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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a guvernului 

din 25 noiembrie 1970
Stimați tovarăși,Comitetul Executiv și guvernul au dezbătut principale
le prevederi ale proiectului de plan cincinal privind dezvoltarea economiei naționale în perioada 1971—1975 și au stabilit măsurile necesare pentru realizarea acestor prevederi, pentru transpunerea în viață a programului partidului nostru stabilit de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. Totodată a fost analizat proiectul planului și al bugetului de stat pe anul 1971, indicîndu-se căile pentru înfăptuirea lor în bune condiții.Doresc să subliniez că proiectul planului cincinal preve-

de o dezvoltare susținută a e- eonomiei noastre naționale, cuprinzînd — la indicatorii de bază — sarcini sporite față de obiectivele Congresului al X-lea al partidului. Aceasta a fost posibil datorită, în primul rînd, faptului că în țara noastră s-a creat o puternică bază a industriei socialiste — factor fundamental al consolidării și progresului continuu al întregii economii.Prevederile proiectului de plan pe perioada 1971—1975 se bazează pe succesele dobîndite de poporul român în opera de dezvoltare a economiei, științei și culturii, pe realizările obținute în actualul plan cincinal.
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Actualul 
se incheie

cincinal
cu succesDeși a mai rămas o lună pînă la încheierea actualului cincinal, de pe acum' un mare număr de întreprinderi, ramuri întregi de producție, o serie de județe și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan. Nu voi face un bilanț cuprinzător -el realizărilor din perioada 1966—1970, deoarece vom a- vea prilejul de a reveni asupra iui la începutul anului viitor. Totuși, trebuie arătat că, în ansamblul său, actualul cincinal se încheie ou succese importante, care demonstrează în mod ooncludent justețea liniei generale a politicii partidului îndreptate spre dezvoltarea rapidă a forțelor de producție, perfecționarea vieții economice și sociale, creșterea continuă a nivelului de trai al întregului popor, înflorirea multilaterală a României socialiste.Potrivit datelor preliminare, producția industrială a crescut în acești ani într-un ritm mediu anual de 11,7 la sută, superior ritmului de 10,6—11,6 la sută prevăzut în planul cincinal, ceea ce exprimă vigoarea și dinamismul economiei românești. A crescut rolul industriei în economie, sporind participarea ei la crearea venitului național de la 49 la sută în 1965, la circa 60 la sută în 1970.S-au obținut importante realizări și în agricultură. Ca rezultat al eforturilor făcute de stat pentru modernizarea bazei tehnico-materiale a acestei ramuri, al folosirii mai eficiente a pămîntului și al organizării producției și a muncii în condiții mai bune, a- gricultura — în pofida condițiilor climatice nefavorabile din ultimii ani, îndeosebi a inundațiilor din a- cest an — a înregistrat o creștere de 24 la sută a producției globale, față de cincinalul precedent, asigurind nevoile de consum și celelalte cerințe ale economiei.însemnate progrese au fost obținute în anii acestui cincinal și în alte ramuri ale e- conomiei naționale — construcții. transporturi, comerț interior și exterior, în domeniul prestărilor de servicii, precum și in activitatea de cercetare științifică.Pe baza politicii consecvente a partidului nostru, de întărire a potențialului economic al țării, s-a efectuat un volum de investiți: de peste 288 miliarde lei. cu peste 8 miliarde le: mai mult decit prevederile inițiale. In ultimii cinci ani a_ foat construite ți date In

exploatare circa 1500 capacități și obiective industriale, au fost dezvoltate și modernizate un mare număr din cele existente; s-a îmbunătățit repartizarea forțelor de producție pe teritoriul întregii țări, prin- tr-o amplasare mai judicioasă a noilor obiective construite, îndeplinirea și depășirea programului de investiții au creat premise favorabile pentru dezvoltarea rapidă, în continuare, a economiei noastre naționale.Potrivit hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, s-au inițiat o serie de măsuri pentru perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei, multe se aplică Am în vedere centralelor și reducerea aparatului administrativ, îmbunătățirea organizării întreprinderilor agricole de stat, creșterea rolului pîrghiilor financiare, dezvoltarea relațiilor directe dintre întreprinderi pe bază de contracte economice, îmbunătățirea reglementărilor privind planificarea și execuția investițiilor. Partidul a situat — în toți acești ani — în centrul preocupărilor sale, în domeniul economic, problema eficienței activități: economice, a concentrat atenția ministerelor și întreprinderilor în direcția sporirii productivității muncii, reducerii consumurilor materiale, ridicării calității produselor și creșterii rentabilității.Rezultatele obținute în sfera producției materiale se reflectă sintetic în sporirea de aproape o dată și jumătate a venitului național, co- respunzînd unui ritm mediu anual de 7,7 la sută. Aceasta a permis adoptarea de noi măsuri pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. S-au majorat salariile tuturor categoriilor de salariați —• cu deosebire salariile mici — în cadru] generalizării noului sistem de salarizare, care asigură o retribuție mai stimulativă și echitabilă. in raport cu contribuția efectivă a fiecăruia la dezvoltarea societății. Numărul de salariați s-a mărit în actualul cincinal cu circa 800 000 de persoane, ceea ce a avut o înrîurire deosebit de pozitivă asupra bugetului familial. Pe baza acestor măsuri. veniturile din salarii sînt in 1970 cu circa 31 miliarde lei mai mari decit în anul

dintre care cu succes, organizarea combinatelor,

1965. Au fost sporite pensiile de asigurări sociale cu circa 39 la sută și s-au mărit alocațiile pentru copii. O expresie a puterii de cumpărare crescute, a standardului de viață mai ridicat, atît la orașe, cît și la sate, este volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul de stat și cooperatist, care a sporit de 1,5 ori în anul 1970 față de 1965.Realizări însemnate au fost obținute în construcția de locuințe. fiind date în folosință, un acești ani — din fondurile statului sau prin credite acordate de stat — 323 000 a- partamente ; la acestea se a- daugă și cele 5 000 locuințe construite de stat in cadrul a- jutorului pentru sinistrați.An de an au sporit cheltuielile bugetare pentru învăță- mînt, știință, cultură și artă, sănătate și alte acțiuni sociale, ajungînd în 1970 ia suma de 36 miliarde lei, față de 22 miliarde lei cît au reprezentat în 1965.Toate aceste rezultate dovedesc că sensul fundamental și constant al politicii statului nostru, preocuparea primordială a partidului și guvernului este creșterea bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc de la orașe și sate, ridicarea nivelului de civilizație al întregii societăți.Paralel cu eforturile pentru creșterea producției, pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății, partidul a desfășurat o amplă activitate în direcția perfecționării continue a raporturilor sociale, a organizării întregii societăți. A fost îmbunătățită organizarea administrativ-teritorială a țării, care a asigurat condiții mai bune pentru conducerea vieții social-economice pe teritoriu, pentru apropierea de mase a organelor centrale și locale. S-a perfecționat întregul sistem de învățămînt. S-a îmbunătățit organizarea activității de cercetare, au fost luate măsuri pentru legarea mai strînsă a științei de nevoile producției. In acești ani, partidul nostru a acționat cu fermitate pentru întărirea legalității și dezvoltarea democrației socialiste, asigurînd un cadru prielnic în vederea participării efective a maselor la conducerea treburilor obștești. Partidul a promovat neabătut principiile echității și eticii socialiste în repartiție. în raporturile dintre membrii societății, în desfășurarea întregii vieți socialeMarile înfăptuiri dobîndite în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate sînt rodul activității pline de abnegație a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor, fără deosebire de naționalitate — români. maghiari, germani și de alte naționalități — care, manifesto încredere deplină în politica partidului, dau viață cu hotărîre programului stabilit de partid pentru înflorirea patriei noastre socialiste. Pentru toate aceste realizări consider că merită să adresăm cele mai calde felicitări clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității. întregului nostru poporAceste succese demonstrează justețea politicii marxist- leniniste promovate de Partidul Comunist Român, politică ce corespunde întrutotul intereselor vitale ale poporului, pornește de la analiza aprofundată a condițiilor și posibilităților țării noastre, asigură mersul hotărît înainte al României pe calea progresului și prosperității.

Noul plan cincinal —o etapă 

importantă pe drumul

progresului și prosperității

RomânieiTovarăși,Proiectul planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale în perioada 1971—1975 este în deplină concordanță cu obiectivele stabilite de Congresul al X-lea al partidului. De asemenea, planul pe 1971 asigură un început bun pentru realizarea cincinalului. Față de nivelele stabilite în vară. cînd am examinat proiectul planului cincinal, au fost aduse o serie de corecturi și îmbunătățiri care, toate, converg în direcția folosirii mai bune a capacităților de producție și a forței de muncă, a îmbunătățirii structurii și calității producției, creșterii e- ficienței întregii activități e- conomice.Una din cele mai importante caracteristici ale viitorului

socialistecincinal este asigurarea în continuare a unui înalt ritm de creștere economică. Aceas ta exprimă dinamismul puternic al economiei noastre socialiste. uriașele sale resurse, asigură accelerarea procesului de ridicare la un nivel superior a întregii economii, în- scriindu-se în exigențele impuse de revoluția tehnico-ști- ințificd contemporană. Viitorul cincinal orientează economia spre o creștere mai rapidă a eficienței în vederea realizării unui spor mai mare de venit național, ceea ce se va reflecta pozitiv în ridicarea nivelului de trai al populației. Iată cum se prezintă unii din indicatorii principali ai planului cincinal. în comparație cu eej cuprinși în Directivele Congresului al X-lea al P.C.R.

Producția globală industrialăProducția globală agricolă (calculată pe baza mediei anuale pe peridada de 5 ani)Productivitatea muncii pe un salariat în industrieReducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă în industria de stat în 1975 față de 1970 în •/»Volumul comerțului exteriorInvestițiile centralizate din fondurile statului (pe perioada de 5 ani) — mid. leiVenitul naționalCreșterea numărului de salariați în economia națională (mii persoane) Fondul de salariiVolumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntulVolumul serviciilor prestate populațieiSalariul realVeniturile reale ale țărănimii provenite din producția agricolă, pe o persoană activă
In lumina sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al partidului cu privire Ia înfăptuirea unui amplu program de investiții, care să asigure creșterea in ritm susținut și perfecționarea forțelor de producție. repartizarea lor judicioasă pe întregul teritoriu al țării. proiectul de plan prevede ca în viitorii cinci ani să se a- loce, pe ansamblu, investiții însumind peste 540 miliarde Iei, adică mai mult decit s-a cheltuit în ultimul deceniu. Este demn de remarcat că pe seama fondurilor centralizate ale statului se vor efectua investiții de 450—470 miliarde lei.Aceasta face posibil să se traducă în viață hotărîrea Congresului al X-lea al partidului — unanim aprobată de poporul nostru — de a se repartiza pentru acumulare cir

(In procente) Prevederi Prevederi Directive planeincinal
Ritm mediuanual Ritm mediu anual

— Evolufia firi precedent In 
toate domeniile vieții economice, 
culturale ji social-politice este 
rezultatul vitalizării și valorifică
rii potențialului întregii noastre 
națiuni, în acest cadru tînăra ge- 
nerlgie afirmindu-și plenitudinea 
energiilor sale creatoare. In ce 
măsură î-yt înscriu participarea la 
această evoluție tinerii români și 
maghiari din județul Harghita ?— Construcția socialistă multilaterală pe pămîntul patriei noastre se exprimă obiectiv in fiecare zonă, realizările economi- co-științifice, tehnice și cultu-

Interviul. 1 
nostru cu J

tov. FABIAN ANDRAS
prim secretar

el Comitetului județean Harghita
ol U.T.C.rale sporind pretutindeni încărcătura de bogăție și frumos a a- cestui pămînt. Industrializarea susținută a zonei secuiești, apa-

riția noilor obiective pe harta ei economică, antrenează schimbări calitative în munca și viața locuitorilor de pe aceste meleaguri. Pătrunderea tînărului în colectivele de muncă din fabrici și întreprindere este în continuă creștere, vîrsta generației noastre fiind astfel exemplul acestor deveniri. La Fabrica de tricotaje din Miercurea Ciuc, Fabrica de ață din Odorheiul Secuiesc, la întreprinderea minieră Bălan, pe șantierele de construcții ale tumă-
CORNEL POGĂCEANU

(Continuare în pag. e V-a)

Activitatea culturală 
așteaptă contribuția 

substanțială a tinerilor 
intelectuali

8.5— 9,55,0—5,56.5— 7,06—77,0—7,7420—4357,7—8,5400—5005,4—6,25,4—6,27,0—7,73,0—3,72,9—3,7

10—116— 76,7—7,511—139,2—10,5450—47010—117006.5— 7,55.5— 6,58.5— 9,53.5— 3,74,0

Comitetul de cultură și artă al județului Alba a pus, înce- pînd de anul trecut, bazele unei Școli populare de artă, cu intenția de a valorifica vechile tradiții, nesecatele rezerve ale talentului și imaginației populare din cîteva ținuturi a căror simplă numire este grăitoare : Valea A- rieșului, ținutul Blajului, Valea Sebeșului și Alba Iulia. Anul trecut s-au deschis primele secții, cele cu sediul la Alba Iulia: artă plastică, pian, acordeon, coregrafie și actorie iar la Blaj o secție de artă plastică și dirijat cor (aceasta din urmă în cadrul liceului pedagogic). Din realizările primului an am înțeles că a- cestea n-au depășit stadiul unui experiment (cu excepția secției de artă plastică, condusă de tî- nărul și talentatul pictor Nicolae Munteanu), printre cauze fiind, în primul rînd, lipsa de experiență a organizatorilor și lipsa cadrelor calificate (explicabilă financiar) fapt ce a adus la o participare adeseori voluntară a unor profesori.Începînd cu această toamnă, s-a trecut la o mai atentă organizare a secțiilor vechi, prin angajarea unor cadre de specialitate tinere și înființarea unor secții noi, majoritatea în alte localități. S-au deschis secțiile instrumente de suflat și coregrafie la Sebeș, inițiere fanfară la Bucium, precum și o secție de sculptură și în-

crestat în lemn pe Valea Sebeșului, la Sugag, condusă de cunoscutul meșter și artist popular Nicolae Cernat. In curs de înființare sînt secțiile de dans
ÎN JUDEȚUL

ALBA

popular la Blaj (tot în cadrul Liceului pedagogic) pentru care nu s-a găsit încă un profesor, cea de inițiere fanfară în satul Cîlnic (ținutul Sebeșului) și de la Școala profesională a uzinelor din

Cugir, de asemenea cea de artă -păpuși ce urmează să fie transferată la Liceul pedagogic de limbă maghiară din Aiud.Raportînd strădaniile și intențiile organizatorilor la situația reală, la posibilitățile județului de a valorifica cunoștințele și experiența unor cadre profesorale calificate se poate observa că nu toate secțiile sînt conduse de cei mai potriviți oameni, că există încă un mare decalaj calitativ. Graficul acestora indică o curbă sinuoasă, el încadrează experiența unor instructori de mult pensionați, cea a unor autodidacți
(Continuare în pag. a V-a)

ca 30 la sută din venitul național. Fără îndoială, tovarăși, că este un efort considerabil pentru stat, pentru întregul popor, dar aceasta este singura cale pentru a asigura ridicarea României la nivelul statelor dezvoltate, creșterea forței sale economice și ridicarea bunăstării maselor. Fără aceasta — în condițiile competiției actuale pe plan internațional — țara noastră ar fi sortită rămînerii în urmă, n-ar putea beneficia de avantajele civilizației moderne.Efortul de acumulare se materializează în primul rînd în faptul că în perioada 1971—1975 industria se va dezvolta cu un ritm mediu anual de 10—11 la sută, față de 8,5-9,5 la sută, cît se stabilise în
(Continuare in pag. a Il-a)
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CARTOFII
de GEORGE MACOVESCU

Combinatul chimic Rîmnicul 
Vilcea

Toamna aceasta a fost capricioasă ca o fată bătrînâ. La începutul ei vremea s-a zbîrlit prea curînd, vîntu! rece a dat .o raită prin pomi și prin straturile de flori pregătite să-și prelungească viața și în mijlocul lui octombrie a nins la București. Tntîmplare rară I Sînt sigur că în multe jurnale s-a însemnat așa : „Azi a nins*. Sau : „Azi a fulguit in Capitală*.l-am privit în zilele acelea pe bucureșteni și i-am văzut l cum nepregătiți pentru rigorile unei ierni timpurii, îndepli- ; neau obiceiuri, așa cum o fac din tată în fiu, j din generație în generație : se aprovizionau, adică organizau depozite pentru lunile cele friguroase. Oamenii vor să ; aibă în casă de toate, obicei rămas din vremea temerilor, l a lipsurilor, a unui comerț, primitiv, a unor piețe ine- I xistente. Orice învățătură, are, însă, și dezvățul ei, pentru Ș că de ce să fac într-o pivniță minusculă depozit de cartofi, s de varză, de myrături, de morcovi, (elină, cînd pot să le & cumpăr în fiecare dimneață de la magazinul din colț, unde S sînt păstrate mai bine decît la mine ?Așa mă gîndeam într-o zi ploioasă, străbătînd o stradă centrală din București, mai precis Calea Victoriei. Cunoșteam un mic magazin unde cu cîțiva ani în urmă zărisem ceva care îmi provocase plăcere atunci. în rafturi solide, stăteau aranjate săculețe de plasă pline cu cartofi curați, frumoși. Mă bucurasem pentru calitatea cartofilor, dar mai abitir pentru acest act de civilizație, de igienă, de estetică, Zic act de civilizație pentru că se dezvăluia o întreagă concepție despre respectul fată de om, despre respectul omului față de el însuși. Cartoful scos din pămînt, tăvălit în pămînt, plin de pămînt deobicei, de data aceasta apărea ca un fruct .de preț, curat și vînduf în săculețe de plasă.Se arăta că igiena nu mai eră Un simplu deziderat, ci o realitate.Cît privește estetica, să înțelegem că educația pentru frumos se face nu . numai prin expoziții plastice, dansuri subtile, romane psihologice sau muzică... ușoară. Esteticul rezidă în totul. Estetica ambalajului nu este o invenție inutilă, șau o simplă atracție pentru desfacera mărfii. Studii științifice arată altceva.Așadar, vederea unor asemenea săculețe cu cartofi mi-a produs plăcere și satisfacție. Mare mi-a fost, însă, surpriza și adînc necazul cînd în ziua ploioasă de octombrie, aflin- du-mă printre bucureștenii teșiți la aprovizionare, am văzul la același magazin de pe Calea Victoriei un spectacol degradant. Pe trotuarul ua și murdar, plin de mîzgă, pe tro- Ș 
i
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(Urmare din pag. })•irectivele Congresului al X- 
|a al P.C.R.I Doresc să subliniez faptul că
II viitorul cincinal eforturile 
E vor îndrepta nu numai Ere dezvoltarea cantitativă a Idustriei, ci se va pune tot- Bată un deosebit accent pe Iturile calitative ale procesu
al de industrializare, pe mo- Ernizarea structurii produc- lei, pe realizarea de produse 
Iu un înalt grad de tehnici- Ide, care să înglobeze munca 
E complexitate superioară, 
li acest scop, în proiectul de lan se prevede concentrarea ■orturilor spre ramurile care ligură valorificarea supe- loară a resurselor și contri- liie la promovarea progresu- li tehnic în întreaga econo- lie — electronica și electro- fhnica, mecanica fină, mași- lile-unelte, petrochimia, meta- lirgia oțelurilor și a laminate- flor speciale. Se prevăd mălin pentru asimilarea, repro- Ictarea și îmbunătățirea unor Iroduse și tehnologii, în așa fel 
I aproape 40 la sută din profeția industrială a anului |75 să fie constituită din pro- Lse noi și modernizate.I Una din problemele de baft ale cincinalului viitor o ■instituie intensificarea dez- kltării agriculturii, sporirea reducției agricole în toate Ictoarele. Pentru agricultură l prevăd investiții de 80 mi- larde lei. de peste 2 ori mai lult decît în actualul cinci- kl. Se vor asigura astfel me- Inizarea completă a lucrări- Ir agricole, creșterea subs- Ințială a gradului de chinuire a producției, realizarea rogramelor naționale privind Inenajările funciare și dez- Htarea zootehniei. Așa cum 
pi arătat la recenta ședință 
e Jucru de la Comitetul Cental,» în .perioada următoare se ta- aplica măsuri de îmbună- Ițire’ a conducerii, organiză- ft și planificării agriculturii, 
L perfecționare a organizării | retribuiri muncii în unită- |e agricole. Toate acestea vor ligura creșterea producției a- licole globale într-un ritm lediu anual de 6—7 la sută Iță de media anilor 1966— 1170. ceea ce va crea condiții lai bune pentru aprovizionata populației cu produse a- foalimentare și a industriei 
h materii prime agricole.Un important element ca- Loteristic al viitorului plan pcinal, care reflectă proce- lil de modernizare a activită- li noastre economice, este tre- Erea la dotarea economiei na- 
lonale cu tehnica modernă de 
picul și dezvoltarea progresiei a sistemului național de telucrare a datelor. Va fi astei posibil ca pînă în anul 1975 k se realizeze structura de ază a sistemului național de telucrare a datelor. în eco- bmie urmînd să funcționeze este 20 de centre de calcul de kiportanță republicană, preurn și o serie de centre terito- lale, dotate cu calculatoare in producția internă precum și [in import, la care se adaugă n număr însemnat de calcu- atoare cu care vor fi înzestra- t unitățile economice. Reali- trea programului de dotare a tonomiei cu tehnica de calul va asigura posibilitatea u- ei conduceri moderne, baza- » pe cuceririle informaticii — ondiție esențială pentru pla- ificarea cu adevărat științi- ică și pentru organizarea e~ icientă a procesului de pro- ucție și desfacere.O importantă secțiune a lanului cincinal, se referă la ezvoltarea activității de cer- etare științifică, parte inse- arabilă a eforturilor noastre entru ridicarea calitativă a țrtregii economii. în plan sînt revăzute fonduri însemnate i se stabilesc, totodată, di- ecții prioritare de cercetare, i pas cu nevoile dezvoltării idustriei, a celorlalte ramuri conomice. Planul prevede arcini pentru mai buna va- orificare a potențialului na- ional de cercetare, în special ti direcția realizării de noi rășini, utilaje, instalații și parate, introducerii în fabri- ație de noi materiale și în- ocuitori ai unor materiale i materii prime deficitare, a- ilicării în producție a unor irocese și procedee tehnologice avansate. Cercetarea ști- nțifică este menită să aducă 
i contribuție importantă la ndeplinirea tuturor prevede- ilor cincinalului.Dezvoltarea impetuoasă pe are o vor cunoaște ramurile iconomice se oglindește în itmul susținut de creștere a zenitului național — 10—11 la :ută în medie anuală. în com- jarați' cu 7,7—8,5 la sută •revăzut în Directivele Contrasului al X-lea al P.C.R. iste semnificativ că venitul național va fi în 1975 de 1.6—1,7 jri mai mare decît cel obținut în 1970 ceea ce va pernițe alocarea unor fonduri sporite pentru îmbunătățirea tondițiilor de viață ale întregului nostru popor.

