor de combustibili și energie 
electrică.

în agricultură, nivelurile de pro
ducție stabilite în proiectul Pla
nului național unic pornesc de Ia 
rezervele însemnate existente in 
această ramură, de la mijloacele în
semnate prevăzute în anul 1974 pen
tru extinderea irigațiilor, oreșterea 
livrărilor de îngrășăminte, accentua
rea mecanizării lucrărilor agricole. 
Consiliul Suprem a apreciat că este 
necesar să fie luate, in continuare, 
măsuri hotărite pentru gospodărirea 
mai bună a fondului funciar, con
servarea pămintului — avuție de 
mare însemnătate pentru întreaga 
economie națională — pentru realiza
rea, la nivelul prevăzut, a producții
lor de cereale, plante tehnice, le
gume și fructe, asigurind astfel 
satisfacerea, în condiții mai bune, a 
necesităților de consum ale popu
lației și a nevoilor de materii pri
me pentru industrie.

Consiliul Suprem consideră că rea
lizarea efectivelor și a producției 
animaliere stabilite impune îmbună
tățirea selecției și reproducției ani
malelor, sporirea randamentelor, eli
minarea pierderilor, dezvoltarea pro
ducției de furaje, folosirea eficientă 
a pășunilor și finețelor naturale, 
utilizarea deplină a complexelor de 
creștere și îngrășare a animalelor.

Planul național unic prevede un 
important program de investiții. 
Participanții la dezbaterile din Con
siliul Suprem au subliniat că obiec
tivele acestui program se înscriu in 
orientările stabilite privind dirijarea 
prioritară a fondurilor de investiții 
spre asigurarea economiei cu mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate, spre 
dotarea suplimentară a spațiilor con
struite, reducerea volumelor de con- 
strucții-montaj și eliminarea cu de- 
săvirșire a exagerărilor in dimen
sionarea spațiilor de producție, a ori-, 
căror lucrări care nu sînt strict ne
cesare producției. S-a subliniat im
portanța pe care o prezintă pentru 
realizarea nivelurilor de producție 
pe anul viitor respectarea cu stric
tețe a termenelor de punere in func
țiune și de atingere a parametrilor 
proiectați și. in acest cadru, asigura
rea documentațiilor tehnico-econo- 
mice și de execuție, contractarea și 
livrarea la termenele necesare a uti
lajelor.

Realizarea echilibrului balanței de 
plăți externe impune luarea unor 
măsuri ferme pentru încheierea ime
diată a contraotelor la import și ex
port, finalizarea tratativelor cu par
tenerii externi privind acțiunile de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică. Intreprihderile producătoare și 
cele de comerț exterior urmează să 
acționeze permanent pentru diversi
ficarea și ridicarea nivelului tehnic și 

rășii deputați, membri ai comisiilor 
permanente, și-au exprimat deplinul 
acord cu proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1974, care reflectă justețea 
politicii partidului dc accelerare a 
ritmului de dezvoltare a producției 
industriale, de creștere intr-o măsu
ră însemnată a volumului producției 
agricole, ca și a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, a căror reali
zare integrală va contribui la în
făptuirea planului cincinal inainte 
de termen.

Comisiile permanente au analizat 
proiectul bugetului de stat, con- 
statind că acesta se prezintă echi
librat, asigurind finanțarea tuturor 
acțiunilor înscrise in proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1974.

Cu ocazia analizării și discutării 
proiectelor de legi în comisii, tova
rășii deputați au propus unele îm
bunătățiri ale textelor care au fost 
însușite de inițiator și introduse în 
forma care vă este prezentată. Ca 
urmare, oomisiile permanente avi
zează favorabil proiectul de Lege pri
vind Planul național unic de dez
voltare economico-socială a Republi
cii Socialiste România și proiectul 
de Lege privind Bugetul de stat pe 

calitativ al tuturor produselor des
tinate exportului, sporirea competi
tivității și valoriificaroa superioară a 
produselor noastre pe piețele exter
ne, gospodărirea cu maximă respon
sabilitate a fondurilor valutare des
tinate importurilor.

Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a apreciat că 
problema centrală a proiectelor Pla
nului național unic și Bugetului de 
stat pe anul 1974 o constitute ridica
rea eficienței economice. In cadrul 
analizelor și dezbaterilor purtate s-a 
subliniat necesitatea ca, pe toate 
treptele organizatorice, să .se ia mă
suri hotărite pentru intensificarea 
Laturilor calitative ale activității e- 
conomiice, creșterea productivității 
muncii prin extinderea mecanizării 
și automatizării, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, ridicarea ni
velului de calificare- a cadrelor, îm
bunătățirea organizării producției, 
întărirea disciplinei in muncă. Mă
suri energice vor trebui aplicate in 
toate unitățile pentru incadrarea In 
nivelul cheltuielilor de producție pla
nificate, in special a celor materiale, 
pentru eliminarea pierderilor și 
creșterea rentabilității in fiecare în
treprindere, pe fiecare produsa Toate 
aceste acțiuni trebuie să asigure, în 
anul viitor, pe ansamblul economiei» 
pe ramuri și in fiecare unitate o 
eficiență sporită a activității econo
mice. în cadrul dezbaterilor din Con
siliul Suprem s-a subliniat necesi
tatea ca Ministerul Finanțelor, băn- 
o?le și organele financiare să ia mă
suri pentru întărirea controlului fi
nanciar asupra modului cum se uti
lizează fondurile materiale și bă
nești, in vederea creșterii eficienței 
economice.

Tovarăși deputați,
Prin obiectivele sale, Plan dl na? 

țional unic și Bugetul de stat pe anul 
viitor reflectă cu pregnanță preocu
parea permanentă a partidului și sta
tului de a asigura ridicarea continuă 
a nivelului de viață, material și cul
tural al întregului popor. Aceasta își 

■ găsește expresia în creșterea fondu
lui de consum cu 8 la sută față de 
anul 1973, a veniturilor reale pe lo
cuitor cu 8.6 la sută, precum și in 
recentele măsuri cu privire la o co
relare mai judicioasă, în cadrul ra
murilor, a salar iilor muncitor idor ca
lificați și majorarea salariilor tari
fare de bază din categoriile inferi
oare. In anul 1974 se vor aloca în
semnate fonduri pentru dezvoltarea 
activităților social-culturale, de care 
va beneficia întreaga populație.

Tovarăși 'deputați,
Pornind de la faptul câ prevede

rile proiectelor Planului național unic 
și Bugetului de stat pe anul 1974 co
respund orientărilor stabilite de Con
gresul al X-lea și de Conferin
ța Națională ale partidului, că 
ele se prezintă intr-un cadru 
echilibrat, Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale pro
pune adoptarea 1-or de către Marea 
Adunare Națională, cu convingerea că 
ele vor contribui la dezvoltarea ac
centuată a forțelor de producție din 
țara noastră, la ridicarea in conti
nuare a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, la înfăptui
rea cu succes a programului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate in România.

De asemenea, Consiliul Suprem, 
examinând execuția planului și a 
contului general de Încheiere a exer
cițiului bugetar pe anul 1972 și a- 
preoiind rezultatele însemnate obți
nute in toate domeniile de activitate, 
propune adoptarea lor de către Ma
rea Adunare Națională.

anul 1974 și propun Marii Adunări 
Naționale adoptarea lor.

In ședințele de lucru ale comisiilor 
permanente s-a analizat și execuția 
planului pe anul 1972, la care au 
participat conducerile ministerelor de 
resort, subliniindu-se și cu acest pri
lej necesitatea luării de măsuri care 
să ducă la recuperarea, in toate si
tuațiile, a nereal izurilor care au mai 
avut loc, în vederea înfăptuirii inte
grale a indicatorilor planului cinci
nal in toate secțiunile acestuia.

Comisia economico-financiară a 
mai examinat, totodată, și contul 
general de încheiere a execuției bu
getare pe anul 1972, constatind că 
veniturile bugetului de stat au fost 
în sumă de 153 382,2 mii lei, iar 
cheltuielile de 145 432,3 mii lei, re
zultând un excedent de 7 949,9 mii lei 
și propune Marii Adunări Naționale 
adoptarea lui.

în același timp a fost examinată 
și propune Marii Adunări Naționale 
Naționale pe anul 1972, din care re
zultă că alocațiile au fost utilizate 
conform prevederilor și că a existat 
preocupare pentru efectuarea unor 
cheltuieli cit mai economicoase. De 
aceea. Comisia economico-financiară 
propune Marii Adunări Naționale 
aprobarea execuției bugetului pro
priu pe anul 1972.

cinema
• Vifornița : CENTRAL — •.15. 
lJ.L'i; 13,45; 16; 18.15; 20.30.
c, In munți crește un brad ter
ne : CAPITOL — 9.30; 11,45; 14. 
16.15; 18-30; 20.45.
6 Torino negru : PATRIA
11,30: 14: 16,30: 19: ,c
O Ancheta
VAL - 9;

& Nicovala-------------
NA — e; 12.30; 16; 19.30.

o:
........... 21.15.
poștașilor : FEST1- 

11.15; 13.30: 16; 18.30; 

sau ciocanul : LUMI-

a Bună seara, doamnă Camp
bell : LUCEAFĂRUL — 9: 11,15;
13 30' 16; 18.30; 20,45, GRIVIȚA — 
9-' 11,15: 13,30; 15,45; 16.15; 20.30,
MELODIA — 9: 11,15; 13.30; 16;

26.45, FLAMURA - 9; 11.15;
ii T0- 16: 18.15; 20.30.L Floarea de cactus : VICTORIA 
• 9- n 15: 13.30; 16; 13.15: 20.30. 
a Generalul doarme in picioare ; 
BUCUREȘTI — 8.30; 11: 13.30; 16;

21 excelsior - »: 11.15;
13 SO- 16; 18.15: 20.30.
A Mihai Viteazul : DOINA - 6.15. 
i3 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA U,45, 

i’ oniul «In L» MamM : SCALA

— 9.30; 12,15; 15,30; 18,15; 21, FA
VORIT — 10: 12,30 ; 15.30; 18; 20,30, 
MODERN — 8,30; 11; 13.30; 16;
16,30: 21.
A Parașutlștil : TIMPURI NOI — 
9—20.15 In continuare.
A Despre o anume fericire : FLO- 
REASCA — 15.30: 18: 20.30.
A Ultimele șase minute : BU- 
ZEȘTI — 9: 11,15: 13,30: 16: 18.30; 
20.45, GLORIA — 9; 11.15; 13.30;
15.45; 18; 20,15, FLACĂRA — 9,15: 
11,30; 13,45; IC; 18.15; 20.30.
• Omul de dincolo : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
A Doi pe un balansoar : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18:
20,15. 

a Șapte zile : FERENTARI — 16; 
18; 20.
A Love story : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
A ,.100 de lel“ : COTROCENI — 
15.30; 18; 20.15.
• Aventura Iul Poseidon : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE- POPOARE — 
15,30; 18: 20.15.
A Monolog : PACEA - 15,30;
17,45: 20.
A Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici : BUCEGI — 16; 18; 20.
e Nunta : VIITORUL — 15.30: 18:
20,15.
A Mafia albă : VOLGA — 9; 11.15; 
13.30; 13.45; 18; 20,15.
A Paradisul : CIULEȘTI — 15,30; 
18; 20.15, ARTA — 15,30: 18; 20,15. 

A Valter apără Sarajevo : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 19.
A Cu cărțile pe față : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
o Operațiunea „Atomul marcat" : 
LIRA — 15.30; 18: 20.15.
A Pămintul părinților noștri : 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 
18; 20,15.
a Acea pisică blestemată : MO
ȘILOR — 15,30: 18; 20,15.
• Stare de asediu : POPULAR — 
15,30; 18: 20.15.
o Urmărire la Amsterdam : 

’MUNCA — 15,30; 18; 20.15.
a Cine clntă nu are glndurl 
rele ; PROGRESUL — 15,30; 18;
20,15.

teatre 
glale" (sala Comedia) : Dona 
Diana — 20.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfl- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
dccit tăcere — 20. (sala din str. 
Alex. Sahla) : Noile suferințe ale 
tînârului „W“ — 20.
a Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19.30.
a Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19.30; (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste — 
20.
A Teatrul Ciulești : ...Eseu — 
19.30, (in sala Studio a Teatrului 
național „I. L. Caraglale") : Casa 
care a fugit pe ușă — 19.30.

A Teatrul ,,îon Creangă" : Dan
sați cu salamandra — 9.
A Teatrul „Țândftricâ" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17, 
(sala din str. Academiei) : Un 
băiat isteț și un rege nătăfleț 
— 17.’
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Lumea, cit o fl... — 20. 
A Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19,30.
A Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
diseară — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19.30.

m.de
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UN ACT FUNDAMENTAL Azi încep in Capitală

AL ISTORIEI NOASTRE NAȚIONALE
tn urmă cu cinci decenii și jumă

tate. la 1 decembrie 
lui Ho;
sută de mii do oameni veniți 
toate ținuturile Transilvaniei. 
Banal. Crișana și Maramureș, 
prezentind toaf 
viile sociale, au proclamat __  _
Transilvaniei cu România. Se imDli- 
nea. astfel, un vis secular al între
gului popor român — formarea sta
tului national român unitar. Prin 
x otul lor entuziast, zecile de mii de 
oameni adunați in cetatea care vă
zuse Intrarea triumfală a lui Mihai 
Vjteazul. supliciul eroic al lui Horia 
și Cloșca, întemnițarea lui Avram 
Iancu au semnat unul din cele mai 
legitime decrete ale istorici, vestind 
totodată Europei și lumii întregi 
voința fermă a unui întreg popor de 
a trăi liber și unii.

Actul dc la 1 decembrie 1918 a 
fost rezultatul unei îndelungate evo
luții a luptei poporului român, in 
decursul cârcia. in pofida împre
jurărilor istorice vitrege, a 
mițării statale ce a dăinuit 
de secole, 
s-au afirmat stăruitor 
puternic. Pc ... .
obirșie și Limba, a comunității de in
terese materiale și de aspirații, s-a 
dezvoltat in decursul secolelor con
știința unității dc neam a românilor, 
conștiința apartenenței la un singur și 
același popor. O atestă fără îndoială 
numele de român cu care moldo- 
x enii. ardelenii și muntenii '-au nu
mit ei înșiși — „numele cel mai a- 
devârat. autentic... care nume acest 
popor l-a păstrat intoideauna intre 
dinșii... pină astăzi", cum scria cro
nicarul Miron Costin. O exprima des
lușit mărturii din 
Ștefan cel Mare 
Muntenia „cealaltă" 
nească (l’altra Valachia) alături 
Moldova, scrierile cronicarilor, 
rea . ' __ '. ‘ ’.
corifeilor Școlii Ardelene. Conștiin
ța de sine a poporului român, legă
turile intense care s-au dezvoltat 
intre cele trei țâri române au fost 
liantul acțiunilor comune împo
triva primejdiilor externe ce pu- 
neau in p r >1 . sași ființa neamu
lui, iar această colaborare a constituit 
suportul alitor victorii răsunătoare. 
Mințile luminate ale epocii aveau 
să pătrundă adevăratul sens al aces
tei cooperări : „Știți bine că fără noi 
voi nu puteți fi și (ara voastră. Țara 
Birsei, fără (ara noastră nu poate fi" 
— iși împărtășea gindurile in 1558 
un boier muntean intr-o scrisoare 
adresată brașovenilor.

