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rostită la încheierea lucrărilor
ședinței plenare a C.C. al P.C.R.

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central dezbătut) probleme de mare însemnătate actuală ale activității partidului și statului, ale dezvoltării societății noastre socialiste. în cadrul plenarei au fost examinate în mod 'Aprofundat proiectele planului și bugetului de stat pe a- nul 1970 — ultimul an al cincinalului — s-au discutat propunerile privitoare la majorarea pensiilor țăranilor cooperatori, au fost analizate măsurile pentru organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme la Comitetul Central și la organele locale de partid, au fost stabilite sarcini pentru îmbunătățirea consultării și informării activului de partid, a comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii asupra activității organelor de partid și de stat, a politicii interne și internaționale a partidului și guvernului. Plenara a analizat și aprobat, de asemenea, activitatea delegației noastre la întilnirea conducătorilor de partid și de stat din țările socialiste, care a avut loc la Moscova în zilele de 3—4 decembrie a.c. Desfășurarea lucrărilor în grupe de lucru și în ședințe plenare a dat posibilitatea unui mare număr de e. tovarăși să-și spună cuvintul asupra problemelor Ia ordinea de zi, să formuleze aprecieri pozitive și critice, propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea continuă a activității noastre viitoare.>, Cum era și firesc, în cadrul* dezbaterilor plenarei problemele economice au ocupat locul principal. Vorbitorii s-au referit la principalele probleme ale îndeplinirii planului în curs, au desprins concluzii pentru anul ce vine, au examinat atent posibilitățile de care dispun ministerele, județele, întreprinderile economice pentru realizarea prevederilor planului pe 1970. au subliniat direcțiile principale către care trebuie să ne îndreptăm eforturile pentru a a- tinge țelurile pe care ni le propunem. Desigur, criticile aduse aici, propunerile care au fost făcute vor trebui ■ analizate în mod aprofundat atît de ministere, cît și de organele Comitetului Central și de Consiliul de Miniștri. Organele noastre de partid și de stat vor trebui să examineze cu a- tenție toate problemele reieșite din dezbaterile plenarei, să ia măsuri pentru soluționarea lor cu prilejul definitivării prevederilor de plan cît și in întreaga activitate practică ce se va desfășura pentru înfăptuirea acestora.în realizarea marilor sarcini stabilite pentru 1970 ne sprijinim pe o bază economică trainică și pornim totodată de la rezultatele bune Sbținute în acest an. Este apreciabil faptul că la producția industrială se prelimina în 1969 un ritm de creștere, față de anul trecut, de 10,7%. Activitatea industrială a fost orientată . mai hotărît anul acesta spre iasimilarea de produse noi, cu tehnicitate superioară, spre extinderea ramurilor moderne legate de revoluția tehnico- științifieă contemporană, spre valorificarea superioară a resurselor noastre materiale; a sporit și mai mult contribuția industriei la dotarea tehnică a economiei naționale. Pe ansamblul industriei republicane, productivitatea muncii crește cu circa 5,3 la sută față de anul trecut: se prelimină, de asemenea, realizarea indicatorilor de plan în ce privește reducerea prețului de cost.în agricultură producția de porumb, floarea-soarelui și îndeosebi de fructe a înregistrat creșteri față de anul 1968. Deși am avut de făcut față și în a- cest an unor condiții climatice nefavorabile care au determinat. la unele culturi, recolte mai mici, pe ansamblu

putem spune că producția a- gricolă asigură aprovizionarea populației cu produse agro-a- limentare, satisface nevoile e- conomiei naționale.Nu putem să nu menționăm însă faptul că în economia noastră au existat în a- cest an și o serie de neajunsuri, atît în industrie cît și în agricultură. Trebuie relevat îndeosebi faptul că anul trecut nu S-au luat din timp măsurile necesare pentru a- sigurarea ritmică a aprovizionării tehnico-materiale; a- provizionarea a continuat să se desfășoare anevoios ceea ce a adus prejudicii activității întreprinderilor, muncii pentru realizarea planului. Aceste neajunsuri au făcut necesare eforturi suplimentare din partea întreprinderilor, a oamenilor muncii ‘pentru 'îndeplinirea planului. Menționez acest lucru deoarece este necesar să tragem toate concluziile pentru viitor. Tovarășii care se ocupă de sectorul aprovizionării tehnico- materiale trebuie să ia toate măsurile ca această problemă să fie în sfîrșit rezolvată.în ce privește agricultura, pe lingă greutățile datorate climei, trebuie să spunem că s-au manifestat și neajunsuri în munca organelor agricole, a tovarășilor care au îndrumat și condus activitatea în acest sector, și care au generat repercusiuni negative asupra îndeplinirii planului de sporire a producției a- gricole.Anul acesta realizăm un volum de investiții de peste 62 miliarde lei; pînă la 1 decembrie au fost puse în funcțiune 335 capacități industriale și a-< gricole, care au făcut să sporească și mai mult potențialul economic național. Se poate spune că economia noastră socialistă a cunoscut și în acest an o evoluție dinamică, s-a dezvoltat în ritmuri susținute, asigurînd creșterea venitului național, creînd noi posibilități pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate.' Toate succesele dobîndite în acest an în dezvoltarea economică a patriei sînt rodul muncii însuflețite, pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, care înfăptuiesc neabătut politica marxist-leninistă a partidului, de modernizare continuă a forțelor de producție, sporire a avuției naționale, de asigurare a progresului multilateral al societății noastre socialiste.La obținerea acestor rezultate pozitive și-au adus din plin contribuția organele și organizațiile de partid. comitetele orășenești, municipale și-județene ale partidului: miile și- miile de comuniști care lucrează în toate domeniile vieții sociale si care traduc în viață cu pasiune și înalt simț de răspundere linia politică a partidului. Partidul nostru a desfășurat, în această perioadă. o amplă muncă organizatorică și politică pentru mobilizarea energiei și spiritului de inițiativă al oamenilor muncii în lupta pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, pentpu punerea tot mai largă în valoare a marilor rezerve și posibilități de care dispune economia noastră socialistă. Un rol important a a- vut în acest sens întrecerea pornită la începutul anului între organizațiile județene de partid. Din datele preliminare rezultă că în majoritatea județelor angajamentele vor fi îndeplinite și depășite, rezultate bune obținînd în special județele Iași, Maramureș. Prahova, Brașov, Neamț, Cluj, Vrancea, Satu Mare, Suceava și Galați. Se prevede obținerea. în cadrul întrecerii, peste plan, a unor însemnate cantități de fontă, oțel, laminate, fibre sintetice, tricotaje, încălțăminte etc.Desigur, rezultatele din a

cest an puteau fi și mai bune dacă în activitatea economică nu s-ar fi menținut o serie de lipsuri care influențează negativ eficiența producției, gradul de utilizare a resurselor noastre materiale și umane. Țin să subliniez încă o dată acest lucru pentru că avem datoria să desprindem cele mai serioase învățăminte din modul cum s-a desfășurat activitatea în trecut, să acționăm cu toată hotărîrea pentru lichidarea neajunsurilor manifestate, dintre care unele dăinuie de mai mult timp, să luăm măsurile cuvenite pentru a asigura îndeplinirea riguroasă a tuturor sarcinilor de ordin cantitativ și calitativ ale planului pe 1970, de care depinde traducerea în viață a prevederilor întregului plăn dă 5 ani.Ați remarcat, desigur, din examinarea proiectului de plan prezentat plenarei, că și în anul 1970 se va menține un ritm înalt de creștere economică, care va asigura nu numai realizarea ci, în multe privințe, chiar și depășirea prevederilor inițiale ale cincinalului; pentru 1970 se planifică realizarea unei producții industriale în întreprinderile socialiste de 295 miliarde lei, a unei producții agricole de aproape 87 miliarde lei, precum și obținerea unui venit național de circa 213 miliarde lei. Totodată. în anul viitor economia noastră va cunoaște noi schimbări calitative, de ordin structural, prin dezvoltarea susținută a ramurilor indus- z triale moderne, lărgirea și perfecționarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, a, construcțiilor și transporturilor, prin intensificarea participării la cooperarea economică și tehnico-științifică internațională. la schimbul de valori mondial.O caracteristică principală a planului pe 1970 este punerea unui accent deosebit pe ridicarea eficienței întregii activități economice, concentrînd e- forturile ministerelor, centralelor și întreprinderilor spre folosirea cît mai rațională, cu randament maxim, a capacităților de producție, spre micșorarea consumurilor de materii prime și combustibil, ridicarea intr-un ritm mai intens a productivității muncii și reducerea costurilor de producție. Datorită proceselor pozitive care au avut loc în economie în ultimii ani, precum și măsurilor ce se vor lua pentru sporirea eficienței economice, se prevede realizarea unei creșteri mai accentuate a venitului național decît a produsului social; în timp ce produsul social se va mări cu lp,3 la sută față de 1969, venitul național se planifică să crească într-un ritm de 12 la sută.• Prin îndeplinirea prevederilor, planului pe 1970 se asigură baza materială pentru viitorul cincinali pentru înfăptuirea o- bieqtivelor stabilite de Congresul al X-Iea al partidului, în acest scop se va realiza un volum de investiții ce depășește cu 3,1 miliarde lei nivelul prevăzut pentru acest an în actualul cincinal; în 1970 se deschid circa 250 noi lucrări pentru obiective economice importante. De asemenea,, se va acționa pentru lărgirea bazei de materii prime, se vor lua măsuri pentru pregătirea unui mare număr de cadre calificate, precum și pentru participarea mai activă și eficientă a cercetării științifice la soluționarea problemelor dezvoltării economiei.Fără îndoială, sarcinile cuprinse în planul pe anul viitor cer eforturi deosebite — dar avem toate condițiile pentru a le îndeplini. Prevederile planului pe 1970 sînt dimensionate în raport cu posibilitățile reale ale economiei noastre, răspunzînd în același timp 

■

cerințelor dezvoltării sale în ritm susținut. Capacitățile productive existente și cele care vor fi puse în funcțiune în a- nul viitor permit nu numai realizarea integrală a nivelelor de producție stabilite în toate ramurile, ci și depășirea lor. Există condiții pentru a asigura aprovizionarea teh- nico-materială necesară înfăptuirii sarcinilor planificate, desfășurării ritmice a activității economice. Oamenii muncii, cadrele din economie, organele și organizațiile de partid au acumulat o valoroasă experiență în activitatea economică, in lupta pentru perfecționarea continuă a a- cesteia, și avem convingerea că, mobilizîndu-și întreaga capacitate creatoare, vor obține noi succese în extinderea și-întărirea bazei tehnico-materiale a noii noastre orîn- duiri, asigurînd condițiile pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.
Tovarăși,Tn continuare doresc să mă refer la cîteva probleme mai importante ale activității noastre economice în perioada actuală.Proiectul de plan relevă cu claritate că în conformitate cu linia generală a partidului nostru de industrializare socialistă a țării vom acorda și în anul viitor o deosebită a- tenție dezvoltării industriei.Producția industrială urmează să sporească în 1970 cu 11,3 la sută, din care grupa A cu 11,8 la sută, iar grupa B cu 10,2 la sută. Prin realizarea, acestor prevederi ponderea producției industriale în produsul social. calculată în prețuri constante va ajunge la 65,7 la sută față de 60 la sută în pri- mu] an al acestui cincinal.Un obiectiv de primă importanță al planului pe anul 1970 este dezvoltarea și folosirea cît mai judicioasă a bazei proprii de materii prime, în acest-scop se prevăd sarcini importante în domeniul industriei miniere, a cărei producție urmează să crească în anul viitor cu 12,8 la sută, îndeosebi pe seama majorării extracției de cărbuni și minereuri de cupru, plumb ' și zinc, în vederea realizării acestor sarcini, Ministerul Minelor și combinatele miniere au datoria să ia măsuri pentru creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor și mărirea vitezelor de înaintare în galerii, perfecționarea metodelor de exploatare și a tehnologiilor de preparare, să stabilească programe concrete de pregătire a exploatării în fiecare mină în parte. Este adevărat, unele din zăcămintele noastre au un conținut util mai sărac, dar, folosind tehnologii avansate, ele pot deveni eficiente, pot sluji intereselor ' economiei naționale cu rezultate bune și de aceea trebuie asigurată explorarea și utilizarea lor mai intensă. Dată fiind ponderea însemnată pe care produsele petroliere o dețin în balanța de materii prime a țării, este necesar ca Ministerul Petrolului să se preocupe cu mai multă hotă- rire de perfecționarea tehnologiilor de exploatare, de reducerea pierderilor în extracția și transportul țițeiului, de utilizarea forajului de mare adîncime și reactivarea fondului de sonde inactive — în vederea valorificării mai bune a rezervelor și asigurării cantităților de produse petroliere pentru industria prelucrătoare, prevăzute în planul de stat. Aceasta presupune ca a- tît Ministerul Minelor cît și Ministerul petrolului să-și îmbunătățească mai rapid activitatea, să lichideze lipsurile care s-au manifestat, îndeosebi în sectorul minier, în ultimii ani, să asigure ca activitatea în sectorul minier și petrolier
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să se desfășoare cu rezultate mai bune. .în scopul lărgirii bazei de materii prime, Comitetul de Stat al Geologiei și ministerele din ramurile extractive vor trebui să elaboreze un program special de cercetări geologice, strîns legat de nevoile economiei, care să asigure scurtarea perioadei de explorare, intensificarea activității în zone noi, mai greu accesibile, investigarea cuprinzătoare a rezervelor geologice din țara noastră.Trebuie să menționez faptul că analiza planului pe acest an a pus în evidență că activitatea geologică se desfășoară încă într-un ritm nesatisfăcător, că cercetarea în zonele noi se face anevoios. Cu acest prilej s-a ajuns, la concluzia că- într-un timp cît mai scurt trebuie să reorganizăm întreaga activitate geologică, legind-o mai strîns de unitățile de producție în zonele cunoscute, creînd totodată organisme geologice pentru studierea zonelor noi, unde, fără îndoială, vor putea fi descoperite resurse suplimentare de minereuri. Această necesitate se resimte mai de mult, dar s-a întîrziat luarea măsurilor practice; va trebui ca în primul trimestru al a- nului viitor Consiliul de Miniștri să rezolve în mod e- lîcient această problemă.în industria energiei electrice, care în 1970 va produce aproape 35 miliarde kWh — a- sigurînd în bune condiții necesitățile economiei naționale și consumul populației — este necesar’ să se continue orientarea spre folosirea tot mai accentuată a resurselor de cărbuni, redueîndu-se prin a- ceasta ponderea hidrocarburilor ce vor fi valorificate cu rezultate superioare prin prelucrarea industrială.în legătură cu aceasta, aș dori să menționez că, deși de mai mult timp ne-am propus să trecem la folosirea pe scară mai largă a e- nergiei nucleare în scopuri pașnice — avem chiar și un program național în acest scop, — rezultatele sînt slabe, am rămas în urmă în a- cest domeniu. Forțele existente sînt dispersate; de problemele acestea, deși avem un comitet de folosire a e- nergiei nucleare în scopuri pașnice, se ocupă astăzi 7—8 instituții; comitetul are mai mult rolul de a patrona schimbul de păreri, de scrisori și de acte între diferite ministere, Circulația de avize, care, așa cum se știe, înmor- mîntează activitatea vie. Se impune să trecem la reorganizarea acestei activități, la concentrarea eforturilor consacrate folosirii în scopuri pașnice a energiei nucleare, inclusiv producerii de energie electrică, într-o singură mînă. Să facem din comitetul pentru e- nergie nucleară un organism viu, activ, așa cum este e- nergia nucleară însăși și nu unul care vegetează. Aceasta are o deosebită importanță pentru asigurarea energiei e- lectrice și în general pentru folosirea uriașei forțe a atomului în dezvoltarea economiei noastre naționale. Cred că plenara trebuie să stabilească ca în cursul primului trimestru al anului viitor această problemă să-și găsească soluționarea pentru a putea face, la sfîr.șitul anului, nu numai constatări despre importanța energiei nucleare, ci a ne prezenta cu rezultate concrete în acest domeniu.Planul pe 1970 prevede creșteri însemnate la producția metalurgică — cu circa 21 Ia sută la fontă, 18 la sută •la oțel și 19 la sută la laminate, depășindu-se prevederile stabilite în planul cincinal. Un spor însemnat va cunoaște în acest an producția de oțeluri aliate, prevăzu-
(Continuare în pag. a 2-a)

COMUNICATUL
Plenarei 

Comitetului Central 
al Partidului

X

Comunist Român
In zilele de 10—13 decembrie a.c. a a- 

vut loc plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La deschiderea lucrărilor plenara a 
păstrat un moment de reculegere în me
moria lui Dumitru Petrescu și Alexan
dru Moghioroș, vechi militanți ai mișcă
rii comuniste și muncitorești, activiști de 
frunte ai partidului și statului nostru, 
care au decedat în perioada de la ultima 
plenară a C-C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut proiectul planului 
de stat de dezvoltare a economiei na
ționale și proiectul bugetului de stat al 
Republicii Socialiste România pe anul 
1970 — ultimul an al planului cincinal 
1966—1970. Apreciind că prevederile ce
lor două proiecte supuse dezbaterii co
respund liniilor directoare stabilite în 
planul cincinal, posibilităților și nevoilor 
economiei naționale, ale societății noas
tre socialiste, orientărilor date de Con
gresul al X-lea al partidului privind dez
voltarea în ritm susținut a producției ma
teriale, a științei, învățămîntului și cul
turii, ridicarea nivelului de trai al mase
lor muncitoare, plenara le-a aprobat în 
unanimitate și a hotărît să fie supuse spre 
legiferare actualei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Plenara a analizat propunerile Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție cu privire la majorarea pen
siilor țăranilor cooperatori. Plenara a a- 
preciat că, introducerea sistemului de 
pensionare la bătrînețe sau în caz de boa
lă a țăranilor cooperatori a constituit o 
importantă măsură de ordin social. Ple
nara a adoptat în unanimitate propune
rile ca, începînd de la 1 ianuarie 1970, 
pensiile acordate țăranilor cooperatori să 
fie majorate cu 50—80 la sută, creșterile 
mai accentuate aplicîndu-se la pensiile 
cooperatorilor care au lucrat un timp mai 
îndelungat în cooperativa agricolă de pro
ducție. Prin măsurile aprobate, sumele 
cheltuite pentru plata pensiilor către ță
ranii cooperatori vor crește în 1970 cu a- 
proape 390 milioane lei față de anul 1969. 
în afara sumelor pe care Ie primesc de 
la Casa de pensii, țăranii cooperatori pen

RELUAREA LUCRĂRILOR ÎN PLENUL 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Biroul Marii Adunări Naționale a stabilit ca lucrările în ședințe 

plenare ale sesiunii actuale a Marii Adunări Naționale să fie reluate 
miercuri, 17 decembrie 1969, la ora 10 dimineața.

PRIMII TREI

DIN TREI MII
• Locul I GHEORGHE BALACEANU — Schela Moreni • Locul 
II DUMITRU TEODOR — Schela Moreni • Locul III ION PARFE- 

NE — Schela Zemes

Pe cei 15 reprezentanți ai județelor Bacău, Dîmbovița, Ilfov, Prahova și Teleorman, finaliști ai fazei pe țară a concursului „Trofeul sondorului" — organizat de C.C. al U.T.C. în colaborare cu Ministerul Petrolului, avînd ca scop dezvoltarea interesului pentru îmbogățirea continuă a cunoștințelor de specialitate, cultivarea dragostei pen-
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tru meserie, a sentimentului de mîndrie și răspundere personală față de munca pe care o efectuează, i-am întîlnit, pentru prima oară, sîmbătă 13 decembrie, la piatra de hotar a orașului Moreni. 4Aici, lîngă sonda efigie a u- neia din cetățile de scaun ale petrolului, poate cea mai veche dar în continuă renaștere, au fost întîmpinați cu urări de bun. venit și succes în întrecere de către tovarășul Serghie Di- nescu, secretar al Comitetului coordonator al schelei Moreni.Și iată-i, în 14 decembrie ora 10 dimineața, emoționați pe scena frumoasei săli Flacăra II a orașului, nerăbdători să audă întrebările pe care profesorul examinator Ion Mustață de la Radio—televiziunea română tocmai se pregătește să le pună întrebări care vor desemna, în final, pe primii trei tineri sondori din țară. Să nu uităm că la fazele anterioare : secții, schele, ■ județ, au participat peste 3 000 de tineri. Pînă la potou au mai rămas cîțiva metri. Tragerea la sorți a ordinei în care vor răspunde concurenții s-a încheiat. Emoția e maximă. Așadar...■— După cum știți există mai multe metode de extracția țițeiului. Acestea sînt : erupția naturală, erupția artificială sau gazliftul, pompajul și alte sisteme cunoscute de dvs. Ce înțelegeți prin metoda de exploatare a sondelor în erupția naturală ?Ion Pațiu de la Schela Cîmpina, județul Prahova dă

sionari vor beneficia în continuare de 
ajutorul social acordat de cooperativă < și 
de lotul de pămînt pe care îl au în folo
sință potrivit Statutului Cooperativei A- 
gricole de Producție. Plenara își exprimă 
convingerea că măsurile de majorare a 
pensiilor vor contribui la îmbunătățirea 
în continuare a condițiilor de viață ale 
țăranilor pensionari și ale familiilor lor, 
vor constitui un important factor stimu
lativ în activitatea țărănimii coopera
tiste.

Plenara a analizat propunerile Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. privind 
constituirea comisiilor pe probleme la Co
mitetul Central și la organele locale ale 
partidului — potrivit prevederilor statu
tului adoptat de Congresul al X-lea al par
tidului — și a aprobat o hotărîre cu pri
vire la organizarea și funcționarea aces
tor comisii. Hotărîrea plenarei prevede 
constituirea la C.C. al P.C.R. a următoa
relor comisii: Comisia pentru problemele 
economice ; Comisia pentru probleme de 
agricultură și silvicultură ; Comisia pen
tru problemele sociale, de sănătate și nivel 
de trai; Comisia pentru problemele dez
voltării orînduirii sociale și de stat; Co
misia pentru problemele organizatorice, 
ale activității și vieții interne de partid ; 
Comisia pentru problemele pregătirii ca
drelor, învățămînt și știință; Comisia 
pentru problemele ideologice și cultural- 
educative ; Grupul de lectori ai Comite
tului Central : Comisia pentru relațiile in
ternaționale. De asemenea, la comitetele 
județene, municipale și orășenești ale 
partidului vor funcționa : Comisia eco
nomică ; Comisia pentru probleme de a- 
gricultură și silvicultură ; Comisia pentru 
problemele organizatorice, ale activității 
și vieții interne de partid ; Comisia pen
tru propagandă, învățămînt, știință și 
cultură ; Grupul de lectori ai comitetu
lui județean, municipal sau orășenesc de 
partid. în raport cu specificul activității 
lor se vor constitui comisii asemănătoare 
la celelalte organe de partid localeș.