Proiectul planului cincinal stabilește o serie de sarcini deosebit de importante în vederea creșterii bunăstării poporului. Salariul real va spori în perioada 1971—1975 în medie cu 3,5—3,7 la sută pe an, iar veniturile reale ale țărănimii cu 4 la sută anual. Planul prevede ca numărul sa- lariaților din economia națională să crească cu circa 700 000, dar va trebui să a- vem în vedere o creștere su- I plimentară, chestiune la care mă voi referi mai tîrziu. Conform prevederilor de plan, fondul de salarii ar urma să sporească în 1975 cu 37—44 la sută în comparație cu 1970. Paralel, se prevede majorarea, în aceeași perioadă, a fondului de pensii cu 45— 50 la sută și creșterea fondurilor destinate alocației pentru copii.Corespunzător creșterii puterii de cumpărare a populației, volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va spori cu 31—37 la sută, în următorii cinci ani, față de 30— 35 la sută cît reprezintă prevederile din Directive.Creșteri însemnate se prevăd la produsele alimentare de bază, precum și la mărfurile industriale. Astfel, în 1975 volumul desfacerilor va crește față de 1970 la came și conserve din carne cu 41 la sută, lapte și produse lactate cu 77 la sută, ulei 20 la sută, zahăr 25 la sută, legume 54 la sută, țesături 17 la sută, încălțăminte 26 la sută, televizoare 35 la sută, mobilă 35 la sută.Se prevede o sporire însemnată a cheltuielilor pentru acțiunile social-culturale, fondurile anuale destinate a- cestui scop fiind în 1975 de două ori mai mari decît în 1965. Sume importante vor fi acordate de la buget pentru învățămînt, ocrotirea sănătă
Este necesară îmbunătățirea 
prevederilor noului cincinal 

in direcția dezvoltării 
mai intense a industriei 
constructoare de mașini

Aș vrea, în primul rînd, să mă opresc asupra industriei construcțiilor de mașini — ra- mură-cheie a industriei noastre, care are o importanță e- sențială pentru dezvoltarea întregii economii naționale. în acest sector este necesar să se reanalizeze unele subramuri și să se ia măsuri pentru majorarea sarcinilor cuprinse în plan. Mă refer, înainte de toate, la construcția de nave. Desigur, prevederile din proiectul de plan nu sînt mici, dar, după părerea mea, sînt sub posibilități și sub necesități, ținînd seama că transportul naval are un cost ridicat și că, pe măsura dezvoltării economiei noastre naționale, importurile de materii prime și materiale cresc în anii cincinalului, iar în perspectiva anilor 1980 și 1990 vor spori și mai mult; este necesar să elaborăm un program special pentru dezvoltarea construcțiilor navale, care să prevadă o creștere mult mai substanțială a producției de nave în perioada 1971—1975 față de realizările din actualul cincinal. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va trebui ca. pînă Ia 15 decembrie să analizeze și să propună măsuri pentru sporirea suplimentară a producției de nave, prin folosirea maximă a capacităților existente în șantierele actuale, dotarea cu utilajele necesare, extinderea suprafețelor de lucru, fără mari investiții. Trebuie luate măsuri ca încă din anul viitor să se înceapă realizarea programului specia] de construcții de nave, în cadrul căruia să se prevadă chiar în acest cincinal producerea unor nave mari de pînă la 150 000 tone, destinate flotei noastre. în același timp, în dezvoltarea producției de nave trebuie să se aibă în vedere perspectiva folosirii mai intense a apelor interioare, mai bine zis limitrofe — mă refer în mod deosebit la Dunăre.O altă observație pe care vreau s-o fac în legătură cu o problemă importantă a construcțiilor de mașini, pornește de la necesitatea realizării în ritm mai rapid a programului de dotare cu calculatoare electronice în vederea realizării sistemului informatic de conducere unic al economiei. De aceea, consider necesară spo

ții, artă și cultură. în viitorul plan cincinal se va asigura îmbunătățirea în continuare a condițiilor de locuit ale populației. In anii 1971— 1975 se vor da în folosință 500 000 apartamente construite de stat din fondurile centralizate sau prin credite a- cordate populației, adică de peste 1,5 ori mai multe decît în actualul cincinal.Dezvoltarea economiei, sporirea numărului de salariați, a veniturilor populației și a volumului desfacerilor de mărfuri, creșterea cheltuielilor social-culturale vor crea condiții superioare de viață, de civilizație, vor asigura baza unui trai mai bun, îmbelșugat pentru toți oamenii muncii de la orașe și sate. A- vem deplina convingere că noul plan cincinal va fi dus la bun sfirșit. mareînd o nouă etapă pe drumul făuririi societății multilateral dezvoltate, apropiind și mai mult țara noastră de nivelul țărilor avansate.Avînd în vedere toate a- ceste caracteristici majore ale proiectului planului cincinal, proporțiile și orientările pe care le stabilește, putem a- precia că prevederile sale sînt realiste și mobilizatoare, pe deplin posibil de îndeplinit.Totodată, ținînd seama de o serie de rezerve existente în diferite domenii de activitate, am de făcut unele observații și propuneri referitoare la unele prevederi, care ar trebui îmbunătățite pentru ca planul să răspundă și mai bine cerințelor progresului economiei naționale, în legătură cu aceasta, consider necesar să se acționeze în continuare în direcția aprofundării și îmbunătățirii indicatorilor de plan privind unele ramuri și domenii. La aceste probleme mă voi referi în cele ce urmează.

rirea prevederilor programului de dezvoltare a industriei electronice, în special a celor privind producția de calculatoare electronice, mașini de calcul, elemente de automatizare, aparate de măsură și control, componente profesionale. în acest domeniu va trebui să facem un efort mai intens, în așa fel îneît prevederile actuale să fie mărite cu cel puțin 40—50 la sută.în domeniul mașinilor-unel- te, ținînd seama de necesitățile economiei noastre, precum și de faptul că aceste produse sînt cerute pe piața externă, avînd asigurată o desfacere sigură, se impune să reanali- zăm prevederile actuale și să amplificăm programul de dezvoltare a acestei subramuri. Programul va trebui să pună accent pe mașinile-unelte care au la export un curs de revenire mai favorabil și să se bazeze în primul rînd pe folosirea mai rațională a capacităților existente, pe dezvoltarea unor secții de montaje. Aceasta va permite sporirea mai rapidă a producției în a- nii următori, urmînd ca numai spre anul 1973 să examinăm construirea unor noi o- biective. în elaborarea programului va trebui să se urmărească mai buna folosire a secțiilor de sculărie și a secțiilor mecanice din întreprinderile celorlalte ramuri, unde există capacități mari, ce pot fi utilizate atît pentru producerea unor mașini complexe, cît și pentru cooperare în realizarea unor subansamble, care să fie folosite pentru sporirea producției de mașini-u- nelte.Ca urmare a discuțiilor avute cu cadrele din agricultură și în lumina măsurilor stabilite pentru dezvoltarea acestei ramuri, se impune realizarea programului de dotare a agriculturii cu tractoarele și celelalte mașini agricole necesare fiecărei culturi. Acest program, aflat în curs de elaborare de către Ministerul Agriculturii și Silviculturii și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, trebuie să asigure ca, pînă în 1975, să se rezolve practic problemele mecanizării tuturor lucrărilor agricole, nu numai Ia culturile mari, ci Ia totalitatea culturilor, inclusiv în legumicultura, viticultură, pomicul

tură, precum și în zootehnie. Uzinele de tractoare și mașini agricole trebuie să execute comenzile date de agricultură, să producă tipurile de tractoare și mașini care sînt necesare acestei ramuri cerute de unitățile agricole, iar nu cele care le sînt mai ușor de fabricat. Va trebui ca uzinele aparținînd Ministerului Agriculturii și Silviculturii să producă unele mașini agricole de serie mică. Este necesar, totodată, să se folosească mai larg posibilitățile de cooperare cu alte țări, pe bază de contracte ferme, în domeniul producției de mașini agricole.în ce privește asigurarea cu piese de schimb, în plan s-au introdus unele suplimentări, dar mi se pare că nu se ajunge la o rezolvare definitivă și totală ; prevederile valorice introduse în plan nu arată dacă vor fi satisfăcute cerințele concrete ale beneficiarilor. Capitolul din plan referitor la piesele de schimb nu trebuie apreciat din punctul de vedere valoric, ci, în primul rînd, după reperele și subansamblele fizice pe care Ie cuprinde. în plan este necesar să se prevadă nu atît valoarea sau tonajul pieselor de schimb, cît mai ales repere și subansamble fizice,stabilite pe bază de normative. Ramurilor economice trebuie să li se asigure volumul necesar de piese de schimb, indiferent dacă valoarea acestora este mare sau mică.Pentru a asigura rezolvarea problemei pieselor de schimb trebuie schimbată și metoda de planificare : întreprinderile producătoare de piese de schimb pentru tractoare, camioane sau alte utilaje trebuie să primească sarcinile de plan exprimate într-un vOIum fizic de diferite repere, piese, subansamble.Este necesar să facem în așa fel ca într-un viitor apropiat să rezolvăm problema pieselor de schimb, despre care se i discută de mai mulți ani. în acest scop, trebuie ca ministerele care folosesc diferite mașini și utilaje și au posibilități de a produce piese de schimb — cum este Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Ministerul Transporturilor — să participe într-o mai mare măsură la realizarea producției de asemenea piese. Este necesar să se utilizeze mai mult practica recondiționării anumitor piese de schimb și subansamble, cu condiția ca această operațiune să se efectueze numai pentru piesele la care este economică, rentabilă ; dacă pentru recondiționarea unor piese se cheltuiește de trei ori mai mult decît pentru producerea lor în uzine, atunci nu are nici un rost să le recondiționăm. Ministerele vor i trebui să stabilească piesele, ț subansamblele la care recon- j diționarea este economică. Va trebui ca pînă la sfîrșitul a- I nului să se aducă modificările corespunzătoare în planificarea producției pieselor de schimb, reflectînd încă în planul pe 1971 aceste modificări.Doresc să subliniez că rezerve importante pentru creșterea producției în construcțiile de mașini — cît și în alte ramuri — există în domeniul folosirii capacităților de producție și a timpului de lucru. Datele arată că o serie de mașini și utilaje sînt folosite slab, i în mod nerațional. în vederea j utilizării mai intense a capaci- i tăților de producție este nece- ■ sar să nu se mai aprobe înce- | perea de investiții noi sau > dezvoltări pînă cînd nu este asigurată folosirea integrală a capacităților de producție exis- ■ tente. în primul rînd trebuie folosite mai bine suprafețele de producție; dintr-o analiză ; efectuată într-un număr de în_ | treprinderi industriale a rezultat că acestea aveau circa j 173 mii mp suprafață produc- j tivă folosită necorespunzător, din care 150 mii mp spații libere sau utilizate în scopuri neproductive. Introduse în producție, dotate cu utilajele necesare, aceste suprafețe ar putea asigura o producție suplimentară substanțială.în al doilea rînd, rezultă că timpul de lucru al mașinilor este folosit nerațional, că a- cestea nu lucrează în mod corespunzător. Datele arată că în anul 1970 procentul de folosire a fondului de timp disponibil al mașinilor unelte nu depășește 64 la sută, aceasta demonstrează, de asemenea, ce posibilități și ce rezerve mari există pentru creșterea producției prin utilizarea deplină a timpului de lucru al mașinilor.în întreprinderile constructoare de mașini se lucrează, în medie, în jurul a două schimburi. De aceea, în planul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și al celorlalte ministere trebuie să se înscrie măsuri pentru a a- sigura o încărcare mai rațională pe schimburi, în primul rînd pentru generalizarea schimbului II și extinderea și

introducerea schimbului III. Prin trecerea la lucrul în trei schimburi se poate obține un spor substanțial de producție în construcțiile de mașini.Este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și celelalte ministere să ia de îndată măsuri pentru a pregăti necesarul de muncitori calificați și cadre de conducere a producției, care să asigure acoperirea și a schimbului III. Planurile de școlarizare, de pregătire a noilor muncitori și cadre necesare bunei conduceri a producției, ce vor fi elaborate de ministere în a- cest scop, vor trebui să precizeze — incepînd cu anul 1971 — numărul celor care vor intra în producție în fiecare lună, în fiecare an; aceste pla- I
Eforturi sporite pentru 
ca industria alimentară

și ușoară să răspundă intr-un 
grad mai înalt cerințelor 
de consum ale populației

Aș vrea șă mă opresc asupra altei ramuri, căreia partidul și guvernul îi acordă o mare importanță, cu un rol deosebit în satisfacerea nevoilor de trai ale populației — și anume industria alimentară, în această ramură este necesar să se acorde mai multă atenție diversificării și fabricării de noi sortimente de mărfuri. Față de realizările pe plan mondial, inclusiv din u- nele țări socialiste, industria noastră alimentară continuă să să afle în urmă. Nu s-ar putea spune că această ramură. care ar trebui să se caracterizeze printr-d ' diverși-' ficare permanentă și rapidă a producției, este dinamică, ci, dimpotrivă, este foarte statică. Aș da unele exemple. în timp ce în alte țări, din porumb, cartofi, fructe se fac tot mai numeroase și variate preparate alimentare, la noi aceste produse continuă să fie puțin prelucrate, iar sortimentele e- xistente au o gamă foarte redusă. De asemenea, sortimentul de conserve este sărac, nu oferă consumatorului posibilități de alegere după preferințe. Pe bună dreptate, cetățenii doresc să găsească în magazine nu aceleași și aceleași conserve de carne de porc în suc propriu, pe care le întîl- nești pretutindeni în întreaga țară, — la munte și pe litoral, la orașe și la sate — ci zeci și zeci de sortimente din came de vită, de oaie, de pasăre, preparate cu tot felul de garnituri. Fiecare fabrică de conserve trebuie să fie un laborator, să introducă noi rețete, noi produse, ținînd seama de specificul diferitelor zone ale țării.Stadiul în care ne aflăm ne impune să acționăm pentru a realiza o mai mare varietate a hranei populației țării noastre. Trebuie să părăsim formele actuale de producție a mărfurilor alimentare, încadrate în prețuri rigide, tre- cînd la realizarea unor produse pe gustul consumatorului. Totodată, industria alimentară, rețeaua alimentației publice — care în prezent o- feră consumatorilor aproape pretutindeni aceleași preparate. adeseori de slabă calitate — trebuie să concure la apropierea structurii hranei cetățenilor noștri de aceea din țările avansate. în multe țări au loc importante schimbări în consumul populației, în raport cu rezultatele cercetărilor medicale care indică necesitatea unei alimentări variate, raționale a omului în condițiile vieții moderne. Este cunoscut, de pildă, că în alimentația cotidiană scade ponderea pîinii și a grăsimilor, crescînd în schimb cea a legumelor, fructelor. Este nevoie ca de aceste probleme să se ocupe mai îndeaproape cercetătorii noștri din domeniul industriei alimentare, medicii dieteticieni, precum și ălți specialiști. Pe lîngă aceasta, este necesar ca și presa, radioul, televiziunea și celelalte mijloace de care dispunem să contribuie la o- rientarea maselor de consumatori, la formarea gustului și îndrumarea lor în alcătuirea unor meniuri raționale, variate.Conducerea Ministerului Industriei Alimentare, precum și consiliile populare, care au unități de producere a bunurilor alimentare, vor trebui să întocmească un program special de diversificare a produselor, de producere a noi sortimente, folosind capacită

nuri vor trebui elaborate nu în general, pe ansamblul ramurii, ci pe fiecare centrală, pe fiecare întreprindere concret. în vederea realizării a- cestor obiective se vor acorda fonduri suplimentare de școlarizare, se vor construi noi cămine, în așa fel îneît această problemă de mare importanță să fie rezolvată în mod radical.în scopul extinderii și introducerii schimbului III, al pregătirii de muncitori calificați și cadre de conduceie a producției, Consiliul de Miniștri, toate ministerele vor trebui să întocmească programe cu termene precise și răspunderi concrete, detaliate pe centrale și întreprinderi.