La îngemănarea secolelor XVI și 
XVII, sub conducerea lui Mihai Vi
teazul, s-a înfăptuit cea dinții unire 
politică a țârilor române intr-un stat 
feudal centralizat. Deși vremelnică, 
această unire a avut profunde re
percusiuni, devenind, pentru generați
ile următoare, un simbol și un îndemn 
ir.suflețitor in. lupta lor pentru uni
tate și independentă națională.

îndeosebi din. secolul trecut, odată 
cu dezvoltarea mai puternica a for- 
t --lor de producție și extinderea 
relațiilor sociale noi. capitaliste, 
cu . închegarea națiunii române 
moderne, înfăptuirea unității poli
tice a țărilor române a dobin- 
dit caracterul unui imperativ le
gic. al unei necesități obiective, 
de care depindea in mod hotă- 
ritor înscrierea poporului român 
pe orbita progresului, alături de ță
rile avansate ale Europei. Este ceea 
ce și explică forța pe care a că
pătat-o ideea de unitate națională 
in conștimta epocii. In 1821. in 
timpul mișcării revoluționare condu
se de Tudor Vladimirescu. din Țara

1918, pe Cimpul 
la Alba Iulia. peste o 

din 
din 

... re- 
clasrle si catego- 

unirea

factorii

temelia

fâri- 
timp 

dc unitate 
și tot mai 
unității de

vremea lui
care socotea 

țară româ- 
..................... de

__ . ______  __________ ma-
operă cantemireanâ, lucrările

Pe întreg cuprinsul țării au loc, 
in aceste zile, manifestări care 
marchează împlinirea a 55 de ani 
de la unirea Transilvaniei cu Ro
mânia.

In Capitală. La Casa de cultură 
a sectorulu; 3. a fost prezentată ex
punerea „1 Decembrie 1918 — mo
ment însemnat in lupta seculară a 
poporului român pentru unitate și 
independență națională", iar la 
„Universal-club" comunicarea
„Semnificația actului de la 1 De
cembrie in viața poporului nos
tru". La întreprinderea de mașini 
gr-'-le. uzina „Danubiana", Combi
natul de articole tehnice și cau
ciuc-Jilava au fost organizate ex
puneri, dezbateri și simpozioane 
dedicate evenimentului.

La Alba Iulia, localitatea unde 
g-a înfăptuit, la 1 Decembrie 1918, 
actul unirii Transilvaniei cu Româ
nia, numeroase grupuri de elevi, 
pionieri și tineri au făcut excursii 
și vizite de documentare la Mu
zeul unirii din oraș. unde, in urmă 
cu 55 de ani, a fost semnat ac
tul unirii.

lucrările Congresului
Românească se fac demersuri pen
tru o acțiune comună cu moldovenii, 
„ca unii ce sintem dc un neam, dc o 
lege", iar in conștiința țărănimii ar
delene se naște nădejdea că „dom
nul Tudor" va trece Carpații spre a 
face dreptate si aici.

înscrisă in programele revoluțio
nare, relevată in presă, in diferite 
lucrări și epistole politice, dar mai 
presus de toate trăind in inima 
și glndurile înaripate ale maselor 
largi populare, idcca unității na
ționale a fost țelul major al re
voluției româno de la 1848 — arde
leni. munteni și moldoveni conju- 
gindu-și eforturile pentru ca toți să 
alcătuiască „o nație puternică, una 
și nedespărțită".

Primul pas spre înfăptuirea înal
tului ideal național l-a marcat 
unirea Moldovei cu Tara Româneas
că in 1859. Erau puse astfel brizele 
statului național român, care deve
nea centrul polarizator al luptei în
tregului popor pentru unitate și in
dependență națională. Două decenii 
mai tirziu, tinărul stal dobindca in-

vechea și silnica administrație 
habsburgică a fost înlocuită prin 
noi organe — consilii și gărzi 
naționale românești — alese dc 
popor. Convocarea de către Con
siliul Național Român, organul cen
tral reprezentativ care coordona ac
țiunile maselor largi . . ' . . 
unei mari adunări naționale la Alba 
Iulia. pentru 1 decembrie 1918, a 
provocat un imens entuziasm in în
treaga Transilvanie. Alegerea dele
ga ți lor — in număr de 1 228 — pe 
baza sufragiului universal — in 
cercurile electorale de pe întreg cu
prinsul Transilvaniei atestă caracte
rul plebiscitar al adunării de la Alba 
Iulia, faptul că hotărirlle sale au 
fost emanația voinței și năzuințelor 
unui întreg popor. La aceasta tre
buie adăugat câ la adunare au ținut 
să participe alte zeci de mii de oa
meni. muncitori, țărani, intelectuali, 
tineri și virstnici. bărbați și femei, 
veniți de la distante mai mici și mai 
mari, spre a dovedi „lumii întregi că 
poporul românesc ana este și că cu 
toții împreună pretindem sus șî tare

a

populare, a

55 DE ANI DE LA UNIREA
TRANSILVANIEI CU ROMANIA

dependența, pecetluită cu jertfele de 
singe pe cimpiile de la Plevna. Gri- 
vița. Rahova. Smirdan.

Apariția pc arena social-politicâ a 
clasei muncitoare, forța cea mai 
înaintată a societății, dezvoltarea 
mișcării noastre muncitorești și so
cialiste au ridicat pe o treaptă su
perioară lupta pentru înfăptuirea 
idealurilor dc eliberare socială și 
națională ale poporului român. De 
la cele dinții manifestări publice, 
socialiștii români au argumentat 
legitimitatea aspirațiilor naționale 
românești, subliniind totodată că 
noul stat unitar trebuia să fie un 
stat cu adevărat democratic, socia
list, Ziarul socialist „Emanciparea" 
seria in 1883 că lupta românilor ar
deleni pentru unitate națională 
„...este dreapta si trebuincioasă : 
dreaptă fiindcă românii din provin
ciile supuse sint astăzi in stare de 
robie și sfărinutrea oricărei robii 
este poruncită dc dreptate... Rolul 
României este dar hotărit : a lupta 
prin toate mijloacele... la dezrobirea 
fraților de același neam, la consti
tuirea Daciei libere, pe pămintul că
reia insă să trăiască un popor liber. 
Voim Dacia, dar nu Dacia câmăta<- 
rului. Dacia proprietarului. Dacia 
patrie a stâpinitilor și a stăpinitori- 
lor".

împlinirea marelui ideal național 
al poporului român a devenit posi
bilă la sfirșitul primului război mon
dial, in condițiile favorabile create 
prin victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie — care a dat 
naștere primului stat al muncitori
lor si țăranilor, deschizind o eră 
nouă in istoria omenirii — prin pră
bușirea imperiului habsburgic, sub 
loviturile luptei de eliberare națio
nală și socială a popoarelor asuprite.

în ampla mișcare pentru autode
terminare națională și scuturarea 
dominației străine care a cuprins 
popoarele Europei in acei ani, po
porul român s-a manifestat deosebit 
de activ. în lunile octombrie-noiem- 
brie 1918. puternice greve muncito
rești și mișcări țărănești, adunări și 
demonstrații populare s-au ținut lanț 
de la un capăt la altul al Transilva
niei ; in fierberea acestor mișcări,

formarea stalului național român uni
tar și puternic". Așa cum relevă to
varășul Nicolae Ceaușescu. unirea s-a 
înfăptuit „prin voința unanimă a po
porului". „Unirea nu a fost rezulta
tul nici unui tratat de pace, nu a 
fost voința unei puteri din afară : 
unirea a fost rezultatul voinței po
porului român, dornic de libertate 
și independentă".

In mod deosebit a ieșit in relief, 
în cadrul puternicei mișcări pentru 
unirea Transilvaniei cu România, 
rolul activ ai proletariatului român. 
Vorbește despre aceasta însăși com
ponența Consiliului Național Român, 
in care jumătate din membri erau 
reprezentanți ai social-democrat iei 
române, ca și faptul că 150 dintre 
delegații la adunare reprezentau cir
ca 60 000 de muncitori din fabricile, 
minele și șantierele transilvane. 
De altfel, tocmai participarea activă 
a muncitorimii; a maselor largi 
populare a determinat înscrierea in 
rezoluția votată la 1 decembrie, ală
turi de dezideratul fundamental al 
unirii cu România „pentru toate 
veacurile", a unor revendicări larg 
democratice, printre care reforma a- 
grară. voiul universal, libertatea 
presei, cuvin.tului, a întrunirilor, 
drepturi egale pentru naționalitățile 
conlocuitoare.

Făurirea statului național unitar 
român a fost un act progresist, de 
covirșitoare însemnătate pentru des
tinele poporului nostru. El a influ
ențat favorabil mersul înainte al so
cietății românești, a contribuit la ac
celerarea ritmului dezvoltării sale 
economice, oulturale și științifice.• 
Prin unire au crescut forța proleta
riatului român, capacitatea sa -- - 
purta la scară națională mari 
sociale.

înfăptuită insă in condițiile 
puterea se afla in miinile claselor 
exploatatoare, unitatea statală a fost 
folosită de acestea potrivit interese
lor lor de clasă, pentru consolida
rea forței lor economice și politice ; 
in anii următori, exploatarea mase
lor populare și in primul rind a pro
letariatului s-a accentuat, drepturile 
și libertățile democratice au fost 
ciuntite. împotriva acestei politici

de a 
lupte

cind

Concursul

istoric al unirii Transilvaniei cu România cu premii
Recunoașteți9T

interpretul?“

ro-
co-

aniver-
1

La Casa municipală de cultură 
din Cluj a avut loc. vineri, o ma-

„Misiunea secretă

Manifestări consacrate evenimentului

.ROM ANIA-FILM

nifestare in cadrul căreia a fost 
evocată semnificația zilei de 1 De
cembrie. iar la Biblioteca munici
pală s-a deschis o expoziție de 
cărți și publicații consacrate uni
rii Transilvaniei cu România.

★
La Craiova, sub egida Muzeului 

Olteniei, Universității populare și 
filialei locale a Societății de ști
ințe istorice a avut loc simpozio
nul ..55 de ani de la desăvirșirea 
unității naționale a statului ro
mân-.

★

In unitățile militare și Ia case
le armatei au avut Ioc numeroa
se manifestări consacrate 
sării momentului istoric de la 
Decembrie 1918.

Numeroși oameni ai muncii 
mâni și maghiari din orașele și 
munele județului Harghita au par
ticipat. vineri, la casele de cultură 
și căminele culturale din Ditrâu, 
Tulgheș, Topii ța. Gheorgheni, Cris- 
turu-Secuiesc. Lunca de Jos și alte 
localități la expunerile, simpozioa
nele și alte manifestări in cadrul 
cărora a fost evocat momentul is
toric de acum 55 de ani.

Un pliant pus în vinzare la 
toate casele de cultură, agenți 
teatrale, chioșcuri de ziare ș 
tutungerii din întreaga țară îș 
propune să contribuie la popu 
larizarea actorilor și a drama 
turgiei originale românești, sub 
forma unui concurs cu premii, 
intitulat „Recunoașteți inter
pretul ?“. Concursul se încheie 
la 31 decembrie 1973, dată pină 
la care se pot trimite buletine
le de concurs decupate din pli
antul ce formează tema con
cursului. Buletinele se trimit 
pe adresa : A.T.M., str. Filimon 
Sirbu nr. 16, Oficiul poștal nr. 
22, București, cu indicația pe 
plic : pentru concursul „Recu
noașteți interpretul ?“. Trage
rea la sorți a premiilor va avea 
loc la București, in ziua de 31 
ianuarie 1974.

a maiorului Cook

Producție a studiourilor amencane. Scenariul: David Kidd. Regia: Philip Lcacocl 
Imaqinea : Jork A. Harta. Muzica : David Rose. Cu : Doug McClure, Rent Aubcrjo 
nois Richard Basehart, Max Baer jr., Chuck Connors, Don Knight, Greg Mulla 

vey, Paul Koslo, Barry' Brown, Tom Skerritt

antipopulare, proletariatul român. în 
irunfe cu partidul său comunist, a 
desfășurat puternice bătălii dc clasă 
care au înscris in istoria contempo
rană a României pagini nepieritoare 
de eroism, bătălii strălucit încunu
nate prin victoria revoluției popu
lare și făurirea orinduirii noi. socia
liste.

La împlinirea a 55 de ani dc la ac
tul istoric care a consacrat existen
ța sa ca stat național unitar. Româ
nia se numără printre statele cu cea 
mai avansata orinduire politică din 
lume, oferind imaginea unei țări cu 
adevărat independente și suverane, 
in care poporul, eliberat de orice ex
ploatare și asuprire, strîns unit și stă- 
pin deplin pe soarta sa, valorifică in
tens resursele naționale, dezvoltă e- 
conomla și cultura, făurindu-și o via
ță tot mai bună. Prin eforturile tu
turor celor ce muncesc a fost creată 
o societate a muncii libere, a dreptă
ții și echității sociale, în care totul 
este pus in slujba omului, a bunăstă
rii și demnității sale.

Printre marile cuceriri ale socia
lismului se înscrie si rezolvarea pro
blemei naționale, înfăptuirea, pc 
baza politicii naționale marxist-le- 
niniste a P.C.R., a deplinei egalități 
in drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. Partidul și statul nostru pornesc 
de la realitatea faptului că pe me
leagurile patriei trăiesc de veacuri, 
alături de români, și oameni de 
alte naționalități, maghiari, ger
mani. secui, sirbi. că tot ce s-a creat 
in decursul timpului pe aceste me
leaguri este rezultatul muncii lor 
comune, că toate victoriile obținute 
împotriva exploatatorilor s-au dato
rat luptei lor unite. Lichidând cau
zele care generau neîncredere și ani
mozitate intre oamenii muncii de 
diferite naționalități, combătind și 
lichidînd vechea politică a'claselor 
exploatatoare de.ațițare a naționa
lismului și șovinismului, partidul și 
statul au creat condiții pentru ma
nifestarea plenară in viața socială a 
fiecărui cetățean, indiferent de na
ționalitate. pentru participarea tutu
ror la conducerea societății. Aceasta 
se exprimă intre altele in reprezen
tarea corespunzătoare a naționalită
ților conlocuitoare in toate organele 
centrale și locale ale partidului, sta
tului. organizațiilor obștești ; in 
crearea consiliilor acestor naționali
tăți : in posibilitatea creată de a 
studia in școli in limba maternă ; in 
înflorirea vieții cultural-artistice a 
naționalităților, reflectată in activi
tatea numeroaselor teatre. cămine 
culturale, ansambluri artistice, bi
blioteci. in editarea de ziare, revis
te, cărți etc.