Comisiile vor fi alcătuite din membrii 
organelor de partid respective, precum și

(Continuare tn pag. a V-a)

primul răspuns exact, cotat de juriu cu 10 puncte.Calificative identice obțin încă 5 concurenți. Pentru răspunsul excelent dat de I. Diaconu, schela Modîrjani în v'irstă de numai 18 ani i s-au acordat 12 puncte. In acest fel după seria de întrebări de 10 puncte reprezentanții județului Bacău preiau conducerea urmați îndeaproape, la un punct diferență, de cei ai județului Dîmbovița.Urmează întrebării^ cotate cu 20 de puncte. O mică ezitare din partea lui I. Parfene, schela Zemeș, de altfel bine pregătit, un răspuns prompt al liderului S. Ioaconu și situația în clasament se inversează. Pe primul loc pe echipe, trece acum triumviratul schelei Moreni. La individual : Cornel Spoială cu 30 puncte, din 30 posibile. Lupta continuă strîns. 4 concurenți formează plutonul fruntaș departajat doar de un punct diferență.La orizont se conturează întrebările de baraj. Pînă atunci trebuie însă trecut pragul întrebărilor cotate cu 30 de puncte, cele mai dificile și care sînt hotărîtoare. Actul în care se impune virtual cîștigătorul locului I al concursului profesional „Trofeul sondorului". Numele Iui Gheorghe Bălăceanu de la schela Moreni cu 60 de puncte. Pentru locul II candidează la egalitate de puncte I. Parfene de
GH. GHIDRIGAN



CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1) tă să atingă aproape 400 000 de tone. Pentru realizarea a- cestor sarcini Ministerul Industriei Metalurgice trebuie să se preocupe în mod deosebit de îmbunătățirea indicilor de utilizare a agregatelor siderurgi ce. de dare la termen sau chiar devansarea punerii . în funcțiune a capacităților de laminare prevăzute în plan.Trebuie să menționăm că aceste creșteri mari sînt datorate faptului că intră Sau au intrat în producție noi capacități. deci eforturilor, făcute de statul nostru pen tru dezvoltarea acestui sec tor de activitate.Va continua să se dezvolte intr-un ritm înalt industria constructoare de mașini, care. în 1970, urmează să acopere circa 60 la sută din necesarul de utilaje ale economiei. față de 61.8 la sută în acest an Se va pune în continuare un accent deosebit pe dezvoltarea electronicii, electrotehnicii și îndeosebi a producției de utilaje complexe, pe mărirea și diversificarea producției de utilaje pentru Construcții și a producției, de mașini agricole. In vederea creșterii contribuției acestei ramuri la dotarea tehnică a economiei. Mi- - nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini. împreună cu celelalte ministere economice, va trebui să stabilească măsuri și programe concrete pentru asimilarea de noj mașini și utilaje, de înaltă tehnicitate. necesare diferitelor sectoare de producție. O deosebită atenție este necesar să se acorde producerii de instalații pe bâza cooperării cu întreprinderi din țările socialiste sau din alte state.Doresc să mă opresc în mod deosebit asupra necesității de ă îmbunătăți înzestrarea tehnică a capacităților existente în sectorul construcțiilor de mașini* Avem un șir de uzine cărora le-am dat sarcina să producă utilaje chimice, de e- xemplu, dar acesteâ sînt" lipsite de înzestrarea necesară’pentru îndeplinirea acestei sarcini. Astfel, uzina Grivița — care a fost profilată cu cîțiva ani în urmă în acest scop pe motiv că în trecut a efectuat lucrări de cazangerie și că u- tilajul chimic „ar fi tot un fel de cazangerie" — funcționează aproape cu aceeași înzestrare ca în trecut ; în afara cîtorva măsuri de reașezare a mașinilor, unele de altfel vechi de 70—80 de ani, nu s-a făcut nimic peritru a se crea baza tehnică modernă necesară construcției de utilaje chimice. în această situație se găsesc și alte uzine. Este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să a- corde o atenție deosebită în- zesufru. în primul rînd. a capacităților existente, precum și folosirii lor cu maximum de eficiență tehnică și economică. Noi investim anual miliarde de lei în această ramură- dar tovarășii nu se ocupă tocmai de organizarea si utilarea tehnică a capacităților existente. Este necesar ca ministerul de resort., ca și Comitetul de Stat al Planificării să reana- lizeze situația dotării întreprinderilor noastre constructoare de mașini, să rezolve în- tr-un timp scurt înzestrarea lor tehnică corespunzătoare. Numai asa vom putea realiza în condiții bune programul vast pe care ni-1 propunem pentru cincinalul următor de dezvoltare a construcțiilor de masini-unelte și utilaje, 'finind Seama de importanța a- cestei ramuri, de faptul că în ultimii ani a fost creat un mare număr de institute în domeniul construcțiilor de mașini. este necesar să organizăm mai bine activitatea de cercetare pentru ca aceasta să a- ducă. o contribuție proprie, tot mai substanțială, la perfecționarea mașinilor «t utilajelor pe care le producem.Este necesar să se intensifice preocupările pentru valorificarea mai rapidă în această ramură — ca de altfel și în alte domenii ale economiei — a licențelor achiziționate din străinătate, deoarece durata de punere în producție, de integrare în fabricație a a- cestora este în. prezent exagerat de mare. Avem licențe a- chiziționate cu 7—8 ani în urmă care nici pînă astăzi nu au fost puse în producție. în condițiile de astăzi, este evident ce pierdere reprezintă o asemenea neglijență. Pe viitor va trebui să se precizeze chiar, prin plan ce licențe urmează să irrmorțăm. cum vor fi ele valorificate si cum se va continua îmbunătățirea acestora. în pas cu progresul științei. Trebuie eliminate cauzele care duc la deprecierea rapidă din punct de vedere tehnic a u- nor produse fabricate pe bază de licențe. Este necesar ca- a- tunci cînd se aprobă cumpărarea unei licențe, să se prevadă și termenul de punere 

în producție, răspunderile organelor și unităților economice chemate să o valorifice, obligațiile institutelor de cercetare de a-i aduce perfecționări.Exigențele progresului tehnic contemporan impun ca organele de planificare, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, centralele și grupurile industriale ’ din construcția de mașini să pună un mai mare accent pe concentrarea și specializarea producției, pe valorificarea avantajelor seriilor mari de fabricație. asigurînd astfel • produselor o competitivitate sporită pe piața internațională. în viitorul plan cincinal va trebui să se aibă în vedere profilarea industriei constructoare de mașini, corespunzător atît nevoilor și posibilităților interne. cît și cerințelor unei tot mai largi cooperări economice internaționale Trebuie să se înțeleagă că fără a trece în mod practic la profilarea și specializarea producției în acest sector de activitate nu vom putea obține o îmbunătățire răni- dă a condițiilor tehnice de fabricație. o eficientă economică ridicată.Cel mai înalt ritm de creștere — de peste 21 la sută — îl va cunoaște și în anul viitor industria chimică : sporul acesteia se va realiza îndeosebi prin creșterea producției de îngrășăminte, materiale plastice. fire și fibre sintetice. Deoarece tovarășii de la Ministerul Industriei Chimice obișnuiesc să ne spună că sectorul lor are rezultate bune, dezvoltîndu-se în ritmul cel niai înalt, trebuie să subliniem aici că această creștere se dătorește investițiilor mari, importului de utilaje. intrării in producție a noi capacități. Sigur, dacă faci investiții și aduci utilajele corespunzătoare, poți dubla u- șor producția I Fără îndoială că și aceasta cere Un anumit efort din partea celor care muncesc în această ramură, dar ritmul de dezvoltare ește determinat îndeosebi de direcția pe care o dăm investițiilor. Avînd în vedere că industria chimică este un sector important în economia noastră și în general în economia modernă, noi îi acordăm o atenție deosebită, investițiile depășind aici nivelul de la aproape toate celelalte ministere. Dar acest ritm înalt de dezvoltare a ramurii impune Ministerului industriei Chimice o preocupare sporită pentru realizarea într-un timp scurt a parametrilor proiectați la toate capâcitățile e- xistente. pentru intrarea la termen în producție a noilor obiective pentru asigurarea bunei funcționări a tuturor instalațiilor. Va trebui să se dea o atenție mai mare întreținerii tehnice a utilajelor, să se lichideze desele defecțiuni care au loc la marile combinate chimice și care provoacă serioase pierderi de producție.Trebuie să atragem încă o dată atenția Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Comerțului Exterior de a folosi într-o ; măsură mai mare forțele noastre interne și de a nu apela cu ușurința cu care se apelează astăzi la importuri. E cunoscut, de exemplu, că România a fost printre primele țări care au produs amoniacul. Cu toate acestea, și astăzi noi mergem la import de utilaje. tehnologii și procese tehnologice pentru fabricarea a- mortiacului ; se pare că avem specialiști buni în acest domeniu și dacă i-am folosi mai bine am putea obține rezultate superioare. Trebuie să ne gîndim dacă nu există și alte domenii ale chimiei unde am putea soluționa unele probleme cu forțe interne, apelînd mai puțin la importuri. De altfel. la Ministerul Industriei Chimice sînt elaborate o serie, de procese tehnologice unele de ani de zile, care între timp sînt puse în valoare pe piața internațională : la noi însă ele sînt ținute la „documente secrete", deși nu mai constituie un secret pentru nimeni, în nici un caz pentru cei care se ocupă de cercetare în domeniul chimiei. Problema valorificării eficiente a cercetării proprii în domeniul chimiei este o problemă deosebit de importantă și trebuie să-și găsească cît mai rapid rezolvarea corespunzătoare. Trebuie să spun Că din păcate nici pînă acum conducerea Ministerului Chimiei nu a tras toate concluziile și nu a acționat așa cum trebuie în această direcție.în industria lemnului, producția urmează să sporească îndeosebi pe seatna valorificării mai bune a masei lemnoase. Ministerul Agriculturii și Silviculturii. Ministerul Industriei Lemnului, organele silvice și combinatele pentru industrializarea lemnului au datoria să ia măsuri pentru 

exploatarea mai rațională a fondului forestier ; trebuie să fie înlăturată cu desăvîrșire practica de a exploata pădurile tinere, abordîndu-se în viitor și zonele greu accesibile.Marele volum de investiții pe care îl avem de realizat impune să acordăm o atenție deosebită dezvoltării industriei materialelor de construcții. Pentru a înlătura în cît mai scurt timp rămînerea în urmă existentă în această ramură. in 1970 se prevede creșterea producției cu 13,1 la sută. Trebuie spus că această Creștere este insuficientă față de nevoile economiei noastre și se impune ca atît Ministerul Industriei Materialelor de Construcții cit și consiliile populare — care încep să ocupe un loc important în producerea acestor materiale — să găsească noi posibilități pentru ca încă în cursul anului viitor să se asigure sporirea suplimentară a producției. Este, de asemenea, necesară începerea, construcției de noi capacități, ținînd seama de creșterea continuă a necesarului de materiale de construcții în cincinalul următor. • Trebuie intensificată acțiunea de diversificare a sortimentelor, de introducere în fabricație a unor materiale noi de construcții. ușoare si eficiente.în planul anului viitor se acordă o atenție deosebită ramurilor industriale care produc, pentru consumul populației. satisfacerii în condiții tot mai bune a cerințelor oamenilor muncii, creării condițiilor pentru ridicarea gradului de confort al vieții materiale. Producția industriei bunurilor de consum va cunoaște în continuare un accentuat proces de diversificare îndeosebi prin sporirea sortimentelor realizate din materii prime existente în țară. întreprinderile Ministerului Industriei Ușoare si Ministerului Industriei Alimentare, cît și unitățile cooperației meșteșugărești și ale Industriei locale trebuie să se preocupe cu mai multă constantă de ridicarea calității acestor produse, a particularităților lor estetice și de durabilitate.Trebuie să dăm mai multă independentă și autonomie întreprinderilor din acest sector de activitate. Este necesar să se creeze condiții organizatorice. mai cu seamă în cazul industriei locale si cooperației meșteșugărești, ca unitățile să poată produce o gamă mai largă din sortimentele cerute de populație. Nu trebuie să se mai aștepte ca din București să se stabilească ce produse trebuie să fie consumate •* la Baia Mare, la Suceava sau Argeș. Prin centralizarea excesivă a planificării s-a ajuns la o uniformizare a producției de bunuri consum, la încătușarea inițiativei colectivelor de muncă și poate nicăieri ca în acest sector nu se impune mai acut să acționăm prompt pentru a da posibilitate întreprinderilor să-și manifeste inițiativa, să producă ceea ce solicită populația, ceea ce se vinde, ceea ce corespunde gustului consumatorilor. Pentru unele produse de serie mică va trebui să se renunțe la fixarea prețurilor de la centru, deoarece oricît de capabil ar fi Comitetul de preturi. îi este imposibil să stabilească prețul pentru toate sortimentele și produsele pe care le cere populația.Desigur, trebuie să avem în vedere ca la produsele de serie mare, la produsele industriei mari, să asigurăm planificat sortimente ieftine pentru aprovizionarea populației. Dar pentru sortimentele produse în cantități mici, care satisfac cerințele variate ale consumatorilor. trebuie să dăm posibilitatea organizațiilor producătoare să stabilească ele prețul, ținînd desigur seama de cheltuielile de producție și limitînd beneficiul. Va exista astfel, atît posibilitatea de a exercita controlul necesar, cît și o largă inițiativă a unităților producătoare.Prin realizarea de către fiecare ramură a sarcinilor de producție prevăzute în planul pe 197f), industria noastră socialistă își va întări și mai mult poziția conducătoare în economia națională. își va spori capacitatea de a valorifica la un nivel superior re-, sursele materiale și de muncă ale țării, de a satisface într-o măsură tot mai largă cerințele societății, de a contribui la ridicarea gradului de civilizație a patriei noastre.în grupele de lucru, precum și în plenul Comitetului Centra] s-a. acordat, pe bună dreptate. o mare atenție problemelor legate de creșterea eficienței activității noastre industriale. într-adevăr. mersul înainte al economiei noastre socialiste impune astăzi — 

alături de asigurarea în continuare a unui ritm înalt de dezvoltare — o preocupare susținută pentru folosirea eficientă. cu randament maxim, a întregului potențial industrial : a materiilor prime și materialelor, a capacităților de producție, a forței de muncă.în această ordine de idei, una din îndatoririle esențiale care trebuie să stea în centrul preocupărilor tuturor ministerelor și unităților economice. ale organelor și organizațiilor de partid, este reducerea consumurilor materiale. S-a arătat în plenară și s-a spus și cu alte prilejuri că normele de consum sînt încă destul de largi Ia noi. ducînd la utilizarea nerațională a materiilor prime, nestimuiînd introducerea unor tehnologii superioare. Firește, nu se poate spună că în ultimii ani nu s-au obținut unele realizări în economisirea materiilor prime. dar acestea sînt încă departe de a fi epuizat rezervele existente.în mod deosebit va trebui să procedăm hotărît la reducerea consumurilor de metal. Trebuie sdus că în comparație cu realizările din alte țări, consumurile specifice de metal pentru laminate sînt la noi nejustificat de ridicate: în industria construcțiilor de mașini există multe produse la care consumul de metal depășește de două, iar cite o dată de trei ori greutatea a- cestora. La Comitetul Executiv. în discuțiile ’ cu ministerele s-au dat numeroase e- xemple. din care rezultă că în comparație cu produse industriale similare din alte țări, produsele noastre sînt u- neori , do peste două ori mai grele. Aceasta arată ce mari rezerve există în domeniul consumurilor materiale. Planul pe anul 1970 prevede o reducere a normelor de consum do metal cu 8 la sută în construcția de mașini și 15 la sută la lucrările de construcții — dar aceste sarcini trebuie considerate ca minime. O deosebită atenție va trebui acordată. în toate ramurile economiei naționale, acțiunii de reproiectare a produselor realizate din metal.' revizuirii și perfecționării tehnologiilor de fabricație. Pînă la definitivarea viitorului plan cincinal Comitetul de Stat al Planificării. împreună cu Ministerul Industriei Metalurgice. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Construcțiilor Industriale vor trebui' să elaboreze un program detaliat de măsuri care să asigure. începînd cu a- nul 1971, reducerea radicală a normelor de consum corespunzător performanțelor mondiale. Este necesar ca în cîțiva ani, mai precis în 2—3 ani, să realizăm produse comparabile din toate punctele de vedere cu cele similare de pe piața mondială. La înlăturarea consumului exagerat de metal trebuie să-și aducă contribuția și industria metalurgică. care are obligația de a spor; producția de oțeluri superioare, de a livra industriei prelucrătoare profile multiple la dimensiuni fixe,corespunzător nevoilor concrete ale întreprinderilor.Cu deosebită energie va trebui să se acționeze, de a- semenea, pentru reducerea consumurilor specifice de cocs și lemn de mină, unde se face încă multă risipă. Ministerul Industriei Metalurgice și Ministerul Minelor trebuie să asigure pe viitor gospodărirea cu mai mare răspundere a acestor materiale pentru procurarea cărora economia noastră face eforturi mari. Tovarășilor de la Hunedoara, care ne-au vorbit de rezultatele bune obținute, într-adevăr. în activitatea lor. le-aș reaminti totuși întîr- zierea de peste 3 luni a punerii în producție a coeseriei, ceea ce a provocat un serios deficit de cocs. Iată de ce este necesar să se ia măsuri pentru ca lucrările acestea să fie realizate în cel mai scurt timp și în bune condiții ; în cazul în speță, nepunerea în funcțiune se dătorește de fapt greșelilor în executarea lucrărilor. Desigur, vina aparține și ministerului, dar ministerul e în București, iar comitetul județean este acolo și trebuie să urmărească cu toată atenția desfășurarea lucrărilor. Și în industria chimică trebuie întărită răspunderea pentru economisirea materialelor: consumurile înregistrate la unele produse chimice depășesc pînă la dublu nivelele proiectate și alte nivele realizate în străinătate. Deși am importat tehnologii moderne care prevăd un consum specific, redus, pînă a- cum multe din acestea nu au realizat consumurile respective. Dă aici și greutățile economiei în asigurarea materiilor prime necesare. Consumuri ridicate există și în industria materialelor de construcții, in 

industria ușoară, precum și în alte ramuri industriale. Se risipesc, de asemenea, prin consumuri exagerate, însemnate cantități de energie electrică și combustibil. Se impune ca Ministerul Energiei Electrice. împreună cu celelalte ministere și instituții centrale,, să pună ordine în această privință, să stabilească de urgență măsuri pentru încadrarea fiecărei unități în consumuri de energie raționate în mod strict. Totodată, cred că este necesar să atragem atenția Ministerului E- nergiei Electrice asupra faptului că în ultimele luni au avut loc o serie de defecțiuni în sistemul energetic al țării care au adus prejudicii serioase industriei noastre, îndeosebi industriei chimice — și trebuie să se pună capăt de urgență acestei stări de lucruri. Este bine, într-adevăr. că facem eforturi mari pentru a asigura dezvoltarea cu un pas înainte a industriei electrice, că am împîn- zit țara cu o vastă rețea de transport al acestei energii, dar trebuie, în același timp, să luăm măsuri pentru exploatarea ei rațională, pentru a acea deplină siguranță în sistemul ostru energetic.Ministerele și organele e- conomice de îndrumare și ^control trebuie să Urmărească sistematic Cum se realizează consumurile planificate, să ia măsuri pentru sancționarea a,- baterilor de la norme și pentru recuperarea de la cei vi- novați a pagubelor aduse e- conomiei prin depășirea consumurilor stabilite.Aceasta impune, de asemenea. comitetelor județene de partid, organelor de partid din întreprinderi să se preocupe nu în general, cu prilejul unor conferințe sau lecții despre e- conomie, ci în mod concret, a- nalizînd situația din fiecare unitate și stabilind măsuri e- ficace pentru rezolvarea acestor probleme. Eu nu vreau să se înțeleagă că sînt împotriva lecțiilor de economie; dimpotrivă. ele sînt foarte necesare, dar trebuie să trecem de la lecții și conferințe și la activitate practică, concretă. Numai așa propaganda economică își va găsi justificarea.Paralel cu măsurile pentru reducerea consumurilor specifice trebuie să se asigure folosirea pe scară mai largă a unor înlocuitori: cu toată dezvoltarea pe care a căpătat-o industria chimică, în folosirea înlocuitorilor ea a făcut practic pași foarte timizi. Această situație trebuie lichidată fără întirziere.Ca să fim drepți cu industria chimică — care are fără îndoială în această privință lipsuri deoarece nu introduce în fabricație unele licențe și chiar procedee proprii de producere a înlocuitorilor — trebuie să spunem că și alte ministere nu vin în întîmpinarea industriei chimice, nu utilizează ca înlocuitori o serie de produse chimice pe care Ie fabricăm.O altă problemă căreia trebuie să-i acordăm o importanță deosebită în anul viitor este ridicarea gradului de folosire a utilajelor, a capacităților de producție a întreprinderilor.Cu prilejul întocmirii planului de stat pe 1970 a reieșit că în întreprinderi apar- ținînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Industriei Materialelor de Construcții, Ministerului Petrolului, Ministerului Transporturilor și în alte ramuri ale economiei e- xistă importante rezerve de creștere a producției pe baza folosirii complete a capacităților de care dispunem. Nu ne putem declara mulțumiți de felul cum este folosit în prezent fondul de mașini și utilaje pentru care statul nostru investește sume considerabile. Este necesar să se asigure o încărcare medie a mașinilor de cel puțin 2,2— 2,4 schimburi în toate ramurile economiei. împreună cu Direcția Centrală de Statistică și ministerele, Comitetul de Stat al Planificării trebuie să stabilească o metodologie precisă de determinare și evidență a capacităților de producție, precum .și norme unitare de urmărire a folosirii mașinilor și utilajelor. Organele de planificare să nu mai emită repartiții pentru achiziționarea de mașini în condițiile în care utilaje similare stau nefolosite în unele întreprinderi sau se utilizează cu un grad scăzut. Noile organisme economice — centralele, combinatele, grupele de uzine — au un rol deosebit în această privință și, cu sprijinul ministerelor, al comitetelor județene de partid, vor trebui ca în cursul anului viitor să pună ordine în acest domeniu.De importanță majoră pentru realizarea pianului economic pe , anul următor în condiții de eficiență sporită este ridicarea susținută a productivității muncii în fie

care ramură. în fiecare întreprindere. Pentru 1970 se prevede ca productivitatea muncii să se mărească cu 8.8 la sută, înregistrîndu-se astfel Unul din cele mai înalte ritmuri de creștere din actualul cincinal: în unele ramuri — ca industria chimică, industria construcțiilor de mașini — sporul productivității muncii va fi și mai accentuat. Analiza situației din majoritatea întreprinderilor noastre arată că și în a- cest domeniu există rezerve considerabile, nevalorificate. Din cauza neajunsurilor în organizarea muncii și a producției. multe întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Chimice. Ministerului Industriei Materialelor de Construcții, Ministerului Industriei, Alimentare nu și-au realizat în acest an sarcina de creștere a productivității muncii. In general, trebuie conșiderat negativ faptul că în 1969 pe seamă creșterii productivității muncii s-a obținut numai 53 la sută din sporul producției industriale.Este nevoie ca ministerele, centralele, grupurile industriale să acționeze mai hotărît pentru folosirea rațională a forței 'de muncă, asigurîn- du-se ca în fiecare întreprindere numărul de salariați să corespundă exact cerințelor reale ale producției. Există cadre de conducere din economie care mențin în unele întreprinderi salariați peste necesar, în timp ce în alte unități. de producție ți sectoare economice se resimte lipsa forței de muncă. în industria minieră. în construcții, în construcția de mașini nu putem încă acoperi in întregime necesitățile de forță de muncă. Societatea noastră. economia românească în plină evoluție asigură posibilitate de lucru fiecărui cetățean ; este vorba însă de necesitatea imperioasă. dictată de cele mai profunde rațiuni sociale, de a repartiza forța de muncă în conformitate cu nevoile economiei. de a asigura ca retri-, buirea să reflecte aportul Concret al fiecăruia la îndeplinirea sarcinilor de producție.Consiliul de Miniștri trebuie să intervină pentru a nu se mai acorda unităților fond de salarii suplimentar decît în' strînsă concordanță cu realizarea planului ; depășirea fondului de salarii planificat se poate admite numai acolo unde în mod efectiv se obțin produse peste plan. Nu de „producție globală". obținută adesea prin umflarea artificială a circulației interne avem nevoie — ci de cît mai multe produse fizice, necesare satisfacerii nevoilor concrete ale economiei și consumului. în general, în planificarea economică, în evaluarea rezultatelor concrete ale ramurilor și întreprinderilor — și, concomitent, în stimularea unităților de producție și a sălaria- ților — vg trebui să se dea prioritate indicatorilor fizici. Astăzi, prin sistemul producției globale, ajungem la creșteri de miliarde pe economie, care nu-și găsesc reflectarea în producția fizică, ci numai în circulația de la o întreprindere la alta, în adăugarea de beneficii — uneori chiar peste plan — și de diferite impozite pe circulație ; în esență fondul de marfă rămîne însă același. Va trebui să punem capăt în modul cel mai hotărît acestui sistem de planificare și calcul economic, să introducem în planificarea noastră indicatori care să reflecte și să stimuleze creșterea efectivă a volumului de bunuri materiale.S-a vorbit mult în ultimii doi ani despre organizarea științifică a producției și a muncii și? trebuie să spunem, în multe locuri s-a și acționat cu rezultate pozitive. Trebuie spus însă că aceasta nu constituie încă o preocupare permanentă a tuturor unităților economice. Pentru punerea largă în valoare a rezervelor și posibilităților de creștere a productivității muncii, de ridicare a eficienței economice, este necesar să se analizeze permanent »situația fiecărui loc de muncă, asigurîndu-se adaptarea continuă a organizării producției și muncii la cerințele tehnicii și organizării moderne.Cabinetele tehnice, care au fost create în aproape toate județele în scopul promovării organizării științifice a producției și a muncii, nu trebuie să devină cabinete de propagandă și de conferințe, ci instrumente active care să ajute întreprinderile în organizarea producției. să asigure îndrumare tehnică, să ofere ajutor. și soluții de organizare, mai bună a activității întreprinderilor. Numai astfel aceste cabinete își vor justifica e- xistența I Pentru aceasta se impune ca ele să fie reorganizate și trecute treptat pe principii economice de gospodărire.

