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MllNE ÎNCEP ÌN CAPITALĂ LUCRĂRILE

COOPERATIVELOR AGRICOLE OE PRODUCȚIE

FORUM AL
RĂSPUNDERII

Șl COMPETENȚEI

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI PE TARĂ 
A CADRELOR DE CONDUCERE DIN ÎNTREPRINDERI

$1 CENTRALE INDUSTRIALE Șl DE CONSTRUCȚIISîmbătă, la ora 8 dimineața, au fost reluate în plen lucrările Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale industriale și de construcții.Participanții au întîmpinat cu vii și îndelungi aplauze sosirea în sala de ședințe a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Niculescu- Mizil. Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Iiie Verdeț. Maxim Berghianu, Flo- rian Dănălache. Constantin Dră- gan, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- tec. Constantin Băbălău, Petre Blajovici. Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion Ili- escu, Carol Kiraly, Vasile Pati- lineț, Ion Stănescu. Iosif Uglar, Richard VVinter, Cornel Burtică, Mihai Marinescu, Ion Pățan.Alături de delegații la Conferință în sală se aflau numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat.Lucrările primei ședințe au fost prezidate de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. prim-vi- cepreședinte al Consiliului ds Miniștri.In continuarea discuțiilor generale, pe marginea problematicii majore înscrise pe ordinea de zi a Conferinței, au luat cu- vîntul tovarășii Mircea Tofan, inginer-șef Ia Trustul de construcții industriale — Pitești, Ioan Buda, director general al Centralei de aluminiu — Slatina, Ion Cazacu, secretarul Comitetului de partid de la Uzina de construcții de mașini — Reșița, Vasile Trifănescu, director general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului — Bistrița-Năsăud, Ana Mureșan. președinte al Comitetului Sindicatului de Ia Filatura din Oltenița, Valentin Ioniță. director tehnic la Grupul industrial de petrochimie — Brazi, Boleslav MU1- ler, director al Uzinei metalurgice de metale neferoase — Copșa Mică, Iulian Tudose, director al Grupului de șantiere de construcții industriale — Tîr- goviște, Aneta Feodorov. inginer ia Uzinele textile „Moldova“ din Botoșani, Petru Roman, director general al Centralei cărbunelui — Petroșeni, Grigore Sandul, directorul Hidrocentralei de la Porțile de Fier, Mihai Liculescu, director general al Grupului de uzine pentru apa- rataj și mașini electrice — Cra- iova, Radu Prișcu, rectorul Institutului de construcții din. București. Ion Cosma, muncitor- lăcătuș la Uzinele de mașini agricole „Semănătoarea" din București, Alexandru Iliescu, secretar al Comitetului județean — Suceava al P.C.R., și Gheorghe Trică, director general al Centralei industriale de autocamioane și tractoare — Brașov.Discuțiile din plenul Conferinței și din cele 19 comisii constituite pe ramuri și subramuri de specialitate au avut un caracter de lucru, fiind axate pe cele mai actuale și mai importante cerințe de care depinde progresul continuu al industriei și construcțiilor — sectoare a căror dezvoltare prioritară se situează în mod constant în atenția partidului și statului nostru. Pornind de la analiza activității desfășurate în centrale și întreprinderi pentru aplicarea măsurilor stabilite de Conferința națională și Congresul al X-lea al partidului, în scopul perfecționării, organizării, planificării și conducerii economiei naționale, vorbitorii au abordat, prin prisma situațiilor concrete din unitățile pe care le reprezintă, o gamă largă de aspecte — de la modul de exercitare a atribuțiilor centralelor, îmbunătățirea relațiilor dintre întreprinderi, centrale și ministere, creșterea rolului factorilor economico-fi- nanciari și ridicarea calitativă a activității economice, la pro-
(Continuare în pag. a IV-a)
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DIN CUVÌNTUL
PARTICIPANTILDR
LA CONFERINȚĂ