Statornica preocupare a partidului 
și statului nostru pentru repartiza
rea și dezvoltarea armonioasă a for
țelor de producție pe întregul terito
riu al țării dezvoltă și consolidează 
baza materială a egalității in drep
turi a tuturor cetățenilor țării. Este 
semnificativ in acest sens faptul că 
județe ca Sălaj, Bistrița-Năsăud, 
Harghita, care au moștenit de la re
gimul burghezo-moșieresc un nivel 
mai scăzut de dezvoltare economică, 

, aiL rea/izat considerabile progrese in 
anii .construcției socialiste și țrunosc 
in continuare un proces rapid de in
dustrializare, ritmul de creștere a 
producției industriale preconizat pen
tru actualul cincinal fiind de 24 la 
sută in județul Sălaj, peste 20 la sută 
in județul Bistrița-Năsăud și aproape 
20 la sută in județul Harghita — 
față de 11—12 la sută media pe țară.

Roadele politicii partidului in pro
blema națională se reflectă in strin- 
sa frăție, in unitatea de nezdrunci
nat dintre oamenii muncii români și 
dc alte naționalități. Hotăvirea cu care 
întregul popor muncește pentru a în
făptui programul elaborat de Con
gresul al X-lea și de Conferința Na
țională, pentru a îndeplini angaja
mentele privind realizarea cincina
lului înainte de termen sint preg
nante mărturii ale acestei unități, 
puternică forță motrice'a progresu
lui României socialiste.
' Strins unit in jurul partidului, po

porul român iși consacră toate for
jele înfăptuirii politicii sale de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Este supremul oma
giu adus luptei și jertfei înainta-

Silviu ACHIM

„ Crucii Roșii
în Capitală încep as

tăzi lucrările Congre
sului „Crucii Roșii" din 
România — una din
tre primele societăți 
de acest fel înființate 
in lume (la 4 iulie 
1876).

„Crucea Roșie", in- 
deplinindu-și rolul pe 
care este chemată să-l 
joace în contextul ge
neral al dezvoltării 
sociale in țara noastră, 
desfășoară o activitate 
vie, intensă In vede
rea lărgirii cadrului 
organizatoric, pentru 
sporirea contribuției 
sale la sprijinirea or
ganelor sanitare și so
ciale de stat. Organi
zația cuprinde astăzi 
4.7 milioane membri. 
Din rindul acestora, 
peste 14 500 comisii de 
„Cruce Roșie" iși des
fășoară activitatea în 
Întreprinderi, comune, 
instituții, școli, facul
tăți, cartiere. Din ele 
fac parte peste 125 000 
de muncitori, țărani 
cooperatori, ingineri, 
tehnicieni, ofițeri, per
sonalități ale vieții 
noastre științifice și 
culturale. La acestea 
se adaugă mil și mii

de formațiuni volunta
re — grupe sanitare 
și posturi dc prim a- 
julor — care, împreu
nă, alcătuiesc un activ 
numeros dc 400 000 de 
persoane ce muncesc 
in toate colțurile țâ-

bări și răspunsuri, 
concursuri pe teme 
igienico-sanitare. Fo
losind metodele speci
fice ale activității sale, 
organizația de „Cruce 
Roșie" a putut înregis
tra însemnate succese 
și in atragerea unui 
mare număr dc per
soane in- rindul dona
torilor onorifici de 
singe. In numeroase 
județe din țară, intre 
o jumătate și trei pă
trimi din cantitatea de 
singe recoltat provine 

la donatori ono-

I FAPTUL
'DIVERS
I-------------
I A pierdut

trenul

veche și 
loroasă tradiție a or
ganizației, pregătirea 
surorilor dc „Cruce 
Roșie", este acum con
tinuată : peste 11 mii 
de eleve urmează 
cursurile anilor I și II. 

„Crucea Roșie" iși 
aduce o valoroasă con
tribuție Ia răspindirea 
cunoștințelor sanitare 
in mase, organizind 
simpozioane, gale de 
filme, seri de între-

Paralel cu acțiunile 
pe plan intern, „Cru
cea Roșie" a desfășurat 
și desfășoară o bogată 
activitate pe plan in
ternațional, întreținind 
relații cu peste 100 de 
societăți și organizații 
naționale similare.

Congresul, făcind 
bilanțul activității din 
1966 și pină în pre
zent, va hotărî, totoda
tă, măsuri care să dea 
un nou impuls muncii 
de „Cruce Roșie", în 
vederea valorificării 
tradițiilor bogate și a 
experienței pozitive a- 
cumulate. îi urăm 
deplin succes.

IGara de Nord. Sosit cu trenul 
de )a șantierul Ștefan Vodă (Ia
lomița), unde lucra ca zidar,

I Mihai Constantin urma să facă 
o „baltă", pină la plecarea ce
luilalt tren, spre comuna nata-

Ilâ -- Glodeanu-Siliștea (Buzău). 
Oprirea fiind scurtă, M.C. s-a 
gindit că n-ar fi rău s-o „lun
gească" nițel la bufetul din ga-

Iră. Numai că, nițel cile nițel, a 
lungit cheful pină a făcut-o... 
lată. Tirziu, după miezul nopții,

Icășunîndu-i pe salarlații bufe
tului (care nu l-au mai servit, 
văzîndu-1 in starea in care se 
află), M.C. a Început să facă tă-

I răboi. De prisos să mai spunem 
I că M.C. a „pierdut trenul". Ur- 
I mătoarea legătură : peste trei 
I luni.

Dacă-i nuntă, 
nuntă să fie!

LA TELEFON, SAVINEȘTII.

„Poliamid IV//

în probe tehnologice
Mă aflu in fața ta

bloului de comandă 
al celui mai tinăr 
biectiv economic de 
aici : „Poliamid IV". 
Este cea de-a patra 
premieră industrială a 
anului 1973 de la Să- 
vi nești. Mai intii a 
fost instalația ..Fibra 
1000“, pusă in funcțiu
ne cu două luni mai 
devreme. A urmat fa
brica „Melana IV", 
unde atingerea para
metrilor proiectați 
pentru etapa 1 s-a 

! rpaliz^t .in devans cu 
10 luni. Apoi a pornit 
instalația de 
de la noua 
..Caprolactams
Iar ieri a intrat in pro
ducție „Poliamid IV", 
unde, după efectuarea 
cu succes a probelor 
„in alb", la o mane
vră executată cu mul
tă virtuozitate de că
tre maistrul loan Bir- 
zilă, și-a făcut apari
ția cea dinții șarjă de 
lactamă, ca materie 
primă fabricată 
aici. Toți citi 
fost de față am ur
mărit cu atenție pri
mele reacții pentru to
pirea caprolacramei. 
Indicatoarele tabloului 
de comandă iși încep 
traiectoria spre cele 
260 de grade, ca punct 
de metamorfozare a 
lactamei in granule 
poliamidice. Pentru a 
informa cititorii cu a-

o-

sinteză 
fabrică

III".

tot 
am

mănunte tehnice, am 
solicitat cuvîntul șefu
lui noii secții „Poli
amid IV" :

— Sînt inginerul Ion 
Birgean. Adaug că 
„Poliamid IV" va rea
liza o gamă foarte di
versă de produse, in
tre care fire de măta
se, fire .tip covor și 
tehnice, rețele cord și 
altele. Este o instalație 
prevăzută cu o dotare 
la nivelul tehnicii 
mondiale și utilizează 
o tehnologie proprie,, 
elaborată de chimiștii 
cdmbinalului. Ca o 
curiozitate, pentru ci
titorii „Scinteii", a- 
daug că numai firul 
de mătase care se va 
obține anual la „Po
liamid IV" acoperă de 
450 de ori distanța 
Pămint — Lună...

Tovarășul inginer 
Dumitru Stănescu, di
rector general adjunct 
al Centralei de fire și 
fibre chimice, mai a- 
dau,gă la această 
resiîondență următoa
rele :

— Prin începerea 
probelor tehnologice la 
„Poliamid IV" se cre
ează toate condițiile 
pentru ca numai insta
lațiile realizate aici, in 
anul 1973, să asigure 
o creștere de aproape 
trei ori a producției 
combinatului din Să- 
vineștL Mai concret,

co-

i volumul investițiilor 
materializate la Săvi- 
nești in acest an este 
egal cu tot ce s-a con- 

t struit aici, in ultimele 
L două cincinale.

— Care este eficien- 
. ța acestor investiții ?

— Față de 1959, cind 
au fost puse în func
țiune primele obiecti
ve de pe platformă, 
investiția specifică pe 
tona de produs de la 
„Poliamid IV“ și cele
lalte instalații con- 

• ștruite in 1973 a fost 
redusă cu 351 lei.

— Care este situația 
acum la „Poliamid 
IV“ ?

— Vă citesc primul 
raport de pe prima 
filă a „jurnalului de 
bord" al noii secții : 
„la „Poliamid IV" pro
bele tehnologice se 
desfășoară cu bune 
rezultate. După o pe
rioadă de 10 ziile de 
polimerizare. granu
lară, extracție, uscare 
și filare, operațiuni 
prevăzute de procesul 
tehnologic, vor apărea 

1 primele cantități de 
fire poliamidice".

Le 
vom 
nind 
tatul

dorim succes și 
reveni, consem- 
tot „la zi“ rezul- 
obținut

Ion MANEA
corespondentul 
„Scinteii"

în vizită la noii proprietari ai
vîndute din fondul de

prezent, în 
din fondul

Capitală 
locativ de

„Pină în 
s-au vindut __ _____ ___
stat peste 700 de apartamente cetă
țenilor care le dețin cu chirie" — 
se spunea, nu de mult, intr-o obiș
nuita informație difuzată pentru 
presă, publicată și de ziarul nostru. 
Reporterul a avut curiozitatea să . 
afle cine sint cei peste 700 de oa
meni care, in baza prevederilor Le
gii nr. 1 /1973, sau așezat definitiv 
in casele lor. Dar. oricit de mare 
ar fi tentația, cu 700 de oameni e 
greu să stai de vorbă. Am ales deci 
ca loc de investigație cartierul Dru
mul Taberei...

...Blocul OD 7. Un bloc mare, des
fășurat pe orizontală, cu aproape 
200 de apartamente. De la ferestre 
ne zimbe.se zeci de glastre cu flori. 
Deși a împlinit aproape un deceniu 
de cind a fost construit, blocul ara
tă ca nou-nouț. „Nu trebuie să vă. 
mire — ne explică unul dintre lo
catari. Locuiesc in el foarte mulți 
muncitori, care știu să prețuiască 
foarte bine avutul poporului. Dar 
vă rog să mă scuzați — continuă in
terlocutorul — m-am luat cu vorba, 
și nu v-am răspuns la întrebare. 
Ștefana Manolache locuiește la a- 
partamentul 141“.

Peste citeva minute sun la apar
tamentul indicat. Gazda, o femeie 
in puterea viratei. ne invită poli
ticos înăuntru.

— Ați cumpărat apartamentul, 
cum vă simțiți ca proprietar ?

în loc de răspuns, gazda mă În
treabă :

— Ce ziceți, nu e frumos ? 
merita să-1 cumpăr ? Acesta era vi
sul vieții mele după ce...

N-aveam de unde să știu că, în 
continuare, voi afla o poveste des
pre o viață încărcată cu mult dra
matism. dar și cu mult optimism. 
Acum șapte ani, soțul Ștefanei

Nu

Manolache a pierit intr-un accident. 
Femeia a rămas să crească singură 
doi copii — o fată de 13 ani, pe a- 
tunci, și un băiat de 6 ani. Nu-i 
ușor să lucrezi in schimburi (e lo
cul să spunem că Ștefana Mano
lache e muncitoare-sortatoare Ia 
Uzina de mașini electrice București) 
și, in același timp, să faci totul ca 
acasă copiii să nu resimtă lipsa 
mamei.

— M-am obișnuit cu greutățile 
și -am reușit — ne spune simplu. 
Acum, cind copiii au crescut mari, 
m-am gindi.t să le asigur un viitor. 
Veniturile mole, pe membru de fa
milie, sînt sub 1100 lei. Dar după 
ce am citit legea, n-am mai stat 
pe ginduri. Mi-am zis, am copii, și 
e bine să-i știu la casa lor... Așa că 
m-arh dus la C.E.C., am făcut un 
împrumut de 22 480 lei, am achitat 
avansul și am devenit proprietară. 
Apartamentul meu (apasă cu o sa
tisfacție lesne de înțeles ne cuvin- 
tul „meu") mă costă 92 480 lei. Are 
trei camere și e aproape nou. Nu 
mi-e ușor să achit această sumă, 
dar greul, acum după ce m-a aju
tat statul cu avansul, a trecut. De- 
acum încolo plătesc lunar o rată de 
440 lei...

Am aflat că Ștefana Manolache, 
care ciștigă lunar, in medie, peste 
2 000 lei, va încerca să achite mai 
repede decit prevede legea aparta
mentul. Pe ce se bazează acest op
timism. aflăm chiar de la ea.

— Fata a ieșit și ea acum pe lea
fă, e tricoteză la ..Tricodava”, Pe 
ajutorul ei — de, e fată, și-i mai 
trebuie multe — contez mai puțin. 
Dar din toamnă iese băiatul strun
gar, e la școala profesională, și 
strungarii cîștigă bine.

Vecinul de vizavi. Petre 
strungar Ia „Tinăra gardă", ne in-

Ion,

apartamentelor
stat

..apartamentulvită să vedem și... 
lui" (143).

— Am un băiat și o fată — ne 
spune Petre Ion — și, ca pe orice 
om, mă preocupă viitorul ior. In 
familie sintem trei salariați — eu, 
soția și băiatul — și era normal, 
ca oameni gospodari, să avem 
strinse ceva economii. Pe mine le
gea m-a găsit pregătit. Am achitat 
pină acum 37 090 lei din costul a- 
partamentului (3 camere — 92 000 
lei).

— Peste 15 ani achitați toate ra
tele și gata, nu ?