Totodată este necesar să acționăm cu mai multă hotărîre pentru întărirea ordinei și disciplinei în muncă ; trebuie să punem capăt cu hotărîre fluctuației forței de muncă, indisciplinei care se mai manifestă în unele sectoare de activitate. Desigur, în această privință sînt necesare și măsuri economice ; noul sistem de salarizare pe care îl cunoașteți, precum și sistemul de acordare a primelor și gratificațiilor discutat în Comitetul Executiv și care va fi introdus de la începutul anului viitor— ce leagă acordarea primelor și gratificațiilor de la sfîrșitul anului de creșterea reală a beneficiilor obținute ca rezultat al producției fizice — vor crea condiții pentru întărirea stabilității cadrelor. Ne gîndim, de asemenea, și la alte măsuri e- conomice. în același timp trebuie‘inteflsii'icată munca politică? activitatea sindicatelor și organizațiilor de tineret și luate măsuri hotărîte împotriva celor care prin actele lor, produc dezordine în viața întreprinderilor. Există norme precise în această privință și trebuie să facem ca toți acei care le nesocotesc, care se plimbă, în mod nejustificat de la o întreprindere la alta, să suporte consecințele. Trebuie să punem în modul cel mai ' hotărît capăt indisciplinei 1 Să creăm o opinie de masă din partea colectivelor de întreprinderi împotriva acelora care generează dezordinea și indisciplina în producție.Măsurile pentru mai buna folosire a mașinilor și utilajelor, pentru reducerea consumurilor specifice și ridicarea productivității muncii trebuie să se oglindească în reducerea prețului de cost, în obținerea— cu aceleași mijloace materiale și bănești — a unui volum sporit de producție și de venit net. Pentru a ilustra însemnătatea deosebită a acestei probleme este necesar să arătăm că în anul 1970 fiecărei procent de reducere a prețului de cost al producției industriale îi vor corespunde economii de aproape 2.3 miliarde lei. în toate ramurile trebuie intensificate preocupările pentru eliminarea risipei, a cheltuielilor neeconomicoa- se, a imobilizărilor de mijloace materiale și bănești, pentru creșterea vitezei de rotație a fondurilor și reducerea continuă a costurilor de fabricație, pentru sporirea efectivă— prin efort propriu — a rentabilității producției. în acest fel, industria își va aduce o tot mai importantă contribuție la dezvoltarea economică și socială a țării, la ridicarea nivelului de trai al poporului.
Tovarăși,Planul pe anul 1970 cuprinde sarcini însemnate și în- do-- meniul agriculturii ; față- de rezultatele din acest an,- planul pentru 1970 prevede o creștere a producției agricole globale de peste 16 lâ sută.După cum știți, agricultura deține un. loc principal în activitatea economică a țării noastre. în asigurarea producției bunurilor de consum și. îndeosebi, a producției bunurilor alimentare. Trebuie spus însă, că, față de importanța pe care o are această ramură în economia na-- țională, în ridicarea nivelului de trai al poporului, cu toate eforturile făcute în cursul acestui cincinal, nu nd- putem declara satisfăcuți de rezultatele obținute ; totodată, nu putem să spunem că am făcut din punct de vedere material tot ceea ce ar fi trebuit să facem pentru această ramură. Dezvoltarea a- griculturii, creșterea producției agricole nu se pot realiza numai prin conferințe și hotărîri. Alocăm într-adevăr investiții mari, dar ele sînt încă insuficiente pentru a asigura un progres rapid al agriculturii noastre. în definitiv, în venitul național agricultura ocupă a- proape a patra parte. Dacă adăugăm la -aceasta și ceea ce se produce in industria alimentară — care se bazează îndeosebi pe agricultură și chiar o parte din produsele industriei ușoare, vedem că răspunderea pentru înzestrarea acestei ramuri este deosebit de mare. Or, investițiile pentru agricultură se cifrează în jurul a 12—15 la sută. Firește. în anul viitor nu vom putea face schimbări prea mari, deși, așa cum s-a stabilit la Comitetul Executiv, vă trebui — pe măsura asigurării condițiilor materiale și creării premiselor care să ne dea siguranța că fondurile vor fi investite pentru producție — să sporim creditele pentru cooperativele agricole. La elaborarea cincinalului viitor va trebui să analizăm însă foarte serios situația înzestrării acestei ramuri economice. Totodată, trebuie să analizăm modul cum sînt folosite fondurile și mijloacele cu care dotăm agricultura. eficiența acestora.Pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agricultu

rii se vor repartiza acestui sector în anul viitor peste 11000 de tractoare, dintre care aproape 6 200 consacrate lucrărilor de legu- micultură, pomicultură. viticultură și pe terenurile în pantă. De asemenea, vor fi livrate peste 720 000 tone îngrășăminte chimice — substanță activă — cu aproape 180 000 tone mai mult decît în acest an. Vor crește cantitățile i de insectofungicide și ierbicide necesare întreținerii culturilor.Sarcinile ce revin agriculturii în 1970 și în anii următori impun măsuri hotărîte de utilizare rațională a terenurilor agricole — îndeosebi a celor arabile — de lichidare- a manifestărilor de risipă și scoatere nejustificată a unor suprafețe de teren din folosința agricolă. Consiliul de Miniștri va trebui să reexamineze normativele privitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol și să ia măsuri pentru a se asigura păstrarea și buna gospodărire a fondului funciar al țării.în producția vegetală. ppir- cipala preocupare trebuie xs?' o constituie sporirea recoltelor medii la hectar : trebuie spus că în comparație cu alte țări obținem încă producții insuficiente. chiar în întreprinderile de stat agricole, care dispun de terenuri bune, de mijloace tehnice și . îngrășăminte relativ îndestulătoare. de un număr mare de specialiști. Pentru a asigura recolte ridicate. Ministerul A- griculturii și Silviculturii. împreună cU Academia de Științe Agricole, trebuie să asigure neîntîrziat semințe de mare productivitate la griu. porumb, plante tehnice, legume și alte culturi. Trebuie spus că în ce privește activitatea din domeniul cercetării agricole nu putem fi mulțumiți : reorganizarea care a avut loc recent trebuie să ducă la lichidarea rapidă a lipsurilor mari care există în acest domeniu de activitate. Avem aproape 8 090 de lucrători în acest sector al cercetării științifice — socotin- du-i și pe cei din stațiunile experimentale ; ei pot și trebuie să acționeze cu rezultate mai bune în această direcție. Dispunem în institute și stațiuni experimentale de aproape 60 000 hectare suprafață a- > rabilâ. deci de o bună bază de cercetare și de producție de semințe selecționate. Cu toate acestea, rezultatele sînt nesatisfăcătoare. Iată de ce considerăm necesar ea în cel mai scurt timp — în cursul arf cestei luni sau cel mai tîrziff-' în ianuarie — să se analizeze serios situația împreună cu cadrele și cercetătorii din domeniul, științelor agricole și să se stabilească măsuri concrete care să permită ca știința noastră agricolă să-și sporească contribuția la creșterea producției vegetale și animale. Situația din acest an trebuie să constituie un serios învățămint : aste cunoscut că, deși starea timpului impunea sporirea atenției față de calitate^ lucrărilor a- gricole, în multe cooperative și întreprinderi de stat s-a făcut Simțită O slabă organizare a acestor munci — si această s-a tradus în pierderi de recoltă. Este imperios aecesa^Ca în perioada ce urmează să'a- cordăm o atenție deosebită îngrijirii culturii griului, să organizăm operativ aplicarea îngrășămintelor pe suprafețele ocupate de această cultură, spre a asigurg o bună recoltă în anul viitor în general, trebuie să ne pregătim în mod temeinic de pe acum, din a- ceste luni de iarnă, pentru a asigura desfășurarea în condiții tot mai bune ă lucrărilor de primăvară la toate culturile agricole.Deoarece în discuțiile din a- ceste zile, unii tovarăși prim- secretari ai comitetelor județene de partid au ridicat problema unei anumite lipsă de forță de muncă in linele unități agricole, cred că âr trebui Să măi reflecteze. dâră. în condițiile cînd peste 50 la sută din populația activă lucrează în agricultură. există într-adevăr lipsă de forță de muncă, sau este vorba de lipsuri în organizarea și folosirea rațională a a- cesteia. Este știut că în cooperativele agricole de producție — că să mă refer doar la acest sector — lucrează milioane de oameni. La aceasta mai trebuie să a- dăugăm pe cei peste 66 000 de mecanizatori care deservesc cooperativele agricole și care. de asemenea. nu sint folosiți in modul cel mai rațional. Dacă, analizăm media zilelor-miincă în agricultură. în cooperative, ea este anul acesta de 120—125 de zile pe un cooperator. Și, trebuie avut în vedere și faptul că această medie reprezintă mai puține zile efectiv lucrate, întrucît unele persoane exe»
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(Urmare din pag. a 2-a)cută într-Q zi două zile-muncă. Cifrele oglindesc desigur o situație nesatisfăcătoare a folosirii forței de muncă. La rîn- dul lor. mecaniztorii nu lucrează efectiv mai mult de două sute de zile pe an, cu toate că primesc salariu pe un an întreg. Toate acestea influențează desigur negativ asupra prețului de cost în agricultură.Este necesar să se îmbunătățească în mod radical. activitatea în sectorul legumicol, pentru a asigura în bune condiții și în cursul întregului an aprovizionarea populației, precum și disponibilități pentru export. Se impune exercitarea unui control riguros, ca în- .treaga producție de legume planificată pentru anul viitor să fie amplasată pe terenuri irigate. Va trebui ca — atît în cadrul întreprinderilor agricole de stat, cît și al cooperativelor agricole — să se organizeze treptat unități profilate în producția de legume. Totodată, se impune ca în întreprinderile de mecanizare a agriculturii să se treacă la înființarea de secții spe- ciaAzate pentru executarea lu- crasHidr în legumicultură.S-au luat în toamna aceasta un șir de măsuri, dar vreau să atrag atenția că și în anii tre- cuți am primit asigurări că vom avea legume din belșug, pentru ca, în anul următor, să se înregistreze totuși deficiente.Eu rog pe tovarășii prim-se- cretari, pe ceilalți tovarăși din județe prezenți la această plenară, pe tovarășii care se ocupă de agricultură la Comitetul Central, la Consiliul de Miniștri, la Ministerul Agriculturii și Silviculturii să rezolve o dată această problemă. Avem toate premisele ca problema legumiculturii să poată fi rezolvată în bune condiții chiar în anul care vine.Progrese mai rapide este necesar să realizăm în zootehnie, în sensul sporirii efectivelor de animale și îmbunătățirii raselor, trecerii la organizarea de unități profilate pentru creșterea bovinelor. porcinelor, păsărilor, atît in sectorul de stat cît și în cel cooperatist.Și aici, tovarăși, facem investiții, eforturi, dar rezultatele sînt încă slabe. Există lipsuri serioase în ce privește dezvoltarea efectivelor, mai cu seamă la vaci ; și în ce privește creșterea porcilor, deși facem investiții mari, rezultatele sînt încă nemulțumitoare. Este necesar să luăm măsuri deosebite pentru a rezolva într-un timp scȚ-rt problema dezvoltării zoo- tft., <£iei în țara noastră. Nu e un secret pentru nimeni că o agricultură modernă nu se poate face fără o zootehnie dezvoltată. Iată de ce, ținînd seama de creșterea cerințelor consumului de carne și produse animaliere, se impun nu numai eforturi financiare, ci și măsuri de îmbunătățire a raselor, de creștere a productivității de organizare.O atenție deosebită trebuie să acordăm irigațiilor. Anul 1970 este hotărî tor pentru dezvoltarea organizațiilor specializate în amenajarea terenului pentru irigații. Extinderea, atît a sistemelor mari de irigație, cît și a celor locale. impune o preocupare sporită din partea tuturor unităților agricole pentru exploatarea rațională șj buna funcționare a acestora. Ministerul Agriculturii și Silviculturii trebuie să organizeze unități puternice, dotate cu mijloacele necesare, pentru buna întreținere a sistemelor de irigații și asigurarea funcționării lor la parametrii stabiliți în documentațiile tehnice.Trebuie să ne preocupăm serios de asigurarea cadrelor necesare — specialiști și muncitori — pentru cultivarea suprafețelor irigate. Ministerul Agriculturii și Silviculturii nu a asigurat pregătirea cadrelor de care avem nevoie în acest sector de activitate. Trebuie să se ia urgent în iarna aceasta, măsurile ce se i> ‘pun.In legătură cu problemele agriculturii, așa cum am arătat. Comitetul Executiv a examinat-și adoptat, în cadrul unei ședințe lărgite, la care au participat primii secretari ai comitetelor județene de partid, un ansamblp de măsuri pentru îmbunătățirea multilaterală a activității cooperativelor agricole de producție.Acest program pornește de Ia cerința ca unitățile agriculturii noastre cooperatiste să valorifice mai bine avantajele marii producții socialiste, să se dezvolte ca unități puternice, bine consolidate din punct de vedere e- conomic și organizatoric, cu 
o producție judicios profilată țl un înalt grad de mecani

zare a lucrărilor, capabile să contribuie în măsură sporită la formarea fondului central de produse agricole, precum și la ridicarea veniturilor țărănimii. în scopul întăririi răspunderii pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, în Cooperativele agricole se va trece, treptat, la organizarea în cadrul acestora a fermelor de producție cu gestiune economică internă proprie. Se vor lua măsuri, ca secțiile întreprinderilor de mecanizare să funcționeze nemijlocit în cadrul cooperativelor agricole de producție, sub directa îndrumare a conducerilor acestora. Un obiectiv principal ăl măsurilor ce se preconizează este îmbunătățirea planificării producției. a organizării ' muncii în cooperative, dezvoltarea â- vutului obștesc al acestora, întărirea spiritului colectivist și a1 disciplinei în muncă, participarea la activitatea de producție a tuturor merhbri- lor cooperatori, inclusiv a conducerii, perfecționarea formelor de retribuire a cooperatorilor încît veniturile acestora să fie legate direct de munca prestată, de rezultatele ei concrete.Pentru punerea mai largă în valoare a posibilităților de care dispune țărănimea avem, de asemenea, în vedere dezvoltarea acțiunilor intercoope- ratiste, precum șî a unor forme de conlucrare economică între cooperative și întreprinderile de stat. Comitetul Executiv a adoptat șj unele măsuri pentru sprijinirea unităților cooperatiste slab dezvoltate cu cadre, asistență tehnică, înlesniri financiare, pentru, a favoriza sporirea producției acestora și întărirea lor, pe această bază, din punct de vedere economic și organizatoric.în cadrul acestui ansamblu de măsuri un loc important îl ocupă îmbunătățirea activității direcțiilor agricole județene — organe de jucrul de îndrumare tehnică* nemijlocită a producției — perfecționarea muncii uniunilor cooperatiste care urmează să-și desfășoare activitatea sub conducerea directă a Comitetului Central și a comitetelor județene de partid.Vor fi. de asemenea, luate măsuri pentru stimularea inițiativei și răspunderii organelor locale în sporirea producției agricole. începind chiar din anul 1970, o parte din produsele vegetale și animale — îndeosebi la ' carnea de porc, de ovine și păsări, la ouă — care se vor realiza peste plan, după îndeplinirea obligațiilor către fondul de stat, vor rămîne la dispoziția consiliilor populare județene. Acest plus de producție va j/utea fi folosit pentru satisfacerea nevoilor . de consum în cadrul județului sau va putea fi schimbat cu produse agricole din alte județe. De asemenea, organele locale vor putea vinde la export produsele obținute suplimentar, procu- rînd în schimb mărfuri sau utilaje necesare întreprinderilor lor.Aplicarea tuturor măsurilor la care m-am referit va crea condiții pentru un nou avînt al agriculturii noastre cooperatiste -și creșterea nivelului de trai al țărănimii, pentru sporirea contribuției acestui sector la progresul general al economjei naționale, al întregii noastre societăți.
Tovarăși,Actualul stadiu de dezvoltare a economiei noastre impune o deosebită preocupare și pentru îmbunătățirea activității în domeniul transporturilor. După cum este cunoscut, transporturile feroviare au fost înzestrate cu mijloace moderne. în anul următor. acestei ramuri i se vor repartiza încă 8 700 de vagoane marfă, 290' de vagoane călători și aproape 170 de locomotive Diesel și electrice. Trebuie spus însă că modul în care sînt folosite mijloacele materiale pe care statul le-a pus la dispoziție acestui sector este încă nesatisfăcător. Ministerul Transporturilor, împreună cu ministerele beneficiare. trebuie să ia măsuri energice pentru a curma a- ceastă situație ; trebuie să se elaboreze un program eșalonat, cuprinzînd măsuri pentru utilizarea cît mai rațională a vagoanelor, acor- dînd o deosebită atenție creșterii capacității de încărcare și descărcare a mărfurilor la marile unități economice, dotării acestora cu instalații de mecanizare.Se discută de mult timp despre. necesitatea eliminării transporturilor încrucișate, dar nu se iau măsuri hotărîte în acest scop. Va trebui, ca, încă de la începutul anului viitor, Departamentul de aprovizionare tehnico-materială din ca

drul Comitetului de Stat al Planificării, împreună cu Ministerul Transporturilor și celelalte ministere economice, să asigure o. corelare mai judicioasă intre nevoile producției șj furnizarea de materii prime și materiale, să stabilească mărfurile care au prioritate in perioada vîrfului de trafic, să emită repartiții de la producătorii cei mai apro- piați, să ia măsuri pentru optimizarea transporturilor.De altfel. Ministerul Transporturilor are și un centru de calcul și, după cît am fost informat, un studiu recent făcut de acesta a arătat că prin optimizarea transporturilor la unele produsp poate fi economisită o capacitate de transport, de circa 10. .la sută. Ministerul Transporturilor va trebuj să folosească mai bine acest centru de calcul pentru efectuarea studiilor de eficiență a transporturilor.O importantă problemă de perspectivă o constituie intensificarea transporturilor de mărfuri pe Dunăre. în această privință este necesar ca Ministerul Transporturilor, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, să prezinte în scurt timp un studiu amănunțit privind folosirea' posibilităților pe care le oferă transportul pe apă. pentru creșterea capacității de transport fluvial și utilizarea lui eficientă.Neajunsuri importante există și în sectorul transporturilor auto, parcul fiind folosit, de asemenea, incomplet; indicele de folosire a parcului auto reprezintă la ministerele economice, de regulă,'60—70 la sută față de cel realizat în Ministerul Transporturilor, deși nici randamentul obținut de acesta nu poate fi considerat ca maxim. Este necesar ca toate ministerele să asigure, încă în anul viitor, folosirea parcului auto, cel puțin la nivelul indicilor atinși de Ministerul Transporturilor : numai după realizarea acestor indici, unitățile economice vor putea obține în viitor noi mijloace auto. Pentru utilizarea mai e- ficientă a parcului auto este necesar să ne gindim la înființarea unor organizații unice de transport pe centrale, grupe de întreprinderi, pe orașe, e- ventual pentru unitățile situate în cadrul unui oraș sau într-o anumită zonă, prin concentrarea mijloacelor aparți- nînd unităților respective și folosirea lor rațională..Planul pe 1970 prevede importante sarcini în domeniul investițiilor. în anul viitor, din fondurile centralizate ale statului se vor investi 67 miliarde lei, din care lucrările de construcții-montaj vor însuma 31 miliarde lei ; în afară de acestea, se prevede, din fonduri necentralizate, realizarea unor investiții în valoare de 11.6 miliarde lei. Investițiile centralizate din fondurile statului vor fi repartizate în special ramurilor producției materiale : din total, industriei i se alocă 57.8 la sută, agriculturii 12.3 la sută, transporturilor 11,3 la sută.Pentru realizarea integrală a programului de investiții pe 1970, trebuie să avem în vedere eliminarea unor neajunsuri care dăinuie de mai multă vreme în modul de pregătire si executare a lucrărilor pe șantiere, de dare în exploatare a noilor obiective.Greutăți serioase în realizarea investițiilor provoacă ne- asigurarea la timp a documentațiilor tehnico-economice. Trebuie arătat, că, deși anul acesta proiectul planului pe 1970 a fost cunoscut cu 6 luni înainte, creîndu-se premise pentru realizarea din timp a studiilor tehnico-economice, nici în prezent — la un număr însemnat de lucrări noi —, încă nu s-au definitivat și aprobat indicatorii teh- nico-economici ; mari întîr- zieri există în această privință, la Ministerul Industriei Chimice, precum și la alte ministere.Este necesar ca toate ministerele să ia de urgență măsuri pentru a recupera rămînerea în urmă, unitățile de proiectare lucrînd cu un regim de muncă corespunzător nevoilor. Trebuie, totodată, apropiată activitatea de proiectare de unitățile economice, descentrai izîndu-se institutele e-- xagerat de mari, trecîndu-se la crearea de secții, servicii, a- teliere sau birouri de proiectare în cadrul centralelor combinatelor industriale și trusturilor de construcții, precum și de grupe de proiectanți pe șantiere și în uzine.Vor trebui luate măsuri hotărîte pentru utilizarea pe scară largă a proiectelor tip, a proiectelor refolosibile. în a- cest scop, este necesar să se stabilească sarcini precise,, pe 