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCUStimați tovarăși.Conferința pe țară a cadrelor <ie conducere și a reprezentanților oamenilor muncii din industrie și construcții se înscrie ca un eveniment de importanță deosebită in viața economică și socială a țării, constituind o expresie elocventă a democratismului orinduirii noastre socialiste, a participării maselor largi populare ia făurirea conștientă a destinului lumiqos al României socialiste. (Aplauze puternice, prelungite). A devenit, după cum se știe, o practică permanentă a conducerii partidului și statului nostru de a se consulta cu activul de partid și de stat, cu cadrele din diferite domenii de activitate, cu masele largi de oameni ai muncii la elaborarea tuturor hotărîrilor și măsurilor care privesc dezvoltarea economică și sociai-politică a țării, Ia elaborarea legilor, a actelor fundamentale de guvernare a statului. Aceasta asigură ca deciziile de care depinde mersul înainte ai societății noastre să fie cu adevărat emanația voinței și înțelepciunii maselor populare, să corespundă intereselor supreme ale patriei, ale poporului și totodată să mobilizeze energiile și capacitatea creatoare a întregii națiuni în lupta pentru înfăptuirea lor. Viața confirmă că această practică democratică întărește continuu unitatea poporului în jurul partidului, încrederea maselor in politica sa marxist-leninistă. dezvoltă coeziunea societății noastre socialiste. (Vii și puternice aplauze).La conferință sint prezenți 6 000 participanți : directori de întreprinderi și centrale industriale și de construcții, muncitori fruntași, maiștri, ingineri și economiști, secretari de partid și președinți de sindicate din u- nitățile de producție, cadre de conducere din ministere și organe economice centrale, prim- secretari ai comitetelor județene, alți activiști de partid ; la consfătuire participă, de asemenea, majoritatea membrilor Comitetului Central al partidului și membrii guvernului. (Aplauze puternice). Putem deci spune că această conferință reprezintă tot ceea ce are mai bun societatea noastră socialistă in domeniul conducerii activității economice. (Vii aplauze)Conducerea partidului și statului a organizat această reuniune, acum, la începutul noului cincinal, în scopul dezbaterii multilaterale a sarcinilor ce ne stau în față pentru realizarea în cele mai bune condiții a programului de dezvoltare a industriei și construcțiilor în perioada 1971—1975, precum și a măsurilor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării activității economice.In timpul lucrărilor au luat cuvîntul 732 de tovarăși, care au relevat pe larg, atit marile succese obținute de întreprinderile industriale și de construcții, cit și unele lipsuri care se mai manifestă în diferite sectoare de activitate. Au fost formulate mii de propuneri valoroase, s-au a- dus critici îndreptățite la adresa unor ministere și a altor_ organe centrale. Este drept că ne așteptam ca participanții la discuții să aibă și o poziție mai autocritică, să vadă și deficiențele din întreprinderile și centralele pe care le conduc, pentru că astfel conferința ar fi avut maj mult de cîștigat. Sper însă că lipsa unei analize a neajunsurilor proprii va fi compensată — Ia întoarcerea acasă — cînd în cadrul conducerilor colective, împreună cu organizațiile de partid, în lumina dezbaterilor din conferință, se vor trage concluzii pentru activitatea fiecărei întreprinderi și unități economice. (Aplauze). In același timp, reuniunea a prilejuit un larg schimb de păreri și de experiență.Dezbaterile Conferinței au e- vidențiat că dispunem de cadre valoroase, cu o înaltă pregătire profesională și politică, cu o bogată experință, cu calități de organizatori și conducători ai întreprinderilor noastre economice. care abordează cu răspundere și competentă sarcinile de bază ale dezvoltării industriei. problemele construcției socialiste în etapa actuală. A- ceasta constituie o nouă confirmare a faptului că în anii construcției socialiste s-a format un puternic corp de cadre tehnice 