țile existente, materiile prime din țara noastră. Este necesar, de asemenea, să se treacă ho- tărît la crearea de întreprinderi care să fabrice alimente semipreparate în așa fel îneît consumatorul să-și poată pregăti ușor mîncarea.Consiliul de Miniștri va trebui să analizeze munca Ministerului Industriei Alimentare, structura producției în acest domeniu, care cuprinde și o parte din economia locală, și să stabilească măsurile necesare pentru ca înqă din anul viitor să realizeze o diversificare sensibilă a sortimentelor. Legat de aceasta, cred dă este necesar să fie revăzut și programul de asi- I gurare a spațiului frigorific, accelerîndu-se crearea de -spații și depozite frigorifice, pentru a asigura păstrarea în condiții bune a alimentelor.Consider că în sectorul industriei alimentare — care are o mare importanță în ridicarea nivelului de trai al poporului — în cincinalul următor trebuie să aibă loc o transformare radicală a însăși concepției asupra producției a- cestei ramuri, calității sale, a varietății sortimentelor, adap- tînd întreaga activitate a întreprinderilor la gustul și cerințele consumatorilor.O altă ramură legată nemijlocit de satisfacerea nevoilor populației este industria ușoară. Nu vreau să mă refer la volumul producției, deși, după cît s-a arătat aici, se pare că mai sînt unele domenii — cum este, spre exemplu, producția de covoare — unde ar trebui să revedem sarcinile stabilite, în sensul sporirii lor. Doresc însă să ridic problema calității, mai cu seamă a finisajului producției industriei ușoare. Numeroase sortimente ale industriei ușoare se produc în cantități suficiente, dar nu știu cum se întîmplă că multe dintre ele sînt de calitate slabă, și destul de greu găsești uneori în comerț mărfuri bine finisate, sînt în cantități reduse. Consider că a- ceastă problemă trebuie să preocupe foarte serios conducerea Ministerului Industriei Ușoare, precum și Consiliul de Miniștri. Este necesar să se stabilească de urgență măsuri speciale pentru a obține o îmbunătățire a producției de stofe, pînzeturi, confecții, tricotaje, încălțăminte ș.a. Cu utilajele de care dispunem în întreprinderile noastre se pot produce în toate sectoarele articole de consum foarte diverse, atrăgătoare, mereu în pas cu cerințele modei. Va trebui ca lunar întreprinderile industriei noastre ușoare să introducă sortimente noi ; creatorii de modele trebuie să creeze cu adevărat, dar pentru a- ceasta trebuie să gîndească, să-și pună în valoare spiritul de inventivitate, capacitatea de a făuri produse noi, să fie la curent cu ceea ce este nou pe piața mondială.In legătură cu aceasta, vreau să arăt că trebuie îmbunătățite relațiile dintre industrie și comerț. Cred că trebuie să se renunțe la acești așa-ziși angrosiști din comerț care fac comenzi după gustul lor, ce nu coincide cu cel al cumpărătorilor. Vor trebui organizate, cel puțin trimestrial, expoziții republicane, precum și în toate marile orașe, unde industria ușoară să expună produsele sale și să le supună examenului publicului larg. De asemenea, va 

trebui să se renunțe, mai cu seamă în domeniul confecțiilor și al tricotajelor, la producția de serie mare, să se
Este imperios necesară 

sporirea producției 
materialelor de construcțieUn rol important în realizarea programului nostru de investiții revine industriei materialelor de construcții. In legătură cu această ramură, aș vrea să fac unele observații în vederea îmbunătățirii prevederilor din plan. Cu toate că am stabilit sarcini mari și am adoptat un program special în acest domeniu, mi se pare că totuși nu satisfacem în suficientă măsură cerințele economice și ale populației. în primul rînd, este nevoie să revedem modul de planificare ; prin plan se asigură materialele necesare construcțiilor din fondurile statului, precum și anumite cantități pentru sectorul cooperatist, dar nu se ia în considerație necesarul pentru zecile de mii de locuințe ce se construiesc anual Ia sate și nu se ține seama de cerințele unor cetățeni din orașe. Oricum, trebuie avut în vedere că pentru construcția unei case este nevoie de ciment, fier-beton și cărămidă sau prefabricate, care trebuie vîndute prin comerțul socialist. In viitor va trebui să se prevadă prin plan și materiale necesare pentru construcțiile ce se fac la sate și în orașe de către cetățeni. Planificarea trebuie să Cuprindă nu numai industria socialistă și construcțiile social- culturale realizate de stat, ci să asigure materiale pentru construcțiile din întreaga eco

Folosirea mai intensă a 
resurselor proprii de materii 

prime și materiale
O problemă care aș dori s-o menționez este aceea a bazei proprii de materii prime și materiale. Examinînd prevederile referitoare la importurile de materii prime și materiale, nu poți să nu ajungi la concluzia că există o slabă preocupare pentru folosirea resurselor materiale din țară. Va trebui să intensificăm activitatea de descoperire a rezervelor de minereuri și minerale.Departamentul aprovizionării tehnico-materiale trebuie să acorde toată atenția folosirii posibilităților existente în țară pentru asigurarea materiilor prime. Nu numai Ministerul Industriei Miniere și Geologiei trebuie să aibă un plan de dezvoltare a bazei de materii prime și de materiale din țară, ci este necesar să se elaboreze în acest domeniu un plan special pe întreaga economie, inclusiv de cercetare științifică, pentru a putea să valorificăm mai bine și în condiții mai bune materiile prime, resursele care le avem și să creăm în perspectivă posibilitatea de a apela mai puțin Ia importuri din străinătate. Noi am renunțat prea u- șor Ia punerea în valoare a unor resurse de minereuri din țară, chiar cu conținut mai sărac. De pildă, resursele man de cenuși de termocentrală, șisturi bituminoase, pămînturi argilpase din Oltenia, ne dau posibilitatea să sporim producția de aluminiu, pe bază de materii prime din țară. A- vem, de asemenea, resurse de materii prime pentru producția sticlei, ceramicii, porțelanului. Gazul metan și petrolul nostru se pretează la o prelucrare superioară în industria chimică, dar nici aici nu s-a mers suficient la o valorificare corespunzătoare, mai avantajoasă.în legătură cu aceasta se ridică și problema maselor plastice. Pe plan mondial, ele

Pentru o producție
de calitate, ieftină și eficientăO problemă de importanță esențială pentru ridicarea e- ficienței economiei noastre este îmbunătățirea calității producției. Desigur, noi am făcut și facem eforturi mari pentru dezvoltarea industriei constructoare de mașini, a altor ramuri moderne, pentru 

realizeze o diversificare bogată, îneît cetățeanul să găsească pe piață modele cît mai variate.

nomie. Totodată, sarcinile de plan la materialele de construcții vor trebui stabilite nu valoric, ci fizic.în al doilea rînd, trebuie sporită producția materialelor de construcții pe seama capacităților existente, precum și prin dezvoltarea lor cu investiții minime, fără importuri, în prezent, consiliile populare județene au posibilitatea să-și organizeze întreprinderi proprii pentru producția de cărămidă, calcar, var, să stabilească prețuri la aceste produse, urmărindu-se ca ele să contribuie la satisfacerea cerințelor populației. în viitor, va trebui să se acorde și consiliilor populare comunale, cooperativelor agricole de producție posibilitatea de a-și organiza întreprinderi producătoare de materiale de construcții proprii, a căror producție să fie inclusă în plan.Nu este oare ridicol ca în tara noastră, unde avem munți de calcar, să se oprească în unele întreprinderi procesul de producție — așa cum s-a relatat aici — din cauza lipsei de var ? Fiecare întreprindere, ținînd seama de condițiile favorabile ale țării noastre, trebuie să-și creeze propriile sale resurse de aprovizionare cu materii prime, fără a aștepta să se producă dintr-un singur centru pentru toată țara.

capătă o pondere tot mai mare în înlocuirea unor materii prime și materiale deficitare. Deși am înregistrat progrese în producția de mase plastice totuși ne aflăm încă la un nivel redus, în comparație cu alte țări. De aceea, trebuie ca, paralel cu elaborarea planului pentru dezvoltarea bazei de materii prime și materiale, să se revadă și planul industriei de materiale plastice și producția de înlocuitori, făcînd eforturi suplimentare pentru o mai bună acoperire a nevoilor în acest domeniu.Pe lîngă planul general pentru materii prime și materiale care trebuie să existe la Departamentul aprovizionării tehnico-materiale este nevoie ca fiecare minister care are în profilul său producerea de materii prime să-și elaboreze un program special pentru mai buna valorificare a materiilor prime și materialelor, inclusiv un program de cercetare în acest domeniu.Legat de aceasta este necesar să analizăm mai bine problema ritmicității aprovizionării tehnico-materiale, pentru a asigura o mai bună desfășurare a procesului de producție. O parte însemnată din neajunsurile producției, inclusiv în ce privește calitatea producției, sînt legate și de lipsa de ritmicitate în aprovizionare, de faptul că cooperarea în producție în diferite domenii de activitate este slab organizată. Rog pe toți tovarășii vicepreședinți ai guvernului. pe toți miniștrii să examineze atent, la nivelul tuturor ramurilor posibilitățile de a asigura o aprovizionare ritmică. introducerea unui sistem eficient de aprovizionare care să funcționeze operativ, pentru a permite desfășurarea normală a producției și a putea pretinde într-adevăr ordine și disciplină în toate unitățile.

dotarea întreprinderilor cu tehnică avansată. Fără îndoială că, în această privință, am pornit eu întîrziefe față de țările dezvoltate din punct de vedere industrial și trebuie să recuperăm timpul,
(Continuare in pag. a 3-a)
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(Vrmare din pag. a 2-a) dar această recuperare nu trebuie redusă la aspectul cantitativ, ci trebuie să aibă în vedere în egală măsură latura calitativă. N-aș dori să dau exemple, însă este cert că avem probleme cu calitatea unor mărfuri produse în industria constructoare de mașini, industria ușoară, industria alimentară și în alte sectoare.Aceste deficiențe, dezvăluite în mod deosebit o dată cu intensificarea controlului asupra calității, se datoresc lipsei de răspundere și de preocupare pentru calitatea produselor, pentru deservirea în condiții cît mai bune a beneficiarilor și a populației.Răspunzător de producție, de calitatea mărfurilor sînt ministerul, centrala, întreprinderea, care trebuie să aibă permanent în vedere că beneficiarii interni și externi devin tot mai pretențioși. Trebuie să punem capăt neglijențelor și lipsei de răspundere pentru calitatea produselor, să intensificăm controlul, trecîndu-se la luarea de măsuri severe. O cauză principală o constituie slaba organizare a controlului calității în întreprinderi pe faze de producție. A fost adoptată legea cu privire la calitatea produselor ale cărei prevederi trebuie să fie respectate, avem Inspectoratul de Stat pentru controlul calității produselor, care, deși a luat unele măsuri, nu se face încă simțit cum trebuie. Desigur, îmbunătățirea calității produselor presupune și ridicarea calificării muncitorilor, a pregătirii inginerilor și tehnicienilor, a conducerilor de întreprinderi.Este necesar ca din toate punctele de vedere problema calității producției să constituie o preocupare principală a întreprinderilor noastre. Să facem din problema calității produselor o preocupare a tuturor muncitorilor, ingineri-, lor, tehnicienilor, oamenilor de știință, a întregului partid, pentru că numai așa vom reuși să rezolvăm această sarcină esențială.O altă, problemă la care aș dori să tnă refer -este aceea a consumurilor de materiale și a cheltuielilor de producție. Desigur, privind situația în ansamblu, se pare că avem unele rezultate bune în această privință. Dacă analizăm însă unele stări de fapt, unele cazuri concrete, ajungem la concluzia că lucrurile nu merg prea bine. ' Iată, în primele nouă luni ale acestui an, întreprinderile Ministerului Industriei Metalurgice au depășit consumul de cocs pentru furnale cu 7 900 tone; la cocs metalurgic, pentru turnătorie, întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și ale Ministerului Industriei Metalurgice au depășit consumurile cu 8 800 tone ; consumul de metal a fost mai mare cu 1 000 tone la construcții metalice, cu alte 900 tone la piese de schimb pentru tractoare și cu 4 900 tone la piese turnate ; la combustibili convenționali Ministerul Industriei Chimice a depășit consumurile cu 71 600 tone, industria sticlăriei cu 17 700 tone, consumul de lemn pentru plăci fibro-lemnoase și celuloză a fost depășit cu 19 000 mc.; la benzină și motorină, de asemenea, la Ministerul Transporturilor, în industria metalurgică. industria minieră, industria alimentară, s-a consumat mai mult cu 11 000 tone față de prevederi. Deci, persistă o depășire mare a consumurilor.Este adevărat că au fost stabilite o serie de măsuri pentru reducerea consumurilor de materiale, însă cred că nu putem spune — analizînd situația pe diferite produse, în mod concret — că prevederile de reducere cuprinse în plan sînt maxime. Noi și astăzi producem piese pe care le-am putea obține cu 60—70 la sută din cantitatea de metal folosită. Uneori, pentru o piesă de 3 500 kg se toarnă 7 500 kg metal. Aceasta este risipă de material și muncă.Aceeași situație o întîlnim și la profilele laminate, unde, de asemenea, trebuie, să se pună capăt supradimensionărilor care duc la pierderi de metal și la prelucrări costisitoare. țîn afară de ramurile la care m-am referit situații asemă nătoare existăi și în industria materialelor de construcții, în industria ușoară. Programul de reducere a con— turnurilor de materii prime și jiateriale va trebui să țină 

seama de rezervele mari nefolosite care mai există in a- cest domeniu, de experiența înaintată pe plan mondial.în legătură cu aceasta se pune și problema folosirii mai bune a deșeurilor, a recuperării unor materiale. După cum arată rezultatele obținute în alte țări, este posibil să se folosească în mai mare proporție deșeurile care ră- mîn în procesul de producție în industria ușoară. Prin utilizarea unor deșeuri din industria metalurgică am putea reduce importurile la cupru, nichel, plumb. La lemn, cu toate eforturile făcute, dintr-un studiu al ministerului rezultă că am ajuns la un procent de 50 la sută în folosirea deșeurilor, pe cînd în alte țări se utilizează 70—80 la sută. Aceasta este valabil pentru toate sectoarele. De aceea, trebuie să reanalizăm activitatea noastră în această privință și să prevedem măsuri pentru recuperarea deșeurilor și elaborarea tehnologiilor corespunzătoare folosirii lor.Nu este pentru nimeni un secret că problemelor reducerii consumurilor de combustibil, de uleiuri, de e- nergie electrică nu li se a- cordă încă de către ministere și unitățile economice atenția cuvenită. Cred că va trebui să ne gîndim ca unitățile consumatoare, precum și întreprinderile care livrează a- ceste produse să urmărească mai bine respectarea normelor de consum ; va trebui ca atunci cînd un beneficiar a depășit norma de consum la energie electrică sau la combustibil. întreprinderea furnizoare să nu-i mai poată livra decît cu aprobare specială. S-ar putea introduce un alt principiu ! price depășire nejustificată a consumurilor să fie suportată de cei vinovați. Eu. să spun drept, aș opta pentru ultima cale — cine depășește consumurile de materii prime, materiale, combustibil, energie electrică să suporte din salariu. Este necesar ca într-un termen scurt Departamentul aprovizionării tehnico-materiale, împreună cu ministerele, să propună Soluții concrete în acest domeniu, deoarece nu se poate tolera mai departe starea actuală de lucruri.Doresc să fac unele remarci în legătură cu folosirea fondurilor fixe. Din cifrele de plan pentru primul an a! viitorului cincinal rezultă că producția globală la 1 000 lei fonduri fixe scade la Ministerul Industriei Metalurgice de la 1 031 lei în 1970 la 981 lei în 1971, adică cu 50 de lei. Este inexplicabil cum, după ce statul a cheltuit miliarde de lei pentru dotarea uzinelor, pentru a importa instalații moderne, în loc să obținem o producție globală mai mare la fondurile fixe existente. realizăm în 1971 o producție mai mică. Este de neconceput ca într-o asemenea ramură modernă să obținem, pe măsură ce trece timpul, rezultate mai proaste. Ministerul Industriei Metalurgice trebuie să revadă de urgență această situație.Problema utilizării cu eficiență cît mai înaltă a fondurilor fixe, a investițiilor făcute, trebuie să stea în atenția tuturor ministerelor, a tuturor unităților economice. O situație nesatisfăcătoare în acest sens se constată și la Ministerul Petrolului, Ministerul Industriei Miniere și Geologiei, la Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Lemnului. Nu este mulțumitoare nici prevederea ca în industria chimică producția globală la 1 000 lei fonduri fixe să crească cu numai 15 lei. Este necesar ca în continuare în toate ramurile să se acționeze în direcția folosirii mai bune, mai eficiente a capacităților de producție, punînd în valoare rezervele existente. producînd ceea ce este necesar economiei noastre și exportului.După cum vă este cunoscut, Congresul al X-lea al partidului a stabilit că sporirea productivității muncii este un obiectiv major al planului cin- cinal și al întregii noastre activități economice. Sarcinile prevăzute în acest sens în plan sînt mobilizatoare, dar se poate spune că există încă însemnate rezerve de creștere a productivității muncii, precum și de reducere a prețului de cost în întreprinderile noastre, în diferite ramuri. Rezerve importante există în agricultură, metalurgie și în alte sectoare. Prin creșterea productivității muncii se poate asigura o sporire substanțială a producției, a venitului național. Aceasta este calea fundamentală pentru a crea

Un capitol al planului cincinal de mare însemnătate pentru dezvoltarea întreg:: economii naționale, pentru | realizarea ritmurilor și nive- I lurilor prevăzute este cel al j investițiilor. Volumul de in- ; vestiții planificat și repartiza- ’ rea lui este de natură să asigure dinamismul și progresul economiei noastre în viitorul cincinal. în ce privește nivelurile prevăzute pentru 1974 și 1975, ele vor mai trebui a- nalizate in cursul anului 1973 pentru a asigura o legătură cît mai bună cu cea de-a doua jumătate a deceniului viitor.Aș vrea să ridic citeva probleme legate de rezultatele activității în domeniul investițiilor. O primă problemă este faptul că construim încă | scump, că termenele de punere în funcțiune și de realizare a parametrilor proiectați sînt încă foarte lungi. Aș putea da multe date în aceste privințe, dar fiecare minister cunoaște situațiile concrete din domeniul său. Se impune, după părerea mea. revederea modului de planificare în investiții sau. mai bine-zîs. a- plicarea a ceea ce s-a stabilit în sensul de a nu se mai începe nici o lucrare pînă nu se prezintă nu numai proiectul și studiul tehnico-economic, ci și graficul în care să fie înscris termenul de începere, data terminării și cea a realizării parametrilor proiectați. Fără acestea nu trebuie să se mai aprobe nici o investiție.în general, tovarăși, trebuie să mergem pe linia de a scurta în mod radical Derioa- da de realizare a investițiilor, în acest sens, consider că este necesar să se renunțe la practica de a începe paralel un volum mare sau un număr mare de lucrări și trebuie să se meargă pe o concentrare a lucrărilor pe obiective. Avem de acum citeva experiențe care ne arată necesitatea a- cestei orientări. Nu mă voi referi la construcțiile industriale. Construcția spitalului din Constanța a durat după cum știți, 7 ani. «iar în alte locuri din țară, obiective similare s-au realizat în 5 ani. la un cost de 100 000—120'JOO lei patul. Ulterior, prin adoptarea unor soluții mai ieftine, mai eficiente, s-a ajuns ca un spital din Slatina să se construiască într-un an — un an și jumătate, cu un cost de 43 000—45 000 lei patul. Menționez că la acest spital dotarea este aceeași ca la spitalele unde costul pe un pat a revenit 120 000 lei.Un alt exemplu : Ministerul Agriculturii și Silviculturii a propus să se construiască două complexe mari de 20 000 tone carne de pasăre într-un termen de 2.5—3 ani. Am discutat cu tovarășii constructori posibilitatea reducerii perioadei de execuție și ei ne garantează că vor fi gata într-un an. în acest fel, vom a- vea carne de pui din complexul de la Titu în luna mai anul viitor. în loc să o avem de-abia în 1^72. Ce arată a-

. resurse suplimentare atît pen- | tru dezvoltarea economiei, cit și pentru ridicarea nivelului de viață al poporului.Un element esențial al creșterii eficienței economice in viitorul cincinal este sporirea rentabilității, mărirea beneficiilor în toate ramurile. Tovarășii de la Ministerul Finanțelor care se ocupă cu controlul mi-au dat multe date care arată diminuarea rentabilității, a eficienței într-o serie de sectoare, ca urmare a proastei gospodăriri a fondurilor. După cum am mai spus, nu numai că trebuie să eliminăm cu totul fenome- 1 nul anormal al pierderilor planificate, dar este necesar . ca fiecare unitate economică ■ și chiar fiecare produs să a- ; ducă beneficii, să fie rentabil. , Realizînd aceasta, vom demonstra în rapt avantajele ' economiei socialiste planifi- , cate.Imperativul creșterii efi- j cienței cere să se accelereze

viteza de rotație a fondurilor circulante, să se înlăture imobilizările de fonduri, să se a- tragă in circuitul economic toate resursele.în ce privește agricultura, nu mă voi opri asupra problemelor acestei ramuri, deoarece, după cum știți, ele au fost amplu dezbătute in ședința de lucru cu primii secretari ai comitetelor județene de partid și alte cadre care activează în această ramură. Deși planul cincinal prevede o anumită creștere a producției agricole globale, totuși producțiile a- griculturii noastre sînt încă inferioare celor obținute în alte țări, inclusiv țări vecine. De aceea, se impune luarea unor măsuri pentru dezvoltarea agriculturii, pentru ridicarea gradului ei de mecanizare, dar mai cu seamă pentru a pune ordine in producție. pentru a face ca problema centrală să fie obținerea unor producții sporite în toate sectoarele de activitate.
0 problemă centrală 

a economiei - realizarea
de investiții cu cheltuieli 

cit mai mici, in stare să dea 
producție cit mai rapid

ceasta. tovarăș. ? Dacă *e concentrează utilajele ș: materialele pe obiective și se evită d-îpersarea fondurtlor. atunci se obțin rezulta ie bune. Ar fi for. oare ma. bine să începem concomitent cac a- semenea complexe, a căror construcție să dureze 5 an:, sau să începem două care să fie gata intr-un an ș; să obținem și producție? Evident, este mai bine să se meargă pe calea concentrări, investițiilor, a forței de muncă și utilajelor. în loc de a le risipi pe multe șantiere.De aceea, o sarcină importantă în întreaga noastră economie este concentrarea lucrărilor de investiții în vederea terminării lor cit mai rapide. Este necesar să se facă o eșalonare a acestor lucrări pe cei 5 ani și să se concentreze mijloacele materiale și forța de muncă pe obiective, incit să putem realiza și depăși sarcinile de producție și de investiții prevăzute in planul cincinal prin scurtarea simțitoare 1 duratei lucrărilor de investiții Prin darea mai devreme în folosință a noilor capacități se va putea obține o creștere cu 15—3S la sută a producției, mai bine-zis a volumului fizic al producției.Trebuie să se întocmească grafice speciale de execuție a lucrărilor și să nu se mai a- probe livrarea de materiale decît în ordinea prevăzută în grafic. Mai bine să erzar .zăm. eventual, unele depozite intermediare de materii prime și materiale, decît să ie trimitem pe șantiere unde să stea 5—6 ani ș: să fie risipite sau degradate.în ce privește obiectivele de investiții ce pot fi aprobate de ministere, este necesar să se stabilească că lucrările mici nu pot să depășească un an de zile, iar orice obiectiv care trece ce acest termen trebuie să fie prezentat. împreună cu graficul de execuție, vicepreședintelui Consiliului de Miniștri care coordonează ministerul respectiv.S-a vorbit aici de risipă de materiale în construcții. Consider că este necesar să se stabilească măsuri hotărite pentru a se pune capăt acestei stări de lucruri. S-au luat unele măsuri, dar nu sînt suficiente. încă nu există ordine in primirea materialelor pe șantiere. Aceasta trebuie să se facă nu după o notă de comandă. ci să se introducă sistemul de măsurare și evidență exactă a materialelor care intră pe șantiere : fie la gara cea mai apropiată, fie chiar pe șantier, trebuie să e- xiste posibilități de a măsura precis cantitățile de materiale primite. Este necesar să se introducă ordine în livrările de materiale pentru șantiere, în manipularea și utilizarea a- cestor materiale.în ceea ce privește fondurile bănești și materiale care rămîn după executarea lucrărilor — ca urmare, fie a unei bune gospodăriri a materialelor și deci a realizării de eco- 