fiecare minister în parte, prin însuși planul de stat. Se impune, de asemenea, ca, prin lege, să se interzică elaborarea și folosirea de proiecte unicate pentru acele genuri de lucrări la care există proiecte tip.Este necesar să se continue, cu toată hotărîrea, acțiunea de reducere a ponderii lucrărilor de construcții-montaj în totalul investițiilor. Se prevede ca acestea să reprezinte în 1970, un procent de 46,3 la sută, față de 47,0 la sută în 1969 ; deși se planifică o anumită scădere totuși Continuăm să executăm construcții supradimensionate, greoaie, cu finisaje excesive. în anul 1970, se prevede reducerea în construcții cu 15 la sută a consumului de metal, o reducere cu 12 la sută a consumurilor de cherestea, precum și reduceri la alte materiale.O problemă importantă a planului de investiții o constituie asigurarea la timp a utilajelor ; se impune o preocupare sporită pentru a corela livrările — atît de pe piața internă cît și din import — cu necesitățile de montaj, cu stadiul de execuție a clădirilor. Neajunsurile în acest domeniu creează mari greutăți în realizarea investițiilor, duc la imobilizări însemnate de fonduri. Este necesar să se reducă importurile de instalații complexe, trecîndu-se pe scară mai largă la proiectarea lor în institutele noastre, urmînd să se achiziționeze din străinătate numai părțile de instalații ce nu pot fi produse în țară.O atenție sporită trebuie a- cordată scurtării termenelor de execuție a lucrărilor de construcții. Se constată tendința generală a ministerelor, precum și a Comitetului de Stat al Planificării, de a împinge termenele de punere în funcțiune a lucrărilor spre sfirșitul anului. Aceasta este o orientare dăunătoare care duce la o aglomerare excesivă de cereri de materiale de construcții și de forță de muncă, la un volum mare de lucrări de construcții și montaj — ceea ce creează serioase greutăți în îndeplinirea planului de investiții și cu deosebire în asigurarea punerilor în funcțiune. Trebuie să depunem e- forturi pentru a scurta durata de exetfcție și totodată de a începe în 1970- unele obiective prevăzute pentru 1971.Ministerul Construcțiilor Industriale și consiliile populare județene trebuie să ia măsuri mai hotărîte pentru îmbunătățirea organizării muncii pe șantiere. pentru extinderea mecanizării lucrărilor. Pe multe șantiere un volum mare de lucrări se execută încă manual, deși există posibilități pentru a produce în țară o gamă variată de utilaje de construcții. Trebuie totodată arătat că nici parcul de utilaje cu care sînt dotate în prezent organizațiile de construcții, nu este folosit în mod satisfăcător. Pe șantiere persistă mari neajunsuri în folosirea forței de muncă, dezordine, abateri grave de la disciplina de producție ; din această cauză, nivelul productivității muncii este scăzut. Asemenea stări de lucruri trebuie lichidate fără întîrziere, de aceasta fiind răspunzătoare atît ministerele de resort cît șî organele locale de partid și de stat.Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală și Ministerul Muncii trebuie să se preocupe cu toată răspunderea de încadrarea organizațiilor de construcții din toate județele — îndeo? sebi din cele recent înființate — cu ingineri, arhitecți și ceilalți specialiști necesari. Nu este admisibil ca, după doi ani de la înființarea județelor, unele din acestea să nu dispună încă de cadrele de care au nevoie. Tovarășii care se o- cupă cu această problemă nu au acționat cu toată fermitatea, nu au luat măsurile cele mai energice pentru a repartiza cadrele de care este nevoie în județe. Nu se poate conduce sectorul de construcții fără ingineri și arhitecți, fără organizații județene de construcții înzestrate cu utilajele necesare.O problemă centrală a activității de investiții o constituie asigurarea punerii la termen în funcțiune a noilor o- biective, atingerea cît mai rapidă a parametrilor proiectați la aceste capacități. Neajunsurile care se manifestă în a- ceastă privință se datorează și faptului că nu există un sistem riguros de răspunderi între proiectanți, constructori, furnizori de utilaje și beneficiari pe întreg parcursul realizării investiției. Se impune de aceea urgentarea adoptării unor reglemen

tări precise pentru întărirea conlucrării dintre toți factorii care participă la execuția noilor obiective, pentru creșterea răspunderii materiale a acestora și legarea nemijlocită a veniturilor lor de punerea la timp în funcțiune a capacităților de producție, de atingerea parametrilor proiectați.
Tovarăși,Doresc să mă refer în continuare la cîteva probleme ale activității de comerț exterior. După cum este știut, țara noastră dezvoltă colaborarea și cooperarea cu țările socialiste membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste, participă activ la diviziunea internațională socialistă a muncii ; totodată, România extinde legăturile sale economice și tehnico-științifice cu celelalte state, indiferent de orîn- duirea lor politică, participă la schimbul de bunuri materiale pe plan mondial. O expresie a acestei activități o constituie creșterea an de an a comerțului nostru exterior. Pe primele 11 lunj ale acestui an, volumul comerțului exterior a depășit cu 6,3 la sută nivelul realizat în perioada corespunzătoare a a- nului trecut, contribuind la satisfacerea unor importante nevoi ale producției și consumului, la valorificarea unei însemnate cantități de produse românești pe piețele externe. Pentru anul viitor se prevede o creștere a comerțului exterior cu 11,5 la sută, din care exportul cu 17,1 la sută, iar importul cu 6,2 la sută — urmărindu-se realizarea unui sold pozitiv de circa 320 milioane lei valută. A- ceasta impune o deosebită a- tenție pentru realizarea și livrarea ritmică a fondului de marfă destinat pieței externe.Este necesar să luăm măsuri, încă din anul viitor, pentru a crea noi capacități de producție, pentru a produce sortimente noi de mărfuri destinate exportului.Consider că principala problemă asupra căreia este necesar să se concentreze organele economice — atît Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Comerțului Exterior. cît și celelalte organe centrale și ministere — este eficiența schimburilor noastre externe. Din păcate, preocuparea în acest domeniu este necorespunzătpare ; din cauza costurilor mari ale produselor noastre și defecțiunilor în valorificarea lor pe piața externă. economia națională trebuie să plăteăscă destul de scump valuta obținută din vînzarea acestor produse. Este necesar, de aceea, să se acționeze tot mai hotărît asupra cheltuielilor de producție și circulație, asppra diferitelor adaosuri care încarcă în mod nejustificat costul mărfurilor vîndute peste graniță. Se impune, în același timp, o preocupare sporită pentru a îmbunătăți structura livrărilor pe piața externă, punîndu-se accentul pe produsele cu grad de prelucrare ridicat. Ministerele producătoare, Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Comerțului Exterior trebuie să stabilească sub- ramurile și produsele cu rentabilitate ridicată și cu perspective certe de plasare la export și, pe această bază, să ia măsuri pentru orientarea corespunzătoare a producției.Este necesar ca măsurile stabilite privind cunoașterea prețurilor pe piața mondială, conjunctura pieței și perspectivele ei să fie rapid aplicate, atît de organele de comerț exterior cît și de organele de planificare, și financiare, care trebuie nu numai să facă contabilitate și să plătească diferențele de preț, dar și să analizeze temeinic și să intervină efectiv pentru a asigura o desfășurare normală a comerțului nostru exterior. Totodată, prețurile existente pe piața mondială trebuie să fie cunoscute de ministerele producătoare, de întreprinderi, de centrale, de grupurile industriale.S-a arătat aici — și într- adevăr așa este — că tovarășii din acest sector s-au obișnuit să spună că problemele comerțului exterior constituie secrete de stat. Or, ce secrete sînt acelea care se referă la un domeniu hotărîtor al dezvoltării economice a țării? în toată lumea, aceste probleme se dezbat pe larg în viața economică. Numai cu fraze generale nu putem deveni competitivi. Numai ana- lizînd, arătînd și ce-î bun, și ce-i rău, demonstrînd de ce unele din produsele noastre nu sînt competitive, vom putea să punem ordine deplină în acest domeniu de activitate. Cred că va trebui să introducem ca o regulă ca tovarășii de la comitetele jude

țene de partid să cunoască buletinul prețurilor de pe piața mondială, pentru a putea să analizeze cu conducerile întreprinderilor cum se realizează desfacerea produselor la export.în acest sens, Comitetul E- xecutiv a examinat o serie de măsuri menite să asigure o mai strînsă legătură între rezultatele economico-financiare ale unităților productive și activitatea lor de import-export, lichidîndu-se situația de astăzi, cînd întreprinderile nu sînt interesate să cunoască cît se obține în valută pentru mărfurile pe care le produc, în viitor, veniturile întreprinderilor, inclusiv partea din beneficii ce se repartizează la sfirșitul anului pentru premii și gratificații, vor fi legate de încasările ce se realizează atît în țară, cît și în străinătate. Ne gindim, tovarăși, să punem întreprinderile producătoare în situația de a se o- cupa nu numai de producție, dar și de a ști pentru ce produc, cum se vinde ceea ce fabrică — așa cum e normal; ele trebuie să știe ceea ce produc pentru străinătate, cui vînd și cu ce preț desfac produsele. în raport de prețul pe care îl vor obține se vor aprecia și rezultatele economice ale întreprinderii. Pentru a asigura o legătură directă între producție și activitatea de comerț exterior, chiar de la începutul anului următor, adică de la 1 ianuarie, ministerele economice, centralele și combinatele vor răspunde nemijlocit de modul în care sînt valorificate pe piața externă produsele lor. în felul acesta, ministerele, centralele, întreprinderile vor acționa în cunoștință de cauză, vor înțelege că trebuie să-și asume întreaga răspundere pentru buna desfășurare a activității economice. Desigur, prin a- cestâ nu trebuie să se înțeleagă că Ministerul Comerțului Exterior va răspunde mai puțin de desfășurarea activității de comerț exterior. Dimpotrivă, noi considerăm că răspunderea luj va crește, avînd sarcina să asigure îndrumarea și conducerea întregii activități de organizare a producției destinate exportului, prospectarea piețelor, găsirea celor mai corespunzătoare căi pentru valorificarea produselor noastre peste hotare. Va trebui. de asemenea. întărită preocuparea Consiliului de Miniștri, a Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Finanțelor, a altor organe de sinteză, pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața externă, pentru creșterea eficienței întregii activități de comerț exterior.In cadrul planului pe 1970, un loc de cea mai mare importanță ocupă dezvoltarea și perfecționarea activității de cercetare care, în condițiile actualei revoluții tehnico-științifice. exercită o tot mai importantă influență asupra producției materiale. în ultimii ani s-au făcut unele progrese în orientarea cercetării spre nevoile practicii, au fost soluționate o serie de probleme legate de valorificarea mai bună a resurselor materiale, de perfecționarea tehnologiilor de fabricație și a caracteristicilor tehnice ale unor produse — îndeosebi în domeniul chimiei, industriei miniere și petroliere, precum și în alte domenii. Totuși sîntem încă departe de a face din știință ceea ce trebuie să fie «— o importantă forță de producție în dezvoltarea societății. După cum se știe, avem un însemnat potențial de cercetare — un .mare număr de cadre, o bază materială în continuă modernizare — dar, cu toate acestea, rezultatele activității de cercetare contribuie încă prea puțin la progresul general at economiei.Planul pe 1970 orientează eforturile de cercetare spre o serie de probleme de interes major pentru producția materială — cum sînt valorificarea unor minereuri metalifere și nemetalifere, elaborarea u- nor utilaje noi în construcția de mașini — în special mașini- unelte cu comandă program, fabricarea unor noi produse chimice, perfecționarea unor licențe achiziționate. Este necesar ca ministerele, unitățile de cercetare, Consiliul Național al Cercetării Științifice să ia toate măsurile pentru îndeplinirea în bune condiții a acestor sarcini, pentru aplicarea în producție a rezultatelor cercetării, să asigure o tot mai strînsă conlucrare între cercetare și întreprinderile producătoare.Am mai subliniat de multe ori necesitatea de a scurta durata cercetării, de a urgenta valorificarea rezultatelor sale. Uneori chiar prin plan se admit perioade foarte lungi. 

în medie de 4—5 ani. pentru finalizarea unor cercetări, în timp ce în alte țări probleme similare se rezolvă în mai puțin de 1—2 ani. Va trebui ca planurile activității științifice să conțină termene concrete, cît se poate mai scurte, cu privire la principalele faze ale cercetării, îndeosebi cele legate de aplicarea rezultatelor în producție.Se impune, de asemenea, să se acorde: o atenție sporită selectării judicioase a temelor de cercetare, corespunzător nevoilor reale ale economiei și posibilităților de care dispune țara noastră. Consiliul Național al Cercetării Științifice, împreună cu comisiile de ramură, va trebui ca — pe baza sarcinilor următorului plan cincinal, a orientărilor trasate de Congresul al X-lea pentru viitorul deceniu și exa- minînd temeinic situația fiecărei unități de cercetare — să stabilească direcțiile de perspectivă cele mai corespunzătoare pentru dezvoltarea activității științifice în țara noastră.Sporirea eficienței activității de cercetare depinde și de îmbunătățirea organizării unităților, de eliminarea dispersării excesive a forțelor care există acum în acest domeniu. Totodată este necesar să se. lichideze formele birocratice, excesul de muncă administrativă ce răpesc o parte însemnată a timpului oamenilor de știință, trecîndu-se la forme adecvate activității de cercetare, mai simple, menite să permită concentrarea exclusivă a cadrelor științifice asupra cercetării propriu-zise.De la 1 ianuarie toate institutele de cercetare, cu excepția unora din domeniul științelor sociale vor funcționa pe bază de gestiune economică proprie. Este neîndoielnic că atunci cînd fiecare organ economic va plăti pentru cercetările comandate, iar cercetătorii vor ști că veniturile lor depind de rezultatele obținute în producție prin aplicarea soluțiilor elaborate, se vor crea premise mai bune pentru legarea activității științifice de practică. Este necesar ca pînă la sfirșitul anului ministerele- de ramură. Consiliul National al Cercetării Științifice să asigure ca toate unitățile de cercetare să încheie contracte cu întreprinderile și alte organisme economice, să ia măsuri pentru folosirea judicioasă a cadrelor și a bazei materiale în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin contracte.Creșterea în ritm susținut a economiei, a gradului ei de complexitate, dezvoltarea tuturor sectoarelor vieții sociale impun sarcini deosebite în domeniul pregătirii și formării de noi cadre de muncitori, tehnicieni și specialiști. în a- nul 1970 urmează să fie calificați in școli circa 93 000 de muncitori, 38 000 de cadre medii de specialitate, peste 25 000 de specialiști cu pregătire superioară. Aceasta necesită atît din partea Ministerului învă- tămîntului cît și a ministerelor și întreprinderilor economice să se ia toate măsurile pentru pregătirea temeinică și buna folosire a noilor cadre care vor intra în activitatea practică.Trebuie spus că asigurarea cadrelor necesare, îndeosebi a cadrelor de muncitori calificați, continuă să rămînă una din problemele economice cele mai irjportante pen-? tru anul viitor și pentru anii următori. Ministerele. . întreprinderile trebuie să ia măsuri serioase pentru a asigura într-un timp scurt pregătirea cadrelor prin cursuri de scurtă durată, prin pregătirea la locul de muncă, pentru a realiza atît folosirea deplină a capacităților existente, cît și înzestrarea cu personal corespunzător a capacităților ce urmează a fi puse în funcțiune.
Tovarăși,Partidul nostru subordonează toate eforturile îndreptate spre dezvoltarea economiei naționale, țelului suprem al societății noastre : îmbunătățirea^ continuă a nivelului de trai al întregului popor. Trebuie a- rătat că hotărîrile Congresului al IX-lea cu privire la îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor se realizează în bune condiții.In anul 1969, o dată cu generalizarea noului sistem de salarizare, în 16 ramuri ale economiei s-au majorat salariile între 8,4 și 19.1 la sută: ca urmare, un număr de 2,7 milioane salariați au primit venituri suplimentare de 2.5 miliarde lei, iar pe un an întreg majorările efectuate reprezintă circa 5 miliarde lei.Planu] și bugetul de stat pe anul viitor prevăd fondurile și măsurile necesare pentru 

creșterea salariilor în industria minieră, construcțiile de mașini, industria construcțiilor, transporturi, circulația mărfurilor, cercetarea științifică, instituțiile de cultură ,și artă, rețeaua sanitară, sistemul financiar, în administrație și celelalte ramuri ale economiei. Majorările de salarii efectuate în anul 1969 și cele prevăzute pentru anul 1970 duc la sporirea veniturilor a- nuale ale salariaților cu aproximativ 10 miliarde lei.Se prevede,, de asemenea, ca în- anul viitor veniturile bănești ale țărănimii să sporească cu circa 1,3 miliarde lei. Potrivit hotărîrilor Congresului al X-lea, actuala plenară a Comitetului Central a aprobat ca încă în anul 1970 să fie majorate pensiile țăranilor cooperatori ; prin aceste majorări, țăranii cooperatori pensionați vor primi în anul 1970 în plus aproape 390 milioane lei. Avem convingerea că această măsură va constitui un factor mobilizator în activitatea țărănimii cooperatiste.Partidul și statul acordă o deosebită atenție îmbunătățirii aprovizionării populației cu mărfuri de consum pe măsura posibilităților pe care le oferă economia noastră la ora actuală. Planul pe 1970 prevede o creștere cu peste 8 la sută a desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist, însemnate sporuri se vor realiza. la produsele alimentare de bază — carne și preparate din carne, conserve, produse lactate, ouă, legume și fructe. Vor crește, de asemenea, în mod substanțial desfacerile de mărfuri nealimentare ; se va pune un accent mai mare pe dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii pentru populație. Desigur, sîntem conștîenți că unele nevoi ale populației nu sînt satisfăcute în mod optim, dar fără îndoială că, ■ pe măsura realizării sarcinilor pe care ni le propunem, a dezvoltării e- conomiei, se vor crea condiții pentru îmbunătățirea continuă a deservirii celor ce muncesc.Tn bugetul pe anul 1970 sînt prevăzute creșteri însemnate și la cheltuielile pentru asigurări sociale, învățămînt, o- crotirea sănătății și alte acțiuni social-cultufale de care beneficiază gratuit populația ; totalul cheltuielilor soeial-cul- turale se va ridica la 36.9 miliarde lei. depășindu-se cu 2.5 miliarde lei. nivelul din 1969.In domeniul învățămîntu- lui, planul pe 1970 prevede darea în folosință a peste 3 000 săli de clasă — cu 1 270 săli mai mult decît s-a prevăzut în cincinal — asigurîndu-se spațiul necesar pentru generalizarea învățămîntului de 10 ani și cuprinderea în școli a copiilor în vîrstă de 6 ani ; statul va cheltui în 1970 pentru un elev din școala de cultură generală circa 1 330 lei, pentru cel din liceele de specialitate — 3 600 lei, iar pentru un student — 13 ?00 lei.Pentru dezvoltarea rețelei de ocrotire a sănătății vor fi date în exploatare, în anul viitor, circa 3 950 noi paturi în spitale. Va continua în ritm susținut programul construcției de locuințe. Pentru anul următor, se prevede să se construiască din fondurile centralizate ale statului și din fondurile populației, . cu sprijinul statului, 94 730 apartamente.Organele de partid și consiliile populare, ministerele economice, unitățile cooperației trebuie să acorde în continuare o deosebită atenție valorificării unor resurse suplimentare în vederea îmbunătățirii aprovizionării pieței, adaptării mai operative a producției la cererea de consum, ridicării activității comerciale la un nivel calitativ superior — pentru a satisface tot mai deplin nevoile oamenilor muncii de la orașe și sate. De asemenea, marile fonduri alocate de stat pentru nevoile social-culturale ale cetățenilor trebuie folosite cu maximum de eficiență pentru a contribui efectiv la îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale tuturor celor ce muncesc de la orașe și sate.
Tovarăși,Tn continuare vreau să mă refer la cîteva probleme legate de perfecționarea organizării și conducerii economiei. Conferința Națională â P.C.R. a adqptat un ansamblu de măsuri pentru îmbunătățirea structurii organizatorice a economiei, perfecționarea planificării, a sistemului financial' și de credit, a aprovizionării tehnico-materiale și a altoi laturi ale activității economice. Trebuie spus că în aplicarea acestor măsuri organele de stat au dat dovadă de lipsă de operativitate, întîrziindu-ss din această cauză experiment
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(Urmare din pag. a 3-a) tarea și finalizarea lor în practică.în ultima perioadă s-a trecut mai ferm la înfăptuirea măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii economiei naționale. Astfel, s-au constituit''centralele, combinatele și grupurile de întreprinderi — unități puternice din punct de vedere economic, capabile să valorifice mai larg avantajele cooperării și specializării în producție. De a- semenea, au fost reorganizate ministerele și organele centrale de sinteză urmărindu-se legarea lor mai strînsă de activitatea concretă a unităților economice.Acum este necesar să se acționeze operativ pentru ca centralele să preia în mod efectiv conducerea activității tuturor unităților subordonate. Se impune, de asemenea, ca ministerele și organele de sinteză să dea un sprijin susținut și eficace noilor organisme create, să le ajute să-și organizeze și să-și desfășoare munca în condiții cit mai bune, să-și îndeplinească de la început atribuțiile cu care au fost învestite. Este necesar ca în cel mai scurt timp ministerele de ramură, împreună cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Consiliul Economic, să ia măsuri pentru a asigura toate cadrele de conducere necesare bunei desfășurări a activității noilor organisme economice.Trebuie spus, tovarăși, că încă nu toate ministerele a- ' cordă sprijinul necesar noilor organisme economice, că nu în toate sectoarele de activitate putem spune că acestea au început să funcționeze așa cum este de dorit. Rog atît ministerele cit și comitetele județene de partid să acorde o a- tenție deosebită sprijinirii noilor organisme, economice, astfel ca acestea să-și poată exercita în bune condiții atribuțiile. să-și poată îndeplini rolul important ce le revine în viața economică.Tn urma reorganizării ministerelor. aparatul administrativ s-a redus cu 39 la sută, realizîndu-se o economie de peste 8 500 posturi. Trebuie a- rătat însă că din personalul disponibil, la unitățile direct productive, și mai cu seamă în județe, s-a repartizat un număr scăzut. în provincie s-a repartizat numai 16 la sută din personalul disponibil; într-o serie de județe care resimt în mod deosebit lipsa de specialiști dintre cei eliberați din ministere au ajuns extrem de puțini. Aceasta este o situație necorespunzătoare. Noi nu reducem personalul ocupat în munci administrative pentru ca, pe căi ocolite, să ajungă tot în astfel de munci, ci pentru a acoperi mai bine nevoile de cadre specializate ale producției, pentru a asigura ca cea mai mare parte a forței de muncă să lucreze nemijlocit acolo unde se creează valorile materiale.Tn această ordine de idei, trebuie de asemenea combătute tendințele ce s-au manifestat în unele ministere, de a constitui aparatul centralelor, combinatelor și grupurilor industriale prin preluarea unui număr mare de specialiști din întreprinderi — ceea ce poate avea efecte negative asupra activității unităților direct productive.în procesul constituirii noilor organisme economice s-au luat măsuri de natură să ducă la concentrarea și specializarea producției. Este vorba doar de un început, dar care se dovedește bun și trebuie continuat ; în felul acesta poate fi realizată în condiții mai bune și mai economii activitatea de proiectare. întreținere, aprovizionare și desfacere, activitatea financiară și de planificare. Este nerațional de a perpetua stările de lucruri de astăzi. cînd fiecare întreprindere tinde să producă de toate. Atît ministerele, centralele și grupurile industriale, cit și organele de partid trebuie să acționeze hotărît în această direcție, să treacă în mod ferm la adîncirea specializării și cooperării, la asigurarea condițiilor pentru realizarea producției de serie mare, cu eficiență superioară.în condițiile organizării centralelor, grupurilor industriale și combinatelor, în mod firesc întreprinderile sînt degrevate de unele activități. Este necesar însă și pe viitor ca întreprinderile să dispună de independența tehni- co-economică necesară pentru a-și putea desfășura în mod normal activitatea. Consider, de aceea, că înființarea noilor organisme economice nu nu