și de conducere în industria noastră pe deplin capabil să rezolve cu succes problemele pe care le ridică revoluția tehnico - științifică, organizarea modernă a producției, construcția economiei socialiste. (Aplauze).Iată de ce putem aprecia ca foarte bune rezultatele Conferinței, expri- mîndu-ne convingerea că lucrările sale vor exercita o puternică influență asupra activității tuturor unităților din industrie și construcții, asupra întregii economii naționale, îi vor mobiliza pe toți oamenii muncii pentru transpunerea în viață cu fermitate a politicii partidului de înflorire multilaterală a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Importanța acestei Conferințe rezidă în primul rînd în faptul că industria constituie factorul hotăritor al progresului econo- mic-social general al țării ; de dezvoltarea în ritm susținut a industriei depinde realizarea obiectivului fundamental stabilit de Congresul al X-lea — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. De asemenea, construcțiile constituie un sector important al economiei naționale, chemat să asigure înfăptuirea vastului program de investiții, ridicarea noilor construcții industriale, a- gricole și social-culturale. Ponderea acestor sectoare in economia națională este relevată de faptul că, în formarea venitului național industria contribuie cu aproape 65 la sută, iar construcțiile cu circa 10 la sută.Sint cunoscute eforturile făcute în anii socialismului pentru industrializarea socialistă a țării. De-a lungul întregii perioade de edificare a noii orîn- duiri, Partidul Comunist Roman a promovat cu fermitate politica de industrializare socialistă, ca o condiție fundamentală a lichidării înapoierii economice moștenite din trecut, a creșterii avuției naționale, a făuririi unui nivel de viață ridicat pentru întregul nostru popor. Această politică, însușită și transpusă cu hotărire în viață de clasa muncitoare, de întregul popor român, a schimbat din temelii înfățișarea țării. Structura economică a României a căpătat un caracter industrial tot mai pronunțat.Un loc de cea mai mare importanță în procesul de industrializare a avut cincinalul 1966—1970. In mod deosebit trebuie menționate realizările obținute în cursul acestui cincinal în dezvoltarea și diversificarea producției industriale, în ridicarea nivelului calitativ al activității economice, în orientarea fermă a industriei românești în funcție de cerințele și exigențele revoluției tehnico- științifice mondiale, precum și de necesitatea valorificării la un nivel superior a resurselor țării, a potențialului nostru material și uman. Cincinalul trecut a marcat, de asemenea, un moment de seamă în dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, în politica de înflorire economi- co-socială a tuturor județelor țării.Ca urmare a succeselor obținute. în 1970 producția industrială a fost de 17 ori mai mare decit in 1938. Dezvoltarea potențialului nostru economic este grăitor ilustrată de faptul că la sfîrșitul cincinalului trecut volumul fondurilor fixe din sfera productivă depășea de peste 4,4 ori nivelul din 1950, Creșteri în-

semnate au fost înregistrate Ia o serie de produse și ramuri industriale de bază. Astfel, față de nivelul antebelic, producția de oțel a crescut în 1970 de 23 ori, a industriei construcțiilor de mașini de 48 ori, a industriei chimice de 92 ori. producția textilă de 11 ori, de încălțăminte de 14 ori, confecții de 23 ori. de zahăr 4 ori, ulei 15 ori. de carrtc și produse din carne de 2.5 ori.Aceste cîteva date vorbesc de la sine despre avintul înregistrat de industria noastră socialistă în această perioadă, despre puternicul dinamism al economiei românești. Sporirea și diversificarea producției, îndeosebi în sectorul construcțiilor de mașini, a făcut posibilă afirmarea României ca exportatoare a u- nor produse care in tirecut erau importate. De asemenea, merită menționat faptul că în cincinalul trecut industria românească a asigurat peste două treimi din necesarul de mașini și utilaje al țării.în perioada Ia care mă refer s-au obținut importante succese în ridicarea nivelului tehnic și în îmbunătățirea calității producției, în creșterea competitivității pe piața externă a produselor industriei noastre.Procesul industirializării a determinat profunde schimbări în întreaga viață economică și socială a țării. Au cunoscut o remarcabilă dezvoltare forțele de producție, ceea ce a avut o puternică înrîurire asupra civilizației materiale a societății noastre, asupra standardului de viață al poporului, asupra progresului tehnico-științific. Pe baza industrializării s-au dezvoltat și celelalte ramuri ale economiei naționale, s-a asigurat un.avint neîntrerupt ai tuturor regiunilor și localităților țării, s-a dezvoltat invâțămintul de toate gradele, a cunoscut o puternică extindere rețeaua de ocrotire a sănătății publice, a înflorit știința, cultura și arta. înfăptuirea cu succes a industrializării a verificat incă o dată în practică e- roismul clasei noastre muncitoare, forța și consecvența spiritului său revoluționar, hărnicia și capacitatea de a asigura progresul multilateral al țării. (Aplauze puternice, prelungite). Preluind din mina burgheziei fabricile și uzinele, bogățiile naționale, clasa muncitoare s-a dovedit în stare să le gospodărească incomparabil mai bine și să Ie dezvolte neîncetat în interesul întregului popor. Ea a dus cu cinste pe umerii săi greul industrializării, a luptat cu abnegație și a făcut sacrificii pentru ca această operă vitală pentru națiunea noastră să triumfe, stimulind prin exemplul său energiile și avintul întregului popor. In crearea industriei noi, ca și in întreaga operă de construcție socialistă, 