• nomii. fie datorită faptului că proiectele au cuprins inițial rezerve mari — va trebui ca folosirea lor să nu mai fie lăsată ia latitudinea ministerelor ; aceasta intrucit s-a dovedit că. de regulă, economiile respective iau drumul unor i lucrări neproductive, constituie o sursă de începere a tot■ felul de lucrări fără aprobări, neecooom.ce. Toate aceste e- cor.orr.n in bani și materiale treouie să devină rezervă de stat șt să fie date aceluiași minister, dar numai in măsura. in care le folosește pen-, tru lucrări productive. Dacă ministerul nu reușește să propună lucrări de producție in anul respectiv, fondurile să fie repartizate in alte domenii. in scopuri productive. Cît privește economiiie care provin de La construcțiile de locuințe și social-culturale. a-■ restea vor putea fi utilizate — pe baza hotărârii comitetului □e c.recț:e — pentru realizarea de noi obiective similare.în fine, tovarăși, este necesar să acordăm în continuare . o atenție sporită reducerii | ponderii construcțiilor in totalul investițiilor. Continuă încă să se construiască scump, finisajele costă mult, uneori cefitnd necesare; trebuie să se creară in mod hotărit la construcții industriale, executate fie din beton, fie din prefabricate. care să excludă otice finisaj. Trebuie ca turnarea betonului și. plăcile prefabricate să fie de asemenea calitate. Incit să excludă finisa .'ui, așa cum se practică pe plan mondial Pretutindeni, in ■ -re. se fac construcții simple. oamenii preocupindu-se nu de realizarea unor .uzine monument de artă*, ci in primul rir.d. de dotarea întreprinderilor cu utilaje modeme. Rog să se ia toate măsurile pentru ca ministerele rare execută lucrări de investit.: să nu mai primească proiecte care cuprind lucrări de fr-sa;. cu excepția cazurilor în care tehnologia impune a- cest lucru. înlăturarea finisajelor suplimentare, costisitoare este unia din rezervele de reducere a costurilor în construcții și de folosire mai eficientă a forței de muncă.Totodată este necesar să se renunțe in mod hotărit la construirea de spații supradimensionate — în înălțime. în lungime și în lățime. Spațiile ee se construiesc trebuie să fie realmente strins legate de procesele de producție, să fie
Creșterea numărului

de salariați și îmbunătățirea 
folosirii forței de muncă

în proiectul de plan, legat de productivitatea muncii se prevede ca numărul de salariați să crească în cincinal cu aproape 700 000 persoane. Consider că această prevedere corespunde nivelului producției prevăzut în plan, cu observația de a se spori în unele locuri productivitatea muncii.Apreciez însă că luarea tuturor măsurilor la care m-am referit — folosirea mai bună a capacităților de producție, j extinderea și introduce- , rea schimbului III, cons- ' truirea în citeva ramuri a . unor capacități suplimentare — impune o sporire a numărului de salariați cu încă circa 400 000 persoane. Investițiile prevăzute de peste 500 miliarde Iei oferă posibilitatea de 
a crea mai multe locuri de muncă decît sînt stabilite în plan, concomitent, desigur, cu creșterea corespunzătoare a producției. Cuprinderea acestor noi salariați va afecta într-o anumită măsură, în primul an, nivelul productivității muncii, deoarece ei vor trebui să se califice, dar pe ansamblul perioadei nivelul productivității muncii nu trebuie să fie influențat prea mult. Propun să se introducă în plan această măsură și să acționăm pentru realizarea ei.Pun această problemă pen- , tru că ponderea celor care lu- i crează în agricultură este și va fi foarte mare în totalul | populației active ocupate, cu toate măsurile pe care le vom lua. Nivelul redus al productivității muncii în agricultură, numărul mare de brațe de muncă ocupate în această ramură, influențează asupra productivității muncii în general și asupra venitului nostru național. De aceea, trebuie să accelerăm crearea de noi locuri de muncă prin mai buna fo

proportionate după nevoile a- cestora.în viitor, trebuie să nu se măi admită demolarea nici u- nei construcții. In unele locuri s-au cemoiat o ser.e de întreprinderi pe motiv că sînt vechi sau că trebuie să se construiască la nivel mondial, deși multe dintre ele erau construcții bune, care puteau fi folosite încă zec. de ani. Trebuie să se pună capăt acestei situații și nici o demolare să nu se mai poate face fără a- probare. Trebuie să fie folosite construcțiile existente, accentul ia investiții să fie pus nu pe construcții, c. pe utilare. Mașinile, utilajele sint cele care produc, ar au construcțiile și nimeni, ciad dorim să vindem un produs, nu ne întreabă in ce hală s-a fabricat, ci se uită ia calitățile produsului.Este necesar ca. începiad cu anul 1971. să se facă o mai bună repartizare a execuției investițiilor productive între constructori. Ministerul Construcțiilor Industriale să numai execute in viitor nici o"construcție agricolă și să nu se mai împrăștie pe șantiere mici. în prezent, deși Ministerul Construcțiilor Industriale raportează că a îndeplinit pe total, valoric, planul, totuși el nu a realizat punerea in producție a tuturor capacităților de producție prevăzute. Trebuie să fie clar că toate obiectivele ce vor rămîne neexecutate vor trebui să fie terminate, fără nici o aminare. în primele luni ale anului viitor. Obiective.e netermir.ate nu vor mai fi contopite în sarcinile planului pe anul următor, ci vor fi evidențiate distinct, cu fondurile și mijloacele materiale corespunzătoare, urmind să se realizeze paralel cu prevederile planului pe anul respectiv, în aceste condiții se vor aplica sancțiuni celor vinovați pentru întirziere. pentru ne- respectarea graficelor de construcții și de punere în funcțiune.în ce privește construcțiile agricole. în viitor Ministerul Agriculturii și Silviculturii va executa combinatele mari, iar celelalte obiective vor fi realizate de consiliile populare sau unitățile agricole. Aceasta impune și reexaminarea unor norme de acordare a creditelor. în viitor, pentru unele construcții agricole, banca va putea autoriza finanțarea fără să mai ceară proiect de execuție.

losire a investițiilor, realizarea de capacități de producție ieftine, ușoare, mărirea numărului de schimburi, ceea ce va contribui la creșterea venitului național și a nivelului de trai al poporului. însăși angajarea în plus a 400 000 de oameni se va reflecta pozitiv în veniturile populației. în nivelul ei de viață și, fără îndoială. în situația generală a țării.Aș dori să mă refer, în continuare, la necesitatea ca ministerele, centralele, întreprinderile și celelalte organe din economie să ia măsuri serioase pentru respectarea duratei zilei și săptămînii de lucru, mai cu seamă pentru a nu se depăși programul săptă- mînal de lucru de 48 de ore. în această direcție, un rol important revine Ministerului Muncii și sindicatelor, care trebuie să acționeze cu fermitate pentru ca de la 1 ianuarie 1971 toate unitățile să se încadreze în programul de lucru reglementat prin legile statului.în același timp, este nevoie ca atît conducerile unităților, cît și sindicatele să pună mai mult accent pe întărirea ordinii și disciplinei în producție. Unele cadre din economie caută să motiveze neîndepli- nirea diferitelor sarcini prin lipsa unor elemente de cointeresare materială.Fiecare salariat primește salariul pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, salariul fiind elementul primordial al cointeresării materiale. Uneori, conducătorii de întreprinderi, activiștii de partid sau sindicali nu știu să explice salariaților principiile și modul de aplicare a sistemului de cointeresare materială. Retribuirea suplimentară se face la sfîrșitul anului în cazul in 

| care întreprinderea respectivă a realizat beneficii, a desfășurat o activitate eficientă ; în raport cu contribuția adusă, fiecare salariat poate primi gratificații de pînă la trei sa- i larii. Pină nu se realizează sarcinile de plan și nu se cu- î noaște eficiența producției, nu se pot acorda stimulente suplimentare. Cel care nu-și îndeplinește sarcinile nu poate primi nici salariul integral, iar în cazul unor abateri sistematice nu se mai justifică nici ocuparea funcției respec- ! tive. Fiecare trebuie să înțeleagă că. acolo unde este pus, trebuie să muncească cu conștiinciozitate și nici un fel de sentimentalism nu trebuie să justifice menținerea în funcție a unor oameni care sînt nepregătiți și nu corespund cerințelor. indiferent de vechimea pe care o au în meserie și in unitatea respectivă.Va trebui ca cei cărora li se desface contractul de muncă In fabrică, pentru indisciplină, să nu mai poată fi angajați în întreprinderi industriale, urmind să lucreze în alte sectoare.întreprinderile, toate unitățile economice, social-culturale și din administrație trebuie să fie mult mai exigente, să ia măsuri mai
Un comerț exterior rațional, 
avantajos, o largă cooperare I
in producție cu alte state
în privința comerțului exterior, trebuie să spun că a- cesta este un capitol a! planului la care, în ansamblu, nu s-au adus îmbunătățiri față de prevederile proiectului de plan examinat în vară, ba chiar au intervenit unele reduceri ale exportului, destul de serioase, justificate numai în parte prin lipsurile din a- gricultură. Consider că era normal să se facă eforturi pentru a găsi resurse în industrie pentru acoperirea golurilor cauzate de nerealiza- rea producției agricole planificate în acest an. Va trebui ca fiecare minister, fiecare centrală industrială să se preocupe în continuare de a găsi noi posibilități de creștere a exportului. De asemenea, vor trebui reexaminate și stabilite la strictul necesar prevederile la importurile de materii prime și materiale, de mașini, u- tilaje de completare și piese de schimb, domeniu în care există posibilități de reducere mult mai mari decît s-a luat în considerare la elaborarea planului.Sînt unele produse pe care le fabricăm de mulți ani. Continuăm totuși să importăm, pentru dezvoltarea producției de asemenea fabricate, nu numai utilaje, ci și proiecte tehnologice și chiar să plătim asistență tehnică. Fără îndoială că pe plan mondial se fac continuu progrese, tehnica și tehnologiile avansează, însă trebuie un efort mai mare pentru a realiza proiectele fabricilor cu forțele noastre, în institutele noastre de cercetare și proiectare, pentru a perfecționa licențele cumpărate, în așa fel îneît să procurăm din exterior numai utilajele și tehnologiile care cu a- devărat nu se pot realiza în țară.O problemă importantă a activității de comerț exterior o constituie stabilirea produselor pe care le destinăm exportului și a prețurilor la care încheiem tranzacțiile comerciale. Ministerele, centralele și întreprinderile trebuie să se preocupe mai mult de fabricarea acelor produse pentru care obținem o valorificare superioară a materiei prime, în comparație cu alte țări, prin produsele pe care le exportăm, noi realizăm prețuri mult mai scăzute pe tona de oțel, de fibre, de bumbac etc. Dacă vom analiza mai adine, vom vedea că printr-o valorificare superioară a materiilor prime și a materialelor am putea spori veniturile provenite din comerțul exterior.Nu poate fi considerat satisfăcător faptul că în construcția de mașini ne propunem în continuare să exportăm în mare parte produse brute, cu grad scăzu* de prelucrare a metalului. Va tre

severe împotriva abaterilor- de la disciplină; întotdeauna conducerile trebuie să cunoască comportarea noilor angajați în unitățile din care au plecat și, în cazul că aceștia au avut abateri, să le solicite, încă de la încadrarea la noul loc de muncă, angajamente ferme în privința respectării ordinii și disciplinei.Ținînd seama că la Congresul al X-Iea al partidului s-a indicat să se studieze problema reducerii săptămînii de lucru, este necesar să se creeze o comisie care să facă propuneri în legătură cu trecerea, pînă la sfîrșitul acestui cincinal, la săptămîna de lucru de 44 de ore, iar pînă în anul 1980. la cea de 40—42 de ore. Comisia va elabora un program concret de măsuri tehnice și organizatorice, astfel îneît reducerea duratei săptămînii de lucru să nu a- fecteze nivelurile de producție și productivitatea muncii planificate și să nu determine reducerea salariului. Din această comisie urmează să facă parte ministerele și alte organe centrale interesate, Consiliul Central al U.G.S.R., reprezentanți ai altor organizații de masă, lucrind sub conducerea Comitetului Central al P.C.R.

bui să fie reexaminate posibilitățile de creștere a exportului printr-o valorificare superioară a materiilor prinfe, prin realizarea de produse cu o~ calitate mai bună. în această direcție avem rezerve în toate ramurile industriale : în construcția de mașini, • în siderurgie, în industria lemnului, industria chimică și altele. Aproape nu există sectoare unde să nu putem interveni pentru a asimila produse noi de calitate superioară, ceea ce ar contribui substanțial la creșterea eficienței comerțului nostru exterior.La realizarea acestor acțiuni va trebui să se angajeze din plin și Consiliul Național al Cercetării Științifice care, împreună cu ministerele; să elaboreze un program special privind proiectarea, asimilarea și introducerea în fabricație a unor produse superioare, competitive pe piețele externe. Va trebui, de asemenea, să se acționeze mai energic pentru a pune în aplicare hotărârea pe care am luat-o de mai multă vreme de a specializa pentru export un număr de întreprinderi și secții, unde să se fabrice numai sortimente care valorifică superior materia primă.Cît privește modul în care valorificăm produsele pe piețele externe, nu este un secret faptul că în multe cazuri obținem prețuri mai scăzute decît firmele străine la produse similare, că încasările noastre la export se diminuează datorită faptului că vindem prin intermediari, în loc să căutăm a încheia tranzacțiile direct cu firmele care folosesc mărfurile noastre.Consider că, în ansamblu, prețurile planificate pentru exportul nostru de mărfuri nu numai că nu sînt mari, dar sînt chiar minime. Centralele și întreprinderile au datoria de a acționa pentru obținerea unor prețuri cît mai bune pe piața externă, potrivit cu calitatea și performanțele produselor vîndute, de a-și propune ca incă din anul 1971 să realizeze încasări suplimentare de valută în comparație cu prevederile actuale.Pină în prezent au fost luate o serie de măsuri, cu efecte pozitive, pentru trecerea activităților de comerț exterior în atribuțiile ministerelor și unităților producătoare. Va trebui însă acționat mai serios pentru descentralizarea comerțului exterior ; începînd cu 1 ianuarie 1971 sarcinile de comerț exterior să treacă în competența centralelor și combinatelor, care să poarte în întregime răspunderea pentru această activitate.Trebuie schimbată mentalitatea că procesul de producție se încheie o dată cu fabricarea mărfii, așa cum socotesc astăzi multe din cadrele noastre din
(Continuare in pag. a 4-a)
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(Urmare din pag. a S-a)economie; procesul de producție începe cu aprovizionarea, se continuă cu producția și se încheie cu vînzarea. Fiecare conducător de centrală și întreprindere trebuie să înțeleagă că el răspunde de organizarea producției, de funcționarea întreprinderii, că în sarcina sa intră aprovizionarea, gospodărirea judicioasă, a mijloacelor materiale și bănești, asigurarea unei calități înalte, a unor performanțe ridicate ale produselor, dar și obligația de a desface în bune condiții mărfurile în țară sau în străinătate; ciclul de producție poate fi considerat încheiat numai în măsura în care s-au încasat banii pentru produsul fabricat, fără de care nu se poate reîncepe procesul de producție.Desigur că ministerele vor avea în continuare răspunderea pentru îndeplinirea planului de comerț exterior pe ansamblu, vor exercita controlul și îndrumarea activității, dar fiecare centrală trebuie să acționeze concret pentru a-și asigura desfacerea producției fabricate. Să nu se pună în fabricație nici un produs pînă nu se știe cui va fi vîndut. De asemenea, centralele și întreprinderile poărtă întreaga răspundere în fața clientului, din țară sau din străinătate, pentru calitatea și funcționalitatea produsului livrat.Descentralizarea operațiunilor de comerț exterior nu va afecta cu nimic sarcinile Ministerului Comerțului Exterior care, și în aceste condiții, va trebui să se ocupe nu numai de politica generală de comerț exterior, ci și de realizarea exporturilor și importurilor planificate. Ministerul Comerțului Exterior trebuie să conlucreze cu celelalte ministere și cu centralele, să supravegheze întreaga activitate de comerț exterior și să asigure înfăptuirea planului de import și export.în discuțiile asupra planului au fost subliniate posibilitățile pe care le avem de a organiza mai bine activitățile pentru prestări de servicii în străinătate, inclusiv cercetări geologice și asistență tehnică, de a valorifica pe plan extern potențialul nostru de cercetare științifică, într-adevăr, la noi există în cîteva sectoare capacități de cercetare și proiectare încă incomplet folosite. Este necesară mai multă inițiativă, mai multă responsabilitate pentru valorificarea integrală a potențialului științific și tehnic. Este timpul să apreciem rezultatele institutelor de cercetare și proiectare după activitatea de concepție pe care o desfășoară atît în interesul dezvoltării producției, cît și pentru comerțul nostru exterior, deci în slujba economiei naționale în ansamblu.Trebuie să fie tuturor clar că noi nu plătim cercetătorii și proiectanții pentru copierea proiectelor cumpărate din străinătate. Este necesar să acționăm mai hotărît pentru trecerea institutelor științifice la o activitate întemeiată pe principii economice, susținută pe bază de contracte încheiate cu întreprinderi din țară și din străinătate. Fiecare minister va trebui să elaboreze cu institutele din sistemul său programe concrete în" care să prevadă ocuparea întregii capacități cu teme interne sau angajarea executării unor lucrări în străinătate.în legătură cu eficiența schimburilor cu străinătatea, s-au făcut referiri la cursul de revenire pe care îl realizăm din aceste schimburi, la nivelul ridicat al cheltuielilor din activitatea de deservire turistică, în raport cu încasările în valută. Desigur că a- precierile nu trebuie absolutizate nici într-o direcție, nici în alta. însă nu poate fi ac
Perfecționarea organizării

transporturilorO atenție mult mai mare trebuie să se acorde activității din sectorul transporturi, de îmbunătățirea căreia depinde intr-o măsură considerabilă desfășurarea ritmică a producției, accelerarea procesului de circulație a bunurilor materiale.In acest sector există încă serioase neajunsuri, s-a accentuat proasta organizare datorită ?ăreia capacitățile existente în transporturile pe căi

ceptat punctul de vedere că pricipalul este să încasezi valută', indiferent cît ne costă ea. Punînd la bază un astfel de principiu, ar însemna ca turismul, dintr-o sursă de dezvoltare a economiei, să-l transformăm într-o activitate nerentabilă, ale cărei pierderi să fie acoperite pe seama celorlalte ramuri. în activitatea de turism, ca și în toate ramurile economiei, trebuie urmărită cu perseverență eficiența, obținerea a maximum de încasări cu cheltuieli minime ; nu ne poate fi indiferent ce fel de turism facem, cît cîștigăm din această activitate.în comparație ou țara noastră, tarifele la prestările de serviciu care se practică în alte țări în activitatea turistică sînt mult mai ridicate. Eu sînt de acord că, atunci cînd facem o asemenea comparație, trebuie să ținem seama de faptul că sîntem la început, dar nu putem accepta ideea că trebuie să continuăm să aplicăm tarife subevaluate și cu atît mai puțin să procedăm la o reducere a acestora ca mijloc de atragere a turiștilor. Oficiul Național de Turism și celelalte organe care au activități de deservire a turiștilor trebuie în primul rînd să-și îmbunătățească munca, să a- sigure diversificarea serviciilor. executarea lor promptă și de cea mai bună calitate.Noi am investit mult în sectorul de turism, avem în continuare un program mare de construcții și de aceea este necesar să fie luate toate măsurile pentru valorificarea eficientă a bazei materiale pe care am creat-o. în vederea extinderii bazei turistice, vor trebui luate măsuri ca într-un șir de localități mai mici, de la mare și de la munte, să fie create posibilități unor cetățeni de a construi case cu tot confortul necesar. încadrate într-un plan de sistematizare, pe care să le închirieze turiștilor.Planul nostru cincinal va trebui să cuprindă concret acțiunile de cooperare eu alte țări în realizarea unor produse. în cercetare, proiectare, și în alte domenii de activitate. Nu trebuie să ne propunem să realizăm singuri toate produsele de care avem nevoie, nici în siderurgie, nici în construcția de mașini, nici în chimie și nici în alte ramuri. Este un lucru cert că fără o largă cooperare în producție cu țările socialiste, ou firmele din țările capitaliste și din țările în curs de dezvoltare, nu vom reuși să asigurăm un progres rapid al economiei noastre. Activitatea de cooperare internațională, trebuie să fie bine conturată încă de la elaborarea planului, să facă parte din programul de dezvoltare a fiecărei ramuri. Este necesar ca în fiecare domeniu să avem un plan concret de cooperare, elaborat o dată cu planul de producție, a cărui realizare să fie după aceea urmărită sistematic. Cooperarea trebuie extinsă și în agricultură în ce privește rasele de animale și semințele — pentru că nici aci nu putem rezolva toate problemele de unul singur.Problema cooperării și specializării se pune foarte serios și între întreprinderile din țară Noi continuăm în u- nele ramuri să construim întreprinderi care fac de toate, cum sînt. de exemplu, cele din industria construcțiilor de mașini. Deși s-a discutat de cîteva ori să se înceapă o anumită specializare, să se unifice forțele pentru a realiza producție de calitate, o serie de întreprinderi continuă să-și creeze turnătorii numai pentru nevoile proprii. Rog ca problemele legate de specializarea în producție în țară să devină o anexă a planului cincinal, să fie cuprinse în programe speciale, pe fiecare minister, astfel încît să se pună o dată capăt fărîmițării care duce la investiții și producții neeconomice.