mai că nu trebuie să ducă la diminuarea rolului comitetelor de direcție din întreprinderi, ci, dimpotrivă, să asigure ca, în limita atribuțiilor ce le revin, acestea să exercite conducerea efectivă a producției, să contribuie activ la- folosirea mai bună a capacităților și a forței de muncă, la sporirea rentabilității, la punerea largă în valoare a rezervelor existente în producție. Este necesar ca. în stilul de muncă al organismelor e- conomice create să se încetățenească de la bun început metoda și principiu] de a consulta în mod nemijlocit conducerile întreprinderilor în toate problemele activității lor, în elaborarea și adoptarea tuturor măsurilor și hotă- rîrilor.Perfecționarea generală a structurii organizatorice a e- conomiei trebuie să fie urmată și de îmbunătățirea corespunzătoare a legislației economice, care să asigure cadrul juridic adecvat desfășurării în bune/condiții a activității tuturor verigilor.în actuala sesiune a Marii Adunări Naționale urme.ază să fie supuse dezbaterii și a- probării un ansamblu de legi de importanță deosebită pentru îmbunătățirea activității economice și sociale — printre care legea de organizare și funcționare a Consiliului de Miniștri, legea contractelor e- conomice, legea organizării, planificării și execuției investițiilor, legea organizării activității de cercetare științifică. Trebuie să fim însă con- știenți că actele normative nu pot rezolva de la sine problemele și că este nevoie de o preocupare susținută, la toate nivelele, pentru perfecționarea continuă a activității noastre economice. Să luăm, de pildă, planificarea ; oricît de bună ar fi o lege a planificării, ea nu poate oferi de- cît coordonatele generale ale acestei activități, principalul constituindu-1 temeinica fundamentare științifică, profund realistă a planurilor — atît ale întreprinderilor ș> eentra- lelor, cît și ale ministerelor și economiei naționale în ansamblu. De multe ori, indicatorii de plan nu sînt însă stabiliți în urma unui studiu temeinic al stărilor de fapt, al posibilităților reale ale unităților, ci pe .blaza unor considerente generale, a însumării propunerilor făcute de întreprinderi și ministere. Și mai negativ este faptul că. uneori, în cursul elaborării planurilor — atît la unități și ministere, dar și în cadrul Comitetului de Stat al Planificării — nu se urmărește cu toată stăruința punerea deplină în valoare a rezervelor existente. Munca de planificare nu este orientată totdeauna s'pre asigurarea unor indicatori de eficiență, pe măsura eforturilor ce se fac pentru înzestrarea tehnică a unităților economice ; sînt șj cazuri cînd, chiar prin plan, se admit norme de consumuri materiale exagerate, nivele scăzute ale productivității muncii, o slabă’ utilizare a capacităților de producție, valorificarea necorespunzătoare a mărfurilor la export. Asemenea practici trebuie curmate cu hotărîre. deoarece ele transformă planificarea. dintr-un important instrument al conducerii raționale a economiei, într-un mijloc de justificare și tolerare a lipsurilor. în munca de planificare nu se folosește încă metoda variantelor, atît în faza de elaborare a propunerilor — pentru a putea alege din mai multe soluții pe cea mai avantajoasă — cît și în cursul îndeplinirii planului, pentru a asigura adaptarea operativă a economiei la schimbări neprevăzute survenite. Este știut, dg exemplu, că în agricultură realizările pot să difere foarte mult de ceea ce se stabilește inițial, și, cu toate acestea, nu se pregătesc din timp programe de acțiune pentru a face față unor ipoteze și .situații variate.Și în domeniu] aprovizionării tehnico-materiale, problema se pune într-un mod asemănător. Un act normativ în. această privință va fi neîndoielnic util și necesar, dar a- cesta nu va soluționa de la sine dificultățile existente în aprovizionarea tehnico-mate- rială. Hotărîtoare sînt și aici eforturile pentru nominalizarea, din timp a producției planificate, încheierea de contracte și respectarea lor riguroasă. reducerea consumurilor specifice — d.e care am vorbit mai înainte — într-un cu- vînt, măsurile tehnice și organizatorice de perfecționare a conținutului acestei activități.De asemenea, în ce privește

investițiile, noile organisme economice trebuie să-și asume sarcini tot mai importante in acest domeniu. în cadrul discutării planului s-a stabilit ca centralele și unele întreprinderi să preia executarea în regie proprie a unor investiții mici de dezvoltare. Ministerele trebuie să analizeze lista tuturor investițiilor și să stabilească ce vor realiza unitățile economice. în viitor, chiar și construirea unor obiective noi va trebui să cadă în sarcina centralelor, combinatelor și grupurilor industriale.Va trebui urgentată precizarea măsurilor privind îmbunătățirea sistemului de finanțare și creditare, aceste reglementări fiind absolut necesare pentru bunul mers al activității noilor organisme economice. Este necesar să se întărească rolul creditului și al controlului financial, să se sporească răspunderea economică a întreprinderii pentru modul cum se utilizează fon-, durile bănești și materiale,, să se reflecte mai corespunzător efortul propriu al întreprinderilor în rentabilitatea acestora.Mergînd pe linia extinderii atribuțiilor' centralelor, grupurilor industriale și combinatelor, acordîndu-le drepturi largi în executarea unor construcții, investiții, în realizarea comerțului exterior, în asigurarea aprovizionării și desfacerii în interior, este necesar să avem în vedere că totul trebuie să se desfășoare conform planului central, să răspundă intereselor generale ale economiei, ale societății: .toate unitățile trebuie să acționeze ca elemente componente ale unui angrenaj unitar, pe baza unui program general în vederea progresului armonios și rapid al întregii economii naționale.îmbunătățirea activității de conducere a economiei ne cere să luptăm cu toată fermitatea împotriva birocratismului. Subliniez acest lucru, deoarece, (ieși ș-au luat măsuri, pentru- reducerea substanția-ț lă a aparatului ministerelor și organelor centrale, acestea nu se preocupă suficient de schimbarea corespunzătoare a stilului de muncă, manifestă încă tendința de a rezolva problemele în virtutea vechilor concepții și metode, fără un contact strîns și nemijlocit cu unitățile economice. Conducerea centralizată, existența ținui plan central nu înseamnă ca fiecare lucru să se facă numai după ce a trecut prin zeci de aprobări. O asemenea practică trebuie înlăturată cu hotărîre. Să nu sufocăm activita tea vie a unităților economice, spiritul de inițiativă, în noianuri de avize, de hîrtii ; factorii de răspundere din ministere și organele centrale nu trebuie să-și bazeze munca pe referate, ci să meargă jos — în întreprinderi, combinate, centrale —, pentru a cunoaște nemijlocit realitatea și a soluționa concret problemele ridicate de viață, pentru a acorda unităților un sprijin real și competent.Trebuie, de asemenea, schimbată în mod radical optica a- supra răspunderii în muncă. Există obiceiul amînării la ne- sfîrșit a rezolvării unor probleme mai complexe; unele organe și cadre evită să-și asume răspunderea pentru diferite acțiuni ce intră în competența lor, se limitează să facă constatări, rapoarte, să întocmească studii și analize. Nu în felul acesta trebuie concepută activitatea de conducere 1 Nu de documente justificative și acoperiri administrative a- vem nevoie, ci de o muncă vie, creatoare, plină de răspundere, pentru soluționarea operativă și temeinică a problemelor. A tărăgăna hotărîrile, deciziile, punerea lor în aplicare, a te limita doar la „sesizări" și studii — acesta este un mod de a lucra birocratic, lipsit de răspundere. Problemele economice sînt de așa natură, îneît nu permit amî- nare; tergiversarea soluționării lor poate avea implicații negative serioase în activitatea noastră, poate costa mult societatea. Este necesar ca, în afara măsurilor organizatorice pe care le-am luat pînă acum și care sînt fără îndoială bune, să schimbăm mentalitatea unor cadre cu munci administrative. Să introducem, mai multă răspundere și inițiativă în muncă, să dăm mai multă libertate de acțiune fiecărui tovarăș pus într-o muncă, dar să asigurăm și creșterea spiritului de răspundere al acestuia pentru activitatea pe care o desfășoară. Este timpul să se înțeleagă că nu se mai pot soluționa problemele cu zeci de avizări. Am pus un minis

tru, i-am aprobat un plan, i-am dat o răspundere — el trebuie să acționeze, Tar dacă nu-.și îndeplinește obligațiile, să suporte consecințele. Am pus un președinte de consiliu popular, să-i dăm și răspunderi corespunzătoare, dreptul de a acționa și să nu-1 obligăm să vină mereu la București pentru a cere Comitetului pentru Administrația Locală aprobări; să-i, dăm independență în rezolvarea problemelor — firește cu respectarea legilor țării, ale căror rigori le va suferi dacă le încalcă. Am creat centrale, combinate — trebuie să le dăm posibilitatea de a avea inițiativă, libertate de acțiune.Discutăm de mult problema contractelor t am primit un proiect de lege care de fapt prevede să nu se schimbe nimic, ca totul să se planifice de sus, iar întreprinderea numai să semneze contractul, fie că e sau nu de acord cu el, pe baza repartiției din plan. Ce fel de contract economic este acesta ? Unii prim-secre- tari de comitete județene, de partid sau miniștri au arătat că nu au repartiție pentru acoperirea producției — dar nu unitățile și ministerele trebuie să se ocupe de aprovizionarea și desfacerea producției ? A- cestea trebuie să încheie contractele’ cu 6 luni sau chiar cu un an . înainte de începerea planului. Planul trebuie să se bazeze pe contracte corespunzătoare capacităților — și atunci el va fi real. Nu trebuie să se aștepte întîi repartiția și pe urmă să se încheie contractul. Contractul trebuie să fie un instrument economic, să stabilească relații economice între întreprinderile producătoare și consumatoare. Este necesar ca el să prevadă obligații și de o parte și de alta inclusiv obligații economice și juridice, așa ctlm prevede orice contract. Numai așa se va asigura ca întreprinderile să nu aștepte din București să li se stabili lăască ce să producă. Desigur, sint unele produse care trebuie planificate, dar chiar pentru acestea întreprinderile trebuie să’ încheie contractul ; uzinele trebuie să discute cu beneficiarii din țară și din străinătate. Planul central, planificarea economiei nu ’înseamnă impunerea unor produse indiferent de cerere, ci înseamnă c» întreprinderile să producă ceea are nevoie e- conorain. ceea ce se solicită în interior și pe piața externă. în acest sens va trebui să se e- laboreze legea contractelor, care să acționeze încă din anul viitor Vrem ca atunci cînd ne vom întîlni cu planul pentru 1971. întreprinderile să nu mai poată spune că n-au repartiție, ci să ne spună că au încheiat contractele și au rezolvat problemele. în spiritul acesta trebuie să găsim căi de a înfăptui ceea ce au stabilit Conferința Națională și Congresul al X-lea, și anume așezarea activității noastre pe baze economice, pe relații e- conomice, îmbinînd conducerea centrală, palanul central, cu inițiativa, cu libertatea de acțiune a producătorilor din toate domeniile de activitate. Așa vom obține succese și vom marca noi pași pe calea construcției societății socialiste.Noi am pus cu tărie în evidență în cadrul plenarei lipsurile din activitatea noastră, nu pentru că lucrurile ar merge în general prost — în- trucît este știut că, pe ansamblu, economia se dezvoltă impetuos, avînd un ritm de creștere de 10,7 la sută, că venitul național sporește și el într-un ritm înalt. Dar n-am proceda bine dacă n-am dezvălui și lipsurile care mai e- xistă. ca să putem pune astfel și mai ” multă ordine în. activitatea noastră, să mergem și mai rapid înainte, să înlăturăm neajunsurile. Ne preocupăm cu toată răspunderea să găsim soluții pentru a asigura perfecționarea continuă a activității în toate domeniile, accelerarea progresului neîntrerupt al societății noastre socialiste. Nu trebuie să ne fie teamă să dezvăluim lipsurile, ci, dimpotrivă trebuie să vedem că ele sînt inerente muncii oamenilor — dar nota dominantă a activității lor o reprezintă realizările, succesele. Trebuie să luptăm pentru a înlătura ce e rău în. munca noastră, să ne îmbunătățim necontenit activitatea, iar atunci cînd scriitorii sau istoricii vor scrie despre planul cincinal 1966—1970 vor 'vedea, desigur, nu numai lipsurile — pe care noi le arătăm deschis — ci ceea ce este esențial, ceea ce caracterizează în mod pregnant societatea 

noastră, progresul ei susținut, mersul înainte și creșterea bunăstării întregului nostru popor.
Tovarăși,înfăptuirea obiectivelor stabilite pentru anul 1970, asigurarea perfecționării activității de producție în toate ramurile. ' pun sarcini de mare răspundere în fața organelor și organizațiilor de partid, impun creșterea rolului lor în conducerea și organizarea vieții economice, în mobilizarea largă a. oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan. Problemele economice la care m-am referit trebuie să constituie principalul conținut al activității tuturor organelor și organizațiilor de partid din industrie, agricultură, transporturi etc., al tuturor comuniștilor. Munca politică și organizatorică a organelor de partid din întreprinderi și a comitetelor de partid comunale, orășenești, municipale și județene se măsoară în cele din urmă în rezultatele obținute în îndeplinirea planului de producție, a planului la export, a planului de investiții și a celorlalte sarcini economice. Este necesar ca organele și organizațiile de partid să concentreze, atenția colectivelor de muncă, a cadrelor din economie, spre utilizarea rațională a fondurilor materiale și bănești, organizarea științifică a producției, creșterea calitativă a activității economice, sporirea eficienței sale.Sarcini deosebite revin organizațiilor de partid de la sate, care trebuie să militeze neobosit pentru dezvoltarea și consolidarea economică a unităților agricole socialiste, pentru întărirea spiritului de disciplină și ordine în toate întreprinderile de stat și cooperativele de producție, să asigure prin întreaga lor activitate participarea largă a țărănimii, a tuturor lucrătorilor din a- gricultură la înfăptuirea măsurilor pe care partidul și statul nostru le iau pentru dezvoltarea susținută a acestei ramuri de bază a economiei noastre naționale.Fiecare organizație de partid și fiecare comunist trebuie să poarte răspunderea pentru modul cum se desfășoară activitatea în cadrul unității în care lucrează, să se preocupe permanent de îmbunătățirea muncii proprii și sporirea contribuției sale la .rezolvarea problemelor pe care le ridică îndeplinirea prevederilor de plan in toate domeniile.O îndatorire importantă a organelor și organizațiilor de partid este de a sprijini și stimula eforturile pentru ridicarea competenței cadrelor din economie, a pregătirii profesionale și politice a muncitorilor. tehnicienilor, inginerilor, a tuturor oamenilor muncii — aceasta fiind o condiție primordială a soluționării corespunzătoare a problemelor 'tot mai complexe pe care le ridică dezvoltarea economiei noastre în etapa actuală.Unii tovarăși s-au referit la necesitatea pregătirii conducerilor combinatelor, întreprinderilor și chiar a lucrătorilor din ministere pentru noile sarcini ce Ie vor reveni. în genera] cred că ar trebui să ne gîndim la un program de pregătire temeinică a conducerilor centralelor și noilor unități economice; să organizăm cursuri pentru a le ajuta să cunoască și să înțeleagă cum să desfășoare activitatea ; la fel să procedăm și cu conducerile de întreprinderi, de cooperative. Trebuie să acordăm mai multă atenție cunoașterii, de către cadrele noastre. a problemelor economice. Acesta este un lucru esențial pentru buna desfășurare a activității, pentru ridicarea nivelului eficienței economice. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar chiar miniștrii, cadre centrale, noi toți — este necesar să ne așezăm să studiem, să facem schimb de păreri și să ne clarificăm asupra unor probleme esențiale ale dezvoltării sociale și economice : altfel vom lucra fără perspectivă. vom rezolva problemele cu mare greutate. Trebuie ca în- cepînd de sus și pînă jos să organizăm un program de discutare și studiere a problemelor noi pe care le ridică conducerea activității economice și sociale.Dacă problema perfecționării capacității de conducere se pune pentru un. director de întreprindere, apoi cu atît măi mult se pune pentru cadrele investite cu răspunderi superioare. Să nu considerăm că numai pentru faptul că sîntem comuniști, mai vechi sau mai noi. sîntem capabili să soluționăm orice probleme. Dacă 

nu învățăm, nu vom fi în stare să ne îndeplinim sarcinile. Cel care vrea să conducă o activitate în viața socială, să contribuie la conducerea societății noastre socialiste, trebuie să-și perfecționeze conti- ‘ nuu cunoștințele, să studieze cu rîvnă ! Și activitatea de conducere este o știință — poate mai importantă decît alte domenii ale științei — deoarece pînă la urmă are . repercusiuni largi asupra întregii societăți. Un cercetător dacă a greșit o experiență, poate începe alta. în viața socială, în conducerea politică, orice experiență se răsfrînge asupra vieții întregului popor — și de aceea în a- cest domeniu nu se pot admite improvizații, trebuie o pregătire temeinică.Eu pun această problemă în fața Comitetului Central, a principalelor noastre cadre de conducere, pentru a înțelege că este necesar să depunem e- forturi pentru ridicarea continuă a cunoștințelor noastre, să învățăm permanent, aceasta fiind una din sarcinile de bazăale tuturor comuniștilor, a tuturor cadrelor de partid și de stat, de care depinde perfecționarea conducerii societății noastre.în vederea îmbunătățirii în continuare a activității de partid, pe baza hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R., plenara noastră a examinat măsurile propuse de Comitetul Executiv cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme la Comitetul Central și la organele locale de partid. Considerăm că adoptarea și transpunerea în viață a acestor măsuri vor duce la întărirea principiului muncii colective și a răspunderii personale a membrilor Organelor alese ale partidului, vor asigura o participare mai activă a acestora la dezbaterea și soluționarea problemelor care se ridică în diferite sectoare de activitate, vor spori capacitatea întregului nostru partid de a organiza și conduce, cu rezultate tot mai bune, opera complexă a edificării orînduirii socialiste în patria noastră.Un rol deosebit de important în această privință îl va avea și aplicarea măsurilor — dezbătute în cadrul, plenarei — cu privire la îmbunătățirea consultării și informării activului de partid, a comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii asupra activității organelor de partid și de stat, precum și a- supra problemelor politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru.Aceste măsuri vor asigura cunoașterea mai temeinică de către comuniști, de către toți oamenii muncii a hotărîrilor de partid și de stat, mobilizarea lor mai intensă la îndeplinirea acestor hofărîri, sporirea spiritului lor de inițiativă, vor întări forța și capacitatea de acțiune a partidului nostru, legăturile sale cu masele largi, vor contribui la adîncirea democrației socialiste, la îndeplinirea în și mai bune condiții a rolului Partidului Comunist Român de forță conducătoare a societății noastre socialiste.
Tovarăși,După cum știți, recent a a- vut loc la Moscova întîlnirea conducătorilor de partid și de stat din țările socialiste la care a participat și o delegație a țării noastre. Noi considerăm deosebit de util schimbul de păreri, de considerente și idei care a avut loc cu acest prilej între reprezentanții țărilor socialiste asupra evoluției din ultimul timp a situației internaționale, asupra problemelor securității europene, inclusiv asupra schimbărilor petrecute în politica R.F.G., ca urmare a instaurării noului guvern.Așa cum s-a arătat și în plenară, desfășurarea evenimentelor internaționale confirmă justețea liniei politice generale și a activității internaționale a partidului și statului nostru, îndreptate spre întărirea forțelor socialismului și păcii, a frontului antiimperialist, spre destindere, securitate și colaborare între popoare. în pofida politicii reacționare a cercurilor imperialiste, care se străduiesc să frîneze procesele progresiste ale lumii contemporane, se confirmă neîncetat că principala caracteristică a vieții internaționale actuale este dată de voința fermă a popoarelor de a bara calea războiului, de a instaura o pace trainică pe pămînt, de afirmarea unor poziții realiste în cercuri tot mai largi ale opiniei publice mondiale.în aprecierea situației internaționale, noi pornim de la constatarea că în ultima vre