clasa noastră muncitoare s-a achitat și se a- chită cu succes de misiunea sa de clasă conducătoare a societății, asigurind mersul ferm inainte al patriei pe calea unei vieți libere și prospere. (A- plauze puternice). In opera de conducere a țării s-a cimentat alianța clasei muncitoare cu țărănimea cu intelectualitatea și celelalte pături sociale muncitoare — baza de granit a orinduirii noastre — s-a întărit unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează : „P.C.R.“ — „P.C.R.“).Succesul operei de industrializare a țării și în general de construcție socialistă, pune în relief justețea întregii politici a partidului nostru care exprimă interesele vitale ale poporului, învederează rolul uriaș pe care partidul l-a jucat și îl joacă în conducerea destinelor națiunii pe calea civilizației socialiste și comuniste, modul e- xemplar în care el își îndeplinește misiunea istorică încredințată de clasa muncitoare, de întregul nostru popor. Dezvoltarea ascendentă a industriej pune, de asemenea, în evidență rolul important jucat de statul nostru socialist în organizarea vieții sociale, îndeplinirea cu succes a funcției sale primordiale de conducere a activității de făurire a bazei tehnico-ma- teriale a socialismului în România.Trecînd în revistă vasta activitate desfășurată pentru industrializarea țării, avem toate temeiurile să privim cu satisfacție mărețele realizări obținute— rod al muncii entuziaste a clasei muncitoare, a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, care înfăptuiesc cu încredere și hotărire politica partidului, făurindu-și o viață nouă, liberă și prosperă, (Vii și puternice aplauze).După cum este cunoscut, planul cincinal 1971—1975 pe care am început să-l realizăm cu succes, pune sarcini deosebit de mari in fața industriei și construcțiilor, atit de ordin cantitativ, dar mai cu seamă de ordin calitativ. în 1975, producția industrială va fi de 28—30 de ori mai mare decît în 1938. Producția de oțel — care după cum știți este unul din indicatorii de bază ai nivelului de dezvoltare industrială ai unei țări— se prevede să crească în 1975, comparativ cu 1938. de circa 33—34 de ori. Ritmuri înalte de creștere va cunoaște, de asemenea, industria constructoare de mașini și a prelucrării metalelor, a cărei producție va fi în 1975 de 92—98 de ori mai mare decît în perioada antebelică, ceea ce înseamnă că în trei zile vom realiza de fapt producția din 1938. O deosebită dezvoltare vor cunoaște electronica și automatica, producția de utilaje tehnologice și mașini-unelte, construcția de nave și alte subramuri noi care vor deține o pondere tot mai importantă în totalul industriei constructoare de mașini. La rîn- dul său, industria chimică va a- vea o producție de circa 200 de ori mai mare, ceea ce înseamnă că într-o zi si jumătate vom realiza producția din 1938. Un progres sensibil va cunoaște producția bunurilor de consum, — industria ușoară urmind să crească pînă în 1975 de 22 ori, iar industria alimentară de a- proape 9 ori. Actualul cincinal prevede, de asemenea, dezvoltarea și modernizarea în continuare a agriculturii, ceea ce va 