— Glumiți. în trei ani achit tot 
costul. In familia mea se ciștigă. 
in medie, pe lună, peste 5 000 de 
lei. Așa că mi-am propus să achit" 
lunar o rată de 1 600 lei. Nu e ușor, 
recunosc, dar nici impasibil. Avem 
in casă de toate, așa câ o vreme — 
așa se procedează, cind vrei să faci 
ceva — o să ne rezumăm la stric
tul necesar. Dar să lăsăm socote
lile, astea mi le-am făcut eu dina
inte. Spuneți-mi : 
mentul nostru ?

Gazda ne arată 
una mai cochetă 
deți, la calorifere .... ___ __
protecție, să nu se mai afume pe
reții". Sau : „O să fac o reparație 
generală, sînt meseriaș doar, și la 
instalațiile sanitare". Ascult atent 
aceste ginduri ale gazdei și nu pot 
sa nu remarc că apartamentul 143 
a încăput pe mina unui proprietar 
care e bun gospodar.

Cc-am mai putea adăuga acestor 
declarații ? Nimic altceva decit tra
diționala urare pe care o facem, 
din acest colț de pagină, tuturor 
color peste 700 de proprietari bucu- 
reșteni : „Să le stăpiniți sănătoși 1“

vă place aparta-

cele trei camere, 
decit alta. „Ve- 
o să fac ceva de

Constantin PRIESCU

I Mirele loan Rus, din Seini — 
Maramureș, a tinut să-l invite I 
la nuntă ?i pe vecinul său, Va- I

Isile Pușcaș.
— Iți doresc nuntă frumoasă | 
masă bogată — i-a spus V.P. I

Sînt tare bucuros că m-ai invi- | 
I tat. O să vin. Si, dacă-i nuntă, . 
I nuntă să fie !
s Nuntă a fost, dar nu cum tre- ! 
Ibuia să fie, și aceasta din pri- 1 

cina lui V.P., care și-a făcut a- I 
pariția după un alt chef și nu I

Imai avea... chef, decit de gilcea- | 
vă. Si. tocmai cind veselia era 
in toi. V.P. a tăbărit asupra bă- I 
trinului Stefan Cărăușan, lo- |

I vindu-l cu un par. Bătrînul a fost 
I internat in spital. Acum va pri-
I mi si V.P. o „internare". Dacă-i 
I lege, lege să fie ! Legea nu dă

cu parul, dar dă bine...

| Explozia
i din
j blocul 141

IDupâ ce a dat pe dușcă mai 
multe pahare, pe nemincate,

IVasile Jora, din blocul 141, a- 
partamentul 20, Ploiești-Nord, 
de cum a ajuns acasă, a inincat

Iși a adormit, uitind însă gazul 
aprins.'Cind s-a trezit, mahmur, 
avind poftă de-o țigară, nici n-a I 
apucat să aprindă bine chibri- I 

Itul. că o explozie puternică a | 
zguduit tot blocul. Atit de pu- . 
ternică, Incit V.J. a fost proiec- I 

Itat, cu ușă cu tot. la capătul co- I 
ridorului. Alte 10 apartamente ’ 
de la trei etaje au fost avaria- I

Ite : care cu pereți crăpați, care I 
cu uși scoase din țîțîni, care cu | 
mobila răsturnată, care cu gea- . 
muri sparte. „Eroul" exploziei I

Ise află la spital, cu arsuri și I 
vinătăi. Plus ce-1 mai așteaptă, 
după 1

j Răbdare 
J și tutun
® Plecat cu Qraba să distribuie | 
I țigări la diferite unități- de a- | 

limentație publică, Ion Vărzaru, 
șofer la agenția „Comturist" I

Idin Capitală, s-a intilnit pe I 
drum cu... zăbava, in persoana 1 
colegilor de muncă Paul Vlad | 
și Paul Iancu. Ajungind la lo- I 

Icuința lui I. V. (str. Pucheni I 
nr. 20), cei trei s-au apucat^ să . 
petreacă, pină cind au isprăvit I

I țigările.
— Țigări ? Avem berechet. 

Nu-i mașina ‘încărcată la poar- I 
tă ?

I— Că bine zici. Un pachet, | 
n-o fi... foc. *
N-a fost... foc un pachet I

I„Kent". Apoi insă, au mai luat | 
unul, și încă unul, încă o sută, 
incă două, pină la... 770 pache- I

Ite sustrase și „valorificate" (cu I 
și fără, suprapreț), prin inter- ’ 
mediul lui Victor Udrescu și | 
Ion Moldovan, salariați la două I 

I restaurante bucureștene. O vor- | 
bă spune că, pină nu faci foc, . 
nu iese fum. Se vede treaba că, I 

Ide la a'titea țigări, „fumul" fl I 
ajuns pină la organele de re
sort. Așa incit, după atita tu- I

It.un, celor trei li s-au dat clțiva I 
ani buni de... răbdare ! I

I 
| „Reacție în 
| lanț“ pe...
| autostradă

IJoi seara, 29 noiembrie. Au- ' 
tostrada București—Pitești, ki- I

Ilometrul 47. întuneric, ceață, I 
polei. Deodată. un tractorist I 
traversează nereglementar (și i 
neatent) autostrada. Un auto- I 
turism (5-B-6 879) condus (tot I 
neatent !) de Vasile Gheorghe 
Niță, tamponează tractorul și I 
rămine pe Ioc. A virmat o ade- I 
văratâ „reacție' in lanț" de tam- 1 
ponări. Bilanțul : 23 de autove- 1 
hicule ușor avariate, un picior I 

Irupt, citeva zgirieturi și un | 
tractorist „dispărut" In noapte, . 
ca să nu-și x'adă Isprava „la I 

■ lumina zilei".

’ Rubrică redactată de

I Petre POPA
Gheorqhe DAVID

If î corespondenții „Scinteii" • 

-----------------1

zimbe.se


SCINTEIA — simbătă 1 decembrie 1973 PAGINA 7

SOSIREA SECRETARULUI DE STAT 
AL MINISTERULUI ARMATELOR DIN FRANȚA

Vineri dimineața a sosit în Capl- 
* t Aymar Achille Fould. secretarul 
.. «Lat al Ministerului Armatelor din 
Franța, care face o vizită oficială in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
«-•au prezenți generalul de armată 
L’n Toniță, ministrul apărării na
ționale. generalul colonel Ion Ghcor- 
ch-, nrim-adjunct al ministrului 
apărării naționale si șef al Mar.lui 
Stat Major, generali și ofițeri snoc- 
riarL precum si Constantin Flitan. 
ambasadorul României la Paris.

Erau de față Francis 'Levasseur, 
ambasadorul Franței la București,’ 
/'■-oienent-colonelul Yvan Dujon. a- 
tașat militar, acro și naval, și membri 
al ambasadei.

I n amiază. Aymar Achille Fould. 
secretarul de stat al Ministerului

Armatelor din Franța, a făcut o vi
zită protocolară la Ministerul Apără
rii Naționale, unde a Toct primit de 
generalul de'armată Ion loniță. mi
nistrul apărării naționale. Cu arest 
prilc.i au avut loc convorbiri care 
s-au desfășurat Jntr-o atmosferă cor
dială.

★
Secretarul de stat al Ministerului 

Armatelor din Franța a depus oo- 
roanc dc flori la Monumentul eroilor 
patriei și la mormintele militarilor 
francezi din cimitirul Șerban Vodă. 
A vizitat apoi Academia militară.

Tn seara aceleiași zile, ministrul 
apărării naționale a oferit un dineu 
in onoarea secretarului dc stat al 
Ministerului Armatelor din Franța.

(Agcrpres)

Plecarea in R. P. Polonă a tovarășului Ștefan Andrei,
secretar al C. C. al P. C. R.

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Vnit Po
lonez, tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., a plecat vi
neri dimineață intr-o vizită dc prie
tenie in R. P. Polonă.

La aeroportul Otopeni a fost salu
tat de tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș și Constan
tin Vasiliu, adjuncți de șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
: rtid. A fost de față Wladyslaw

XVojtasik. ambasadorul R. P. Polone 
la București.

+
La aeroportul Okencie din Varșo

via oaspetele a fost intimpinat de 
Rvszard Frelek, membru al secre
tariatului C.C. al P.M.U.P.. șeful 
secției externe a C.C. al P.M.U.P., 
de alti activiști ai C.C. al P.M.U.P. 
A fost prezent Aurel Duca, amba
sadorul României la Varșovia.

în aceeași zi. tovarășul Ștefan 
Andrei a fost primit de Jozef 
Kempa. membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
prim-sccrctar al Comitetului Varșo
via al P.M.U.P. (Agcrpres)

Semnarea protocolului privind 
organizarea la București a sesiunii 

Uniunii Interparlamentare
Vineri dimineața s-a încheiat pvo- 

tooolul intre Grupui român din Uniu
nea Interparlamentară și Uniunea In
terparlamentară privind organizarea, 
la București, in primăvara anului 
1974, a sesiunii uniunii.

Documentul a fost semnat de Cor- 
ncliu Mânescu, președintele grupului 
român, și Pio Carlo Terenzio. secre
tar general al Uniunii Interparla
mentare. a

La solemnitate au participat Tudor 
Drăganu și Traian Ionașcu. vicepre
ședinți ai grupului român. Ion 
Mărgmeanu și Ilie Rădulescu, secre
tari, alți deputați membri ai grupu
lui.

A asistat, de asemenea, Vitaly 
Evseev, secretar general adjunct al 
Uniunii Interparlamentare.

(Agerpres)

SECRETARUL GENERAL AL UNIUNII
INTERPARLAMENTARE A PĂRĂSIT CAPITALA

Vineri după-amiazâ a părăsit 
Capitala secretarul general al Uniu
nii Interparlamentare. Pio Carlo Te
renzio. care. împreună cu Vitaly 
Evseev, secretar general adjunct al 
uniunii, a făcut o vizită in țara 
noastră la invitația Grupului român 
din Uniunea Interparlamentară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți C-omeliu Mânescu, 
președintele Grupului român din U- 
niunea Interparlamentară, Tudor 
Drăganu, vicepreședinte ai grupului 
român.

Intr-o declarație făcută presei 
înainte de plecare, exprimindu-șl sa
tisfacția de a fi avut onoarea să fie 
primit in timpul vizitei in România 
de președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Uniunii Interparlamentare. 
Pio Carlo Terenzio, a subliniat că 
in cadrul convorbirii cu șeful statu
lui român au fost abordate proble

mele privind contribuția parlamen
tară internațională, aspecte legate de 
activitatea organizației noastre in 
ceea ce privește securitatea euro
peană și pacea, precum și chestiuni 
ce vor fi incluse pe agenda sesiunii 
de la București.

Parlamentele pot avea un rol 
eficace, acționind pe diverse cai pen
tru statornicirea unui climat de 
pace, înțelegere și cooperare intre 
popoare, sprijinind eforturile îndrep
tate în acest sens ale guvernelor res
pective in cadrul O.N.U. sau in afa
ra acestei organizații.

Referindu-se la activitatea Grupu
lui roman in cadrul Uniunii Inter
parlamentare, dl. Pio Carlo Terenzio 
a remarcat participarea sa directă, 
activă, în toate domeniile și in mod 
deosebit in ceea ce privește proble
mele cooperării și securității.

(Agerpres)

0 DELEGAȚIE A COMITETULUI MUNICIPAL
BUCUREȘTI AL P. C. R. A PLECAT ÎN CUBA
O delegație a Comitetului munici

pal București al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Nicolae 
Y^-*  secretar al Comitetului mun:-

b. ’’ București al P.C.R., a plecat 
v.ner; dimineața în Cuba, unde, la 
invitația Comitetului Central al Par- 
i.dulii; Comunist din Cuba, va face 
o vizită in schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost salutată de tovarășii 
Dumitru Turcuș, adjunct 6c $<“f de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Petre, secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., de activiști 
de pant id.

A fost prezent Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

Reducere de prețuri la frigiderele 
cu compresor din producție internă

Cu începere de la 1 decembrie 
a.c. prețurile frigiderelor cu 
compresor din producție internă 
au fost reduse cu cite 500 lei 
bucata, după cum urmează :

la 4

compre- 
caDaci-

5 740 le:

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Gheorghe Cristescu
I^a 29 noiembrie 1973 s-n slins din 

viață, după o lungă șl grea sufe
rință. tovarășul Gheorghe Cristescu, 
militant de scamă al mișcării mun
citorești si socialiste din țara noas
tră. fost secretar general al Parti
dului Comunist din România, ales la 
primul Congres al P.C.R., in 1921.

Gheorghe Cristescu s-a născut la 
8 octombrie 1882. in comuna 
din fostul județ Vlașca, in
tr-o familie numeroasă de 
țărani săraci.

Cunoscind încă din tinere
țe. ca lucrător plănumar. 
greutățile vieții si exploa
tarea capitalisto-moșicrcas- 
câ. Gheorghe Cristescu s-a 
încadrat cu hotărire. încă 
din anul 1897, în mișcarea 
socialistă și muncitorească, 
forța politică și socială cea 
mal înaintată din socie
tatea românească din acele 
vremuri.

Orator talentat care înflă
căra masele la întrunirile 
muncitorești. Gheorghe Cris
tescu a luat parte activă la 
acțiunile do întărire a miș
cării socialiste din primul 
deceniu al veacului nostru, 
la crearea cercurilor socia
liste, la editarea ziarelor 
„România muncitoare" și 
„Lupta zilnică", la organi
zarea sindicatelor muncito
rești.

în 1907. la Conferința de 
la Galați a fost ales în co
mitetul de conducere a U- 
niunii Socialiste din Româ
nia. iar in anul 1908 în con
ducerea Comisiei Generale a 
Sindicatelor.

La Congresul din 1910, 
Gheorghe Cristescu a fost a- 
les sccratar al Comisiei Ge
nerale a Sindicatelor din 
România.

In muncile de conducere pe 
le-a îndeplinit in mișcarea sindica
lă — care acționa In legătură nemij
locită cu partidul politic al prole
tariatului, înainte de primul război 
mondial — Gheorghe Cristescu și-a 
adus o contribuție importantă la a- 
f ir marea clasei muncitoare și a or
ganizațiilor sale in viața social-po- 
litică a țării.

în timpul primului război mondial. 
Gheorghe Cristescu. aflat în terito
riul vremelnic ocupat de trupele Pu
terilor Centrale, a participat la or
ganizarea mișcării socialiste în con
diții de ilegalitate, la ridicarea ma
selor populare la lupta împotriva co
tropitorilor. Pentru activitatea sa re
voluționară a fost arestat de auto
ritățile de ocupație.