Noi considerăm ca o necesitate imperioasă să se facă totul pentru stingerea a- ’ cestui conflict, acționîn- du-se pentru înfăptuirea rezoluției Consiliului de Securi- . tate din 1967 ; este necesară retragerea trupelor israeliene i din teritoriile arabe ocupate, ' respectarea dreptului la existență, independență și integritate teritorială a fiecărui stat, rezolvarea problemei populați- . ei palestiniene, ceea ce ar corespunde atit intereselor popoarelor din această regiune cît și cauzei generale a păcii ■ și securității internaționale.Lucrările întîlni rii de la Moscova au reprezentat o manifestare importantă a colabo- . rării și prieteniei dintre țările socialiste, o contribuție prețioasă la cauza unității lor. Țările participante și-au afirmat dorința de a dezvolta schimbul de păreri și consultările în problemele majqre ale vieții internaționale, în lupta pentru salvgardarea păcii mondiale.Țara noastră consideră că pentru rezolvarea complicatelor probleme internaționale care înfruntă lumea contemporană și pentru asigurarea dez- . voltării libere, fără nicrSjwAh- grădire, a fiecărui popor, este necesar ca toate statele, . mari și mici, să-și unească e- forturile și să acționeze în spiritul răspunderii față de destinul și interesele, majore ale umanității. în acest spirit va milita neobosit România, dezvoltîndu-și continuu relațiile cu toate statele, atît din Europa cit și de pe altq continente. Țara noastră nu dorește să aibă o poziție pasivă față de marile probleme internaționale actuale ; ea este și va fi întotdeauna un factor activ în marea bătălie a popoarelor, a forțelor progresiste pentru pace, pentru destindere, pen- . tru securitate. în acest fel ne îndeplinim misiunea de comuniști, ne achităm de datoria față de propriul popor și față de întreaga omenire.Cerințele luptei pentru progres social’ și pace în întreaga lume impun mai mult ca ori- l cînd intensificarea eforturilor pentru refacerea și dezvoltarea unității dintre țările socialiste, a unității mișcării comuniste și muncitorești mondiale de care depind creșterea forței și coeziunii tuturor forțelor antiimperialiste, înfăptuirea aspirațiilor înairrJSte ale popoarelor. Noi considerăm, de asemenea, că întărirea unității fiecărui partid este o condiție a forței și unității mișcării antiimperialiste internaționale. Credincioase liniei lor politice internațșf .a- . liste. Partidul Comunist xîo- mân. guvernul Republicii Socialiste România vor milita și în viitor pentru a-și aduce contribuția la consolidarea unită- | ții țărilor .sistemului socialist mondial, a solidarității dintre detașamentele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la întărirea continuă a coeziunii și forței de luptă a marelui front antiimperialist, , în interesul cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.
Tovarăși,Prin multitudinea problemelor dezbătute, prin hotărîrile adoptate, actuala plenară a Comitetului Central are o importanță deosebită în activi- tea desfășurată de partidul nostru.Perfecționînd munca în toate domeniile, înzecind eforturile celor aproape două milioane de comuniști din patria noastră, mobilizînd activ masele largi ale celor ce muncesc, de la orașe și sate — care urmează cu încredere și abnegație politica partidului — să facem ca toate sarcinile ce ne stau : în față să prindă viață, astfel îneît ultimul plan anual al cincinalului să fie îndeplinit cu succes, mareînd înfăptuirea deplină a mărețului program trasat de Congresul al ÎX-lea și pregătind totodată condițiile necesare trecerii la realizarea hotărîrilor Congresului aț X-lea al partidului. QNe exprimăm - încrederea că. punîndu-și în valoare elanul și energia creatoare, eroicul nostru popor se va dovedi și de acum înainte la înălțimea misiunii sale istorice de făuritor al societății noi. socialiste în România, va asigura prin munca sa neobosită înflorirea continuă a României 

socialiste. (Cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușcscu a fost 
subliniată în repetate rînduri 
de participanții la plenară cu 
aplauze puternice, exprimind 
aprobarea deplină față de mă
surile preconizate și hotărirea 
fermă de a asigura transpune
rea lor în viață).

me se accentuează tendințele spre colaborare între statele cu orînduiri sociale diferite în scopul întăririi securității și păcii. Cercuri tot mai largi din Europa se pronunță Ipen- tru înfăptuirea securității pe conținentul nostru. Contactele avute de guvernul țării noastre cu mai toate guvernele statelor europene ne-au dus la concluzia că sînt create condiții pentru a se pune astăzi problema organizării unei conferințe consacrate securității europene.Schimbările înnoitoare care au loc pe continentul ’nostru se reflectă și în viața politică oin Republica Federală a Germaniei. Recentele alegeri din Republica Federală a Germaniei sînt o dovadă grăitoare a tendințelor realiste ce se manifestă în opinia publică din această țară. Constituirea guvernului Brandt-Sheel și programul de .politică externă și internă enunțat de acesta sint 6 expresie a acestor schimbări.începerea convorbirilor dintre Uniunea Sovietică și Republica Federală a Germaniei în legătură cu un acord privind renunțarea la folosirea forței are o importanță deosebită pentru securitatea și pacea pe continentul nostru, și în întreaga lume. De asemenea apreciem pozitiv perspectiva organizării convorbirilor polono—vest-germane în legătură cu problemele ce interesează cele două state.După cum este cunoscut', România s-a pronunțat și se pronunță consecvent pentru normalizarea relațiilor dintre țările socialiste și Republica Federală a Germaniei. în a- cest spirit, România întreține relații cu Republica Federală a Germaniei și se pronunță pentru dezvoltarea colaborării economice, științifice, tehnice și culturale cu această țară, considerind că aceasta este atît în interesul ambelor popoare cît’ «și al tuturor statelor de pe continent.Doresc, totodată, să menționez în cadrul plenarei, în spiritul politicii generale a partidului nostru, că România consideră necesar să se realizeze recunoașterea de către toate statele a Republicii Democrate Germane și să se a- jungă la relații pe baza dreptului internațional între Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei.Desigur tovarăși, noi nu uităm nici un moment că în Republica Federală a Germaniei mai acționează forțe revanșarde, neonaziste, dar tocmai acest fapt impune să ducem o politică care să împiedice dezvoltarea reacțiunii, să contribuie la ascensiunea forțelor realiste, democratice.în vederea înfăptuirii securității și păcii noi milităm., pentru lărgirea și dezvoltarea relațiilor dintre toate statele continentului nostru pe baza principiilor egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului suveranității și independenței naționale, integrității teritoriale și intangibilității frontierelor e- xistente. Numai pe baza acestor principii se poate înfăptui securitatea europeană. Realizarea securității europene impune tuturor țărilor, mari și mici, fără deosebire de orîn- duirea socială, inițiativă, realism, receptivitate în explorarea tuturor posibilităților pentru reglementarea pașnică a. problemelor în suspensie, pentru așezarea pe baze noi, sănătoase a raporturilor interstatale.Participanții la întîlnire au examinat de asemenea, situația din Vietnam, unde continuă războiul provocat de S.U.A. — război ce reprezintă o serioasă barieră în calea destinderii, a normalizării situației internaționale. Solidar cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, poporul român își alătură glasul tuturor celor care cer încetarea agresiunii din Vietnam, respectarea independenței și suveranității poporului vietnamez. Pentru a se ajunge la soluționarea pașnică a conflictului din Vietnam, considerăm că este necesar ca S.U.A. să-și retragă toate trupele, să se asigure formarea unui guvern de coaliție care să permită dezvoltarea democratică independentă a Vietnamului de sud.Laolaltă cu celelalte popoare ale lumii, poporul român își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu perpetuarea atmosferei de încordare din O- rientul Apropiat, care afectează în mod negativ situația internațională și menține un serios focar de primejdie de război.



COMUNICATUL
Plenarei

Comitetului Central
al Partidului

Comunist Român
(Urmare din pag. I)

din alte cadre cu experiență, pregătire po
litică și profesională corespunzătoare. La 
Comitetul Central ele vor fi conduse de se
cretari sau membri ai Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central, iar la organele 
locale de secretari sau alți membri ai bi
rourilor comitetelor de partid. Secretarii 
Comitetului Central și ai celorlalte organe 
de partid, secțiile acestora, vor consulta 
sistematic comisiile asupra principalelor 
măsuri din domeniile de care se ocupă și 
vor asigura participarea membrilor comi
siilor la întreaga activitate pentru trans
punerea acestora în viață.

Plenara a adoptat, de asemenea, hotărî- 
rea cu privire la îmbunătățirea consultării 
ți informării activului de partid, a comu
niștilor și celorlalți oameni ai muncii a- 
supra activității organelor de partid și de 
stat, asupra problemelor politicii interne 
și internaționale a partidului și guvernu
lui. Plenara a constatat că informarea și 
consultarea activului de partid, a comu
niștilor și maselor de oameni ai muncii a- 
supra celor mai importante probleme ale 
politicii interne și externe promovate de 
partid și guvern, consfătuirile și schimbu
rile de păreri pe problemele majore ale 
vieții economice și sociale au devenit tot 
mai mult metode de bază în activitatea or
ganelor de partid centrale și locale.

Pornind de la rezultatele obținute, Co
mitetul Central a stabilit ca principalele 
proiecte de hotărîri pe linie de partid și 
de stat, măsurile importante privind acti
vitatea economică, politică, social-cultu- 
rală, problemele dezvoltării județelor, lo
calităților, întreprinderilor, unităților agri
cole să fie dezbătute pe larg, în mod orga
nizat și sistematic cu activul de partid, cu 
membrii organizațiilor de partid și cu ma
sele largi de oameni ai muncii. Hotărirea 
stabilește, de asemenea, obligativitatea tu
turor organelor de partid de a prezenta 
dări de seamă și informări asupra activi
tății lor în fața membrilor de partid, pre
cum și obligativitatea cadrelor de condu
cere ale partidului și statului de a sprijini 
efectiv activitatea organelor locale, ajutîii- 
du-le direct în organizarea muncii și înde
plinirea îndatoririlor ce le revin. Hotărirea 
prevede sarcina membrilor C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri, a membrilor tuturor organelor de 
partid și de stat, a deputaților Marii Adu
nări Naționale și Consiliilor Populare, a 
cadrelor de partid, de stat și ale organiza
țiilor obștești de a participa la informarea 
comuniștilor și a masei largi de oameni ai 
muncii asupra politicii interne și externe, 
a întregii activități a partidului și gu
vernului. Plenara își exprimă convingerea 
că aceste măsuri vor contribui la exercita
rea la un nivel tot mai înalt a rolului con-

ducător al partidului in toate domeniile 
vieții sociale, vor stimula participarea ac- £ 
tivă, multilaterală a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii la înfăptuirea poli- _ 
ticii și liotărîrilor partidului și statului. W 

Plenara a fost informată asupra desfă
șurării intilnirii conducătorilor de partid și £ 
de stat din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho- 
slovacă, R. D, Germană, R. P. Polonă, Re
publica Socialistă România, RP Ungară și £ 
U.R.S.S., care a avut loc la Moscova, în zi
lele de 3 și 4 decembrie 1969. Plenara și-a a 
exprimat satisfacția în legătură cu rezul- " 
țațele întîlnirii, considerînd că aceasta a 
prilejuit un util schimb de păreri, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prietenie, 
înțelegere și colaborare frățească, asupra 
unor probleme privind evoluția relațiilor W 
internaționale, situația politică de pe con
tinentul nostru, inclusiv schimbările pe- £ 
trecute în politica R.F.G. ca urmare a for
mării noului guvern, realizarea securității 
în Edropa și în lume, apărarea păcii.

Plenara a dat o înaltă apreciere și a 
aprobat în unanimitate activitatea delega
ției de partid și de. stat române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfășu
rată în spiritul politicii externe stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului, de întă
rire a prieteniei, colaborării și unității cu A 
țările socialiste, de dezvoltare a relațiilor 
cu toate statele, fără deosebire de orîndu- 
irea social-politică, de dezvoltare a colabo- $ 
rării internaționale și participare activă 
la lupta pentru triumful cauzei păcii.

Plenara a hotărît trecerea tovarășului 
Dumitru Popa din rîndul membrilor su- 
pleanți în rîndul membrilor Comitetului $ 
Executiv al Comitetului Central, și alege
rea tovarășului Manea Mănescu ca secre- a 
tar al C.C. al P.C.R. W

Plenara a hotărît, de asememea, trecerea 
tovarășului Zaharia Stancu din rîndul su- @ 
pleanților în rîndul membrilor Comitetu
lui Central. ț

La dezbaterea problemelor aflate la or
dinea de zi au luat cuvîntul tovarășii: 
Iosif Uglar, Constantin Băbălău, Alexan- 9 
dru Sobaru, Gheorghe Homoștean, Con
stantin Dăscălescu, Mihai Telescu, Aurel a 
Baranga, Constantin Cîrțînă, Petre Iones- 
cu, Vasile Malinschi, Ștefan Boboș, Mihnea 
Gheorghiu, Alexandru Boabă, Aurel Duca, 9 
Gheorghe Buzdugan, Ion Gheorghe, Ion 
Avram, Ion Sîrbu, Pavel Ștefan, Emii 
Bobu, Mihail Roșianu, Angelo Miculescu. “ 
Nicolae Vereș, Zaharia Stancu, Florian 
Dănălache, Constantin Pîrvulescu, Carol 0 
Kiraly, Ion Crăciun, Gheorghe Necula, 
Cornel Burtică, Nicolae Bozdog, Ioachim 
Moga. De asemenea, în grupele de lucru 
ale plenarei au participat la discuții 68 de 
tovarăși.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Boxerii romani
„Turneul speran

țelor olimpice" la 
box. a luat sfîrșit 
duminică la Lodz 
odată cu desfășu
rarea meciurilor 
finale la cele 11 ca
tegorii. Pugiliștii 
români au '-ucerlt 
2 medalii de aur, 
1 de argint și 3 de
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UN REZULTAT ONORABIL
Corespondență telefonică din Franța, de la RADU DEMIAN, 

căpitanul echipei României

Astăzi, (n.r. ieri) după amiază. pe stadionul central din Tarbes, in fața a peste 20 000 de spectatori, a avut loc meciul de rugby dintre reprezentativele Franței și României. Meci veche și valoroasă tradiție, cadrul „Cupei Națiunilor FIRA" această întîlnire a ciștigat interesul opiniei publice sportive.După numai un minut de joc echipa franceză, prin Dehez, reușește să obțină primele puncte în urma unei discutabile ho-
bronz (Ivan, Du- 
mitrașcu și Siliște). 
In finala cat. mij
locie mică, campio
nul român Ion 
Gyorfi l-a învins 
la puncte pe cuba
nezul Milan. La 
cat grea Ilie Das- 
călu a ciștigat 
înainte de limită

• ATLETISM

de 
in

6 medalii
meciul cu Findei- 
sen (R. D. Germa
nă) Medalia de ar
gint * fost atribui
tă la cat. semimij. 
locie lui D. Mora- 
ru învins la punc
te în finala susți
nută în compania 
maghiarului Cxef.

La primele 
concursuri de sală

PESTE 1800 DE PARTICIPANT!I

•
 De-abia s-a terminat sezonul atletic în aer liber și primele concursuri atletice pe teren a- coperit au și început. în Capi- tală, la inițiativa Școlii Sportive Experimentale „Viitorul" s-au organizat trei concursuri A atletice în Sala „23 August" ” care s-au bucurat de un succes deplin. .Succes datorat în primul rînd numărului riemaiîntîl-1 nit de mare de participanți. a- ceștia trecînd de 1.800 în cele trei întreceri. Rezervate tuturor categoriilor de vîrstă, dar în primul rînd juniorilor și copiilor. aceste întreceri au consti- ilăcută uvertură a sezo- ------ Je iarnă. Dar nu numai numărul de participanți a contribuit la succesul competiției ci și cîteva performanțe valoroase și chiar recorduri care anticipează o recoltă bogată de performanțe în acest sezon. Astfel, juniorul Florin Stoian (Viitorul) din categoria de vîrstă 15—16 ani a reușit la săritura în lungime — cu 6.65 metri — să întreacă recordul republican de sală la juniori II iar în cursele de 50 m. plat să depășească în aceste concursuri chiar pe juniorii de 17-19 ani. De asemenea. dintre recordurile realizate menționăm pe cel de la 50 m. garduri juniori II al lui Alexandru Szentpeteri (S.S.A.) sec. și recordul egalat nioare și senioare al Mîrza la 50 m. garduri sec.amMunteanu 5,8 sec. la 50 niori ; Dorina Cătineanu la lungime junioare II ; Mîrza 6,6 sec. la 50 m.Ion Cherciu cu 1,85 m. Ia înălțime junior) I.Păcat că Ia aceste concursuri binevenite, gospodarii sălii de

atletism nu au reușit s* amenajeze un drum de acces spre sală lipsit de obstacole și noroi.
V. TIMIȘ

tărîri a arbitrului Johnson : 3—0 Franța—România. 5 minute mai tlrziu echipa franceză înscrie prin același Dehez încă 3 puncte tot dintr-o lovitură de pedeapsă. Urmează o perioadă dc joc echilibrat și de studiu. Echipa noastră temperează jocul francezilor si încearcă să se organizeze mai bine atît în apărare cit și în atac. De-abia în momentul cînd. realizlnd o lovitură de pedeapsă dificilă Irimescu reduce scorul la 6—3 (minutul 23), urmează o nouă perioadă de dominare a e- chipei franceze care preia inițiativa și presează buturile noastre. Dar pînă la finalul primei, reprize situația se echilibrează. Reluăm jocul cu scorul de 6—3 pentru francezi. Repriza secundă debutează cu un relativ presing al echipei românilor, la care gazdele replică prompt. La capătul unei șarje spectaculoase, cînd mingea a trecut rapid do la Bourgarel. Bastiat. Pnget, Trillo și Dauga. acesta din urmă marchează și Dehez transformă : 11—3 pentru francezi.Sîntem in minutul 64 de joc ii urmează o novă perioadă de acalmie. Dar iată că din nou Irimescu reușește, o lovitură de picior căzută și scorul devine 11—6. Se succed atacuri de-o parte și de alta, fără ca vreo 0- chipă să-și poată impune superioritatea. Și din nou, cînd nimeni nu se aștepta, românii iau inițiativa si se situează în terenul de joc advers. Urmează o lovitură de pedeapsă de la 40 m acordată românilor. Irimescu su- teăză impecabil și... 11—9. Mâi sînt doar 11—12 minute do jof' si speranțele nu sînt pierdute. Dar numai după 3 minute, în urma, unei combinații cu Puget și Dehez. ultimul înscrie stabilind

scorul final al acestei disputate partide : 14—9 Finalul jocului ii găsesc în atac pe rugbiștii români care ratează prin Irimes- cu o bună ocazie.După ce v-am prezentat, pe scurt, filmul meciului aș vrea să mă opresc la primele impresii și opinii care s-au exprimat după fluierul final. Se consideră aici că echipa României a făcut un meci bun : aplauzele exigentului public francez, la ieșirea noastră de pe teren, atestă a- ceastă apreciere. Băieții noștri n-au venit aici să se apere ci au jucat deschis, au .inițiat numeroase acțiuni ofensive spre buturile francezilor, ceea ce a făcut ca perioadele de dominare să alterneze. Meciul de aici, de la Tarbes. a reconfirmat valoarea rugbiului românesc evidențiind în același timp forma constant bună a lui Irimescu care, ca si la București, a înscris toate punctele pentru echipa noastră.

Capul de afiș al duminicii vo- leibalistice, derbiul Steaua — Politehnica Galați a fost o parodie a jocului veritabil pe care sutele de spectatori l-au dorit, înainte de a asista la ceea ce li s-a oferit în sala Floreasca. Ambele echipe au dezamăgit complet. Puținele momente de volei adevărat care au putut fi reținute și care au primit a- plauze. au fost opera hazardului. Penuria mijloacelor de creare a spectacolului la fileu — a fost, de ce n-am spune-o, „cartea de vizită" a —L muri. Steaua .— cu ționați în națională, rotație în teren, buit, după dușul duminica trecută să-și impună personalitatea in joc, dar a preferat să bijbiie intr-o „aurea mediocritas" după victorie. Politehnica a uitat rezultatul etapei precedente — cind a ciștigat cu Dinamo — și care, de fapt, o obliga la o evoluție onorabilă in Capitală, fiind doar o umbră a ceea ce știu. Udișteanu n-a prins zi bună și datorită propriilor colegi care i-au servit mingi imprecise (prea laterale, in spate sau in față) și din forța șutului său nu am reținut decît vreo șapte isprăvi. Steaua a intrat in eclipsă de formă și se pare că ar su-

till Ullv--Uj ,, UctLa defer două tea-șase selec- aduși prin ar fi tre- rece de cu Rapid,

LA POMUL

•
 tuit o plac oului de i;

de 7,1 de ju-Elenei de 7.5Dintre celelalte rezultate mai reținut : Alexandru m. se- 5,38 m.Elena plat și

Israelul cea de a 16-a
calificată la C. M. din Mexic

în meci retur pentru preliminariile campionatului mondial 
de fotbal la Sydney, în prezența â peste 30 800 de spectatori 
s-au intilnit echipele Australiei și Israelului. Jocul s-a incheiat 
cu un rezultat de egalitate ; 1—1 (0—0) învingători cu 1—0 
in primul joc fotbaliștii selecționatei Israelului S-âu calificat 
pentru turneul final din Mexic.

• SCRIMA

intr-adevăr a...„Cupa Speranțelor", un veritabil campionat .național pe echipe rezervat juniorilor, a reunit timp de două zile, pe planșele de la sala „Tineretului", în cadrul fazei finale, pe cei mai buni dintre tinerii noștri scrimeri. Șase echipe reprezentative de orașe, a- vînd fiecare în componența ei cîte trei trăgători, s-au calificat în finale la cele patru arme, după cîștigarea zonelor. Un sumar calcul ne indică cifra 72 : lesne de imaginat deci, că am asistat la un concurs dens în care s-au „bătut" valori foarte apropiate. Sîmbătă, in prima zi, primele două arme și-au desemnat cîștigătorii I floretă bă

speranțelor

Manifestări consacrate
sărbătoririi unor aniversări
• BucureștiDuminică-s-au sărbătorit 90 de ani de la înființarea Fabricii de chibrituri din Capitală. Eveni- mentul a fost consemnat printr-o adunare jubiliara la care au participat sute de muncitori, tehnicieni. ingineri, veterani ai u- neia dintre primele ramuri industriale românești, invitați.Intr-o atmosferă de mare entuziasm. adunarea a adoptat în unanimitate o telegramă către Comitetul Central al Partidului Comunist Român. tovarășului NICOT.AR CEAUȘESCU.

ltii a evocat drumul parcurs în cei 50 de ani de această instituție de învățămînt.In încheierea adunării, într-o atmosferă de mare entuziasm, participanții au adresat Comitetului Central al partidului, tovarășului NICOLAE CU, o telegramă.
• Cimpulung

CEAUȘES-
Muscelmecanice

• Drăgășani din ani clu- din
Liceul de cultură generală DrăgMșâni a sărbătorit 50 de de activitate. Cu acest prilej, minică la Casa de cultura localitate a avut loc o adunare festivă la care prof. Eugeniu Enescu, directoi adjunct al liceu-

Colectivul UzineiMuscel din Cimpulung a trăit duminică unul din evenimentele de seamă din viața sa : împlinirea unui sfert de veac de activitate. La adunarea jubiliară ing. Victor Naghi, directorul u- zinei și ing. Manole Manole, au vorbit despre realizările obținute de uzină în cei 25 de ani de activitate.Intr-o atmosferă de entuziasm, participanții la adunare au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE
Primii trei din trei mii

(Urmare clin pag- D la schela Zemeș și Dumitru Teodor de la schela Moreni, ambii cu 54 de puncte. Răspunsurile la întrebările de baraj îl situează pe locul II pe Dumitru Teodor. Pe echipe, „Trofeul sondorului" e ciștigat de formația județului Dîmbovița. Cîștigătorilor li se oferă daruri din partea Ministerului Petrolului, a C.C. al U.T.C., a Comitetului județean U.T.C." Dîmbovița. Cîștigători sînt î” » toți cei peste 3 000 de tineri participanți la concursul

profesional „Trofeul sondorului , la a cărui finală am asistat, el contribuind în mod eficient la impulsionarea intervenției organizației U.T.C. în parametrii activității’ de producție a schelelor petroliere.Felicitările adresate tovarășul Gheorghe membru al Biroului U.T.C. și ale tovarășului Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului petrolului se adresează însă în egală măsură tuturor concu- renților.

a schele-de cătreMiron,C.C. al

MSKIDIâH

HERJDIĂB /

LAUDAT...