crea condiții pentru sporirea substanțială a producției agricole vegetale și animale. Deoarece luni începe Congresul cooperativelor, nu doresc să mă o- pr<*sc  acum Ia problemele agricole.Nu doresc să citez și alte date și prevederi ale noului cincinal, deoarece ele vă sint bine cunoscute. Consider că este însă necesar să menționez că realizarea vastului program de dezvoltare economică și socială adoptat de Congresul al X-lea va apropia mult România de țările avansate din punct de vedere economic, va crea o puternică bază tehni- co-materială pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, va asigura crearea condițiilor pentru trecerea treptată la comunism. (Aplauze)înfăptuirea obiectivelor trasate de Congresul al X.-lea al partidului cere eforturi susținute din partea tuturor oamenilor muncii, concentrarea forțelor întregului popor în lupta pentru dezvoltarea și modernizarea industriei noastre socialiste. Avem deplina convingere că întregul popor va acționa cu fermitate pentru a transpune în viată acest luminos program, ri- dicînd patria noastră socialistă pe noi trepte de progres și bunăstare materială și spirituală. (Vii și puternice aplauze).Aflindu-ne în al doilea an al cincinalului, putem face o apreciere și mai realistă asupra posibilităților de îndeplinire a prevederilor planului. Recent a fost dat publicității comunicatul privind rezultatele primului an al cincinalului. Aceste rezultate demonstrează că programul stabilit de Congresul al X-lea se înfăptuiește cu succes. Producția industrială a crescut cu 11,5 la sută față de 1970, de- pășindu-se cu 2 la sută prevederile planului. Producția agricolă a fost mai mare cu 14,1 la sută față de media anilor 1966—1970. Venitul național a crescut cu 12,5 Ia sută față de 1970, reflectind atit dezvoltarea cantitativă cit și progresele calitative care au avut loc in economia noastră.In ce privește planul pe 1972, în luna ianuarie producția industrială a fost cu peste 13 la sută mai mare decît în aceeași Tună a anului care a trecut.Toate aceste rezultate demonstrează în mod concludent realismul obiectivelor planului cincinal, faptul că dispunem de tot ce este necesar pentru îndeplinirea și chiar depășirea prevederilor sale. (Aplauze). Realizarea prevederilor pe care ni le-am propus, dinamismul dezvoltării industriei dovedesc forța economiei noastre, uriașele ei resurse, capacitatea orinduirii socialiste de a asigura progresul material și cultural rapid, energia neobosită cu care poporul, condus de partid, edifică noua societate. In fața o- biectivelor importante stabilite de Congresul al X-lea. unii comentatori din străinătate au exprimat oarecari neîncrederi în posibilitatea României de a susține un asemenea vast program. Viața, faptele sînt cel mai corespunzător răspuns. Poporul român, liber și stăpin pe soarta sa, strîns unit în jurul partidului comunist, este hotărît să facă totul pentru a lichida urmele înapoierii moștenite din trecut, pentru a asigura avintul neîntrerupt al forțelor de producție, al economiei, științei și culturii, pentru a-și făuri o viață demnă, un viitor luminos și prosper, ocupindu-și locul ce i. se cuvine în rîndul marii familii a națiunilor lumii, adueîn- du-și contribuția activă la progresul universal. (Aplauze puternice. prelungite).Pentru succesele obținute, doresc să adresez. în numele conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări muncitorilor, tehnicienilor. inginerilor și specialiștilor din industrie și construcții, tuturor oamenilor muncii din patria noastră care înalță edificiul luminos al socialismului și să le urez noi Și noi succese in îndeplinirea mărețelor obiective ale actualului cincinal, în înfăptuirea politicii partidului. în înflorirea României socialiste. (Vii și puternice aplauze).Stimați tovarăși,Constatînd stările de lucruri pozitive la care m-am referit,
(Continuare in pag. a ll-a)

Evertiment cu profunde sem
nificații economice și sociale 
în viața țării, forum suprem al 
milioanelor de cooperatori, 
mîine își va deschide lucrările 
cel de al doilea Congres al U- 
niunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție. 
Urmînd unui alt recent eveni
ment de proporții — prima 
Conferință pe țară a secretari
lor de partid și a președinților 
consiliilor populare, Congresul 
țărănimii cooperatiste va dez
bate matur, în spiritul exigen
ței promovată cu forță și cla
ritate de conducerea parti
dului nostru, munca și rezul
tatele ei, modul în care au 
prins viață obiectivele stabilite 
de Congresul al X-lea al 
P.C.R. cumulînd producția sub 
toate laturile ei, ridicarea con
științei socialiste, creșterea ni
velului de trai a locuitorilor 
satului; va emula noi idei 
creatoare menite să ridice pe 
trepte superioare eficiența ac
tivității economice depuse de 
aproape jumătate din popu
lația țării. Pentru că această 
întrunire constituie, înainte de
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Sintem în februarie — și primăvara se anunță timpurie. A- notimp revitalizant, fertil, fereastră de clorofilă în care pulsează nervuri încărcate de seve prevestind rod bogat. Anotimp tulburător, după care ne-am o- bișnuit să ne măsurăm insăși vîrsta. Pentru că primăvara este o continuă înnoire.Această primăvară ne poartă gindul către o altă primâvara de tînără vîrstă socialistă, primăvara lui 1949. cînd, in Plenara din 3—5 martie, Partidul a sortit înfrățirea pămintului românesc, creind premisele linei vieți noi. luminoase și bogate țărănimii, premisele unui prezent generos pe care astăzi il ținem in propriile miini.La puțină vreme, primele cetăți cooperatiste debutau întru împlinirea acelui viitor. Era 24 iulie 1949. Intre întiile cinci u- nități cooperatiste înființate in această zi se numără și cele din comunele Laslea, județul Sibiu, și Luna de Jos — Cluj, la care erau atunci martori și reporteri ai ziarului nostru.Revenim astăzi, după 23 de ani, printre oamenii acelor locuri. Intre acel prim reportaj și memoria proaspătă a carnetului de însemnări, dialogul inițiat poartă cu sine.semnificația unui imens și bogat timp scurs.
★..Sub ploaia molcomă, casele satului Laslea parcă s-au strîns mai mult între dealuri. Casele de pe aici stau între aceste dealuri de zeci și zeci de ani ; și ele au chipul îmbătrînit : cu tencu'ala crăpată în mii rle zbîrcituri, cu acoperișuri grele ca sorîncenele groase ale bă- trînilor".Așa își începea reportajul gazetarul anului 1949. Trecem astăzi pe ulițele satului și cea 