le ferate, rutiere și navale sînt insuficient folosite, se produo întreruperi mari în circulația normală a produselor, se irosesc importante fonduri materiale și bănești. Organizarea defectuoasă a încărcării și descărcării produselor face ca vagoanele să stea timp îndelungat pe rampe, iar pentru navele imobilizate, fără nici o justificare, în porturi, se plătesc sume mari. Consider că această stare de lucruri nu

mai poate dăinui; este necesar ca Consiliul de Miniștri, împreună ou Consiliul Economic, să facă o analiză atentă a situației existente și să prezinte măsuri pentru lichidarea hotărîtă a acestor neajunsuri.în ce privește transporturile pe căile ferate și auto, atenția trebuie îndreptată în primul rînd, spre întărirea disciplinei, folosirea completă, cu eficiență maximă, a parcului existent. Este necesar să se a- plice cele mai aspre pedepse celor care folosesc camioanele, tractoarele, mijloacele de transport destinate producției din patrimoniul poporului pentru interese personale. Să punem capăt neregulilor care există în prezent în acest sector de activitate.în transporturile navaletrebuie să fie luate măsuripentru folosirea rațională a porturilor. Trebuie grăbităpunerea în funcțiune a noicapacități care să asigure valorificarea deplină a condițiilor de dezvoltare existente Intr-o serie de porturi și creșterea volumului de transpor
Cercetarea științifică 

și invățămintul - factori 
primordiali ai dezvoltării 

economiei noastre naționale, 
ai progresului 

întregii societăți
înfăptuirea programului pentru perioada 1971—1975 cere eforturi mari în domeniul cercetării științifice, sporirea contribuției oamenilor noștri de știință la soluționarea Importantelor și complexelor sarcini, pe care ne-am angajat să le realizăm in viitorul cincinal. Este un sector important de activitate, ale cărui progrese noi așteptăm să se facă mai mult simțite in economie întrucât, după cum se știe, deși baza materială a cercetării noastre științifice nu este mică, nu putem spune că rezultatele sînt prea mari.Pentru valorificarea mai bună a potențialului existent în acest domeniu este necesară, în primul rînd. o mai mare concentrare a forțelor de cercetare pe problemele de bază, de actualitate, ale dezvoltării economiei naționale.în această direcție sînt începuturi bune, dar nu s-a mers încă pînă la capăt. Consider că, față de sarcinile care ne stau în față în viitorul cincinal, trebuie so revedem dezvoltarea cercetării chimice, întrucît în unele domenii de însemnătate deosebită, ca. de exemplu cele care pot aduce contribuții substanțiale la lărgirea bazei de materii prime și materiale, forțele de cercetare sînt insuficiente. De asemenea, în construcțiile de mașini, ramură pentru care se prevăd sarcini mari în perioada 1971—1975. trebuie să dezvoltăm mai mult și mai rapid cîteva institute de cercetări. în unele institute, probleme de mare importantă pentru economia națională sînt cercetate de colective mici, de 10—15 oameni, care își extind cercetările pe perioade atît de mari, încît vor trebui să le lase moștenire generației următoare de cercetători ; noi avem însă nevoie astăzi de rezultatele cercetărilor.Așadar, este necesar să pornim de la sarcinile fiecărei ramuri a economiei și. văzînd ceea ce s-a propus pentru cincinalul viitor în domeniul cercetării. Consiliul Național a! Cercetării Științifice împreună cu ministerele să propună întărirea și dezvoltarea anumitor centre și institute, crearea altora noi, gruparea forțelor de cercetare în probleme de importanță deosebită. Trebuie să obținem într-un termen mai scurt — în toate sectoarele — rezultate valoroase care să poată fi a- plicate în mod eficient în producție.Măsuri hotărîte trebuie să fie luate de Consiliul Național al Cercetării Științifice, de către ministerele economice pentru introducerea în producție și urmărirea modului în care se asimilează tehnologiile importate. Experiența a- rată că firma străină care ne-a vîndut o tehnologie sau li- 

turi navale potrivit necesităților economiei.în cadrul programului pentru sectorul transporturi nu se reflectă încă în mod corespunzător preocuparea pentru dezvoltarea porturilor noastre de pe Dunăre, deși despre necesitatea unei asemenea orientări am discutat în mai multe rânduri. Portul Sulina spre e- xemplu, poate prelua o parte însemnată a transporturilor, dispune de condiții pentru o dezvoltare puternică, pentru o viață economică înfloritoare — așa cum a avut în trecut. Trebuie să reexaminăm și prevederile în legătură cu porturile Brăila și Galați, folosite astăzi sub nivelul capacităților lor. Noi am construit și dezvoltat de-a lungul Dunării uzine mari, și este necesar ca programul acestui sector să cuprindă măsuri pentru a transporta pe calea fluvială ieftină materiile prime și produsele acestor uzine, precum și alte mărfuri. Deși această problemă a mai fost discutată, totuși ea nu se reflectă în mod corespunzător în programul pentru transporturi.

Icență. are deja altele gata pregătite. Dacă la aceasta a- I dăugăm și faptul că, in multe cazuri, pînă cind unitățile noastre însușesc și introduc în producție licența importată trec 5—6 ani este limpede că in momentul în care începe să fie produsă, tehnica respectivă are o valoare considerabil depreciată, un grad mare de u- zură morală De aceea, rog ca problema asimilării în producție a tehnologiei pe care o importăm să-și găsească o reflectare corespunzătoare în programul cercetării științifice. Consiliul Național al Cercetării Științifice trebuie să e- laboreze și să urmărească graficele de asimilare în producție a tehnicii importate, luând totodată măsuri corespunzătoare pentru perfecționarea ei continuă în pas cu evoluția mondială.Ținind seama de marile cerințe ale dezvoltării economiei, științei și culturii în cincinalul următor, este necesar să revedem și 'programul dezvoltării invățămintului. Mi se pare că măsura luată anul a- cesta, cînd la unele institute de învățămînt superior s-a prevăzut o creștere mai mică a numărului de studenți decît în anii anteriori, nu este bună deoarece pentru realizarea o- biectivelor și sarcinilor cincinalului 1971—1975 și ale următorilor 10 ani. este necesar să crească foarte mult numărul cadrelor cu pregătire superioară.Trebuie să rezolvăm mai repede și mai bine problema necesarului de ingineri tehnici (subingineri). Este necesar ca institutele care pregătesc a- ceste cadre să cunoască o dezvoltare mai accentuată decît pînă acum, astfel încît în 2—3 ani să asigurăm cadrele tehnice pentru conducerea procesului de producție, iar inginerii cu studii superioare de specialitate să fie folosiți îndeosebi în cercetare, în funcții de concepție în întreprinderi.Este necesar să revedem și problema pregătirii noilor maiștri, inclusiv principiul care stă la baza recrutării și formării acestor cadre. Să renunțăm la principiul actual, potrivit căruia numai absolvenții unei școli speciale pot fi maiștri și să recrutăm asemenea cadre, așa cum se face și în alte țări, și din rîndul muncitorilor calificați care au școală. Recrutînd maiștrii după principiul actual, am ajuns să numim în această funcție tineri de 20 de ani, care nu cunosc suficient producția și care au atribuția să conducă și să îndrumeze muncitori cu o vechime în profesie de 20—25 de ani. Aceasta este o sursă de slăbire a răspunderii și controlului în producție. Maistrul are un rol hotărîtor în pro

ducție, nu numai pe plan teoretic, ci în mod deosebit pe plan practic, și de aceea el trebuie recrutat dintre cei mai buni muncitori. Cînd un asemenea maistru nu are cunoștințe teoretice, să facem totul pentru a i le da. Există destule
Jelui suprem al noului 

cincinal - ridicarea nivelului 
de trai al poporuluiIn continuare doresc să mă refer la cîteva probleme legate de ridicarea nivelului de trai al poporului Prevederile generale ale planului cincinal în acest domeniu sînt juste și trebuie să le considerăm ca minime, întrucît, după părerea mea, vom găsi noi mijloace pentru a asigura o creștere mai accentuată a veniturilor oamenilor muncii.Trebuie să ne preocupăm de îmbunătățirea în mai mare măsură a aprovizionării populației. Consider că ar trebui sporit volumul de produse prevăzut să se livreze în 1971 la fondul pieței.Dar nu este vorba numai de volumul total al mărfurilor destinate consumului populației. Doresc să ridic aici o problemă pe care nu o vom putea rezolva acum sau în a- nul viitor, dar pe care va trebui să o soluționăm în cîțiva ani. Practic, cînd vorbim despre aprovizionarea populației, mai cu seamă cu produse a- limentare. ne gîndim la orașe și în mică măsură avem în vedere necesarul pentru sate. De aceea, consider că trebuie să revedem modul în care se face planificarea produselor alimentare ce se desfac prin comerțul socialist; va trebui ca planul să cuprindă nu numai câteva produse importante, cum sînt zahărul și uleiul, ci toate produsele, astfel încât, ținând seama de consumul întregii populații, să stabilim măsuri pentru satisfacerea nevoilor de consum atît la orașe, cit și la sate. Această măsură trebuie să se aplice, începînd cu plinea. Trebuie să revedem și sistemul de brutării; poate că nu vom construi neapărat brutării în fiecare sat, dar va trebui să luăm măsuri pentru a asigura producerea pîinii și pentru satisfacerea nevoilor populației rurale.Am discutat cu primii secretari ai comitetelor județene de partid ca fiecare județ să-și creeze baze proprii de a- provizionare cu produse agro- alimentare și să răspundă de buna lor funcționare. Este imposibil ca din București să se stabilească cîte roșii, cîți cartofi, cîți morcovi să se consume. de exemplu la Suceava și Botoșani. Trebuie să se treacă hotărît la descentralizarea aprovizionării cu produse a- groalimentare, cu legume, lapte, produse din carne. Este necesar să acordăm posibilități mai largi de decizie organelor județene în vederea producerii bunurilor de larg consum, în sortimente variate.în legătură cu competențele acordate consiliilor populare, trebuie spus că multe din a- ceste organe nu-și exercită cu fermitate drepturile și obligațiile ce le revin, nu aplică cu consecvență nici propriile lor hotărîri. Unele consilii populare nu-și îndeplinesc, de pildă, sarcinile ce le revin în combaterea diferitelor manifestări de speculă. Sub nici o formă să nu admitem specula cu produse de consum; să luăm măsuri dintre cele mai severe împotriva celor care încearcă, prin mijloace necinsti

Pentru perfecționarea 
in continuare a conducerii 
organizării și planificării

economieiTovarăși,Doresc, în continuare, să mă refer la necesitatea de a acționa mai hotărît pentru realizarea măsurilor cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării economiei.

I posibilități pentru a se organiza cursuri, dar pe alte principii decît pînă acum. Pe alte principii trebuie să fie așezată și formarea muncitorilor calificați, îndeosebi pentru acele ramuri în care ponderea acestora este încă scăzută.

te, să-și sporească avutul, lovind în interesele consumatorilor și provocînd, totodată, perturbări în circulația mărfurilor. în această privință va trebui să elaborăm o lege care să prevadă cele mai aspre pedepse pentru speculanți și cei care admit specula. Trebuie să atragem atenția Ministerului Afacerilor Interne și consiliilor populare să nu închidă ochii și să nu admită specula, pe care noi nu am permis-o nici în condiții grele.Buna deservire a populației presupune o distribuire mai rațională a rețelei comerciale pe teritoriu — atît la orașe, îndeosebi în cartierele noi, cît și la sate. Va trebui ca amplasarea magazinelor de mărfuri industriale, a celor de bunuri alimentare, a unități • lor de prestări de servicii șl de alimentație publică să se facă pe baza studierii numărului și structurii populației ce urmează a fi deservită, a gusturilor și cerințelor consumatorilor. Pentru noile ansambluri de locuințe să se stabilească norme de spații comerciale și de prestări de servicii la 100 sau la, 1 000 de locuitori, urmând ca aceste spații să fie construite și date în folosință o dată cu ansamblul respectiv. Trebuie ca în proiectele de e- xecuție ale blocurilor de lo- cuințe să se prevadă la parterul acestora spațiile comerciale și de servicii necesare.După cum rezultă din proiectul planului cincinal. în următorii ani vor crește mult cheltuielile pentru ocrotirea sănătății și pentru diferite alte acțiuni sociale. Este necesar să acordăm o atenție sporită ocrotirii sănătății, să ne ocupăm mai mult de felul în care acest sector satisface nevoile populației, de felul în care oamenii muncii primesc îngrijiri medicale, de condițiile de o- dihnă care le sînt asigurate.Consider, de asemenea, că am putea prevedea să ni se prezinte propuneri pentru trecerea în cursul anului viitor la mărirea alocației de stat pentru copii. Pentru copiii ai căror părinți au salarii mici ar trebui să fie sporită alocația pînă în jurul a 200 de lei; totodată, consider că trebuie urcată limita de salariu pînă la care se poate beneficia de acest ajutor.Ar fi bine să reanalizăm și hotărîrea privind dreptul pensionarilor de a cumula salariul cu pensia. în sensul ca aceștia, cel puțin în unele ramuri mai importante, să poată beneficia în limite mai largi de acest drept. O sferă importantă în care pot lucra pen- ■ sionarii este cooperația meșteșugărească și industria locală.Doresc să subliniez că planul cincinal și cel pe anul viitor trebuie să oglindească, paralel cu eforturile ce se cer oamenilor muncii, ample prevederi pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale acestora. Acesta trebuie să fie un obiectiv central al planului, precum și o preocupare permanentă a Consiliului de Miniștri, ministerelor, întreprinderilor, sindicatelor și a celorlalte organizații obștești.

naționalePînă în prezent în acest scop au fost adoptate o serie de legi. Sînt, de asemenea, întocmite proiecte de acte normative în legătură cu alte sarcini trasate de Conferința Națională și Congresul al 

X-lea al partidului. Consider că trebuie să trecem neîntârziat la aplicarea măsurilor preconizate, urmînd ca aceste proiecte să le adoptăm după ce vom experimenta și verifica bine în practică a- ceste măsuri.In domeniul planificării, spre exemplu, trebuie aplicate cu hotărîre indicațiile privind ridicarea rolului întreprinderilor în elaborarea planului, sporirea aportului centralelor și ministerelor în a- cest domeniu. Planul nu trebuie să fie ceva impus de sus, ci rezultatul cunoașterii și valorificării tuturor capacităților, a întregului potențial de producție, a tuturor rezervelor. In această privință, nu pot spune că există ordine deplină în întreprinderi și nici la organele centrale, la ministere și la Comitetul de Stat al Planificării. Astăzi, centralele, ministerele nu au o evidență clară a capacităților de producție de care dispun fabricile și uzinele din subordi- nea lor.Ne propunem să introducem calculatoarele electronice, să înființăm centre de calcul, să le folosim în planificare. Ca să folosești un centru de calcul, se presupune însă în primul rînd să ai o bună evidență, trebuie să cunoști, de asemenea, bine capacitățile de producție ale uzinelor, ale instalațiilor și mașinilor. Deci, pentru a putea trece la o planificare superioară și la folosirea calculatoarelor electronice, este necesar să introducem ordine în evidență și, pe această bază, în întregul mod de conducere și organizare a economiei.Perfecționarea conducerii nu se poate reduce la faptul că am micșorat aparatul administrativ al ministerelor; este necesar să organizăm bine activitatea tuturor departamentelor, a centralelor, întreprinderilor și, totodată, să punem ondine în evidență, să îmbunătățim metodele de muncă. în acest spirit au fost adoptate prevederile Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea al partiduluiTrebuie, de asemenea, să spunem că centralele industriale nu au intrat încă pe deplin în atribuțiile și competențele ce le-au fost acordate. Mai sînt centrale care funcționează după modelul fostelor direcții generale. Or, ele trebuie să acționeze ca mari unități economice integrate. Ministerul trebuie să se ocupe de investiții, de a- provizionare, de cercetare, de export, dar activitatea de bază să fie concentrată în centrală. Aceasta a fost și aceasta este concepția noastră cu privire la centralele industriale. Pro- cedînd altfel nu am realiza decît o schimbare a denumi- rii fostelor direcții generale. Pentru a evita cu desăvârșire o asemenea situație, ministerele trebuie să acționeze foarte ferm și neîntârziat.Controlul financiar, care a fost reorganizat în cursul a- cestui an, trebuie să contribuie mai mult la întărirea ordinei, la creșterea răspunderilor în viața economică. Consider că~ este necesar să ne preocupăm mai mult de crearea unui spirit de înaltă combativitate față de neajunsuri, de întărirea spiritului de răspundere și de stimularea inițiativei. Dezvoltarea economiei noastre a ajuns la un asemenea stadiu încît dacă nu vom face ca fiecare să simtă răspunderea, și să acționeze pentru a soluționa problemele, nu vom reuși să mergem înainte.Nu trebuie să ne propunem ca de la centru să dăm tipare pentru tot ceea ce trebuie să se facă în unitățile de bază, pe plan local. Trebuie să veghem asupra respectării legilor generale, dar să lăsăm maximum de inițiativă în găsirea formelor și modalităților de rezolvare a sarcinilor. Dacă vom dori să reglementăm de sus, de la centru, prin instrucțiuni și circulare fiecare mișcare a directorului, a salariaților, cu siguranță nu vom reuși, însă în mod cert vom încătușa răspunderea si inițiativa.Noi avem o mulțime de circulare și instrucțiuni ale ministerelor, însă acestea au un asemenea volum, încît nimeni nu reușește să le citească, mai ales că permanent se elaborează altele care le modifică sau le completează. Pentru a stabili cum sâ procedeze după normele în vigoare, un salariat ar trebui să caute zeci de instrucțiuni, să le pună cap Ia cap și să vadă cum se corelează diferitele articole, paragrafe și litere ale acestora. O asemenea birocrație și astfel de procedee de lucru avem, din păcate, în economia noastră și trebuie să le înlăturăm cu desăvârșire. Trebuie să stabilim clar drepturile și atribuțiile fiecăruia problemele care intră în competența sa, iar dacă a dat soluții necorespun