MERIDIAN

• DUMINICA SEARA la 
Berlin selecționata masculi
nă de handbal a României 
a întîlnit intr-un meci 
mical echipa R. D. Germa
ne. Ilandbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
ÎS—13 (7—7).

a-

• ȘAHISTUL DANEZ BENT 
. LARSEN â ciștigat turneul in- 

ternațional de ia Palma de 
Mallorca totalizând 12 puncte 
din 17 posibile. EI a fost urmat 
în clasament de Petrosian 
(U.R S.S.) — 11.5 puncte
Korcinoi (U-R.S.S.) — .10,5
puncte, Uort (Cehos’ovacia) — 
10,5 puncte, Spasski (U.R.S.S), 
— 10 puncte etc.

• ÎN ZIUA A DOUA a tur
neului internațional de polo pe 
apă care se desfășoară în Ber
linul occidental, echipa S.U.A. 
a învins cu 5—3 echipa Austriei 
șj cu 7—4 formația Rapid Bucu
rești. Selecționata Berlinului 
Occidental a dispus cu 5—1 de 
echipa Israelului.

feri de .....gripă siderală". Așaâm putea explica cele 15 servicii greșite, majoritatea blocajelor nereușite, comportarea slabă in linia a doua etc. Și. totuși a ciștigat. Primul set disputat mai vioi i-a revenit cu 15-9. Următorul a creat numeroase suspansuri, mai ales că formația bucureșteană avea avantaj de 5-7, a fost egalată și incertitudinea a planat pină ia 9—9, cind gălățenii eu un sprint forte, a- duc egalarea la seturi : 1—1.', Al treilea n-are nici un istoric. Ultimul putea fi ciștigat de ste- liști la 3 (conduceau cu 10—3) dar și-au adus aminte că le plac... emoțiile tari. Urmarea — oaspeții au fost la un moment dat pe punctul de a egala : 11— 9. Noroc cu Bartha și cu Stanțate exasperați, probabil, de desele schimburi de servicii, au trimis niște șuturi cu adresă și au pus capăt unei partide mediocre și confuze. în nota de desfășurare a partidei a fost si arbitrajul prestat de arbitrai principal, brașoveanul V. Arhire, 
La Brăila, marea surpriză a eta
pei : Unirea Tricolor a schimbat 
macatul Rapidului pentru linia 
moartă, cu 3—1. Alte rezultate : MASCULIN : Petrolul - Dinamo 0-3 ; Viitorul Bacău — Tractorul Brașov 3—0 ; Minerul Baia Mare — „Poli" Timișoara 3—2 ; Universitatea Craiova — Progresul 3-2. FEMININ : Dinamo — Medicina 3—0 : C.P.B. — Progresul 3-1 ; I.E.F.S. — Fasul2— 3 ; Ceahlăul — R ipid 0—2 ; Penicilina Iași — C.S.M. Sibiu3- 0.

CORNEL VALEANUieți —• Oradea urmată București A și Timișoara, echipe, si F Hetz, la individual, secondat de Gabriel Ursoyici și Paul Henter ; 
spadă — București A (singură probă în care reprezentanții Capitalei au ocupat primul loc), Craiova, Cluj și Cezar Stancu, C. Călina,' A. Cărămida. în cea de a doua zi, ieri, âu intrat in concurs floretistele și sabrerii. 
floretă fete, cele două pe ale Capitalei n-au putut ' bara drumul formațieiSatu Mare, de a ocupa poziția întîi. De altfel, si în clasamentul individual, prin Eva Lengyel și Eva Palay, sătmărencele au ocupat pri-/ mele locuri, urmate de Viorica Draga, confirmînd reputația pepinierei de la Satu . Mare. Sabia, ,în care bucu- reștenii au lipsit de pe podium, a revenit echipei Ploiești (8 puncte) urmată Brașov (8 p.) și Cluj iar la individual — ploiestenii drian Creițaru, Mihai Bănică și clujeanul Carol Buș și-âu împărțit trofeele. „Cupa Speranțelor", acest concurs, a furnizat specialiștilor numeroase elemente de analiză la puțin timp înaintea „naționalelor" de juniori, competiție cu care se încheie calendarul scrimei pe anul acesta.

de 
pe

La echi-din

• BASCHET ÎNCOTRO ?După cum se știe, baschetul e unul dintre cele mai spectaculoase jocuri sportive, atrăgînrl — de obicei — în tribune un mare număr de spectatori, dornici să urmărească întreceri dinamice. jucători tehnici, combinații subtile, aruncări orecise.
Care să fie oare cauzele care, 

în ultima vreme, îndepărtează 
tot mai mult spectatorii de te
renurile de baschet, avînd ca 
efect negativ, între altele, scă
derea interesului unor mari 
mase de tineri pentru acest 
joc ? Spectacolul baschetbaliste tinde (ca, de altfel, și in alte discipline sportive) să fie înlocuit tot mai mult cu o lupftă a- cerbă pentru rezultat, o luptă — dusă uneori pină dincolo de limitele sportivității — între jucătorii pentru care tehnica râ- mine o mare necunoscută, o „luptă" între „galeriile" tot mai incompetente și mai nesportive Care își au contribuția lor la degradarea galelor de baschet. Exemplele sînt multiple și putem enumera ușor două-trei zeci de- Din în-

unor jucători noi. ne lipsesc antrenorii de valoare ? Nici una. nici celelalte ! Ne-ar fi plăcut să punem scăderea spectacolului pe seama infuziei de tinerețe dar nu e așa, dimpotrivă ! Ne-ar fi plăcut să punem diminuarea tehnicității pâ sea- • ma unor căutări tactice în direcția modernizării baschetului, dar nu e așa. dimpotrivă ! A- 
tunci ? Explicațiile trebuie ’ 
late în racile mai vechi âle 
chefului nostru, între ___
cvasi-absența derbiurilnr si con
centrarea tuturor 
una-două echipe nu 
pe urmă.Etapa de ieri a ____ ,________lor naționale a furnizat multe meciuri anoste, spectacole palide în care singurul element dramatic a fost, câteodată, evoluția scorului. Nu consemnăm decît rezultatele :

MASCULIN. Rapid — Voința: 82-64 ; Steaua—I.E.F.S. : 87-73 ;„Poli" București—„Poli" Galați- 75-66 ; Dinamo — „U“ Timișoara — «minat ; ,,U“ Cluj — ..Comerțul" Tg. Mureș : 77-66 ;„Poli" Brașov—I.C.F.H : 83-73.
FEMININ. Politehnica — I.E.F.S. ; 66-60 ; Voința Brașov— Constructorul : 53—36 ; A.S.A.Cluj—Progresul : amînat; Cri- șul—Rapid : 62-66; Mureșul —„U“ Cluj : 71-52.

cău- 
bas- 
care

valorilor la 
sînt cele decampionate*

deA-

VIOREL RABA OV. PĂUN

reușit astfel
Sorții pentru C. M. de baschet

[țjnenio

LUNI 15 DECEMBRIE IM*

la Viitorul

«

A

Ia MIPrita 
18; 18,38;

politică. Prezintă
Telej ur-

CEAUSESCU personal, prin care se angajează să muncească în continuare cu mai multă însuflețire pentru a-și aduce contribuția la prosperitatea națiunii noastre socialiste și fericirea poporului român.

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Patria (orele 12; 15; 18; 21), 
Festival ferele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.43. 21,15), Favorit ferele 10; 13; 
15.30; 18; 20.30).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Republica (orele 9; 
11,15; 13.45; 16,15; 18.45; 21.15).

WINNETOU IN VALEA MORȚII: 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), București
(orele 8,30; 10.30; 12,30; 14,30: 17; 
19; 21), Melodia ferele 9: 11.15;
13,30; 16; 18.30; 20,45), Modern (ore
le 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Capitol (orele 9: 12,30; 16,15; 19.45).

BALADA PENTRU MARIUCA : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20,45).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR l 
rulează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30:21), Feroviar ferele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Flamura ferele 9; 12; 15; 
17.45; 20,30). /

SĂ TRĂIM P1NĂ LUNI : ru
lează la Doina ferele 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20.30 ; Program pentru
copii : 9—10 dimineața.

La Liubliana, în prezența 
lui Wiliam Jones, președin
tele F.I.B.A., a avut loc tra
gerea Ia sorți pentru alcă
tuirea celor trei grupe ale 
campionatului mondial mas
culin de baschet. Componen
ta grupelor este următoa
rea : Grupa A (la Sarajevo) : 
S.U.A., Cehoslovacia, Aus
tralia, și dna din echipele 
care va cîștiga turneul în 
trei cu participarea Argenti
nei, Spaniei și Cubei ; Grupa 
B (la Split) : Brazilia, Ca-

nada, Coreea de sud și Ita
lia : Grupa C (la Karlovac) : 
U.R.S.S., Uruguay, Panama 
și o echipă reprezentind 
Africa. Turneul final cu 
participarea primelor două 
echipe din fiecare grupă și 
a echipei Iugoslaviei, ca țară 
organizatoare va avea loc la 
Liubliana iar cel pentru 
locurile 7—13 la Skoplje.

Meciurile preliminarii și 
cele ale turneului final sînt 
programate între 15 și 24 
mai anul viitor.

terri enumera ușor două-trei de meciuri interne care au servit, de fapt, baschetul, păcate, echipele noastre au ... ceput să-și piardă tot mai mtilt prestanța și în întrecerile internaționale, ieșind „șifonate" din orice meci cu o formație de valoare, chiar cînd joacă pe terenurile din țară. Ce se întîmplă? Sîntem cumva intr-o fază de căutări tactice, de ridicare a

I BER
MONDO CANE : rulează la 

Timpuri Noi (orele 9,15—15 în con
tinuare); Program de filme docu
mentare (orele 15,15—21).

VA PLACE BRAHMS? : rulează 
la Excelsior (orele 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Floreasca (orele 9,30; 
12; 14,30; 17.30; 20), Aurora (orele 
10; 12.30: 15,30; 18; 20,30), Cinema
teca (Sala Union) (orele 9,30; 12;# 
14.30).

femeia Îndărătnica : (ru
lează la Grivița (orele 9—13,30 în 
continuare ; 15,45; 18,15; 20,30)
. ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Înfrățirea între popoare 
(orele 15,15; 17.45; 20).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30), VI- 
tan (orele 15,30; 18; 20.30).

NOAPTEA GENERALILOR 1 
rulează la Dacia (orele 8,15—20 în 
continuare).

1N ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Bucegi fe
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15,45 în continua
re ; 18; 20.15).

BALTAGUL : rulează la Unirea 
ferele 15,30; 18; 20,15).

LA NORD PRIN NORD VEST î 
rulează la Lira (orele 15,30; 19).

CIND SE AUD CLOPOTELE î 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17.30; 20).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Mo-

șilor (Orele 15,30; 18; 28,30), GluleșB 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PĂPUȘĂ : rulează la Cotroeenl 
(orele 15,30; 19).

TESTAMENTUL BOCTORULU1 
MABUSE : rulează la C ring ași fe
rele 15,30; 18; 20,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Volga (o- 
rele 9,30—18 în continuare ; 18,15;
20.30) .

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Popular (orele 15,13; 19).

VIRIDIANA: rulează ’ —■
(orele 15,30; 18; 20,30).

BLOW-UP : rulează
(orele 9; 11,15; 13,30;
20.45).

LUPII ALBI : rulează la Munca 
(orele 16; 18: 20).

CĂLDURĂ : rulează la Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20,30).

SEZON MORT : rulează la Arta 
(orele 10—16 în continuare ; 19.30),

MORȚII RĂMtN TINERI : ru
lează la Rahova (orele 95,30; 18; 
20.15).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Progresul (orele 15.30; 19).

RĂNI VECHI : rulează la Fe
rentari (orele 15.30: 18 î 20.15)

RĂZBOI ȘI FACE (Seria I și
II) : rulează la Pacea (orele 15;
19.30) .

TIGRUL : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ZORBA GRECUL : rulează la 
Lumina (orele 9,30—17 în conti
nuare ; 20,15).

• 18.90 Deschiderea emtsiunft. 
Consultații tehnice • 18.1» Con
fruntări—emisiune pentru tineret
• 18,50 O Interpretă îndrăgită a 
cîntecului popular : Măria Buta- 
ciu • 19,00 Telejurnalul de seară
• 19.20 Gintă orchestra condusă 
de ion Cristonoiu • 19,30 Letopi
seț. ..bă» vouă moștenire...'' 15# 
de ani de teatru în limba româ
nă la București Emisiune de 
Aristide Buhoiu • 20.00 Reflector
• 20,10 Anunțuri — Publicitate • 
20,15 Roman foileton „Bilciul de
șertăciunilor" (episodul II) • 21,09 
Steaua fără nume. Emisiune con
curs de muzică ușoară. Prezintă 
Dan Deșliu. Realizatori : Simona 
Patraulea și Sorin Grigorescu « 
22,00 Agenda
Eugen Mândrie • 22,10 
naiul de noapte • 22,30 „Scena" 
— emisiune de actualitate și cri
tică teatrală. Festivalul național 
de teatru — etapa finală • 23,00 
închiderea emisiunii.



Vizita delegației 
militare române in U.R.S.S.LENINGRAD 14 (Agerpres).— Delegația militară română, condusă de ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România. general-colonel Ion Ioniță, și-a încheiat duminică vizita în garnizoana Leningrad.La plecare, pe aeroportul împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, delegația a fost condusă de general colonel I. E. Savrov, comandantul regiunii militare Leningrad, amiralul I. I. Baikov, comandantul bazei maritime militare din Leningrad și de alți generali, amirali și ofițeri superiori. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și U.R.S.S. Generalul- colonel Ion Ioniță, însoțit de ge- neralul-colonel I. E. Savrov, au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport. Oaspeții români au fost salutați cu căldură de cei prezenți.

★Tn aceeași zi, Ion Ciubotaru, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Moscova a oferit o masă în saloanele ambasadei, în cinstea, delegației militare ro- mâne.Au luat parte mareșalul U- niunii Sovietice A. A. Greciko, ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski, prim locțiitor al mi

nistrului apărării, comandantul suprem al forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, mareșalul Uniunii Sovietice M. V. Zaharov, prim locțiitor al ministrului apărării, șeful Marelui Stat. Major) generalul de armată A. A. Epișev, șeful direcției politice superioare a armatei și flotei sovietice, generalul de armată S. L. Sokolov prim locțiitor al ministrului apărării, mareșalii N. I. Krîțov, P. F. Batițki, amiralul de flotă al Uniunii Sovietice S. G. Gor- skov, locțiitori ai ministrului apărării, alți generali și ofițeri superiori sovietici. Au rostit toasturi Ion Ciubotaru, general-colonel Ion Ioniță și mareșalul U- niunii Sovietice A. A. Greciko.Masa s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
• IN LOCALITATEA INDIA

NA HALDIA a avut loc cere
monia punerii pietrei funda
mentale a rafinăriei care ur
mează să fie construită aici de 
statul indian în colaborare cu 
România și Franța. La ceremo
nie au participat ministrul in
dian al petro-chimici, minelor 
și metalurgiei, dr. Triguna Sen, 
și Ștefan Voinov, șeful Agenției 
Economice Române din capita
la Indiei.

R. P. POLONĂ. Vas în construcție la Șantierele Navale din 
Gdansk.

O.N.U. condamnă colonialismul

CHILE: Fmmintări 
. politice

NEW YORK 14 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat cu 80 de voturi pentru. 18 abțineri și două voturi contră o rezoluție prin care califică activitățile economice străine în teritoriile coloniale drept „un obstacol major în calea spre independența politică" a popoarelor de pe aceste teritorii. Astfel de activități, se arată în rezoluție, reprezintă un obstacol în

calea utilizării „resurselor naturale a acestor teritorii de către locuitorii indigeni". „Orice putere, care administrează aceste teritorii îndepărtînd popoarele coloniale de la exercitarea drepturilor lor sau prin subordonarea lor intereselor economice și financiare străine, violează propriile sale obligații asumate în baza Gartei O.N.U. și împiedică procesul1 de decolonizare".

ITALIA:
Teroriștii încă 
neidentificați

In ciuda eforturilor de
puse de poliția italiană, au
torii actelor teroriste comi
se vineri Ia Milano și 
Roma continuă să rămînâ 
neidentificați. Circa 400 de 
persoane au fost arestate 
sau interpelate la Milano.De asemenea, la Roma se află sub stare de arest peste 50 de persoane. în același timp poliția și carabinierii au efectuat percheziții în apartamentele unor membri ai organizațiilor extremiste, precum și la sediile acestora.Autoritățile au cerut concursul populației pentru depistarea atentatorilor. Totodată, guvernul a hotărît o serie de măsuri pentru menținerea ordinii și pentru a preveni eventuale noi acte teroriste. între altele au fost interzise toate manifestațiile publice anunțate pentru duminică.Agenția France Presse relatează că cele trei mari centrale sindicale italiene au dat curs apelului lansat de guvern, hotărînd să anuleze greva de 24 de ore a muncitorilor și funcționarilor de la căile ferate, prevăzută pentru luni. Ziua de luni, au declarat liderii sindicali, va fi pentru noi zi de doliu, în legătură cu funeraliile organizate victimelor a- tentatelor de la Roma și Milano.

Convorbiri 
maiayeziano 

filipineze

Tineri care au dezertat din unitățile americane dezvăluie
atrocități săvîrșite de militari americani în Vietnam

„Am părăsit unitățile 
noastre fiindcă nu vrem 
să fim părtași la crime... 
Ai noștri, de acasă, tre
buie să afle adevărul, 
groaznicul adevăr 
colo, 
și copii sînt uciși 
nici o justificare".

că a-
în Vietnam, femei 

fără

Tînărul, înalt, blond, originar 
din Georgia exprima, concis, 
în cuvinte simple sentimentele 
camarazilor săi. Blondul ex- 
soldat, Hugh Owens a fost pri
mul care a luat cuvîntul la con
ferința de presă organizată zi
lele trecute la Stockholm de 
cunoscutul avocat și publicist 
new-yorkez Marc Lane cu 
un grup de'șapte tineri (între 
21 și 24 de ani) care au dezer
tat din unitățile lui U. S. Army 
în Vietnam și se află actual
mente în Suedia.

Timp de trei ore, cei șapte 
tineri cu dezvăluit cazuri de o- 
trocități făptuite de militarii a- 
mericani în Vietnamul de Sud, 
schingiuiri de femei, bătrîni și 
copii, torturarea sălbatecă a 
patrioților din unitățile guver- 

provizoriu

gent Jerry Whitmoore, originar 
din Memphis — Eu am stat în 
Vietnam opt luni și vă pot spu
ne, cu toată sinceritatea con
științei mele din cele trăite sau 
auzite de la camarazi că atro
cități asemănătoare se petrec 
aproape în fiecare zi". Jerry a 
relatat despre o „operațiune" 
a unei unități din așa numita 
„cavalerie aeriană" într-o co
mună din zona platourilor înal
te, Min Tho. „Helicopterele au 
tras cu mitralierele, din aer, a- 
supra grupurilor de locuitori. 
Apoi au aterizat și soldați! au 
primit ordin să tragă în oricine 
se găsea în afara caselor... Sub 
ochii mei au fost secerați 
puștile-mitralieră un grup 
copii care păzeau vitele

în Chile au persistat zilele acestea zvonuri despre amenințarea 
unei lovituri de stat. Ele luau naștere la numai o lună și jumă
tate după rebeliunea unor militari și instituirea, la 19 noiembrie, 
a stării excepționale în provincia Santiago pe teritoriul căreia 
se află și capitala, creînd o situație internă confuză. Ziarul 
„ULTIMA NOTICIAS" scria că viața politică chiliană rămîne 
confuză din cauza valului de zvonuri privind mișcările de trupe 
și reuniunile clandestine ale ofițerilor iar săptăminalul „ER- 
CILLA" remarca „campania activă de zvonuri menite să .creeze 
un climat de insecuritate și alarmă pentru tulburarea ordinii 
constituționale)*. Zvonurile răspîndite cu insistență și poate nu 
numai ele ci și unele indicii rămase pină în prezent învăluite în 
mister au determinat o vie activitate politică in țară : președin
tele Eduardo Frei a organizat o reuniune urgentă cu comandan
ții celor trei arme, senatul s-a întrunit în mod secret, controlul 
militar a fost întărit nu numai în capitală ci și în alte orașe din 
țară, ca măsură preventivă contra unor eventuale urmări ale 
reuniunilor clandestine sau pentru evitarea tulburărilor provo
cate de aceste zvonuri. Se pare că la originea evenimentelor pre
cipitate se allă descoperirea mai multor întilniri clandestine ale 
înalților ofițeri, organizate de partizanii generalului Roberto 
Viaux, conducătorul precedentei rebeliuni, sau chiar de socrul a- 
cestuia. Nu s-a dezvăluit nimic public pînă acum în legătură cu 
aceste reuniuni, dacă s-a procedat sau nu Ia arestări în rindul 
militarilor, dar cert este că guvernul se arată dispus să ia cele 
mai drastice sancțiuni împotriva acelora care intenționează să 
tulbure ordinea existentă. Persoanele vinovate „vor fi puse la 
dispoziția tribunalelor militare" (dintr-un comunicat al guver
nului). Rebeliunea de la 21 octombrie a militarilor din regimen
tele „Yungay" și „Tacna" reprezintă de fapt intrarea bruscă 
in arena politică a militarilor al căror rol politic era apreciat 
ca fiind nul, de la lovitura de stat militară din 1924, cu ajutorul 
căreia ei s-au menținut opt ani la putere. Revendicările lor : 
înlăturarea ministrului apărării, ridicarea soldelor și îmbunătă
țirea echipamentului au fost în mare parte satisfăcute. Ceea ce 
îngrijorează mai mult este amestecul și influența pe care ei sînt 
tentați acum s-o exercite asupra guvernului. Cea mai recentă 
dovadă în acest sens este faptul că ei au impus introducerea ser
viciului militar obligatoriu pentru studenți în scopul „calmării 
spiritelor" în rîndurile tineretului.