toate, un forum al răspunderii 
și competenței, caracterul dez
baterilor fiind unul concret, de 
lucru. Foarte multe vor fi rea
lizările certe așezate în bilan
țul activității anilor din urmă. 
Forța agriculturii socialiste s-a 
dovedit și în faptul că în cin
cinalul 1966—1970 s-a realizat 
o producție agricolă globali cu 
24 la sută mai mare ca în cin
cinalul precedent, iar în 1971, 
cooperativele agricole au obți
nut cea mai mare producție de 
la încheierea cooperativizării — 
la cereale, realizările întrecînd 
cu 1,2 milioane tone mediile 
anilor 1966—1970. Acest bilanț 
are ca pilon principal efortul 
țărănimii, energia sa descătu
șată prin instaurarea defini
tivă a relațiilor noi de produc
ție în lumea satului, precum și 
un al doilea pilon însemnînd 
sprijinul larg pe care statul 
socialist îl acordă țărănimii în 
vederea sporirii producției a- 
gricole. Amploarea eforturilor 
făcute în acest scop este ilus
trată și de faptul că investițiile

(Continuare In pag. a Vl-a)
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dinții emoție care ne izbește este aceea a unui loc fără somn. Este ora 5 dimineața și forfota care ne înconjoară — un du-te- vino de chipuri și pași. sub becurile puternice . ce taie nemilos Întunericul — animația a- ceasta de veritabilă amiază urbană întăresc impresia. Pe lingă noi claxonează autobuze încărcate cu bună dispoziție. Ne plimbăm fără rost pe străzi, citim inscripții și firme intens colorate : magazin sătesc, telefoane, școală, dispensar veterinar, bufet, consiliu popular, brutărie, cămin cultural, autoservire, dispensar uman, poștă... alături de case, pe frontispiciul cărora sint incrustați ani : ceva mai vechi, desigur, din moment ce unele cifre nici nu se mai disting. Pe una din străzi, insă, cifrele sint clare, proaspete, ca și obrazul caselor : 1960, 1964, 1968, 1969, 1970, 1971. De la un capăt la altul al străzii, numai asemenea inscripții. Mai tîrziu a- veam să aflăm că dacă aceasta nu are un nume, ea este bine cunoscută. îți poate îndreptă pașii orice copil ; oamenii o numesc strada nouă — și înseamnă o mîndrie a satului Aici și-au durat case mari, sănătoase, familiile tinere, gospodarii mai strîmtorați înainte și-au trecut acum la mai bine, în sfîrșit, cei care nu a- veau pe ce pune capul. Pen’ru că erau și dintre aceștia. Discutăm cu un astfel de gospodar. Ion Forț ;— Istoria mea este lungă si aprigă. Sini de fel din părțile Clujului și-am ajuns pînă aici trimis de sărăcie. Eram atit de
ION ANDREIȚĂ 
GHEORGHE CUCE