La sfirșitul războiului. Gheorghe 
Cristescu s-a aflat in primele rin- 
duri in activitatea de organizare a 
luptei maselor populare, a largii 
mișcări de solidarizare a proletaria
tului din România cu Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, cu 
revoluția proletară din Ungaria, cu 
lupta proletariatului din alte țări.

După singeroasa represiune a de
monstrației muncitorești de la 13 de
cembrie 1918 din piața Teatrului Na-

Copaci

țlonal, Gheorghe Cristescu. împreu
nă cu alți militant! revoluționari, a 
fost arestat și schingiuit. Eliberat 
din închisoare la puțin timp, tși con
tinuă neabătut activitatea revoluțio
nară. in conducerea partidului so
cialist. •

împreună cu alți militanți ai miș
cării muncitorești șl socialiste. 
Gheorghe Cristescu a fost ales, in

partid comunist. A luat parte la 
lucrările Consiliului General al 
Partidului Soc’alist și Sindicatelor 
din 30 Ianuarie—3 februarie 1921, in 
timpul cărora. împreună cu alt! mi
litant! ai aripii de stingă din partid, 
s-a plasat pe 
membrilor 
convocarea -.... -........... ........
general. în cadrul lucrărilor

doua rinduri, in anu 1919 și 
deputat in 
desfășurat o 
te, infierînd

unde 
activita- 

__  ___   dezlănțui
tă împotriva mișcării muncitorești 
și cerind guvernului să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață și muncă ale muncitorilor și 
țăranilor.

în această perioadă de mare în
semnătate in istoria mișcării mun
citorești din România. Gheorghe 
Cristescu militează neobosit pentru 
întărirea politico-ideologică a parti
dului socialist si transformarea a- 
cestuia in partid comunist, pentru 
dezvoltarea solidarității internationa- " 
le a celor ce muncesc.

în toamna anului 1920, conduce 
delegația partidului socialist din 
România care a purtat discuții la 
Moscova cu V. 1. Lenin și cu alți 
conducători ai Internaționalei a IlI-a 
Comuniste privind afilierea la a- 
ceasta a mișcării muncitorești din 
tara noastră.

După întoarcerea în tară. Gheor
ghe Cristescu si ceilalți delegați ai 
partidului au intensificat activitatea 
de pregătire a congresului, partici- 
pind la numeroase întruniri, la care 
s-a pronunțat cu fermitate pentru 
transformarea partidului socialist in

'X

A REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ

Excelenței Sale
General de armată JEAN BEDEE BOKASSA'

Președinte pe viață al Republicii Africa Centrală 
BANGUI

parlament, 
susținută 

teroarea

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

— Frigider electric cu com
presor ..Frigero“, model ca
binet, capacitate 140 1, de 
la 4 110 lei la 3 610 lei.

— Frigider electric cu com
presor „Frigero", model 
masă, capacitatea 140 1, de 
la 4 150 lei la 3 650 lei.

— Frigider electric cu com
presor „Frigero Super", ca

pacitatea 180 1, de 
lei la 4 300 lei.

— Frigider electric cu 
sor „Frigero Lux", 
tatea 240 1, de la 
la «5 240 lei.

Prin această măsură se vine ir 
sprijinul populației, care va be
neficia atît de reducerea de preț 
cît și de un consum electric mai 
scăzut, conferit de frigiderele ev 
compresor.

Aceste frigidere se vînd și ci 
plata în rate, cu un avans minirr 
de 20 la sută, restul sumei fiinc 
eșalonat în 18 rate lunare.

Azi, ultima zi pentru
LA CONCURSUL DUBLU 

PRONOSPORT...
Noua formulă tehnică de or

ganizare a concursurilor duble 
Pronosport", introdusă in zi

lele de 13 și 25 noiembrie, s-a 
bucurat de o buna primire din 
partea participant ilor. oferin- 
du-le șanse sporite de ciștig. 
Mi ine, 2 decembrie, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează un nou concurs 
dublu ..Pronosport", fiecare 
concurs desfășunndu-se sepa
rat și in paralel, avînd progra
me diferite, alcătuite astlei : 
programul 1 — cj meciuri din 
campionatele de fotbal divizia 
A și B din țara noastră -. pro
gramul II — cu Jn,5\uri«. campionatele de fotbal diviz.a 
A Șl B din Italia. Participarea 
se face pe buletine separate, 
fiecare concurs fiind de sine 
stătător, cu program și premii 
proprii.

depunerea buletinelor
...ȘI LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALĂ 
„PRONOEXPRES”

Tot astăzi este ultima 
pentru depunerea buletinelor 
la tragerea excepțională Pro- 
noexpres, la care se vor atri
bui autoturisme „Dacia 1 300“ 
și ,,Trabant 601“. excursii de 
cite două locuri și un loc in 
U.R.S.S. pe ruta : Kiev—Lenin
grad—Moscova (cu trenul), cu 
o durată de circa 14 zile, pre
cum și premii in numerar de 
valoare fixă și variabilă. Pen
tru atribuirea acestor ciștigurl, 
se vor efectua 5 extrageri de 
cite 8 numere din 45. în total, 
se extrag 40 de numere. Par
ticiparea se face cu buletine 
de cite 3 lei. 6 lei și 15 iei, 
precum și pe variante combina
te și combinații „cap de pod“. 
varianta de 15 lei avind drep
tul de participare la toate ex
tragerile.

zi

poziția majorității 
partidului, care cerca 
imediată a congresului 

con
gresului din mai 1921. a 
prezentat raportul de activi
tate al Comitetului Executiv, 
precum și raportul delegației 
care in toamna anului 1920 
a fost in Rusia sovietică. 
Fiind arestat in ziua de 12 
mal 1921. împreună cu cei
lalți congresiști care au vo
tat pentru transformarea 
partidului socialist in par
tid comunist, a fost deținut 
la închisoarea Văcărești si 
apoi implicat in procesul din 
Dealul Spirii, unde a avut o 
poziție demnă și curajoasă. 

Clasa noastră muncitoare, 
partidul comuniștilor au a- 
preclat in mod deosebit con
tribuția adusă de Gheorghe 
Cristescu la dezvoltarea miș
cării revoluționare și demo
cratice din România, aportul 
său la făurirea partidului 
comunist in mai 1921. pa
siunea și abnegația cu care 
a îndeplinit funcția de secre
tar general al Partidului 
Comunist din România pină 
la Congresul al III-lca din 
anul 1924, sarcină de înaltă 
răspundere, in care s-a afir
mat ca un militant înflăcă
rat șl luptător neînfricat 
pentru cauza celor ce mun
cesc. pentru viitorul socia
list al patriei.

în perioada următoare, în 
condițiile deosebit de grele 
in care . proletariatul român 

și-a desfășurat activitatea revoluțio
nară. Gheorghe Cristescu a făcut 
parte din conducerea Partidului So
cialist Unitar, iar după unificarea cu 
Partidul Social-Democrat — din con
ducerea acestuia. în ciuda prigoanei 
ia care a fost supus de regimurile 
reacționare, el a militat cu înflăcă
rare și consecvență împotriva fascis
mului. pentru unirea forțelor mun
citorești. pentru drepturi democrati
ce. pentru independența si suvera
nitatea națională a patriei.

în ultimii ani ai vieții sale, la o 
vîrstă înaintată. Gheorghe Cristescu 
a militat cu aceeași pasiune, prin 
scris și viu grai, pentru triumful 
ideilor socialismului, a salutat cu 
bucurie marile înfăptuiri ale po
porului nostru muncitor, prestigiul 
in continuă creștere al României so
cialiste.

Gheorghe Cristescu va râmîne în 
amintirea poporului nostru ca un 
exemplu de dăruire revoluționară, de 
slujire devotată a intereselor vitale 
ale poporului român in lupta împo
triva asupririi capitalisto-moșierești, 
pentru înaltele idealuri ale eliberă
rii naționale si sociale. pentru- 
triumful ideilor socialismului si co
munismului. ,

CONSILIUL CENTRAL AL UNIUNII
GENERALE A SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMÂNIA

DIN PARTEA COMISIEI PENTRU ORGANIZAREA FUNERALIILOR
Comisia pentru organizarea fune

raliilor tovarășului Gheorghe Cris
tescu comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al to
varășului Gheorghe Cristescu este

dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
Șos. Kiseleff nr. 2.

Pentru a-și lua rămas bun de la 
cel defunct, cetățenii au acces azi. 
simbătă. 1 decembrie a.c., între 
orele 9—13,30.

Mitingul de doliu și înhumarea vor 
aven loc azi, I decembrie a.c.. la ora 
14.30, la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa- 

pentru socialism.depus la Muzeul de istorie a parti-

în cursul zilei de vineri, cele două 
comisii de lucru ale Conferinței mi
niștrilor educației din țările europe
ne membre ale UNESCO au adoptat 
proiecte de recomandări privind am
plificarea cooperării universitare ; 
democratizarea invățămintului supe
rior ; orientarea activității Centru
lui european pentru invățămintul 
superior de la București ; perfecțio
narea sistemelor dc orientare pen
tru învâțâmintul postsocundar și uni
versitar ; educarea tineretului in spi
ritul ideilor de pace, înțelegere in
ternațională și cooperare ; educația 
permanentă ; lărgirea concepției de 
invățămint superior ; echivalarea și 
recunoașterea internațională a stu
diilor și diplomelor universitare ; 
studiul limbilor și culturilor popoare
lor europene ; cooperarea universi
tară in domeniul cercetărilor funda
mentale de interes comun etc.

In luările de cuvint in cele două 
comisii a fost subliniată contribuția 
pe care Centrul pentru invățămint 
superior al UNESCO o poate aduce 
la mai buna cunoaștere a diferitelor 
sisteme europene de invățămint su
perior. în intervențiile prezentate, 
in acest sens, s-a manifestat dorința 
ca acest for să ofere, periodic, date

statistice și informații cu privire la 
activitatea instituțiilor universitare 
de pe continent. în ansamblul acelo
rași preocupări, mai mulți vorbitori, 
intre care și delegația română, au 
sprijinit ideea ca Biroul pentru 
cooperarea științifică europeană al 
UNESCO să sprijine investigațiile 
științifice ale cadrelor didactice, 
schimburile de profesori și studenți, 
pe baza unor programe ce vor fi sta
bilite de o reuniune de experți in do
meniul respectiv, Rccunoscind că e- 
ducația permanentă este un factor de 
o Importanță esențială in dezvoltarea 
generală economică și socială, dezba
terile au scos in evidență necesita
tea introducerii pe scară largă a 
mijloacelor tehnice și pedagogice 
modeme. în ceea ce privește desfă
șurarea, in deplina sa amploare, a 
procesului de educare a tineretului, 
in spiritul păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale, s-a recomandat 
eliminarea din manuale și din alte 
mijloace de predare a 
tendențioase a istoriei și culturii di
verselor popoare, pentru ca tinere
tul să fie format încă din copilărie 
in spiritul păcii și respectului față de 
alte popoare.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3, 
decembrie, tn țară : Vremea se va 

încălzi ușor și treptat. Cerul va ti va
riabil, mal mult noros, In nordul și 
estul țării, unde vor cădea ninsori lo
cale. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 12 șl minus 
2 grade, izolat mal coborite, iar maxi
mele vor fi cuprinse intre minus 6 și 
plus 4 grade. în București : Vreme in 
încălzire ușoară. Cerul va fl variabil.

Cronica

prezentării

(Agcrpres)

t
PROGRAMUL I

9.00 Lumea copiilor
9.30 O viață pentru o idee 

Babeș — II.
10.00 Telex.
10.05 Selecțlunl din emisiunea 

„Cihtare patriei".
10.25 prim-plan. Ion Coinan. Erou 

al Muncii Socialiste, președin
tele C.A.P. Ciorăștl — Vran-

■ cea.
10.50 Portativ ’73.
11.10 Biblioteca pentru toți : Ion 

Plllat.
11.50 Muzică populară
12.C5 Telejurnal.
16.W Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație și 
actualitate literară. teatrală, 
cinematografică șl plastică.

16.25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune in limba germană. 
1R.15 Tragerea de amortizare ADAS.
18.25 Toamnă bâ:măreană — Sec

vențe din festivalul cultural- 
artistic al cintecului. portului 
și dansului popular.

18.40 Teleglob : Republica Africa 
Centrală — reportaj filmat

V.

19,00 Omul de lingă tine : „Secre
tarul de partid".

19.20 moi de seri : Lambsy și lupul 
(VII).

19.30 Telejurnal e Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
ho târî tor.

20,00 Cintecul săptămînli : „Din 
Carpațt la marea albastră",

20,05 52 de Inițiative în 52 de slip- 
tămîni.

20,15 Telcenclclopedla
21,00 Film serial : Mannix.
21.50 Cîntecele mele... Recital de 

muzică ușoară cu Mlhaela 
Mihai.

22.20 Telejurnal • Sport.
22.30 Hochei pe gheață : Româ

nia — Bulgaria (rezumat fil
mat).

22.50 „Ce mi-e drag adun în cfn- 
țett". Seară de romanțe pe 
muzică' de Alexandru Cor- 
nescu.

PROGRAMUL II

16,00 Film seria! : „In umbra 
lupilor". Episodul V — „Te
zaurul de aur".

17.00 întrebări șl răspunsuri : 
17,35 Telex.
17.40 Muzică populară
17.53 Istoria filmului sonor. „Voci 

In insulă". Cinematografie 
bulgară contemporană (1945— 

. • 1973).

în numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român 
și al meu personal, am deosebita plăcere de a transmite Excelenței 
Voastre, cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Africa Centrală, 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, iar 
poporului centrafrican prieten urări de noi și importante succese pe 
calea propășirii economice și sociale a țării sale.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie 
șl colaborare fructuoasă statornicite între România și Republica Africa 
Centrală, ca urmare a contactelor noastre personale, a convorbirilor 
purtate și a acordurilor încheiate cu ocazia vizitelor reciproce din ul
timii ani vor continua să se dezvolte pe toate planurile spre binele 
ambelor popoare, al înțelegerii internaționale și al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Recepție oferită de ambasadorul 
Republicii Africa Centrală

Cu prilejul Zile! naționale a Re
publicii Africa Centrală, ambasado
rul aceslci țări la București. Jean 
Claude Mandaba, a oferit, vineri, 
seara, o recepție.

Au participat Ilie Verdeț, prim- 
vlcepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Vasile Patili- 
ncț. ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții. Bujor

Almășan. ministrul minelor, petro
lului și geologiei. Cornelii! Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului 
Nicolae Ghenca, 
t-rului afacerilor 
soane oficiale.

Au luat, de asemenea, ,___  ,
de misiuni diplomatice acreditați in 
România, și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Unității 
adjunct 
externe.