zătoare să răspundă pentru acestea.Este, deci, necesar, tovarăși să revedem foarte serios sistemul de organizare, legislația economică. Trebuie să luăm măsuri urgente pentru lichidarea neajunsurilor la care ne-am referit, pentru simplificarea întregului sistem de evidență, control și decizie, pentru introducerea, unei ordini riguroase în viața noastră economică.Așa cum am stabilit în cazul unităților agricole, și în unitățile industriale să se introducă registrele de inspecții. Cine merge în întreprinderi și dă indicații să aibă împuternicire pentru aceasta, să scrie în registru și să semneze, purtând întreaga răspundere pentru indicațiile date. Trebuie să punem capăt situației de astăzi, cînd toți care merg în întreprinderi dau indicații și pînă la urmă pentru defecțiunile care apar nu răspunde nimeni." Tovarăși,înfăptuirea vastului program de dezvoltare economică în următorii cinci ani necesită mobilizarea eforturilor întregului popor, participarea conștientă a fiecărui cetățean, perfecționarea activității în toate domeniile, sporirea continuă a eficienței muncii noastre.Sarcini de mare răspundere se ridică în fața organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, care au de îndeplinit, ca și pînă acum, un rol hotărîtor în conducerea și organizarea vieții economice, în antrenarea largă a oamenilor muncii pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite în noul plan cincinal. Principalul conținut al muncii politice și organizatorice a partidului, al activității tuturor organelor și organizațiilor de partid din industrie, agricultură, transporturi, construcții, cercetare științifică, trebuie să-l constituie preocuparea permanentă pentru bunul mers al activității economice, care constituie fundamentul întregii noastre dezvoltări sociale, al propășirii materiale și spirituale a națiunii. Este necesară mobilizarea tuturor colectivelor de muncă pentru utilizarea rațională a fondurilor materiale și bănești, sporirea eficienței investițiilor, reducerea cheltuielilor de producție, creșterea calității producției și perfecționarea întregii activități economice.Amploarea și complexitatea sarcinilor economice la toate nivelele, de sus și pînă jos, în condițiile dezvoltării dinamice a economiei, a modernizării industriei și intensificării producției agricole impun cu tărie introducerea curajoasă a metodelor științifice de conducere și organizare, recomandate de progresele științei și tehnicii contemporane, de practica economică avansată pe plan mondial. Este de o stringentă necesitate ridicarea competenței cadrelor, însușirea temeinică a științei conducerii economiei naționale, perfecționarea pregătirii economice și profesionale prin studiu individual și în forme organizate a tuturor lucrătorilor din economie, de la ministru pînă la muncitor.în munca pentru îndeplinirea planului cincinal, în întreaga activitate socială, sarcini importante revin, totodată, organizațiilor sindicale, de tineret și de femei, asociațiilor științifice, tuturor organizațiilor de masă și obștești, al căror rol în conducerea democratică a vieții sociale cunoaște o continuă creștere. Ele sînt chemate să desfășoare mai larg, cu mijloace specifice, în rîndul categoriilor sociale, profesionale sau de vîrstă pe care le reprezintă, o activitate menită să contribuie Ia dezvoltarea conștiinței socialiste, a atitudinii înaintate față de muncă, la stimularea inițiativei creatoare puse în serviciu] sporirii forțelor productive, materiale și spirituale, al ridicării patriei socialiste pe noi trepte de prosperitate.Avem nestrămutata convingere că prin munca însuflețită a comuniștilor, prin mobilizarea activă a maselor largi a celor ce muncesc de la orașe și sate, care urmează cu încredere și abnegație politica partidului, punînd în valoare elanul, talentul și energia creatoare a harnicului nostru popor, constructor al socialismului, vom îndeplini cu succes toate sarcinile ce ne stau în față.Gloriosul nostru partid, călit în lupte revoluționare de o jumătate de secol, care conduce de peste un sfert de veac destinele poporului român, va face totul pentru a se dovedi și în viitor la înălțimea încrederii întregii națiuni, co.ndu- cînd cu deplin succes măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
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Noi prețuri de contractare
și achiziționare a cartofilorTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a trimis generalului JEAN BEDEL BOKASSA, președintele Republicii Africa Centrală, următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a XlI-a aniversări a Republicii Africa Centrală, adresez cu deosebită plăcere Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, felicitări cordiale împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres poporului centrafrican prieten.Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că bunele relații dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul reciproc al celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.Ou cea mai înaltă considerație.

Ședința uneiBrașov s-a desfășurat șe- a 33-a a Comisiei perma- a C.A.E.R. pentru indus-
comisii C.A.E.R.La dința nente tria de petrol și gaze.La lucrările ședinței au luat parte delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. : Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.în conformitate cu Convenția dintre C.A.E.R. și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iu-

goslavia, la ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze a participat delegația R.S.F.I.La ședința Comisiei a luat parte, în calitate de observator, ~ "i Democratedelegația Republicii Vietnam.
★Luni dimineața Berlin delegația Transporturilor, condusă de ministrul Pavel Ștefan, care va participa la lucrările celei de-a 39-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi.

a plecat laMinisterului

Printr-o recentă hotărire a 
Consiliului de Miniștri, au fost 
aprobate noi preturi de contrac
tare $i achiziționare a cartofilor 
de toamnă. Hotărirea prevede 
ea preturile de cumpărare a car
tofilor care se preiau in vrac să 
fie stabilit pe trei clase de ca
lități, fată de o singură clasă 
pină acum, tinindu-se seama de 
însușirile lor calitative, determi
nate de soi și mărime.

Pentru a primi noile preturi 
Îmbunătățite, producătorii tre
buie să sorteze cartofii, astfel 
incit ei să corespundă condițiilor 
de calitate prevăzute. In cazu
rile în care se preiau și cartofi 
nesortați, aceștia se vor plăti in 
funcție 
nate pe 
zindu-se 
pentru 
necesare

Unitățile agricole și producă
torii pot obține venituri supli
mentare prin livrarea cartofilor 
in saci puși la dispoziție de în
treprinderile valorificatoare. 
Pentru acești cartofi se vor pri
mi in plus 25 lei Ia tonă peste 
prețurile prevăzute in botărire. 
în cazurile in care producătorii 
transportă singuri cartofii. eu 
mijloace proprii sau închiriate, 
ei vor primi contravaloarea cbel-

de cantitățile determi- 
soniri și sub stas, scă- 
cite o sută lei la tonă 
cheltuielile de sortare 
a se efectua ulterior.

tuielilor. De asemenea, pentru 
cartofii păstrați de producători 
în timpul iernii, aceștia pri
mesc, peste prețurile prevăzute 
prin hotărire, cheltuielile de 
păstrare, în limita a 300 lei pen
tru o tonă.

Toate aceste prevederi se a- 
plică incă din această toamnă 
pentru cantitățile de cartofi ce 
se vor livra de aici înainte.

In vederea stimulării produ
cătorilor in sporirea recoltei de 
cartofi și pentru specializarea 
unor zone și unități în această 
cultură, incepind cu recolta a- 
nului viitor, cooperativele agri
cole. membrii acestora și produ
cătorii individuali din regiunile 
in care nu se produce porumb 
vor putea cumpăra, din fondul 
de stat. Ia prețul de vînzare cn 
amănuntul, anumite cantități de 
porumb pentru cartofii vinduți 
statulni pe bază de contract.

La nivelul cantităților de car
tofi prevăzute a se prelua la 
fondul de stat din recolta anu
lui viitor, producătorii vor p 
in plus, datorită îmbunată:.. J 
preturilor de contractare și a- 
ehiziție a cartofilor de toamnă, 
circa IM milioane let

(Agerpres)

Ședința Consiliului invățămîntului 
de culturăOu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Albania, în Capitală a avut loc, luni, o seară culturală, desfășurată sub auspiciile Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea.Au luat parte funcționari Superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. T.R.R.C.S. și din alte instituții centrale de stat, organizații de masă și obștești, oameni de cultură și artă, ziariști, un numeros public. Au

fost prezenți. de asemenea, Nikolla Profi, ambasadorul R.P. Albania la București, și membri ai ambasadei.După cuvântul de deschidere, rostit de Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.ClS., ziaristul Pantelimon Solcan a împărtășit impresii din timpul unei vizite făcute în R.P. Albania. In încheiere a fost prezentat filmul artistic „Nemurire", producție a studiourilor cinematografice albaneze.(Ager preș)

Ieri • avut loc la Casa U- 
niversitarilor din Capitală ședin
ța de lucra a Consiliului Învă
țământului de cultură generală 
condusă de ministrul iavăță- 
mintului. Mircea Malița. privind 
situația perfecționării manuale
lor școlare. Totodată, s-au pre
zentat și citeva recomandări în 
legătură cu aplicarea creatoare 
a programelor și manualelor 
școlare din învățămintul de cul
tură generală. La consfătuire au 
participat, ca invitați, cadre di
dactice din învățămintul rape-

generală
nor și mediu, autori de manua
le. specialiști din domeniul cer
cetării pedagogice etc. care s-au 
referit pe larg la rolul și func
țiile manualului școlar, la com
petența cadrelor didactice care 
elaborează astfel de manuale. 
Ia același timp, vorbitorii au 
«uDnnuiț necesitatea cnvemn 
carii manualelor școlare — pen
tru profesori, pentru elevi, ca
iete de muncă independentă 
pentru elevi — ceea ee ar duce 
la •
tivi tații profesionale pe
trebuie s-o 
și elevii in 
ședinței s-a 
pectelor de 
lui în care
contribuie la elaborarea unor 
manuale școlare de un înalt ni
vel calitativ.

Uniți prin muncă și idealuri

ii bună cunoaștere a se
care 

desfășoare profesorii 
școală. în tot cursul 

insistat asupra as- 
conținut, ale modu- 

cadrele didactice

(Urmare din pag. I)toriei din Vlăhița, Fabricii de mobilă din Gheorghieni. filatorii de lină din Miercurea Ciuc și filatorii de bumbac din Odorheiul Secuiesc, pe șantierele de locuințe, în multe alte părți pe care le-aș putea înșira, tinerii români și maghiari își afirmă prezența majoritară, sînt creatori în adevăratul înțeles al cuvîntului, priviți cu încredere și răsplătind încrederea cu fapte pe măsura angajării lor. Se dezvoltă paralel rețeaua școlilor de specialitate, s-au înființat noi licee și școli generale care răspund nevoii tuturor tinerilor de a se prezenta conform aspirațiilor lor, bine pregătiți pentru muncă și viață, înapoierea economică, datînd de secole, este lichidată azi datorită politicii partidului și statului, a grijii permanente a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea armonioasă echilibrată a tuturor zonelor țării.
— Din exemplele pe care le-ați 

dat, ni se relevă ca fiind ți as
tăzi în actualitate problema con
viețuirii naționalităților conlocui
toare. Cum se manifestă ea în 
rândurile tinerilor de pe melea
gurile hărghitene?

ale țării, împlinind astfel, pe a- ceeași scenă cununa de datini a țării noastre. Aș vrea să remarc în același timp că inițiativele se nasc în fiecare organizație U.T.C. De pildă, elevii școlii generale din Praid întrețin cu elevii școlii generale din comuna Trăoane — județul Vrancea —, legături de prietenie manifestate în vizite reciproce și schimburi de experiență și de corespondență între români și maghiari. Activitatea sportivă și turistică îmbogățesc această conviețuire de zi cu zi.Cel mai ilustrativ exemplu de manifestare a sentimentului de frăție între naționalități s-a dat în perioada inundațiilor cînd tinerii din Miercurea Ciuc au plecat voluntar să ajute la repunerea în funcțiune a Fabricii „înfrățirea” din Satu Mare, e- levi ai școlii profesionale din Gheorghieni au fost într-o tabără de muncă la Tîmăveni. In orice prilej formele de cultivare și adîncire * frăției se impun de la sine, sînt rezultate din conștiința unității.

tflnirile tinerilor cu foști luptători ilegaliști, excursiile tematice, îngrijirea monumentelor istorice și caselor memoriale sînt atîtea alte prilejuri de evocare a tradițiilor conviețuirii comune.
— Ați afirmat că problema 

conviețuirii nu mai constituie de 
fapt o problemă acum. Explicați 
atunci interesul susținut pe care 
îl manifestă în această direcție 
activitatea organizațiilor U.T.C.

M. C.

(Urmare din pag. I)

— Cum valorificați memoria 
trecutului, cum se oglindesc 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
tradițiile de frăție de pe aceste 
meleaguri ?

— Așa cum arătam la început, apropierea frățească dintre români și maghiari este stimulată de procesul dezvoltării multilaterale a județului nostru, a întregii patrii, este un rezultat bine motivat al unui proces firesc. Conviețuirea există din vremurile îndepărtate, dar niciodată cultivată la nivelul conducerii politice și statale în interesul poporului, așa cum s-a cultivat de la Eliberarea patriei noastre.în cadrul acestui proces evolutiv, organizațiile U.T.C. fac totul pentru a contribui la adinci- 
rea conviețuirii frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.

Doua decenii
de la alegerea

organelor locale
'= ale puterii

populare

Se împlinesc două decenii de la primele alegeri de deputați In sfaturile populare. în istoria țării evenimentul a marcat trecerea la forma cea mai democratică a organizării de stat pe plan local. Menirea noilor organe locale ale puterii de stat era de a conduce întreaga activitate In unitățile administrativ-terito- riale. de a înfăptui lichidarea exploatării, dezvoltarea multilaterală a tuturor regiunilor țării, punerea în valoare a tuturor po- tențelor creatoare. Iar competența lor avea să rezulte in primul rind din Înțelepciunea politică a maselor populare, din experiența acumulată de oamenii muncii In rezolvarea treburilor obștești, In gospodărirea orașelor și comunelor.Procesul istoric al formării și maturizării organelor locale ale puterii de stat reflectă transformările produse in structura societății noastre, făurirea unității moral-politice a întregului popor in jurul partidului. In raport eu etapele desfășurării revoluției socialiste, rolul organelor locale ale puterii de stat s-a accentuat din ce in ce mai mult, acestora revenindu-le atribuții importante in dezvoltarea economică și social-culturală a întregii țări, precum și in atragerea largă a tuturor cetățenilor la activitatea locală de stat.După 6 martie 1945. lupta pentru putere a căpătat un conținut nou, favorabil unor transformări profund democratice. Instaurarea primului guvern democrat din istoria țării. desființarea Senatului — organism devenit anacronic, victoria forțelor patriotice in alegerile parlamentare din noiembrie Î94<5. constituirea Adunării Deputați- lor, ca organ reprezentativ al puterii popularei nu numai că au adus modificări in ceea ce privește puterea de stat, dar au împrospătat viața politică, au impulsionat activitatea forțelor revoluționare. Noul context social- politic a oferit Partidului Comunist Român condiții optime pentru a întări pozițiile clasei muncitoare prin înfăptuirea reformei administrative. Una dintre cele mai de seamă năzuințe ale partidului era atragerea

CADRU FERTIL DE
MANIFESTARE A ÎNȚELEPCIUNII

Șl ENERGIEI MASELOR
muncitorilor și țăranilor, a intelectualilor progresiști la conducerea treburilor statului și formarea cadrelor necesare pentru această misiune istorică.în focul luptelor pentru cucerirea puterii, a unor aprige bătălii de clasă, care s-au soldat in nenumărate rinduri cu jertfe omenești, masele populare, conduse de partid, au lichidat toate instituțiile aparatului de stat burghez. Poporul român a devenit deținătorul suveran al puterii politice. Dar pentru a-șî exercita in mod efectiv această cucerire revoluționară, avea nevoie să-și constituie un sistem propriu al organelor de stat. Prima Constituție democratică a țării, votată in 1948, reglementa sistemul organelor reprezentative — investind Marea Adunare Națională ea orfan suprem al puterii de stat și 
sfaturile populare ea organe locale. Prin acest act de importanță fundamentală, s-au stabilit bazele real-democratice ale conducerii statului. Ca orgar.e reprezentative locale — alese prin vot universal, egal, direct și secret — sfaturile populare au fost împuternicite să conducă activitatea economică, socială și culturală de interes local.Isteria și-a urmat cursul revoluționar. în 1949 au fost înlăturate din viața politică a țării, prefecturile, preturile și primarule. Locul iot a fost luat de comitetele provizorii — care urmau să înfăptuiască, pină Ia constituirea sfaturilor populare, îndatoririle ce reveneau prin iege organelor locale ale puterii și administrației de stat. Totodată. comitetele provizorii a- veau misiunea sa pregătească alegerea noilor organe. Momentul este important in primul rind. datorită faptului că prin activitatea comitetelor provizorii ș-a trecut de la conducerea unipersonală — specifică vechilor organe administrative, la conducerea colectivă — trăsătură ce avea să devină caracteristică tuturor organelor statului Cu- ' mulind împuternicirile de mat tirziu ale sfaturilor populare și ale organelor lor executive — comitetele provizorii aveau largi prerogative în domeniile politice, economice, social-culturale.

La 3 decembrie 1950 — în baza Legii pentru alegerea deputați- lor în sfaturile populare, votată de Marea Adunare Națională în septembrie 19â0 — peste 96 la sută dintre cei aproape 9 milioane jumătate de cetățeni care s-au prezentat in fața urnelor, au votat pentru candidații Frontului Democrației Populare. In primele sfaturi populare regionale, raionale, orășenești și comunale au fost aleși peste 1 500 000 de deputați — muncitori, țărani și intelectuali.De-a lungul anilor, in procesul de adîncire a democrației socialiste, s-a constatat o apreciabilă creștere a prestigiului organelor locale ale puterii de stat, exprimată mai ales prin întărirea legăturilor cu masele, cu toți oamenii muncii, români, maghiari și de alte naționalități, sporirea capacității de a aborda cu competență o gamă largă de probleme locale — de la organizarea superioară a activității industriale, întemeiată pe valorificarea resurselor economice necuprinse în circuitul republican. pină la treburile edilitare. Ocupindu-se statornic de problemele multiple ale activității cetățenești, sfaturile populare s-au remarcat printr-o contribuție deosebită la creșterea standardului de viață, la ridicarea pe o treaptă superioară a civilizației socialiste in patria noastră.Adoptarea Legii privind organizarea și funcționarea consiliilor populare — ca urmare a îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a țării — reprezintă un moment de importanță esențială in activitatea organelor locale ale puterii de stat Nu este vorba de o simplă schimbare de denumire. Modificarea este structurală. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — „se deschide o nouă etapă în activitatea orga- cu în-nelor de partid și de stat 
repercusiuni adinei pentru 
treaga dezvoltare viitoare a so
cietății noastre socialiste, pen
tru ridicarea bunăstării întregu
lui popor". Consiliilor populare li s-a creat un cadru corespunzător pentru o activitate dinamică. S-au înlăturat verigile inter-

mediare, paralelismele, fenomenele de centralism excesiv, s-a creat un aparat operativ, în măsură să aplice pe plan local, in mod consecvent și eficient, politica partidului și statului. Normele in vigoare privind consiliile populare concretizează rolul lor principal — conducerea intregii activități in unitățile administrativ-teritoriale în care au fost alese — subliniind, totodată. că ele asigură aplicarea pe teritoriile respective a legilor statului și a directivelor organelor de partid. Este edificator in privința creșterii competenței juridice a consiliilor populare faptul că acestea, in condițiile unei largi autonomii, elaborează decizii privind viața e- conomică și socială locală, aleg judecătorii și procurorii șefi de județe, numesc comandanții inspectoratelor de miliție, dezbat in sesiuni starea legalității în județe, municipii, orașe sau comune, iau măsuri pentru combaterea abuzurilor unor funcționari de stat.în procesul revoluției, al dezvoltării societății socialiste, organele locale ale puterii de stat iși aduc o contribuție substanțială la afirmarea activă a rolului conducător al clasei muncitoare, la ridicarea pe o treaptă superioară a alianței munci- toresc-țârănească, sporesc aportul intelectualității, al tineretului la dezvoltarea economiei, științei, invățămîntului, creației spirituale, la îmbogățirea patrimoniului cultural al poporului.Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate asigură creșterea pe mai departe a rolului organelor locale de stat, a mobilității funcționale și a inițiativei lor în rezolvarea problemelor economico-financiare, so- cial-culturale și administrative, creează noi condiții pentru participarea permanentă, nemijlocită a maselor la conducerea țării. Faptul că nurțieroși tineri — muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți — sînt deputați sau participă la dezbaterile unor comisii, ilustrează preocuparea pentru atragerea tineretului la viața social-politică.
ADRIAN VASILESCU

— Conviețuirea dintre tinerii români și maghiari devine din ce în ce mai activă. Sînt chemați să luoreze în aceleași unități, rezolvă problemele comune ale activității lor zilnice, cunosc reciproc obiceiurile, învață în limba lor maternă, își fixează aceleași țeluri de viață, aceleași idealuri. U- nitatea politică și morală a oamenilor muncii, indiferent de naționalitate în jurul partidului constituie o forță în procesul construcției socialiste, o forță în care u- nitatea frățească a tinerilor români și maghiari dă garanție aspirațiilor lor pentru înflorirea patriei, pentru viitorul României socialiste.
— Vă rugăm să ne vorbiți des

pre modul tn care contribuie or
ganizația U.T.C. din județul dv. 
la cultivarea patriotismului socia
list, la educarea tineretului în 
spiritul frăției dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoa
re. Care sînt formele proprii, a- 
doptate în activitatea organizații
lor U.T.C. ?— Organizațiile U.T.C. din județul Harghita au preocupări permanente în acest Sens. Toate acțiunile politico-educative sau cultural-artistice vizează direct sau indirect cultivarea patriotismului socialist, adîncirea spiritului de frăție dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. în organizațiile U.T.C.. unde activează tineri români și maghiari, adunările se țin în ambele limbi, se inițiază acțiuni pentru cunoașterea reciprocă a obiceiurilor. tradițiilor, a limbii materne, în principal insistîndiv-se — conform dorinței tinerilor maghiari — pentru perfecționarea învățării limbii române. Se editează reviste bilingve, în întreprinderi și instituții se alcătuiesc formații cultural-artistice comune, se organizează programe festive, seri literare și simoozioane etnografice. La festivalul „Cinte- cele Oltului", festivalul folcloric al județelor de ne Mureș. ..Primăvara harchiteană, și altele și-au dat întîlnire elinele noastre artistice cu cele din alte zone