Misterul voit păstrat în jurul evenimentelor din Chile nu este 
totuși atît de impenetrabil cum îl prezintă unii observatori. Au 
răzbătut dincolo de granițele acestei țări unele aprecieri vizind 
direct implicațiile activității organizației centrale de spionaj 
C.I.A. în Chile. In acest sens sînt citate declarațiile senatorului 
democrat-creștin Renan Fuentealba care acuză C.I.A. de amestec 
în viața politică internă a țării. Ceea ce vine să complice și mai 
mult situația, dar in același timp aruncă lumină asupra unei or
ganizații nord-americane cu titulatură nevinovtă : „Corpul păcii" 
sînt bănuielile că aceasta nu ar fi complrt străină de intențiile 
și acțiunile anumitor cercuri militare chiliene. Bănuielile nu au 
rămas în stadiul speculațiilor, autoritățile chiliene trădind unele 
disponibilități de informații mai mult sau mai puțin precise a- 
tunci cînd au creat o comisie parlamentară formată din trei de- 
putați ai partidelor democrat-creștin, național și comunist, însăr
cinată cu investigarea activității „Corpului păcii" pe pămintul 
chilian. Din dezvăluirile făcute de un deputat comunist, Figueroa, 
„interesele" acestui organism erau dintre cele mai diverse inclu- 
zînd și sectorul-armată : informații despre întreprinderi indu
striale, nume de persoane dispuse să colaboreze, grupări și 
partide de stingă, cetățeni care au atitudini anti-americane. 
De aceea nu apare improbabil ca și recentul „pronunciamento" 
organizat de Roberto Viaux să nu fi rămas pînă în ultima cli
pă o noutate pentru „Corpul păcii".

Ce detalii va urma să afle comisia parlamentară ? Vor fi ele 
date publicității sau vor rămîne pentru consumul intern al au
torităților ? Observatorii politici apreciază că date fiind grija 
și discreția cu care autoritățile înconjoară elementele esențiale 
ale recentelor evenimente politice din țară (s-a vorbit despre 
„reuniuni clandestine" și „exprimare de idei contrare discipli
nei", evitîndu-se cuvîntul „complot"), guvernul chilian va în
cerca să înăbușe scandalul public, iminent în cazul de dovezi 
concludente împotriva activității „Corpului păcii", preferind să 
acționeze pe cale diplomatică. In orice caz evoluția actualei 
crize politice s-ar putea să deschidă jocul unor consecințe im
previzibile pentru viitorul politic al partidului democrat-creștin 
de guvernămînt aflat în plină campanie electorală pentru ale
gerile prezidențiale de anul viitor.

DOINA TOPOR

Hayakawa contra
La fel ca și alte domenii, industria mașinilor de calculat din țările occidentale cunoaște (pe măsura descoperirii de noi procedee sau a sporirii numărului producătorilor), o continuă ascuțire a luptei de concurență.- pentru cucerirea unor noi posibilități de desfacere a produselor.. Iată mai jos cîteva date în acest sens, relatate recent de ziarul LE FIGARO. _ ‘Societatea Addo din Suedia, fondată în 1918, este una din cele mai mari producătoare de mașini de adunat, cu cartele perforate, sau de contabilizat. Mai mult de patru cincimi din producția acestei societăți, ia drumul a 130 de, țări. Dat fiind introducerea pe scară tot mai largă a mecanizării lucrărilor economice,. Addo a cunoscut un boom remarcabil. Ceea ce stîr- nește în prezent îngrijorare la Molmo, sediul social al firmei, se referă la noii 'concurenți care au încercat cu destul succes să recupereze din handicapul de a fi sosit mai tîrziu pe piață cu produsele lor, folosind posibilitatea de a trece, fără cheltuieli suplimentare, la fabricarea unor mașini mult mai moderne de calculat, in- troducînd ultimele descoperiri în domeniul electronicii.Mașinile de calculat moderne sînt în prezent de două tipuri : un tip ce se bazează pe tehnica electromecanică (pe care le fabrică în prezent și Addo) și celălalt, cel mai recent, bazat pe tehnica electronică.Avînd în vedere cererea de mașini electronice (dublată de la an la an, în perioada ultimilor 4 ani) se pune întrebarea dacă în următorul deceniu se vor mai fabrica mașini electromecanice. Problema aceasta preocupă nu numai firma Addo din Suedia ci și alți mari producători cum sînt Olivetti (Italia), Remington (Ș.U.A.) și Olympia (R.F.G.).Amenințarea nu-i numai de ordin pur tehnic, căci piața mașinilor electronice este chiar de pe acum dominată de firmele japoneze- Societatea Hayakawa și alte cîteva firme nipone fabrică în prezent 75, la sută din producția lumii capitaliste de mașini electronice de calculat. Lupta pentru reprofilare și cîștigarea piețelor este dîrză, în fiecare an statisticile con- semnînd apariția unor noi „combatanți" sau. dispariția al-

Addo
tora... încercînd să-i înfrîngăpe japonezi societatea franceză Schneider-Radio-Television s-a lansat într-o bătălie, prezen- tînd recent o gamă completă de mașini electronice, al căror preț era cu 35 la sută sub cel al concurențiloi- japonezi. Unii parteneri vest-europeni încearcă să-i combată pe niponi trecând la fabricarea unor mașini electronice diferite de cele,produse de Hayakawa et c’omp. Alții, printre care și firma suedeză Addo.' pentru a supraviețui. s-au înțeles cu japonezii, preluînd comercializarea unor mașini electronice purtînd însemnele firmei nipone....Mașinile electronice de calculat oricît de complexe ar fi nu pot însă calcula toate riscurile luptei între concurenți. De fapt lupta de concurență pe piața mașinilor de calculat se află abia la începuturile ei.

I. T.

ORIENTUL
Consultări• CAIRO. — Agențiile France Presse și United Press International anunță din Cairo, citind un purtător de cuvînt militar egiptean, că aviația israeliană a încercat să atace duminică dimineață poziții militare ale R.A.U., situate în sectorul central al Canalului de Suez. Purtătorul de cuvînt egiptean a precizat că artileria antiaeriană a respins atacul israelian, doborînd un avion de tipul „Skyhawk", care a căzut pe malul răsăritean al canalului.

★• TEL AVIV. — Aviația israeliană a atacat duminică dimineață obiective militare egiptene situate în sectorul central și de sud al Canalului de Suez, a- nunță agenția France Presse, citind un purtător de cuvînt al armatei israeliene. Acesta a precizat că toate avioanele israeliene care au luat parte la acest raid s-au reîntors la bazele lor.

KUALA LUMPUR 14 (Agerpres). —- Carlos Romulo, ministrul filipinez al afacerilor externe, a sosit la Kuala Lumpur, unde, potrivit declarației sale, va examina cu oficialitățile din Ma- layezia posibilitatea restabilirii unor relații normale între cele două țări. El va avea convorbiri cu primul ministru Tunku Abdul Rahman, cu ministrul afacerilor externe și cu alți membri ai guvernului malayezian consacrate normalizării relațiilor între cele două țări.La sosirea la Kuala Lumpur, Carlos Romulo a declarat că misiunea sa corespunde dorinței exprimate recent de președintele Ferdinand Marcos de a restabili relațiile diplomatice cu Malaye- zia. Relațiile între cele două țări au fost rupte în anul 1968, ca urmare a pretențiilor teritoriale formulate de Filipine asupra teritoriului malayezian Sabah. Carlos Romulo și-a exprimat speranța că această problemă va fi reglementată înaintea reuniunii a- nuale a miniștrilor dp externe din Tailanda, Singapore, Indonezia, Filipine și Malayezia, ale cărei lucrări încen săptămîna viitoare la Kuala Lumpur.

nului revoluționar 
căzuti prizonieri.

„Ziarele acordă 
spațiu larg masacrelor de la 
Song My — a spus tînărul ser-

acum un

In aproape toate u- 
australiene 
recent mi- 
solidaritate 
studenților

APROPIAT
interarabe

niversitățile 
au avut loc 
Unguri de 
cu lupta 
din statul Queensland 
Acțiunile tineretului 
studios din acest stal 
australian au fost de 
clanșate ca urmare a 
unor măsuri restrictive 
adoptate de guvernul 
local. Potrivit unei legi 
promulgat'e în septem 
brie toate demonstra
țiile trebuie să fie a- 
probate de poliție și 
să fie comunicate au
torităților cu două săp- 
tămîni înainte de a a 
vea loc. Poliția poate 
respinge cererile fără 
a fi obligată să ofere 
vreo explicație; fiecare 
persoană care participă 
la o demonstrație nea
probată e pasibilă de 
închisoare și amendă.

Guvernul local din 
Queensland a reușit să 
obțină votarea de către 
parlamentul statului o 
acestei legi, într-o vă
dită încercare de a 
pune capăt puternice
lor manifestații de pro
test împotriva partici
pării unor contingente 
australiene la războiul

F> e scum

cu 
de 

_ _______  ,______ ____ și 
mai multe femei care fugeau 
spre o pădurice... Cadavrele 
cu fost aruncate în șanțurile 
de la marqinea drumului".

Un alt tînăr din grupul celor 
șapte, George Bright a relatat 
despre crima săvîrșită într-o 
școală din regiunea Deltei Me
kong unde soldați americani 
au mitraliat copii care se gă- 
------ ?.. J—‘j lor în timpulseau în clasele 
lecțiilor.

Un moment 
Conferinței de 
Stockholm l-au

din Vietnam. Adopta
rea legii a avut, insă, 
un efect contrar celui 
scontat de autorități.

La Brisbane, capita
la Queensland-ului, 
peste 3 000 de studenți 
ai universității locale 
— s-au declarat „în 
stare de revoltă des
chisă” împotriva noii

a! 'zguduitor 
presă de la 

constituit dez-

văluirile înregistrate pe bandă 
de magnetofon, ale sergentului 
Kent Stillwell, în vîrstă de 23 
de ani, care a dezertat în au
gust a.c. și se află actualmen
te la Paris. în acest document 
acuzator, Kent descrie distruge
rea satului Ban Tri, situat la 
225 kilometri nord-est de Hue, 
distrugere la care a participat 
si el în decembrie 1966. „Toți 
locuitorii au fost uciși — spu
ne tînărul sergent — femei, 
copii, bătrîni... După primul 
val de execuții, cei răniți, care 
mai răsuflau, au fost uciși cu 
cîte un glonte în cap".

Gestul tuturor acestor tineri 
care au refuzat să mai partici
pe la războiul absurd din Viet
nam și care ajută la dezvălui
rea lanțului de crime generat 
de intervenția brutală în viața 
poporului vietnamez, se înscrie 
în valul mereu mai puternic al 
luptei tinerei generații din 
S.U.A. pentru retragerea ime
diată a trupelor americane din 
Vietnam, pentru încetarea unu* 
război care ,așa cum a conchis 
avocatul Marc Lane la confe
rința de presă din capitala sue
deză „dezonorează America 
și aruncă o umbră sinistră asu
pra vieții și conștiinței tinerei 
generații americane".

dabilă de clădirea par
lamentului pentru a 
împiedica înaintarea 
manifestanților. Folo
sind tactica „rezisten
ței pasive” studenții 
s-au așezat atunci în 
mijlocul străzii scan- 
dînd lozinci prin care 
cereau, retragerea ime
diată a întregului con

PROTEST
LA BRISBANE

legislații anti-demon
strații. Circa 5 000 de 
studenți, cadre didac
tice și locuitori din 
Brisbane, înșirați într-o 
coloană pu o lungime 
de aproape un kilome
tru, au organizat un 
marș spre clădirea par
lamentului pentru a 
cere anularea „legii 
împotriva demonstra
țiilor”. Vn detașament 
de polițiști a fost pos
tat, la o distanță apre-

tingent australian din 
Vietnam și anularea le
gii represive anti-de- 
monstrații. Poliția a 
trecut la atac. Peste 
100 de studenți au fost 
arestați, mulți alții au 
fost răniți în 
ciocnirilor care 
mat. In ciuda 
venției forțelor poliție
nești aproape 2 000 de 
manifestanți au reușit 
totuși, să ajungă pînă 
în fața clădirii parla-

cursul 
au pr

inter-

meatului local unde, o 
delegație a prezentai 
un protest primului 
ministru al statului.

Acțiunile studenți
lor din Brisbane s-au 
bucurat, din primul 
moment, de sprijinul și 
solidaritatea celor mai 
largi cercuri ale opini
ei publice australiene, 
de sprijinul activ al ti
neretului și studențimii 
australiene. Uniunea 
Națională a studenților 
din Australia a chemat 
la o acțiune ele protest 
pe scară națională pen
tru anularea legislației 
anti-demonstrații din 
Queensland.

In loc să stăvilească 
manifestările împotri
va participării austra
liene la războitțl din 
Vietnam, gestul autori
tăților din Queesland. 
cu reacțiile pe care 
le-a provocat, n-a fă
cut decît să scoată și 
mai puternic în lumi
nă, forța mișcării popu
lare australiene care se 
pronunță pentru retra
gerea imediată a tu
turor militarilor austra
lieni din Vietnam.

P. nicoarA

Expoziții românești
la Hanoi• ÎN CAPITALA Republicii Democrate Vietnam a avut loc inaugurarea expoziției de fotografii „România 1944—1969“, și expoziției de carte românească. La ceremonia inaugurării celor două expoziții au luat parte reprezentanți ai Ministerului Culturii din R. D. Vietnam, ziariști, un numeros public. Cu a- ceastă ocazie au luat cuvîntul Pham Ngoc Thuan, președintele Comitetului relațiilor culturale cu străinătatea și Constantin Băbeanu ambasadorul României la Hanoi.

• AGENȚIILE CHINA NOUĂ 
ȘI TASS anunță că convorbiri
le de Ia Pekin între delegațiile 
guvernamentale ale U.R.S.S. și 
R.P. Chineze au fost întrerupte

temporar, deoarece V. Kuzne- 
(ov și V. Matrosov, deputați ai 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
au plecat la Moscova pentru a 
participa la sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.• POLIȚIA DIN BILBAO a arestat șapte studenți sub învinuirea de a fi lipit afișe în care era criticată actuala politică a guvernului de la Madrid. In semn de solidaritate cu colegii lor arestați la Facultatea din Bilbao a avut loc sîmbătă o adunare de protest.

Componența 
noului guvern 

israelian• LA TEL AVIV a fost dată publicității componența noului

guvern israelian, relatează corespondentul agenției France Presse.în legătură cu aceasta se menționează că preponderența portofoliilor revine Partidului laburist (MAPAI), căruia îi aparțin primul, ministru, Golda Meir, vice- prim-ministrul Ygal Allon, ministrul- de externe, Abba Eban, ministrul apărării, generalul Moshe Dayan, ministrul de finanțe, Pin- has Sapir.Din ceilalți membri ai coaliției guvernamentale, Partidul Național Religios deține, între altele, prin reprezentantul său, Haim Moshe Shapiro,- portofoliul afacerilor interne, iar partidul Gahal (Yosef Saphir) pe cel al comerțului și al industriei.Noul cabinet israelian, apreciază corespondenții de presă, nil comportă' modificări1 esențiale fată de cel anterior.

• AVIONUL ETIOPIAN „Boeing 727“ aparținînd companiei „Ethiopian Airlines", Care a făcut obiectul unei țentative nereușite de deturnare, a sosit la Addis AbebaDupă sosirea la Addis A- beba a avionului, un purtător de cuvînt al guvernului etiopian a declarat că guvernul de la Addis, Abeba va continua să ia toate măsurile necesare de protejare a avioanelor sale, precum și a securității pasagerilor pînă ce comunitatea internațională va adopta măsuri de sancționare a actelor de piraterie. Comentînd executarea celor doi pirații ai-aerului care au încercat, noaptea trecută, între Madrid și Atena, să oblige pilotul'să schimbe ruta, purtătorul de cuvînt a subliniat că incidentul este regretabil, dar că nu există nici o altă alternativă pentru autorități de a apăra securitatea pasagerilor și avioanelor etiopiene.

• KAMAL JUMBLAT, ministrul de interne al Libanului, urmează să întreprindă, în cursul săptămînii viitoare, o vizită oficială în Siria, anunță agenția France Presse, citînd surse >gu- vernamentale din Beirut.Ministrul libanez va fi primit la Damasc de omologul său sirian, Mohamed Rabah al Tawil, cu care va conferi în legătură cu măsurile necesare pentru îmbunătățirea relațiilor reciproce.După cum se știe, între cele două țări au intervenit o serie de disensiuni în timpul ciocnirilor dintre armata libaneză și forțele de guerilă palestiniene, disensiuni care au culminat cu hotărârea Siriei de a închide frontiera sa cu Libanul. Ulterior, după acordul de la Cairo, care a soluționat criza libaneză, re- glementînd raporturile dintre Liban și forțele de guerilă palestiniene, frontiera respectivă a fost redeschisă.
1000 de filipinez!

părăsesc
Vietnamul de sud
• UN GRUP DE 1 000 DE 

FILIPINEZI, care făceau parte 
din „unitățile de asistență civi
lă" ale acestei țări, dislocate în 
Vietnamul de sud, au părăsit 
Saigoriul, îndreptindu-se spre 
patrie.

Agenția United Press Inter
national precizează că plecarea- 
acestor unități nu înseamnă în
cetarea prezenței filipineze in 
Vietnamul de sud. Astfel, o uni
tate militară simbolică, formată 
din 65 de persoane, va rămîne 
în continuare în această țară, 
sub steagul Filipinelor. Pe de 
altă parte, o autoritate saigone- 
ză a precizat cu acest prilej, 
menționează agenția citată, că 
6 000 de tehnicieni filipinezi lu
crează în prezent ca angajați 
civili în Vietnamul de sud, pen
tru deservirea instalațiilor mili
tare.

• MAREA BRITANIE a 
acceptat simbătă, în urma 
tratativelor duse la Tripoli, 
să-și evacueze bazele mili
tare de pe teritoriul Libiei. 
Potrivit declarației șefului 
delegației libiene care a 
participat la tratative, eva
cuarea va începe la 14 de
cembrie, urmînd a se în
cheia la 31 martie 1970.

Potrivit agenției A.P., nu
mărul militarilor britanici de 
la bazele din Libia este de 
aproximativ 2 200, dintre ca
re o parte au și fost retrași 
încă de la 1 septembrie.

Știrea privind acordul 
intervenit la Tripoli a fost 
confirmată și de un purtă
tor de cuvînt al Foreign 
Office-ului, care a precizat 
că modalitățile și detaliile 
privind evacuarea, precum 
și „alte aspecte" ale relații
lor anglo-libiene vor face o- 
biectul unor noi tratative 
între cele două părți-

• GUVERNUL BRAZILIAN 
a hotărît să renunțe Ia organi
zarea expoziției universale din 
1972. Pe baza unei inițiative a 
fostului guvern brazilian, „Expo-

Demonstrații in S.U.A. 
împotriva războiului din VietnamNEW YORK 14 (Agerpres). — în principalele orașe americane s-au desfășurat la 13 decembrie manifestații împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam. Organizate în cadrul campaniei „Moratoriul pentru Vietnam", mani- festanții au cerut Administrației să înceteze acest război și să readucă trupele americane acasă.După cum transmit agențiile de presă, numeroși participanți la ^ceste manifestații au organizat discuții publice în legătură cu războiul din Vietnam și a comportamentului soldaților americani față de populația civilă din Vietnamul de sud. Cu acest prilej au fost difuzate manifeste

care condamnau masacrul de la Song My și care cereau pedepsirea celor vinovați de aceste ucideri.Cea mai importantă manifestație a avut loc la New York, unde primarul orașului, John Lindsay, a ținut o cuvîntare în fața cîtor- va mii de participanți. Referin- du-se la masacrul care a avut loc la Song My, el a subliniat că a- cest lucru demonstrează că în Vietnamul de sud mii de civili inocenți „suferă și mor" de pe urma acestui război. El a afirmat că dacă un singur foc se trage dintr-un sat vietnamez asupra trupelor americane, acesta este transformat „într-o zonă a liniștii".
72“ urma să aibă Ioc la Rio de 
Janeiro. Un comunicat oficial ex
plică această hotărîre prin lipsa 
fondurilor necesare organizării 
expoziției.

Ravagiile gripei „siderale" 
în. Europa

Epidemia de gripă „siderală", care bîntuie în aceste zile în 
Europa, a continuat să facă noi victime. După cum transmite 
agenția U.P.I., o pătrime din populația Franței și Italiei este 
contaminată, virusul pătrunzind și în Austria, Belgia, Dane
marca, Elveția și Anglia. în Franța, însuși ministrul sănătății 
se află la pat, bolnav de gripă. Ministrul vest-german al econo
miei este de două zile suferind. O treime din populația Vatica
nului este afectată de virus. Oficialitățile italiene au declarat 
că se așteaptă ca epidemia să dureze pînă la Anul Nou, ea pu
țind afecta peste 30 milioane de italieni.

Epidemia a lovit și orașul iugoslav Banja Luka, unde peste 
50 000 de locuitori s-au îmbolnăvit.

în Portugalia boala, după ce a infectat nordul țării, se depla
sează spre sud, făcînd mii de victime. în Anglia, virusul a tre
cut Canalul Mînecii, venind din Franța, îmbolnăvind mii de 
locuitori din regiunile sudice ale țării. In Scoția, virusul adus 
de pescarii spanioli a îmbolnăvit pe majoritatea locuitorilor 
regiunii de coastă.

Se pare că și unele țări, cum ar fi Suedia, Norvegia și Fin
landa, unde gripa nu pătrunsese încă, sînt în prezent afectate 
de virus.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Ambasadei 
R. P. Chineze Ia Varșovia, Lei 
Yuan, a avut la 11 decembrie 
o întrevedere cu ambasadorul 
Statelor Unite în Polonia, Wal
ter Stoessel jr, la sediul amba
sadei R. P. Chineze. Agenția 
precizează că întrevederea a 
avut loc la cererea ambasado
rului american.• CHARLES MANSON, conducătorul grupului de hippies din care s'-au recrutat asasinii actriței Sharon Tate și a altor patru persoane aflate în vila acesteia în noaptea de 9 august, este deținut într-o celulă din închisoarea din Los Angeles în :ondiții de maximă securitate. El este ținut complet separat de| ceilalți deținuți.Un purtător de cuvînt al poliției a anunțat că Manson va compare din nou la 22 decembrie în fața unui judecător de nstrucție pentru a i se lua in- erogatoriul, probabil în prezenta unui avocat care i se va repartiza din oficiu.
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