Socialisto, 
al mlnis- 
alte per-
parte șefi

(Agerpres)
★

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macoveseu, a adresat o telegra
mă do felicitare ministrului aface-

★
rilor externe al Republicii Africa 
Centrală, Joseph Potolot, cu ocazia 
Zilei naționale a acestei țări.

(Agerpres)

Tn mijlocul Africii, 
pe platoul dintre ma
sivele Yade și Dar 
Challa. in zona unde 
savana se întrepă
trunde cu pădurea .e- 
cuatorialâ a fost pro
clamată, in urmă cu un 
deceniu și jumătate. 
Republica Africa Cen
trală. Rezultat al 
luptei pentru dezvol
tare de si.ne-stâtătoa- 
re a poporului centra
frican. acest eveni
ment, alături de pro
clamarea independen
ței, doi ani mai 
tirziu, a deschis țării 
largi perspective de 
progres. Ca urmare a 
eforturilor depuse 
pentru dezvoltarea e- 
conomică. pe harta ti- 
nărului stat au apă
rut. in anii care au 
trecut, circa 120 de 
noi întreprinderi. Gu
vernul centrafrican 
depune eforturi pen
tru amplificarea con
trolului silitului 
toate sectoarele 
activitate, pentru con
solidarea suveranității 
naționale asupra re
surselor tării : o hotă- 
rîre adoptată anul tre
cut prevede interzi
cerea exploatării de 
către străini a dia
mantelor. care Asigu
ră jumătate din 
niturile rezultate 
exporturi.

Planul cincinal 
dezvoltare, aflat 
curs de înfăptuire, 
prevede ca Dină în 
1975 valoarea produ
sului național brut să 
crească cu 52 la sută 
in raport cu anul 1970. 
în acest plan se acor
dă o atenție deosebită 
valorificării superioa
re a bogățiilor tării, 
creșterii in continuare 
a producției agricole, 
al cărei volum s-a 
triplat in ultimii ani.

Pentru a facilita va
lorificarea 
autohtone

în 
de-

ve- 
din
de 
in

produselor 
oe Diata

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație economică din 
Republica Salvador, condusă de dr. 
Ricardo Guillermo Castaneda Cor
nejo. adjunct al ministrului relații
lor externe.

★
Vineri seara, la Casa centrală 

armatei a avut loc adunarea festivă 
consacrată celei de-a 17-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate Revo
luționare ale Republicii Cuba. Au 
luat parte generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București.

Au fost prezenți Nicolas Rodriguez 
Astiazarain. ambasadorul Republicii 
Cuba la București și membri ai am
basadei.

După un cuvint de salut, rostit de 
genera.lul-maior Constantin Drăghici, 
despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit ambasadorul Ni
colas Rodriguez Astiazarain.

★
Orchestra filarmonică dc stat a 

R. P. Ungare, care ne vizitează țara

externă, «-a trecut la 
amenajarea cataracte
lor fluviului Ouban- 
gui, s-au întreprins 
lucrări de extindere a 
portplui din capitală, 
de moderniza";? a rețe
lei rutiere. Sint. tot
odată. in stadiu avan
sat citeva proiecte 
pentru punerea in va
loare a marelui po
tențial hidrotehnic. La 
sfirșitul anului trecut 
au început lucrările 
hidrocentralei de la 
Boali, de pe rîul 
Mbali.

Guvernul centrafri
can a înscris. de ase
menea, intre preocu
pările sale de prim 
ordin dezvoltarea în- 
vâtămîntului.

La Bangui funcțio
nează una din cele 
mai tinere universități 
de pe continent, pre
gătind cadre de spe
cialitate pentru nevoi
le economiei centra- 
fricane. în tinărul 
slat se desfășoară - o- 
amplâ acțiune de li
chidare a nestiinței de 
carte : aproximativ
două treimi 
populație este 
prinsă in diferite for
me de școlarizare.

între
Africa Centrală 
stabilit și se dezvol
tă relștii de prietenie 
și colaborare pe mul
tiple planuri — expre
sie a raporturilor ge
nerale de solidaritate 
activă a tării noastre 
cu lupta popoarelor 
din Africa, pentru in
dependentă si progres. 
Convorbirile i 
la București si 
gui de 
Consiliului 
României.
Ceaușescu. 
ședințele _____
Africa Centrală. Jean 
Bedel Bokassa. au 
marcat momente de 
importantă determi
nantă pentru dezvol-

in cadrul acordului bilateral de co
laborare culturală, a susținut vineri 
scara un concert in sala Ateneului 
Român. Avind la pupitru pe dirijo
rul Janos Ferencsik, orchestra a in
terpretat Muzică pentru coarde, 
percuție și celestă de Bela Barlok 

' și Simfonia a IV-a de Johannes 
Brahms.

Printre persoanele oficiale pre
zente la concert se aflau Ion Dodu 
Băian. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Ion 
Dumitrescu. președintele Uniunii 
Compozitorilor, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, Ferenc Martin, 
șl alti șefi de misiuni diplomatice.

★
Reputata soprană Elisabeth 

Schwartzkopf a sosit vineri după- 
amiazâ la București. Acompaniată 
La pian de Geoffrey Parsons din 
Anglia, cunoscuta muziciană va sus
ține duminică seara un recital la 
Ateneul Român.

(Agerpres)

• SPORTe-SPORT;»SPORȚ»SPOHT
BASCHET. - „CUPA CAMPIO

NILOR EUROPENI". La Viena. in 
cadrul optimilor de finală ale ..Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
feminin, echipa Politehnica București 
a inviris cu scorul de 94—73 (43—40) 
formația locală Union Garant.

Partida retur se va disputa la 6 
decembrie, la București.

*
La Anvers s-a disputat primul 

meci dintre echipa locală Racing 
Ford și formația Dinamo București, 
contînd pentru optimile de finală ale 
..Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin. Dună ce la pauză 
scorul a fost egal : 38—38. in final 
victoria a revenit baschetbaliștilor 
belgieni cu 75—65.

Partida retur se va desfășura la 
6 decembrie, la București.

TENIS.
țlonale de tenis ale Braziliei 
continuat la Rio de Janeiro 
disputarea sferturilor de finală __
probei de simplu bărbați. Jucătorul 
român Ion Tiriac l-a intilnit pe sud- 
africanul Cliff Drysdale, in fața că
ruia a pierdut in trei seturi : 6—2. 
3—6. 3—6.

TENIS DE MASA. — Continuin- 
du-și turneul in Suedia, reprezenta
tivele- de tenis de masă ale R. P 
Chineze au susținut, in localitatea 
Vgenersborg. noi intilniri cu selec
ționatele tării gazdă. Meciul dintre 
echipele masculine s-a încheiat cu 
scorul de 5—3 in favoarea forma
ției suedeze. întîlnirea feminină a 
revenit sportivelor din R. P. Chi
neză cu scorul de 3—2.

Campionatele interna- 
au 
cu 

ale

din 
cu-

România și
s-au

purtate 
... ,i Ban- 
presedintele 

. de Stat al 
Nicolae 

si pre- 
Ropublicii

tarea multilaterală a 
colaborării româno- 
ce.ntrafricane.

Avind la bază prin
cipiile înscrise in De
clarația comună sem
nată de cei doi pre
ședinți. relațiile din
tre țările noastre cu
nosc un curs continuu 
ascendent. Cu prilejul 
convorbirilor dintre 
cei doi președinți, in 
cursul acestei veri — 
a treia întâlnire la ni
vel înalt româno-cen- 
trafricana — s-a reali
zat Acordul general 
de colaborare intre 
țările noastre. înche
iat pe 10 ani, care 
prevede adîncirea re
lațiilor de prietenie și 
colaborare In domenii
le politic, economic, 
științific, cultural etc. 
Acordul stipulează in
tensificarea contacte
lor și schimbului de 
experiență, diversifi
carea relațiilor re
ciproce. S-au creat so
cietăți mixte pentru 
exploatarea, industria
lizarea si comerciali
zarea lemnului, pen
tru producția agricolă, 
pentru exploatarea și 
valorificarea zăcămin
telor de minereuri, 
hidrocarburi și dia
mante. Totodată, au 
fost hotărite lărgirea 
cooperării în proiec
tarea și exploatarea 
unor centrale electri
ce. valorificarea unor 
zăcăminte de minereu 
de fier și construirea 
unei unități meta
lurgice. dezvoltarea 
transportului etc.

Este o realitate cer
tă că dezvoltarea re
lațiilor dintre tarile 
noastre pe baze re
ciproc avantajoase co
respunde intereselor 
popoarelor român și 
centrafrican. cauzei 
păcii șl colaborării în 
lume.

Auqusîin 
BUMBAC

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigăîoare la tragerea Ia sorți 
lunară din 30 noiembrie 1973

O 3
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C Q

2 22
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^“ = 2
2 c r-.x g O rj -
3 b an-3
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Valoarea 
cîștigurlior

par
țială totals

1 22677 24 100 000 100 000
1 58640 36 75 noo 75 000
1 66517 19 so noo 50 600
I 00923 57 25 000 25 006
1 56366 11 io non 10 000
1 45274 29 5 000
l 92901 10 5 000
1 96343 45 s noo
1 74841 26. 5 000 20 000

Terml-
nația 
seriei

ton 074 01 2 000
too 047 38 2 000
100 301 18 2 000
too 465 33 2 000 800 000
100 (123 10 1 deo
too 7.38 11 1 06(1
100 705 07 1 000
100 422 47 1 000
ion 720 03 1 000
ion 685 50 1 000
100 105 34 1 000 700 600

1 non 65 37 800
1 non 93 51 800
1 060 83 20 800 2 400 000

4 109 TOTAL LEI : 4 180 000

Ciștigurile revin întregi, obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obiigațiunlilor ciștigătoare.

Plata câștigurilor se efectuează prin 
sucursalele (filialele) C.E.C.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 30 NOIEMBRIE 
1973

Fond general de premii : 896 666 Iei
EXTRAGEREA I : 34 28 71 3 88 65 85 
62 55

EXTRAGEREA a Il-a ; 75 33 44 64
47 69 14 18 52.



viața internațională
„Statele membre ale O.N.U. trebuie 

să folosească mai bioe organizația, 
să asigure respectarea botăririlor adoptate" 
Aprecieri elogioase la adresa inițiativei României de 
a aduce pe agenda sesiunii problema creșterii rolului 

O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 30 (AcerprcsI. 

— (Corespondență de la I. Floroiu). 
în Adunarea Generală au continuat 
dezbaterile asupra punctului dc pe 
ordinea dc zi intitulat ..Creșterea 
rolului O N U. în menținerea și în
răirea păcii si~ securității interna
ționale. in dezvoltarea colaborării 
intre toate națiunile, in promovarea 
normelor dreptului internațional in 
relațiile dintre state**.  înscris pe a- 
g‘ nda actualei sesiuni la inițiativa 
României.

în cuvintul său. ambasadorul U- 
rucuayului, Mario Mendez Rivas, a 
apreciat că asigurarea participării e- 
foct.ive a țârilor cu potențial militar 
r dus la viața internațională repre
zintă o garanție a atingerii țelului 
primordial al O.N.U. — pacea și so
lidaritatea. El a insistat asupra ne
cesității instituirii urgente a unui 
sistem de securitate internațională 
colectivă, arătind că principiilor 
dreptului international trebuie să li 
se a dau ce, imediat, un sistem co
respunzător și eficace care să împie
dice și să reprime actele de agre
siune. ..Securitatea trebuie sâ fie co
lectivă, universală și obligatorie. 
Lumea dc astăzi nu aspiră la o pace 
bazată pe forță, ci pe armonic, pc 
justiție, la o pace clădită pc bună
starea generală1*,  a precizat el.

Reprezentantul Ghanci, ambasado
rul Frank Edmund Boaten, a evocat 
necesitatea întăririi Organizației Na
țiunilor Unite pentru ca aceasta să 
poată răspunde într-o mai mare 
măsură aspirațiilor popoarelor. „Nu 
există nici o îndoială că O.N.U. a 
fost, in parte, slăbită și din cauză 
că unele state membre nu se con
sideră obligate de rezoluțiile adop
tate* 1 a arătat el.

Ref.-rindu-se. in continuare, la pro
blemele păcii și securității interna
ționale, reprezentantul ghanez a a- 
preciat că este necesară adoptarea 
unor acțiuni preventive pentru îm
piedicarea izbucnirii unor conflicte.

ORIENTUL
CAIRO 30 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. anunță că Republica Arabă 
Egipt a hotărit să suspende nego
cierile de la kilometrul 101, pe șo
seaua Cairo-Suez. Ahmed Anis. pur
tătorul de cuvint oficial al guvernu
lui de la Cairo, a declarat că Egip
tul a adoptat această hotărâre intru- 
cit Israelul se eschivează de la a- 
plicarea celei de-a doua clauze a A- 
cotduiuî pentru consolidarea înce
tării focului intre Egipt și Israel, re-

Olanda se opune instituționalizării intilnirilor 
la nivel înalt ale „celor nouă“ 
Declarația ministrului de externe Van der Stoel

HA GA 30 (Agerpres). — Olanda s>e 
va opune categoric oricărei tentative 
de instituționalizare a intilnirilor la 
nivel inalt a’? „celor nouă", precum 
și la constituirea unui fel de ..direc
tors *“ al șefilor de stat și guvern, a 
declarat Max Van der Stoel. min;s- 
trul afacer ’.or externe al Olandei. 
Van der Stoel, care a luat cuvintul 
joi scara in Camera Depwtaților. in 
cadrul dezbaterilor pe marginea po
li*  vii externe a Olandei, a opinat 
că „dacă conferințele periodice la

DONAȚII DE CĂRȚI ROMÂNEȘTI
NICOSIA

NICOSIA 30 (Agerpres). — în ca
drul unei fe.r.iv/.ăti organizate la 
M r. sterul Lx'âțănun‘ulu£ din Cipru.

r âtul cu afaceri al Românie: 
la Nicosia. Ion M. Anghel, a donat un 
număr de cărți și albume, dintre cele 
mai reprezentative ale artei și lite
raturii românești.

Cu această ocazie. reprezentantul 
român a subliniat că, prin interme- 
diul cărților donate, poporul cipriot 
va avea pos b;l.-tat-*a  de a căpăta noi 
informații d-'-spro trecutul si preocu
pă:', ie actuale ale poporului român, 
expriminda-șl convingerea că aceas
tă acțiune va contribui la adâncirea 
relațiilor prietenești existente intre 
cele două țări.

in discursul de răspuns, Andreas 

în cuvintul său. ministrul afaceri
lor externe al Norvegiei, Dagfinn 

vat rolul central pe 
caro O.N.U. și instituțiile sale spe
cializate trebuie să-l Bibă in rezol
varea noilor probleme ce apar in 
viața internațională, subliniind că 
..orice tendință de a exclude O.N.U. 
de la participarea la soluționarea si
tuațiilor conflictuale poate avea in
fluențe negative".