— O latură esențială a muncii organizațiilor U.T.C. este activitatea de educare patriotică a tineretului. Tradițiile glorioase de luptă a poporului pentru dreptate socială și neatîrnare națională, mișcarea revoluționară și democratică din țara noastră, istoria mișcării muncitorești, saltul calitativ pe care îl reprezintă crearea P.C.R. și momentele e- roice din anii ilegalității, lupta partidului pentru făurirea societății socialiste, frăția și unitatea de nezdruncinat a poporului român cu naționalitățile conlocuitoare manifestate în tot cursul acestor evenimente ne oferă o sursă inepuizabilă de acțiuni cu mare putere de înrîurire în cultivarea sentimentelor patriotice. Expunerile și simpozioanele pe temele formării poporului român și a limbii române sau cele axate pe tradițiile de luptă comună a poporului român și naționalităților conlocuitoare sînt audiate cu mare interes de către tinerii din județul nostru. Tinerii participă ei înșiși la descoperirea memoriei trecutului pe meleagurile hărghitene. Mulți dintre ei au efectuat cercetări la cetatea dacică „Bud“ de lîngă Odorheiul Secuiesc, au constituit expediția istorică „Limes- dacicus”, care reia în fiecare an, sub îndrumarea specialiștilor, săpături arheologice pe linia de a- părare Homorod-Ocland, datînd din timpul romanilor.Un prilej remarcabil pentru cunoașterea tradițiilor locale l-au constituit aniversările școlilor — Liceul Dr. Petru Groza și Liceul pedagogic din Odorheiul Secuiesc. Liceul din Miercurea Ciuc și Cristurul Secuiesc care au relevat faptul că în aceste școli e- levii români și maghiari au învățat în deplină frăție, au luat parte la aceleași frămîntări revoluționar revendicative, fiind animate de idei marxist-leniniste care au găsit de timpuriu în mijlocul lor un teren fertil.Rememorarea unor personalități ale vieții social-culturale, în-

— Ce factori obiectivi vin în 
sprijin ți stau la baza acțiunilor 
pe care le întreprindeți pentru 
cultivarea unor idealuri nobile, 
pentru educarea tinerilor români 
ji maghiari In spiritul adîncirH 
conviețuirii lot frățești ?— Legile și realitățile noastre sociale, egalitatea deplină în drepturi, perspectiva acelorași cuceriri și victorii care vor aparține tot tineretului de azi și de mîine și care sînt îndemnuri de participare activă, matură și responsabilă la dezvoltarea multilaterală a României socialiste.

talentați, pînă la tinerii absolvenți ai facultăților de arte care aduc, pe lingă bogăția lor de idei, cele mai noi cunoștințe în materie. Din păcate, aceștia din urmă sînt și cei mai puțini.Secția de actorie înfimțată încă din anul trecut a bătut pasul pe loc, titularul ei, un actor de la Sibiu, venea sporadic la cursuri. Am asistat la un curs al acestei secții, condusă anul acesta de Silly Munteanu, fostă actriță a Naționalului clujean, un om cu o bogată experiență pedagogică (a condus ani în șir o echipă de teatru studențesc a Universității clujene). Se pregătea un recital literar-artistic pentru 1 decembrie, în proiect având un spectacol coupe, „o seară veselă", o comedie de Alecsandri și una de Mușatescu. Ca și la celelalte secții, componența elevilor, cu toții tineri, este eterogenă (e- levi, muncitori, funcționari). Din lecțiile profesoarei ei învață alfabetul scenei. Râmîne de văzut numai dacă tinerețea lor va obține satisfacțiile așteptate din experiențe scenice exclusiv clasice.La Canto, Marcel Bulac (proaspăt absolvent al Conservatorului din Cluj), secondat de corepetitoarea Steluța Savu, pregătește 15 elevi, aspiranți la scena lirică, viitori cîntăreți de muzică populară și ușoară (din 15— 6 sînt muncitori). Seriozitatea și perseverența tînărului profesor ne-a determinat să-i punem d- teva întrebări. Părerea sa este că

s-ar

Z : rulează la Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21) Capitol (orele 8; 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI: rulează la Arta (orele 15,30; 
18; 20,15); Dacia (orele 8,45—20.30 în 
continuare).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Luceafărul (orele 8: 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19.15; 21 30), Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Favorit (orele 9,30; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30), Sala Palatului (orele
17,15; 20.15).

VAGABONDUL : rulează la
București (orele 8,45; 12,15; 16,30;
20).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11 15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15; 
20,30), Melodia (orele 9; 11.15;
13 30; 16; 18,30; 20 45), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

VINĂTOARE DE VRĂJITOA
RE ; rulează la Lumina (orele 
9—15,45 în continuare ; 18,30; 20,45).

PROCESUL : rulează la Doina 
(orele 18.15: 20,30).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Doina (orele 11,30; 13,45; 16).

TARZAN OMUL JUNGLEI ; 
FIUL LUI TARZAN : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20 în conti
nuare).

FANTASME ; rulează la Flamu
ra (orele 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30),

Excelsior (orele 9,30; 12,15; 15;
17 45 ; 20,30).

klNG-KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Grlvița (orele 9,30; 11,30; 
16; 18,15; 20.30). Aurora (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15), Tomis 
(orele 8.30—16.45 tn continuare : 19; 
21).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la înfrățirea (orele 16: 19).

INTILNIREA : rulează la Bu- 
zești (orele 15.30 18).

CĂLĂTORIE IN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Buzesti 
(ora 20,30).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Bucegl (orele 10; 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18 15: 20.30).

HIBERNATUS : rulează la
UNIREA (orele 15.30: 18). Pacea 
(orele 16; 18: 20).

ZONA ÎNCHISĂ : rulează la 
Unirea (ora 20).

MĂSURA RISCULUI 1 rulează 
la Lira (orele 14: 16).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII rulează la Lira (orele 18.15; 
20.30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI ; 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 30; 17,45; 20) Floreasca (orele
15,30; 18; 20 30).

IN arșița NOPȚII rulează la 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20.15).
Popular (orele 15.30; 18: 20 30).

100 DE CARABINE ■ rulează la 
Ferentari i

DEPARTE 
LĂNȚUITĂ 
(orele 15,30; 19). Miorița 
12.30; 16: 19.30).

ULTIMUL MOHICAN 
la Cotroceni (erele 15,30; 
Moșilor (orele 15,30; 18;

(orei? 15,30; 17.45: 20). 
DE LUMEA DEZ- 
rulează la Gluleștl 

(orele 9:

rulează 
17,45; 20), 
20,30).

Activitatea culturală
așteaptă contribuția 

substanțială a
putea face multe lucruri pentru educația muzicală și realizarea unor spectacole de acest gen pentru tinerii din Alba Iulia, dar entuziasmul nu poate înlocui slaba dotare cu instrumente a secției de canto și pian, dotare redusă la o pianină și un pian de mult scos din uz. Cele mai frumoase rezultate le-am ta- tilnit la secția de pictură, condusă din anul trecut de tînărul pictor Nicolae Munteanu. Aici elevii învață școala desenului, trecînd prin tehnica cărbunelui la culoare (acuarelă și ulei). Am văzut la anul II cincisprezece portrete în cărbune după model care ar rezista cu succes comparației cu cele realizate de studenții anului II al unui institut de arte plastice.Proaspăt înființată, secția de Sculptură — încrustat în lemn — de la Sugag, urmează să folosească talentul și experiența

unică a cunoscutului artist popular Nicolae Cernat L-am vizitat la Sugag pe bătrinul care la 78 de ani a adunat în jurul sâu 40 de elevi ai școlii din localitate și speră să transmită măcar cî- torva experiența sa de o viață, tehnica minunatelor încrustații In lemn care de 13 ani au devenit cunoscute în întreaga hune.Râmîne de găsit pentru conducerea școlii și Comitetul de cultură și artă, modul cel mai potrivit de a organiza și valorifica experiența și talentul cusătoare- lor de 1a Bucium, ale căror minunate costume sînt apreciate în fiecare an cu locul 1 la concursurile naționale.înființarea și buna funcționare a unei asemenea școli pune probleme de ordin organizatoric și financiar, printre care dotarea cu instrumentele de lucru e cea mai acută. Nu trebuie să se o-

5

tinerilor
mită însă că aspectul calitativ al rezultatelor obținute rămîne cel mai important. Școala nu trebuie să deformeze aptitudinile, talentul elevilor săi, nu este admis ca aceștia să obțină o pseudo-edu- cație artistică, o viziune îngustă asupra artei. De aici rezultă că accentul principal se pune pe aptitudinile și cultura profesorilor, de aceea preferințele conducerii trebuie să meargă în mod firesc spre tinerii absolvenți ai facultăților de artă, ale căror cunoștințe și cultură proaspătă pot evita riscul cel mai mare, provincialismul. în acest sens, viața culturală a orașului oferă încă foarte puțin acestor tineri care trebuie să-și poată dezvolta talentele în formații artisticeComitetul municipal U.T.C., Consiliu] municipal sindical și Casa de cultură au datoria de a sprijini întreaga activitate artistică. E adevărat că un pas s-a

făcut cu înființarea orchestrei de muzică populară „Țarina”, căreia însă trebuie să i se asigure o conduită autorizată. Orașului îi lipsește o echipă de teatru de amatori, iar Casa de cultură face prea puține eforturi în acest sens. Comitetul municipal U.T.C. nu poate ignora că în Alba Iulia tineretul n-are nici o posibilitate de a se tntîlni într-un cadru civilizat la serile de dans (ce se organizează în orice oraș și orășel), și acest lucru e determinat de lipsa unei orchestre. In vara aceasta un grup de tineri entuziaști a încropit o orchestră oare a luat locul I la festivalul „Cadențe tinerești", dar s-a destrămat repede dintr-un motiv aproape ridicol: neavînd un pian nu puteau da spectacolele mult așteptate ta localitățile județului (din încasările cărora s-ar fi putut astfel achiziționa și alte instrumente).Apare evidentă lipsa unor instructori pregătiți pentru brigăzile artistice, formații mobile, agitatorice, capabile de a interveni activ în educația tineretului. Pentru aceasta s-ar cuveni făcut un apel mai insistent la tinerii absolvenți ai învățămîntului superior care există în număr destul de mare în oraș și județ. Tn Keneral organizarea acestor activități e lăsată ta seama unor persoane a căror experiență pedagogică nu este, ea singură, suficientă pentru a asigura calitatea și eficacitatea educativă a întregii mișcări artistice de amatori.

CADAVRUL VIU : rulează lâ 
Viitorul (orele 15.30; 19).

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

UNGHIUL DE CĂDERE ; rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 19).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Progresul ' *
20,15).

CANARUL ȘI 
lează la Rahova

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Rahova (orele 15; 17.45).

O PĂRERE DEOSEBITA : rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Crîngașl (orele 16: 18; 20).

(orele 15.30; 18;

CARTOFII

VISCOLUL • ru- 
(ora 20.30).

MARȚI, 1 DECEMBRIE

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI - ora 
19,30; Teatrul Național , I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio) : PĂRINȚII 
TERIBILI - ora 20; Teatrul Na
țional Cluj (In Sala Comedia a 
Teatrului Național); UN VIS DIN

NOAPTEA MIEZULUI DE VARA 
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" Schitu Măgureanu) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE - ora 
20 ; (Sala Studio! GLUGA PE 
OCHI — ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru): 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — 
ora 19.30 ; (Sala Studio! O LUNA 
LA TARĂ - ora 20 Teatrul Giu- 
lești OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA - ora l°30; Teatrul E- 
vreiesc de stat: SEARA LITERA-

RA „ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR 
EVREIESC ÎN ROMANIA" — ora 
18; Teatrul de Comedie: CHER 
ANTOINE — ora 20; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
GfLIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR 
— ora 17; (Str. Academiei) : 
STROP DE ROUĂ ; BROTĂCE- 
LUL — ora 17 ; Teatrul .Ion Vasi- 
lescu" : FETELE DID1NEI — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Calea 
Victoriei): SONATUL LUNII —
ora 19 30 ; (Sala Savoy): LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
Circul „Globus" : STAR CIRCUS 
*7t — ora 19,361.

MARȚI, 1 DECEMBRIE

• 10,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Teleșcoală : Fizică — 
clasa a VTII-a • 10,20 Biologie • 
10,30 Chimie — clasa a XH-a • 
18.00 Ateneu — emisiune de actua
litate muzicală • 18,30 Emisiune, 
pentru tineret • 19.20 1001
de seri — emisiune pentru 
cei mici • 19.30 Telejurnalul de 
seară • 20.00 Ediție specială. Un 
program realist pentru dezvol
tarea agriculturii și creșterea bu
năstării țărănimii cooperatiste • 
20,15 Reflector • 20,30 Seară de 
teatru: ,,Fli cuminte Cristofor** de 
Aurel Baranga • 22.00 Prim plan 
Prof. Petre Vancea membru co
respondent al Academiei • 22,30 
Telejurnalul de noapte • 22,45 
Program de canțonete interpretat 
de Ion Fălculete.

(Urmare din pag. l-a)tuarul pe unde atîtea tălpi s-au șters, atîta praf și necuro tenii s-au așezat, pe unde trecătorii trebuiau să meargă, dar nu mai puteau, erau așezați cartofi de vînzare. „Response bilul" înjghebase un fel de țarc din seînduri și la mijloc erau azvîrliți dintr-un camion cartofii cu o furcă, un țepoi cum se spune. De jur împrejur, așteptau în ploaie cumpărătorii să li se arunce în plasele lor niște cartofi murdari, plini de pămînt, plini de gunoaie. Ce lipso de civilizație, de igiena, de estetică ISpectacolul acesta degradant l-am văzut în multe părți ale Bucureștiului în ziua aceea urmat.Bieții cartofi IS-a întîmplat, însă, ca într-o dimineață, Secretarul Generalmân, Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu să intre printre cumpărătorii piețelor bucureștene și, pe lîngă multe lucruri bune, a constatat și filor. In unele locuri, i-a găsit așa cum curați, așezați civilizat în săculețe de cele mai multe, i-a aflat murdari, plini pe jos, ca o marfă netrebnică.Cum îi este firea, Secretarul General oprit la constatări, ci a luat grabnice

ploioasa și în zilele ce au
buna dimineață, foarte de al Partidului Comunist Ro-

soarta carto- se cuvine : frumoși plasâ. tn altele, în de pămînt, aruncat.al Partidului nu s-a si hotârîte măsuri
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PENTRU
Încetarea

CURSEI

pest

ÎNARMĂRILOR
NUCLEARE

REZOLUȚIE ADOPTATA
LA O.N.U.Comitetul Politic al O.N.U. a adoptat luni o rezoluție prin care cere statelor posesoare de arme nucleare să pună capăt tuturor experiențelor nucleare și producerea de noi sisteme de astfel de arme. Rezoluția, în favoarea căreia au votat 80 de state, nici unul contra și 14 s-au abținut, exprimă satisfacția față de desfășurarea negocierilor sovieto-americane privind limitarea înarmărilor strategice. Toate puterile nucleare sînt ohemate să „înceteze imediat cursa înarmărilor nucleare, să pună capăt tuturor experiențelor și producerii de noi sisteme de arme nucleare defensive sau ©fensive".

PREȘEDINTELf
FINLANDEI DESPRE

PREGĂTIREA
CONFERINȚEI
SECURITĂȚII

Luînd cuvîntul cu prilejul centenarului nașterii fostului șef al statului finlandez Kusti Juho Paasikivi, actualul președinte al Finlandei, Urho Kekkonen, s-a referit și la problema pregătirii . conferinței general-euro- pene pentru seouritate. El și-a exprimat speranța că recenta inițiativă finlandeză privind crearea la Helsinki a unui centru de pregătire a preconizatei reuniuni europene va da posibilitatea să se organizeze întîl- tniri preliminare multilaterale între, reprezentanții guvernelor interesate. Consultările care vor avea Ioc cu prilejul acestor întîlniri, a relevat Kekkonen, ar putea duce la realizarea unei înțelegeri care să . permită . convocarea conferinței pentru securitatea continentului european.

otar□
Cuvîntarea lui LI. BrejnevEre-50-aîn cuvîntarea rostită la van cu prilejul celei de-a aniversări a creării Republicii Sovietice Socialiste Armeană și a Partidului Comunist din Armenia, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., s-a referit pe larg la realizările obținute de Armenia Sovietică in toate domeniile vieții economice, sociale și spirituale.în cuvîntarea sa. vorbitorul a abordat, de asemenea, unele probleme ale vieții internaționale.în legătură cu relațiile dintre Uniunea Sovietică și R.F. a Germaniei, Leonid Brejnev a spus : „Poziția noastră în a- ceastă problemă este absolut clară. Sîntem pentru relații normale de bună vecinătate cu R.F.G., pentru dezvoltarea relațiilor economice avantajoase și a relațiilor culturale, pentru buna colaborare la cauza întăririi securității europene și a păcii în lumea întreagă, pe baza bună pe care o oferă tratatul semnat recent. O importanță serioasă pentru normalizarea si-

tuației în Europa ar avea-o reglementarea unor probleme legate de Berlinul occidental, căreia îi sint consacrate tratativele in curs ale reprezentanților celor patru puteri, a spus în continuare vorbitorul. Considerăm că însănătoșirea situației în legătură cu Berlinul occidental este pe deplin realizabilă. Pentru aceasta, este de ajuns ca toate părțile interesate să manifeste bunăvoință și să elaboreze soluții care să vină în întimpinarea dorințelor populației din Berlinul occidental și să ia în considerare interesele legitime și drepturile suverane ale Repuoiicii Democrate Germane*.Referindu-se propunere a privind Conferința ger. erai-europeană în problemele securității și colaborării. Leonid Brejnev a subliniat că această propunere servește destinderii încordării internaționale și întăririi păcii. Convocarea acestei conferințe, a spus vorbitorul, devine tot mai actuală.

Mitingul de la Hanoi

la cunoscuta țărilor locialiste

în capitala R D. Vietnam a avut loc, intr-o atmosferă entuziastă, mitingul oamenilor muncii din Hanoi cu prilejul vizitei delegației sindicatelor din Republica Socialistă România.în cuvîntul său, tovarășul Vu Dinh. președintele sindicatelor din Hanoi, a salutat cu căldură delegația U.G.SJU. sunliniind că această vizită constituie o manifestare sie a solidarității frățești. a simpatiei și sprijinului oamenilor muncii, al întregului popor român față de poporul mun-

Constantin sindicatetoi

'ele

Solidaritate
cu popoarele Indochinei

Incheierea Conferinței mondiale 
de la HelsinkiLa Stockholm s-au lucrările Conferinței pentru Vietnam, Laos și Cam- bodgia, la care au luat parte delegații din peste 50 de țări, printre care din R. D. Vietnam, Vietnamul de sud. Laos și Cam- bodgia, precum și o delegație a opiniei publice din S.U.A. Din Republica Socialistă România, la conferință a participat o delegație a Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez și a Comitetului național pentru apărarea păcii, condusă de prof, universitar dr. Virgil Cîmpeanu, președintele Comitetului Județean Cluj de luptă pentru pace. Participanții la conferință au adoptat în unanimitate un apel adresat popoarelor din lumea întreagă în care se subliniază că, în urma reluării bombardamentelor a- mericane asupra R. D. Vietnam, războiul din Vietnam a ațin»

încheiat Mondiale

SUCCESE
ALE PATRIOTILOR

CAMBODGIENI• AGENȚIILE DE PRESA relatează că forțele de rezistență populară au reușit luni să izoleze complet întregul efectiv de 30 000 de soldați ai regimului Lon Noi, care participă la operațiunile de pe așa-zisul front de nord. în același timp, forțele de rezistență populară au inițiat o serie de acțiuni ofensive pe întregul teritoriu cambodgian și înaintează rapid spre Pnom Penh.

• MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ALDO MORO, a numit pe Antonio Restivo însărcinat cu afaceri al Italiei la Pekin. El se va afla în acest post — se precizează in cercurile oficiale — pină la numirea primului ambasador ai Italiei in R. P. Chineză.
Sărbătoarea Republicii

L* 1 decembrie, poporul Republicii Africa Centrală sărbătorește 12 ani de la do- bindirea independenței, prilej de trecere in revistă a realizărilor și perspectivelor sale. Actul de la 1 decembrie 1958 reprezintă încununarea eforturilor populației acestei țări pentru eliberarea de sub dominația colonialismului, pentru emanciparea social-eco- nomică. Anii care s-au scurs de atunci au constituit etape de intensă activitate pentru înlăturarea înapoierii e- conomice. a analfabetismului.Situată intre Ciad, Sudan, Camerun și Congo, Republica Africa Centrală se întinde pe o suprafață de circa 617 00'1 kmp și are o populație de aproape două milioane de locuitori. Relieful, cu aspect muntos, presărat cu savane, ascunde imnor- tante bogății. In subsol se allă zăcăminte de aur, diamante, fier și cupru. La fel ea in majoritatea țărilor a- fricane și in Republica Africa Centrală cea mai mare parte a populației lucrează in agricultură. Culturile de manioc, mei, cafea, orez, arahide ocupă suprafețe însemnate. In prezent, se manifestă un interes sporit față de culturile tehnice ce pot asigura dezvoltarea unor u- nități industriale de prelucrare a produselor agricole. Recent, reforma permite folosirea mai echitabilă a suprafețelor arabile. In paralel, se manifestă intense preocupări privind dez-
a fost promulgată agrară, menită a

voltarea unei industrii naționale. La Bangui, capitala țării, au fost date in folosință citeva unități industriale, printre care una de montare a receptoarelor de radio. Ponderea cea mai Însemnată in cadrul industriei o ocupă industria extractivă și, ir special, extracția diamantife- ră, care aduce țării 50 la sută din valoarea totală a exporturilor.Printre cele mai recente preocupări ale oficialităților de la Bangui se înscrie și crearea unei monede naționale, care să răspundă actualelor necesități ale economiei țării.Republica Africa Centrală promovează pe plan extern relații de înțelegere și cooperare cu toate statele, pe baza principiilor respectului reciproc, egalității in drepturi, militind activ împotriva rasismului. colonialismului și imperialismului. Intre Republica Socialistă România și Republica Africa Centrală au fost statornicite prietenești, de multilaterală. O contribuție importantă la relațiilor de prietenie dintre cele două țări a constituit-o vizita în țara noastră a generalului Jean Bedel Bokassa, șeful Republicii Africa Centrală.Cu prilejul sărbătorii sale naționale, poporul și tineretul român adresează Republicii Africa Centrală sincere urări de noi succese pe drumul păcii și progresului.

relații colaboraredezvoltarea

I. TIMOFTE

iutată

IUn reportaj la ti despre Indochina se refuză incursiunii inexotic. Pitorescul — real și expresiv — al acestor tărâmuri de Asie superbă se transcrie in carnetul de însemnări cu litere subsidiare. Peisajul natural de aici, intotdeauna insolit pentru retina europeană, se lasă considerat numai in treacăt. Mitologia fabuloasă legendele crunte sau grațioase — ca Și arhitectura tradițională sau particularitățile culinare — sint colectate de reporter numai ca niște elemente secundare, valoarea lor fiind apreciată de acesta numai și numai in măsura-n care pot Fi folosite ca material de referință, de explicare a prezentului concret — social, politic. economic, cultural ■— deci a perimetrului material și spiritual in care-și trăiește aceastăparte a lumii clipa de-acum.—O clipă fierbinte, puternic și continuu tensionată, eroică Nesfîrșită Care durează de un pătrar de veac. Care poartă numele negru al războiului. Care face ca silabele Vietnamului — iar mai recent acelea ale Laosu- tuj și Cambodgiei — să fie rostite. pe toate meridianele planetei. eu amestecul de neliniște, indignare, compasiune, remuș- care, admirație și dragoste pe care, poate, manualele de istorie ale viitorului le vor sintetiza sub denumirea de .emoțiaTocmai din pricina acestei e- moții — trăită de semnatarul acestor rinduri eu »tit mai puternic și mai direct eu cit statutul său de călător in Republica Democrată Vietnam nu era acela al unui turist ci al unui

— Miine. imi spune tovarășul Ooar.g. translatorul, este Sărbătoarea miezului de toamnă, sărbătoarea copiilor—IIISărbătoarea miezului de toamnă. Denumirea aceasta, oarecum gravă, ar putea să sugereze, pentru experiența simbolistică a Europei. liniști de anotimp rotund eu sevele obosite de coacere și resemnate intru cules.In realitate, este • sărbătoare a exploziei lunare, revărsată a- sopra celor mai delicate și prețioase fructe din rite se ivesc pe aceste meleaguri de Asie fecundă : copiii. Un eveniment anual, desfășurat la dimensiu- nea-ntregii țări și mărturisind respectul față de • tradiție milenară. păstrată eu grijă, in ciuda oricăror vicisitudini, și îmbogățită, in condițiile orindui- rii socialiste eu noi valențe.—In anii de după Eliberare. Încă din 1945. însuși președintele Ho Și Min. marele om de stat 5i poet, a prezidat această sărbătoare. indrumindu-i desfășu

spițele —, de priviri fulgerîn- du-ne vesel (Ceau dom chi !), de danturi albe seînteind zim- betc incandescente, de siluete grațioase ivindu-se și dispărînd — mai totdeauna cite două pe același cadru — după cum sînt luminate de lanternele copiilor deveniți, pentru o noapte, licurici.Iar aceste miriade de licorni, traiectind ca niște trasoare au ralenti mediul de iradiere umană care ne-nconjoară. s-au străduit vrăjitorește, fiecare, să capete o altă înfățișare, cit mai nebănuită. cit mai măiastră. Căci, potrivit tradiției, cei ce se-ntrec cu luna trebuie să se-ntreacă și ei intre ei. Și astfel, țopăind harnic și isteț printre biciclete, că- lărindu-le acrobatic ori stind poponeț pe scăunelul de la spatele tatălui sau mamei, ei ne o- feră o paradă sui generis a lam- pioanelor... Unul a luat chip de stea rubinie, altul etalează un obraz de maimuță pala. Un co- costîrc de deltă, albastru c»-n desenele pe bambus (sau ca-n Sadoveanu) se-ntilnește, cordial și egal în strălucire, cu o ra
LICURICII

proporții primejdioase. în ciuda asigurărilor privind năzuința spre pace. Statele Unite au extins agresiunea asupra tuturor țărilor din Indochina. Conferința mondială cheamă pe toți oamenii de bunăvoință să întărească solidaritatea cu popoarele din Vietnam, Laos și Cam- bodgia.. Participanții la conferință au programul în direcția din lumea agresiuniidezbătut și aprobat de acțiune îndreptat activizării mișcării întreagă împotriva S.U.A. !n Indochina. tt®
Vizita delegației P.C.R.

ziarist de cotidian, trimis de redacție ca să vadă și să scrie —. armii din pricina ei. in cele ee urmează vor fi evitate considerațiile privitoare la pitoresc, la exotic—. Palmierii, lotușii, bananierii. arborii, nucii de cocos sau ai paradisiacului fruct numit 
cukv pagodele cu cite un Budha de patru tone, in bronz negru, legendele despre zeul benefic Broască-testoasă sau despre Arbaleta fermecată, delicatele cântece recitate în legănarea macilor sampane și a marilor onci. ritualurile de visătoare (arma înmuiată in sângele fiecărui tigru răpus), ca si acelea de dragoste (ceremo- malu] dăruirii betelului. de către fată băiatului îndrăgit), toate acestea, tentante oricind pentru • dare de seamă reportericească tă se știe, mult râvnite de citi

Regiunile flamande din nord- vestul Belgiei au constituit obiectul vizitelor de dummică ale delegației Pirtdoii Commuat Român. condusă de tovarășul Manea Mănefcn, memora al Com- tetuhri Executiv, secretar al CC. al P.CJL, care se a£ă în Belgia la invitația Pirtfdrdx Sorianst Belgian.La Bruges, membrii delegației au fost întimpinați de Andre Le- gein, deputat permanent al P.S.B. în Consiliul provincial, și de Omaar Carpeles. senator socialist In cadrul cordialei întrevederi care a avut loc, gazdele și-au exprimat satisfacția de a

Ziua de 29 noiembrie. Ziua republicii, a fost sărbătorită în toată Iugoslavia prin numeroase manifestări, adunări festive, sesiuni ale unor instituții științifice, programe culturâl-artis- tice, precum și festivități de inaugurare a unor obiective e- conomice.In numeroase colective de muncă, universități 1 rești și populare. In școli au fost organizate conferințe ia cadrul cărora a fost evocat e- venimentul istoric de la 29 noiembrie 1943.

de-a S»-a ar..-.ersir. a e- rii țări: de sub ;_gul fas-
mu:

GREVĂ GENERALĂ 
ÎN ANGLIA? deau• APROXIMATIV 5W« MUNCITORI BRITANICI hotărit pir. 4 In prezent să răspundă apelului la declanșarea unei greve generale de 24 de Ore in ziua de 8 decembrie, lansat de grupul sindical „Comitetul de legătură pentru apărarea Trade Unionurilor*. Comitetul, care cheamă nrfunci- torii la grevă pentru a protesta contra proiectului guverna------- "-------------------- iți- inva. . . a1 000 000 de sindica

mental de reformă a legisla; ei sindicale, apreciază că proiectata acțiune grevistă putea conta pe participarea cel puțin * ’ ’ “liști.

mare’* ectiirtatea <je socialistă a țării

ist; la populație: riale• ÎN SALA DE FESTIVITĂȚI a Institutului pedagogic V. t Lenin din Moscova a avut loc la 30 noiembrie o seară consacrată împlinirii a 90 de ani de Ia nașterea remarcabilului publicist, scriitor și militant pe tă- rim social, român, N. D Cocea.
„Rabotnicesko Delo“ despre

relațiile bulgaro-iugoslave
„Fiind state vecine și avînd a- oeeași orinduire, socialistă, există premise extrem de importante pentru dezvoltarea și lărgirea colaborării reciproc avantajoase între R. P. Bulgaria și R.S.F. Iugoslavia", scrie „RABOTNICES- KO DELO“. „Ceea ce s-a făcut pînă acum în această direcție nu epuizează nici pe departe posibilitățile celor două țări, posibilități care se lărgesc și se îmbogățesc pe măsura dezvoltării economiei lor, relevă ziarul. O asemenea evoluție a colaborării va

fi nu numai în folosul popoarelor bulgar și iugoslav, d ea va juca un rol important în îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate și, de aici, și în ameliorarea situației generale în Balcani, la care Bulgaria și Iugoslavia pot și trebuie să-și aducă contribuția lor de mare însemnătate. Conținutul principal al relațiilor bulgaro-iugoslave ar trebui căutat nu în deosebirile existente între cele două țări, ci în aspirațiile spre colaborare reciproc avantajoasă, spre bună vecinătate”.

tor. le vom trata estompat — și numai ca pe un auxiliar aminindu-le descrierea largă, frontală pentru un timp maisenin al Vietnamului, pentru o elipă limpede și calmă O clipă intens dorită de Vietnam șă de întreaga mneaire. dar care clipă — « știm prea bine că poporul
tncrui

nu uită acesta — o- a sosit iacă
nRa-wv — se-pteT.be :e *70. De ia aeroport, cromul spre oraș trece peste Fluviul Roșu. Legendarele valuri sint intr-adevăr Stacojii. Mai cu seamă, mi se spune, in zori și acum, in lumina amurgului, cind Și pâ* mintul malurilor pare de jar sau desprins dintr-o pinză lu- crată-n terra di Siena. De un roșu intens sint și vitele de povară care pasc lingă apă („Leș merveiEeux bouffles Minunății bivoli roșii 1 așa mi-i lăudase, in avion, un tovarăș de la Departamentul vietnamez al agriculturii. ce se-ntorcea in patrie după o vizită in Europa. Ei sînt „tractoarele vietnameze*). Și, tot roșii, reflectind culoarea înconjurătoare, par trupurile ude ale bărbaților care se răcoresc de arșița zilei in apa neafundă de lingă țărm. Mașina în care ne aflăm — o Mercedes venerabilă — ii trece lin în revistă și oamenii supli, cu busturile goale, ne salută fluturind brațele : Ceau dom chi ! Salut, tovarăși ! Gestul are în el ceva atlt de apropiat, de familiar, incit. Ia zece mii de kilometri de țară, mă simt dintr-o dată ca acasă, ca atunci cind merg să scriu despre cooperatorii din Dobrogea sau din ostroavele mehedințene. Numai că... Unul dintre oameni, ridicind brațul, dezvăluie, in coaste, o cicatrice mare, adincă, mai roșie decit restul trupului. Este desigur, un soldat. Sau un fost soldat. Sau, cine știe, poate un civil, victimă a bombardamentelor de pină acum doi ani. Ceau dom chi !„. Acum salutul acesta capătă alt sens, iar eu îmi notez astfel prima impresie de pe a- ceste păminturi sfîrtecate : O cicatrice—Sub imperiul ei, pătrunzind pe podul masiv, din fier negru și vechi, mă surprind cercetind oamenii cu care ne-ncrucișem — pedeștri sau pe biciclete, purtători de căști din pinză și carton presat sau de coifuri vietnameze din fibră fină și trainică de cocotier — cu gindul să descopăr ce urme de răni poartă fiecare pe trupurile suple, imbricate in straie de pinză sau de doc ușor... E primul gind care mă muncește aici, un gind ivit brutal în primul sfert dc oră de cind mă aflu Pe pămintul roșu al Vietnamului și intuiesc că gindul acesta nu mă Va Părăsi nici in timpul acestei călătorii, nici după ce mă voi fi-ntors acasă. Niciodată... Ca o încredințare, ca o intărire in metal a acestei certitudini, suprastructura podului imi arată armătura neagTă, mușcată sălbatec de schije, ea un fragment de cutie toracică plină de cicatrice. Ceau dom chi !...Trece, pe bicicletă, o femeie tinără — siluetă sobră-delicată in costumul negru și alb, uniformă a tuturor femeilor din această parte a lumii. Pe portbagaj stă cuminte, ca pe un scăunel, un puști de cinci-șase ani, in maiou. Strînge la piept cu grijă o stea-lampion din hirtie colorată, foarte asemănătoare stelelor noastre de colind.

Ccy Dua, un elev de 14 ani al școlii de artă din Hanoi,, a 
schițat, chiar in cornetul reporterului, un fragment de peisaj 

din Parcul Reunificării.

HANOIULUI
De la trimisul nostru

PETRE DRAGU

rarea către educație revoluționară, patriotică, oficializînd-o, adresind copiilor, la fiecare e- diție, cite un mesaj dc felicitare și-ndemn. intiinindu-se cu ei și siind de vorbă cu micuții sărbătoriți—...Tradiția acestei sărbători ? Povestită oricit de sec, se arată > fi ea însăși un poem. (De altfel, aura nobilă a poeziei mbracă totul in aceste locuri. De pildă, oamenii poartă nume le plante — Pe visătoarea tovarășă Ai Lam ar trebui s-o rhemăm, in traducere. Iubiți pădurea ! — sau de calități spirituale — numele îndatoritorului Qoang înseamnă Cuget generos — iar arborii sint numiți cu însușiri ale regnului animal — în Parcul Reunificărij aveam să ne odihnim la umbra unui Vu Sua. pom fructifer transplantat in mod simbolic din Sud, al cărui nume înseamnă : Sinul- cel-darnic-in-lapte). ...Tradiția spune, deci, că. din totdeauna, pe aceste meleaguri, in miezul lui septembrie, atunci cind luna iși desenează pe cer cel mai larg diametru și cea mai intensă lumină, copiilor li se cuvine cinstea gingașă de a se-ntrece-n strălucire cu astrul nopții. Care pe care ! Și astfel, in noaptea Sărbătorii miezului de toamnă, toți copiii Vietnamului se transformă-n licurici, in roiuri strălucitoare, năzuind să-nvingâ luna și s-o cucerească. Dar să-i privim.IV...Citi copii numără Hanoiul • O sută de mii ? Două sute de mii ? Desigur, o cifră exactă am putea obține de indată de Ia îndatoritoarele gazde care sint activiștii Comitetului vietnamez pentru relații culturale cu străinătatea. Dar chiar dacă această cifră exactă ar fi una astronomică, ea tot ne-ar apărea săracă față de imaginea revelatoare, de basm amețitor, pe care ne-o o- feră. in această noapte, cei mai tineri cetățeni ai capitalei nord- vietnameze....înaintăm in noapte, la pas. in venerabilul Mercedes, pe un teritoriu care ar trebui să fie un larg bulevard asfaltat, dacă nu ni s-ar arăta, acum, ca un fluviu cu valuri de... biciclete. Mai de grabă un fel de materie densă, greu de definit, o ..pastă" de metal și cauciuc, de aripi strălucitoare curbate ca niște iatagane, de săgeți rotite lin —

chetă interspațială. de fosfor. Un dragon fugărește un fluture mai mare ca el dar, de frică, galben ca șofranul. Dansează pe tipsia unei minute ridicate deasupra capului un întreg pilc de cocotieri cit degetul mic (lumînărele ?) iar armonica de hirtie indigo de-alături nu numai că ține ritmul dar și luminează. Sînt, în valul de luminițe, pisici siameze, crapi și crabi, elicoptere și flori de lotus, construcții abstracte și căsuțe ca toate căsuțele... Dar,

REDAffȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l Bueurețtl, Piața „SetnteH*, Tal, 17.80.10, 17.60,80, Abonamentele »e taa la oficiile poștale și dlfuzorll din tntreprlnderi șl Instituții

puri de oameni. De toate culorile și proporțiile. Plăsmuite din cele mai negîndite materiale . Chipuri de oameni ! Cu cele mai năstrușnice fizionomii : rubiconde ca Bran sau uscate precum Don Quijotte» nătîng-vi- sătoare sau idealizat-corecte, sofisticate în filigran sau expediate în trei linii... Dar toate avînd una și-aceeași caracteristică : nici o urmă de răutate. Numai bucuria luminării dinăuntru iAșadar, sub cerul patriei lor— de-atîtea ori cupolă tragică— copiii Vietnamului salută spațiile acestei lumi cu chipuri de oameni luminate de bucurie. Ca o menire adresată umanității ? Ca o speranță ? Ca amîn- două la un loc dar, mai cu seamă, ca un memento....Căci, nu trebuie să uit să vă spun : largul bulevard, acum matcă a fluviului de licurici mai păstrează încă urme ale raidurilor crunte : ziduri zdrelite, copci de adăpost în pavaj, răni in trunchiurile copacilor planturoși. La fel, unii dintre oamenii veseli de pe biciclete (ce semne de răni vor fi pur- tînd ei sub cămăși ?) nu și-au desprins încă de pe căștile de plută plasele de camuflaj, cu pene și rămurele. Și, de asemenea, nu trebuie să uit să vă reamintesc că monumentalul pod de fier de peste fluviul Roșu — unde stătusem de vorbă ieri cu preșcolarul Hoc (în traducere: Cel studios) în timp ce-și meșterea dragonul de nuiele pentru sărbătoarea de azi —, iși păstrează cicatricele violente lăsate în metal de bombe. De pildă, traversa pc care ședea copilul, cioantă, părea un genunchi de invalid....In mașină, Do Duk Qoang, interpretul, veteran al luptei de rezistență dar arătînd Ia 50 de ani ca de 25, privește grav peisajul efervescent al bulevardului. încerc o glumă :— Combien des neveaux et des beaux fils avez vous, mon vieux ? Cîți nepoți ai, bătrîne ?— J’ sais pas. Nu știu.La început cred că mi.a.n- tors gluma dar rănrin cu noua replică pe buze cind inii spune :— Am doi frați și-o soră rămași în Sud. E mult de-atunci. N-au putui scăpa... Am primit vești vagi că ar mai trăi, că s-ar fi căsătorit și că fiecare dintre ei ar avea copii. Am deci nepoți. Dar nu știu cîți... Anii trec...— Iartă-mă, mon vieux !— Nu face nimic ! V’ faites pas des problemes.VNoaptea tîrziu, în vreme ce-mi notez toate acestea sub ventilatorul profund zumzăitor, cu palete cit aripile de planor, din camera de la Hotelul Re- unificării, mă gîndesc că urmele războiului, cicatricele celor 25 de ani tragici nu trebuie căutate numai pe zidurile caselor, in metalul podurilor sau pe trupurile oamenilor....Este ceea ce-mi propun să fac, incepind chiar de miine cind, împreună cu Qoang-cel- care-nu-și-cunoaștc-nepoții, vom porni spre legendara provincie Hoa Binh.
Hanoi-Bucurefti, septembrie- 

octombrie 1970.
★

P. S. La data cind citesc șpaltul acestor rinduri, agențiile de presă ne-au adus vestea îngrijorătoare, dureroasă, flespre noi bombardamente americane asupra Vietnamului de Nord. Sînt citate în comunicate nume de provincii și localități pe care, cu numai cîteva săptâmîni înainte le străbătusem cu pasul, cu- noscînd la fața locului eforturile de reconstrucție ale prietenilor vietnamezi..." Cu gîndul la ei, însemn aceste rinduri ca pe o răsfrîngere a „emoției indo- chineze", sentiment despre care vorbeam la-nceputul acestui reportaj, și a cărui semnificație, pentru poporul nostru înseamnă: sprijin, prețuire, solidaritate.P. D.mai cu seamă, sînt multe chi-
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