în intervenția sa, C- P. Panayota- 
cos. ambasadorul Greciei, a salutat 
inițiativa României. In continuare, 
reprezentantul Greciei a relevat ca-

■ iț „îmbu
nătățirii activităților organelor Na
țiunilor Unite, pentru ca acestea să 
devină o tribuna a comunității in
ternaționale. capabila să rezolve in 
mod eficient, cu participarea activă 
a tuturor statelor, mari sau mici, 
problemele pe care le ridică continuu 
realitățile zilelor noastre".

Ambasadorul Suediei. Olof Rvbeck, 
a elogiat România pentru inițiativa 
de a aduce problema creșterii rolu
lui O.N.U. pe agenda sesiunii. Tre
buie sâ medităm cu toții asupra ei. 
„Este de datoria guvernelor statelor 
membre să respecte principiile și 
obligațiile ce Ic revin prin Cartă. 
Toate statele membre trebuie să fo
losească mai bine organizația și. îm
preună. trebuie să cerem respectarea 
deplina a hotăririlor adoptate dc 
O.N.U. Numai in acest fel vom în
tări prestigiul și capacitatea organi
zației. in interesul tuturor națiuni
lor iubitoare de pace", a declarat 
vorbitorul.

„Este poziția fermă a guvernului 
meu — a arătat, in încheiere vorbi
torul — că destinderea internațională 
trebuie concretizată și confirmată 
prin acțiuni concrete în domeniul 
dezarmării. Rolul O.N.U. trebuie să 
fie întărit, in continuare, in acest do
meniu."

APROPIAT
feritoare la dezangajarea reciprocă 
a trupelor și retragerea lor pe pozi
țiile deținute la 22 octombrie.

TEL AVIV 30 (Agerpres). — Vi
neri a fost proclamată starea de a- 
larmâ totală in rindul armatei is- 
rae’.iene. Această hotărire — arată 
agențiile de presă — a fost adopta
tă in urma impasului in-care se afla, 
in prezent, convorbirile israeliano- 
egiptene de la kilometrul 101.

nivel înalt s-ar transforma lntr-un 
fel de comitet executiv, ar putea 
avea consecințe serioase asupra 
C.E.E.". El a menționat că țara sa a 
a-cceptat să participe la apropiata 
re'lin.iune la nivel înalț a „celor 
nouă" de la Copenhaga, datorită 
practicii la care recurg Franța. Ma
rea Britanie și Republica Federală 
Germania de a organiza reuniuni bi
laterale. la care țările mai mici ale 
C.E.E. nu sint invitate.

Hristodou’.ides. directorul Bibliotecii 
Ministerului învățârnintului. a mul
țumit călduros pentru operele de 
artă și literatură donate.

KINSHASA
KINSHASA 30 (Agerpres). — în

sărcinatul cu afaceri a.i. al Românie: 
in Republica Zair. Pavel Mo’dovea- 
nu. a donat Universității din Kinsha
sa un lot do cărți din partea B blio- 
tecii Centrale Universitare din Bucu
rești.

Au participat oficialități zaireze. 
profesori și studenti din Kinshasa. 
Au fost prezenți, de asemenea, mem
brii Ambasadei României, precum și 
cadre universitare române care acti
vează in Zair.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Preocupări pentru intensificarea ritmului de lucru

GENEVA 30 (Corespondență de la 
C. Vlad). — Vineri, in cadrul lucră
rilor colei de-a doua faze a Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
in Europa s-au întrunit. in ședință 
plenară. Comisia ihtii — pentru pro
blemele politice, juridice și militare 
ale securității — și Comisia a treia 
— pentru cooperare in domeniul cui-

Naționalizarea unor 
companii străine in Zair
KINSHASA 30 (Agerpres). — Pre

ședintele Zairului. Mobutu Șese 
Seko. a anunțat vineri naționalizarea 
tuturor companiilor străine care ac
ționează în domeniul agricol. „înce
pi nd do la 30 noiembrie, a spus el, 
plantațiile, formele pentru creșterea 
vitelor, formele agricole vor reveni 
zairezilor".

De asemenea, el a arătat că tre
buie considerate ca aparținând po
porului zairez toate concesiunile puse 
în valoare prin credite acordate celor 
ce aveau in folosință terenuri.

Hotărârea președintelui Mobutu 
este apreciată ca o nouă acțiune in 
vederea asigurării unui control spo
rit al statului in viața economică a 
țării. Odată cu aceasta, au fost a- 
nunțate noi initiative care fac parte, 
in ansamblu, din ceea ce a fost de
numit „efortul pentru zairizarea sta
tului" și care concretizează aceeași 
grijă a autorităților de la Kinshasa 
pentru ca bogățiile țării să fie valo
rificate in conformitate cu interesele 
propriului său popor.

CAMBODGIA

Puternice atacuri
agențiile d® presa transmit:

a!e forțelor patriotice
PNOM PENII 30 (Agerpres). — 

Forțele patriotice cambodgiene au 
preluat, vineri, controlul asupra 
orașului Vihear Suor. punct strate
gic spre căile de acces către Pnom 
Penh dinspre est. anunță agenția 
Router. Din cei 400 do militari lon- 
noliști care apărau Vihear Suor, la 
numai 24 kilometri nord-est de Ca
pitala cambodgiana, doar 100 au 
reușit să se retragă înainte de că
derea orașului.

Vihear Suor se afla sub puternica 
presiune a palrioților de aproape 
două luni. Este cea de-a treia pozi
ție importantă preluată de forțele 
patriotice naționale de eliberare 
khmere in decursul acestei luni, 
după Tram Khnar și Srari, situate la 
sud și sud-vest de Pnom Penh.

încheierea actualei faze a pregătirii misiunii 
cosmice sovieto-americane

MOSCOVA 30 (A-
gerpres). — Astronau- 
tii americani sosiți la 
Moscova pentru efec
tuarea pregătirii in 
comun cu cosmonaut ii 
sovietici, in vederea 
viitorului experiment 
spațial „Soiuz" — ,.A- 
pollo". și-au Încheiat 
activitatea La Centrul 
de pregătire al cosmo- 
nauților sovietici, după 
o perioadă de zece 
zile de intensă activi
tate, in care au stu
diat proiectul viitoru-

Amănunte

NEW YORK 30 (A- 
gerpres). — Datele 
transmise de sonda 
spațială americană 
„Pionccr-10" au per
mis oamenilor de ști
ință să tragă uncie 
concluzii imposibil de 
formulat numai prin 
observațiile terestre. 
Sonda spațială a do
vedit că plancta-gi- 

lui zbor și sistemele 
tehnice alo navei spa
țiale „Soiuz". Astro
nautul american Tho
mas Stafford a apre
ciat că prima reuniu
ne în formație com
pletă a' tuturor echi
pajelor navelor spația
le de tip „Soiuz" și 
.,Apollo" a fost deo
sebit de pozitivă din 
toate punctele de ve
dere. La rindul său, 
general-maior Vladi
mir Șatalov. conducă
torul programului de 

despre Jupiter 
de „Pioneer-10“
gant din sistemul nos
tru solar are, intr-a
devăr, un cimp mag
netic similar celui te
restru.

„Pioneer-10“ a des
coperit. de asemenea. 

,că la fiecare 10 ore. 
cit durează mișcarea 
de rotație a planetei 
in jurul axei sale, in
tensitatea cimpului

turii. educației, informațiilor și con
tactelor umane, precum și o serie de 
organe subsidiare.

în Comisia întil, participanțil au 
făcut o evaluare a stadiului in care 
se află lucrările organelor șale de 
lucru și au efectuat un schimb de 
vederi privind modalitățile dc desfă
șurare a lucrărilor in perioada ur
mătoare in vederea creșterii eficien
ței activităților conferinței.

Ca o idee general acceptată, s-a 
relevat necesitatea încheierii, pină la 
data de 14 decembrie, a dezbaterilor 
generale privind conținutul princi
piilor menite să guverneze relațiile 
dintre statele participante, precum și 
aspectele de fond privitoare la mă
surile de aplicare a principiilor și la 
aspectele militare ale securității. Se 
preconizează ca la reluarea lucrărilor 
conferinței, in ianuarie 1974, să aibă 
loc un schimb de vederi asupra pro
blemelor de ansamblu ale securității 
europene, urmi nd ca ulterior, intr-un 
timp relativ scurt, să se treacă la 
procesul de redactare a documente
lor finale.

Comisia a hotărit să țină la 7 de
cembrie o ședință consacrată in pri
mul rând contribuțiilor pe care unele 
țări riverane ale Mediteranoi. nepar
ticipante la conferință, le-au prezen
tat in cadrul acesteia, cu acest prilej 
fiind prevăzut, să se stabilească ur
mările care vor fi date acestor con
tribuții.

în cadrul ședinței Comisiei a treia 
au continuat discuțiile, pe baza pro
punerilor existente, cu privire la 
principiile și orientările globale ale 
cooperării in domeniile culturii, edu
cației. informațiilor și contactelor 
umane.

Comitetul juridic al Ca
merei Reprezentanților 3 
aprobat — cu 29 voturi contra 8 — 
numirea lui Gerald Ford in funcția 
de vicepreședinte al S.U.A. Votul în 
plenul Camerei este prevăzut pentru 
săptămina viitoare.

în capitala R.D. Germane 
s-a încheiat reuniunea reprezentan
telor organelor de conducere ale or
ganizațiilor de femei din unele țări 
socialiste. Pe ordinea de zi s-a aflat 
pregătirea Conferinței mondiale a 
femeilor, a Congresului Federației 
Democrate Internaționale a Femeilor 
și a Anului internațional al femeii 
— 1975. Din partea României a par
ticipat Suzana Gădea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor.

pregătire al cosmonau- 
ților sovietici, a re
levat că experiența 
dobindită in timpul 
pregătirii comune va 
permite punerea la 
punct maj amănunți
tă a activității viitoa
re. subliniind, totoda
tă. că intilnirile echi
pajelor celor două 
părți, desfășurate suc
cesiv la Houston și 
Moscova, au dus la 
consolidarea înțelege
ri! reciproce dintre 
membrii echipelor de 
zbor,

transmise

magnetic se modifică. 
,,Pioneer-10“ a relevat, 
totodată, că gravitația 
planetei, deci masa ei, 
este mai maro decit se 
calculase prin obser
vațiile terestre. înve
lișul magnetic al pla
netei conține mult mai 
multe elemente in sta
re gazoasă decit cel 
terestru.

0 nouă filială a Asociației 
de prietenie 

Marea Britanie-România
LONDRA 30 ^(Corespondență de la 

N. Plopeanu). — La Nottingham — 
important centru indusiri.il. comer
cial și universitar al Marii Brita
nii — a luat ființă o filială a Aso
ciației de prietenie Marea Britanie— 
România. Președinte al filialei din 
Nottingham a fost ales Roy Mason, 
Iar secretar William Soar. în fața 
unui numeros public. In rindul că
ruia se aflau reprezentanți ai cercu
rilor politice. culturale, precum și 
ziariști, Harry Gold, secretar al A- 
sociațicl de prietenie Marca Brita
nie—România, a vorbit despre rolul 
unei mal bune cunoașteri reciproce, 
in vederea extinderii relațiilor de 
prietenie, cooperare și colaborare 
dintre cele două țări și popoare, 
pentru a contribui la cauza păcii și 
securității in Europa. El a mențio
nat că numărul membrilor Asocia
ției de prietenie Marea Britanie— 
Romania este in . continuă creștere, 
dovedind atenția și interesul pe care 
ii acordă cetățenii britanici Româ
niei. Printre noii membri ai aso
ciației — a precizat el — se numără 
și lordul Listowel, vicepreședinte al 
Camerei Lorzilor.

Cu același prilej au fost prezen
tate două filme românești, iar in sala 
„Guild Room" au fost expuse cârti 
și reviste despre România.

L. Brejnev și-a încheiat 
vizita in India

DELHI 30 (Agerpres). — Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. și-a în
cheiat vizita oficială în India, ple
ci nd sore Moscova, anunță agenția 
T.A.S.S.

Tratativele interlaoțiene.
La Vientiane a avut loc cea de-a 
doua ședință a Comisiei centrale co
mune pentru transpunerea in viață 
a acordurilor realizate in cursul tra
tativelor dintrș Frontul Patriotic 
Laoțian și guvernul de la Vientiane.

La încheierea vizitei în 
Belgia a ministrului aface
rilor externe al R. D. Ger- 
Iîinîl6 Otto *̂ nzer> Q convorbi
rilor sale cu omologul său belgian. 
Renaat van Elslande. a fost dat 
publicității un comunicat comun in 
care se arată, printre altele, că au 
fost discutate posibilitățile încheie
rii unui acord de cooperare econo
mică. științifică și tehnică, precum 
și a unui acord in domeniul cultu
ral. Părțile au subliniat cu satisfac
ție evoluția procesului de destinde
re in Europa, reafirmi nd totodată 
dorința de a contribui activ la des
fășurarea cu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa.

La Bonn au încePut convor
biri in vederea încheierii unui a- 
cord de colaborare între Republica 
Federală Germania si Republica De
mocrată Germană in domeniul teh- 
nico-științific.

Guvernele R. P. Mongole 
și Cttnaâei a£1 hot5rît sa stabi_ 
leascâ relații diplomatice la nivel de 
ambasadă >— a anunțat agenția 
Monțame.

Hotărîrea țărilor arabe 
producătoare de petrol de 3 
opera, incepînd din luna ianuarie 
1974, noi reduceri in exportul lor de 
petrol riu va afecta Anglia și Franța 
— a declarat, la o conferință de pre
să. șeicul Ahmed Zaki Yamani, mi
nistrul saudit al petrolului, aflat la 
Londra împreună cu ministrul alge- 
rian al industriei și energiei. Belaid 
Abdessalam în cadrul unui turneu 
care include mai multe capitale oc
cidentale. El a subliniat că „națiu
nile prietene" cu statele arabe vor 
continua să primească lunar cantită
țile medii de petrol pe care le-au 
importat in cursul primelor nouă 
luni alo anului 1973. respectiv, înain
tea redeschiderii conflictului din O- 
rientul Apropiat.

Ministrul petrolului al Arabiei Sau- 
dite, Ahmed Zaki Yamani, și minis
trul alge-rian al energiei. Belaid Ab-

Acord înterguvernamental 
româno-sovietic

MOSCOVA 30 — (Corespondență 
de la N. Crcțu) : La Moscova a 
fost semnat un acord inlerguverna- 
mental româno-sovietic privind co
laborarea la construirea combinatu
lui minier de preparare a azbestu
lui de la Kicmbai.

Acordul a fast semnat In baza 
convenției generale din 0 iunie 1973, 
care prevede participarea țării 
noastre la realizarea acestui obiec
tiv, alături de alte țări interesate, 
membre ale C.A.E.R.

Potrivit prevederilor documentu

CONGRESUL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE
A REZISTENȚILOR

PARIS 30 — (Corespondență de la 
Paul Diaconescu). în această săptâ- 
minâ s-au desfășurat la Paris lucră
rile celui de-al șaptelea Congres al 
Federației Internaționale a Rczisten- 
ților (F.I.R.), in prezența a 300 de 
delegați din 22 de țări. Delegația 
țării noastre a fast condusa dc Ni- 
colae Guină, președintele Comitetu
lui foștilor luptători antifasciști din 
România. în cuvintul rostit la con
gres, reprezentantul român a prezen
tat pe larg eforturile întreprinse de 
guvernul și statul nostru pe linia 
destinderii in viața internațională, a 
înțelegerii și cooperării intre popoare, 
a dezarmării și a păcii. Vorbitorul a 
expus principiile pe care se înte
meiază politica externă a României, 
activitatea desfășurată de delegația 
română la Conferința pentru securi
tate și cooperare in Europa și a
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desselam. aflați în vizită la Bruxelles 
au avut vineri convorbiri cu primul 
ministru belgian. Edmond Leburton, 
și cu alte oficialități belgiene, in 
probleme legate de actuala penurie 
de petrol.

Un tribunal din Lisabona 
a condamnat la Închisoare pe dife
rite termene, precum și la suspen
darea drepturilor civile, două per
soane, acuzate de „propagandă sub
versivă". Unul din punctele actului 
de acuzare se referă la distribuirea 
ziarului „Lupta populară".

MARGINALII
„NEVOIA ÎNVAȚĂ PE OM“

„Mersul pe bicicletă 
creează bună dispozi
ție" — afirmă un om 
trecut de prima tine
rețe, caje pozează zim- 
bind in fața reporte
rului. „De cind am re
nunțat la automobil, 
ciștig in fiecare dimi
neață 11 minute pe 
drumul intre casă și 
birou" — declară acest 
funcționar, făcind elo
gii vehiculelor pe 
două roți. O altă fo
tografie il surprinde 
pe ciclistul amator fă- 
cindu-și drum cu ușu
rință printre sute de 
mașini stopate.

Așadar, economie de 
timp, chiar de... 
nervi, efort fizic dătă
tor de sănătate. Dar 
mai ales economie de 
bani, economie de 
corn busțibil.

La Paris, risipa de 
benzină era mai evi
dentă poate decit in 
oricare aii oraș al lu
mii. „leșiți seara in
tre orele 5 și 8 la una 
din porțile Parisului 
— iși îndemna citito
rii un ziarist. Tăiați 
un kilometru de bu
levard periferic și 
studiați-l. Veți număra 

intre 800 .și 1 000 de 
automobile înghesuite 
ca sardelele in cutie. 
Deplasarea se face 
prin salturi de cițiva 
metri și opriri de zeci 
de secunde. Priviți 
prin parbriz și veți 
descoperi că in 90 la 
sută din mașini se află 
un singur om : șofez 
rul. 40, 60, 90 de C.P, 
pentru un singur om. 
Nu este prea mult ? 
Este enorm, este ab
surd ! lată o dovadă a 
egoismului omului fa
ță de natură".

Dacă la kilometrul 
de bulevard analizat 
de autor sc adaugă 
alte sute de kilometri, 
reprezentind artere 
importante in care 
densitatea circulației 
este similară. atunci 
indignarea ziaristului 
parizian pare prea 
blinda.

Și totuși, după cum 
se vede și din aceste 
succinte extrase din 
presă, opinia publică 
începe să fie tot mai 
preocupată de criza de 
combustibil, ințelegind 
că nu este vorba dc o 
inlimplare, de un eve
niment de conjunctu

CONTRAOFENSIVA 
NEFUMĂTORILOR

lui, Republica Socialistă România 
va participa, prin livrări de măr
furi in avans și prestări de servicii, 
la realizarea combinatului minier 
de preparare a azbestului și a obiec
tivelor legate de acesta. La rin
dul său, Uniunea Sovietică va asi
gura României livrări de azbest, 
conform 4 cotei de participare.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, iar 
din partea sovietică de L. I. Zorin, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior al U.R.S.S.

amintit poziția țărid noastre față de 
principalele probleme ale lumii con
temporane. Nicolae Guină a fost re
ales in funcția de vicepreședinte al 
F.I.R.

Concomitent, la Paris s-a desfășu
rat Adunarea Generală a Federației 
mondiale a foștilor combatanți, la 
care din partea țării noastre a par
ticipat, ca observator, o delegație 
condusă de general de armată Iacob11* 
Teclu, președintele Comitetului orga
nizatoric ăl veteranilor din războiul 
antifascist.

în cursul zilei de joi a avut loc la 
Palatur UNESCO, in prezența lui Ed
gar Faure, președintele Adunării 
Naționale Franceze, o adunare la 
care au participat reprezentanți ai 
celor două organizații internaționale. 
Cu acest prilej s-a dat citire apelu
lui „Pentru o Europă a păcii", lan
sat de Federația Internațională a Rc- 
zistenților. Au fost prezenți membr i 
delegațiilor din țara noastră.

PLENARA C. C.
AL P. C. BULGAR

SOFIA 30 (Agerpres). — în zilele 
de 28 și 29 noiembrie, la Sofia au 
avut loc lucrările plenarei. C.C. al 
P.C. Bulgar, care a examinat proble
me privind sectorul agricol.

La încheierea plenarei — care s-a 
bucurat de o amplă participare a 
factorilor de răspundere din dome
niul agriculturii și din sectoare a- 
propiate. precum și din alte sfere 
ale vieții sociale — a luat cuvintul 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat.

Plenara a adoptat în problemele 
examinate o hotărire care urmează a 
fi dată publicității in următoarele 
zile.

ră, ci de semnele con
crete ale unei penurii 
privind întreaga ome
nire. Soluții există. De 
la crearea unor culoa
re pentru biciclete și 
pină la reluarea in 
studiu a motoarelor a- 
tomice pentru navele 
comerciale de mare 
tonaj. Zeci și zeci de 
propuneri apar zilnic 
din partea specialiști
lor.

Dar problema esen
țială rămine schimba
rea mentalității oame
nilor. De la mentalita
tea risipitorului la 
mentalitatea economul 
lui. Un exemplu este 
concludent : de 12 ani 
un profesor american 
iși extrage benzina 
necesară din deșeuri 
și gunoaie, printr-o 
instalație realizată de 
el. Dacă pină nu de
mult vecinii il consi
derau un excentric, 
acum savanții vin să-i 
studieze instalația.

„Nevoia il învață pe 
om" — după cum spu
ne o veche vorbă ro
mânească.

Paul 
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9 ORAȘUL-SERÂ PO
LAR. arhitecții sovie
tici au elaborat recent proiectul 
unui oraș care urmează a fi con
struit dincolo de Cercul polar. 
„Sfera urbană", cum este denumit 
proiecrjl, ne înfățișează viitorul 
oraș al Nordului acoperit de o 
uriașă cupolă cu o suprafață de 3 
kilometri pătrați. confecționată

dintr-un material de poliester, re
zistent și transparent. După cum 
scrie revista „Sputnik", în orașele- 
cupolă se vor construi clădiri ad
ministrative și locuințe și vor func
ționa întreprinderi industriale, ser
vicii publice și de transporturi. In
stalații speciale vor menține o tem
peratură constantă, echivalentă ce
lei existente in regiunile cu climă 
temperată.

• BĂTRINETI MAI ÎNDE
LUNGATE. Indicele mortalității 
in rindul „celei de-a patra virste" 
(persoane trecute de 85 de ani) este, 
ca și cel al mortalității infantile și 
al adulților, in regres. Acest lucru 
a fost constatat printr-o riguroasă 
anchetă întreprinsă dc statisticieni 
in Datru țâri — Franța, Olanda. El
veția și Suedia. Concluziile lor se 
referă la ultimele 3—4 decenii și, 
după cum presuoun specialiștii, de
monstrează un fenomen fără pre
cedent in istorie. înainte de cel 
de-al doilea război mondial, la 
100 000 de bărbați trecuți de 85 de 
ani doar 3 189 atingeau 95 de ani 
și 209 — 100 de ani. După război, 
aceste cifre se prezintă a-'f'-l : 4 619 
bărbați au 95 de ani și 379 — 100. 
Numărul femeilor in virstâ de 95 
de ani a crescut de la 4 913 la 7 397. 
iar al centenarelor de la 322 la 711. 
O altă statistică întreprinsă in Bel
gia confirmă aceeași tendință. Nu
mărul belgienilor trecuți de 85 de 
ani a sporit de la 20 500 în 1930. 
la 72 600 in prezent.

• LACUL MISTERIOS I 
în Australia, in apropierea Cambe- 
rei, există un lac pe care locuitorii

riverani l-au „pierdut" de trei ori 
pină acum și tot de atitea ori l-au 
„regăsit". Descoperit in 1820 si 
avind respectabila suprafață de 
circa 240 kmp, lacul dispare, mai 
bine zis seacă intr-atît, incit pe 
fundul său crește iarba și turmele 
de oi pasc in tihnă, printre vapo
rașe și debarcadere ajunse... pe us
cat. Apoi, apa se reîntoarce și creș
te, incit pe oglinda ei abia se dis
ting virfurile stilpilor electrici in
stalați in sezonul „uscat". Lacul 
mai prezintă o particularitate nu 
mai puțin stranie. Peștele, cu care 
a fost populat de citeva ori oină 
acum, moare chiar in perioadele 
cu apă. deoarec-1. după cum s-a 
constatat, temperatura apei cu
noaște creșteri brusce. Și acest fe
nomen a rămas pină acum fără ex
plicație....

• IDENTIFICAREA DUȘ
MANULUI NR. 1 AL FICA
TULUI. Un grup de savanți ame
ricani a reușit pentru prima oară 
in istoria microbiologici să izoleze 
și să facă observații asupra virusu
lui hepatitei virale infecțiqase. 
Fotografiat cu ajutorul micro
scopului electronic, acest virus

apare sub forma unei minuscu
le particule sferice. Descoperirea 
lui — se arată in știrea agenției 
France Presse — va permite cer
cetătorilor să perfecționez^ compo
ziția gamaglobulinei — singurul 
tratament cunoscut in prezent îm
potriva acestui redutabil dușman.

0 FILATELIA - UN CO
MERȚ RENTABIL. Veniturile 
statelpr provenite din vînzarea 
timbrelor destinate filalcliștilor se 
ridich la sume apreciabile. în Ita
lia, de pildă, standurile filate
lice desfac anual 4 miliarde de 
timbre. Pentru producția unui tim
bru cu o valoare nominală de 50 
de lire statul cheltuiește cel mult 
2 lire. în micile state europene — 
Liechtenstein. Andorra, San Marino, 
Vatican — 90 la sută din tirajul 
timbrelor este solicitat de colecțio
nari, pasiunea lor constituind una 
din principalele surse de venituri 
bugetare. La San Marino s-au vîn- 
dut in cursul anului trecut timbre 
in valoare de peste 2 miliarde lire 
italiene. Vaticanul a obținut în 
cursul anului 1972 peste 2.5 miliar
de lire italiene din desfacerea tim
brelor destinate filaleliștilor.

Au trecut mai bine 
de 10 ani de cind spe
cialiști din toată lumea 
au adus dovezi in
contestabile asupra u- 
nui fapt de mult timp 

. observat : că fumatul 
mărește in mod dras
tic riscul îmbolnăvirii 
că i io r resp ira tori â, a 
inimii și a circulației 
singehâ, favorizind 
probabilitatea unui de
ces timpuriu. Re
vista engleză „NFAV 
SCIENTIST" aprecia
ză că : „la ora actuală 
fumatul este cea mai 
dăunătoare formă a 
poluării aerului". De 
exemplu, copiii ai că
ror părinți fumează 
suferă mult mai des 
de afecțiuni ale căilor 
respiratorii decit copiii 
nefumătorilor. Iată de 
ce Ministerul britanic 
al Sănătății a editat o 
mare pancartă pe care 
scrie cu ironie : „Cite 
țigări fumează zilnic 
copilașul dumneavoas
tră ?“

Cu toate că semna
lele de alarmă din 
partea forurilor medi
cale sânt tot mai insis
tente, statistici F.A.O. 
(Organizația pentru A-

limentație și Agricul
tură) arată că din 
1962 și/ pină acum co
merțul mondial cu tu
tun a crescut cu 50 la 
sută. Dacă am încerca 
să ne imaginăm con
sumul de tutun de pe 
tot globul am avea in 
față un munte uriaș 
in stare să concureze 
cu Himalaia. '

Nu e de aceea de 
mirare că, în ultimul 
timp, nefumătorii „po
luați", părăsindu-și re
duta simplului refuz, 
devin tot mai activi 
in lupta împotriva fu
matului.

Și „contraofensiva" 
nu rămine fără efect : 
in foarte multe țări 
ale lumii, fumatul in 
săli, in vehiculele 
transportului in co
mun, in instituții pu
blice și in unități co
merciale a fost inter
zis cu totul sau limi
tat la anumite „rezer
vații". Nu o dată poli
țiști varșovieni ii o- 
presc pe conducătorii 
de vehicule publice 
care fumează și le țin 
admonestarea de rigoa
re. în Bulgaria, cei care 
fumează in birou au

nevoie de aprobarea in 
scris a colegilor ne- 
fumători. în S.U.A., 
reclama pentru diferi
tele mărci de țigări, 
prin intermediul tele
viziunii, a fost inter
zisă. în Suedia, ince- 
pind din 1975, nu se va 
mai vinde tutun mi
norilor, iar primele la 
asigurările de viață 
ale fumătorilor vor fi 
mai mari decit ale ne
fumătorilor. In R.F.G. 
medicii și sindicatele 
combat fumatul ca pe 
o maladie : „Societatea 
germană pentru sal
vare — scrie revista 
„DER SPIEGEL" _ a 
organizat anul acesta 
o cură do dezintoxi
care pentru fumători 
inveterați".

Adevărul e că atât 
medicii, cit și socio
logii își pun puține 
speranțe în posibilita
tea de „reeducare" a 
marii majorități a fu
mătorilor de azi. dar 
țin cu orice preț să 
pună la adăpost de 
„patirria fumatului" cel 
puțin generațiile vii
toare.

L. CORCIU
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