(Continuare in pag. a IV-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag 1)subliniind cu satisfacție realizările obținute, nu înseamnă că ne putem declara mulțumiți cu ceea ce am înfăptuit, că putem sta de acum liniștiți. Dimpotrivă, este necesar să analizăm cu a- tenție și exigență lipsurile care se mai manifestă In activitatea multor Întreprinderi, centrale și ministere și să luăm cu hotări- re măsuri pentru lichidarea lor. Doresc să mă opresc, de aceea. In continuare, asupra unor probleme esențiale ale activității industriale și de construcții, de rezolvarea cărora depinde îndeplinirea cu succes a întregului plan cincinal.In primul rtnd, consider că una din sarcinile cele mai Importante ce revin ministerelor, centralelor și întreprinderilor, tuturor oamenilor muncii din industrie, este de a se acționa cu toată energia pentru folosirea completă a tuturor capacităților de producție. Pe drept cuvlnt, In cadru] conferinței, niulți tovarăși au criticat faptul că un număr mare de mașini, utilaje și spații productive nu sint folosite la întreaga lor capacitate. în 1971 indicele de folosire a mașinilor în industria constructoare de mașini a fost, In secțiile de bază, de 71,6 Ia sută, iar în secțiile auxiliare de 57,5 la sută. Trebuie menționat că In cadrul secțiilor auxiliare o pondere însemnată au sectoarele de sculări e care, după cum se cunoaște, joacă un rol deosebit de important în asigurarea bunului mers al producției. Or,. In aceste sectoare sînt încă serioase lipsuri. De aceea, este necesar să se adopte neîntârziat măsuri hotărite pentru îmbunătățirea activității sectoarelor de sculărie care trebuie privite nu ca secții auxiliare, ci ca secții de bază de care depinde în mare măsură buna funcționare a întreprinderii, realizarea planului de producție. (Aplauze).In general, trebuie arătat că anul trecut indicele de utilizare a mașinilor șl utilajelor pentru prelucrarea metalelor, la majoritatea ministerelor, a fost sub nivelul planificat. în multe secții nu se lucrează complet decît in schimbul I ; generalizarea schimbului II si introducerea schimbului III se desfășoară foarte lent : In anul 1971 coeficientul numărului de schimburi al muncitorilor a fost de numai 1,72.I.ipsuri grave se manifestă in întreținerea și repararea utilajelor și mașinilor. Din cauza nercparării la timp și a întreținerii necorespunzătoare a utilajelor se produc avarii și în-*  treruperi tn procesul de fabricație, se irosesc însemnate capacități de producție. în anul 1971, din aceste cauze s-au pierdut peste 2 miliarde lei producție industrială.De asemenea, sînt încă, zeci de întreprinderi care nu lucrează la parametrii proiectați, lipsind economia națională de importante cantități de produse. în anul 1971, de pildă. Ia un număr de 40 de capacități de producție noi, datorită ne- atingerii parametrilor proiectați, s-a pierdut o producție de 1,8 miliarde lei. Este de aceea necesar să se ia măsuri tehnice și organizatorice energice pentru ca fiecare întreprindere, fiecare unitate de producție să-și realizeze integral sarcinile pentru care a fost creată. Și aș dori să adaug că directorii și cadrele de conducere, specialiștii din întreprinderi, nu trebuie să se mulțumească numai să arate tn sus și să aștepte să vină altcineva să le rezolve problemele ; el trebuie să se apuce gospodărește și să pună ordine în funcționarea întreprinderilor respective. Depinde de dumneavoastră soluționarea celei mai mari părți a problemelor existente. Nu vreau să înțelegeți că in vreun fel iau apărarea ministerelor sau altor organe de Ia centru ; ele au răspunderea lor și trebuie să acorde mai multă atenție acestor probleme. (Aplauze)La toate acestea mai trebuie adăugată stagnarea unor mașini ca rezultat al indisciplinei in muncă, al întârzierilor și absentelor de tot felul ; în anul1971, timpul nefolosit In întreprinderile industriale de stat și in unitățile de construcțli- montaj, ca urmare a întreruperilor, învoirilor, concediilor fără plată, a absențelor nemotivate, a reprezentat peste 81 de milioane ore-om, ceea ce echivalează cu timpul de muncă pe un an de zile a circa 35 000 de salarlați.Pentru a înțelege ce reprezintă o zi nelucrată în industrie, este suficient de menționat că in anul 1972 producția pe o zi reprezintă circa 1 miliard 150 milioane lei. Ținind seamă de faptul că prin folosirea incompletă a capacităților de producție se pierd, după unele aprecieri, aproximativ 25—30 de zile lucrătoare pe an, rezultă că in1972, dacă nu se lichidează a- ceastă stare de lucruri negativă vom înregistra o pierdere de producție de circa 28—30 miliarde lei. Continuînd calculul acesta, ar însemna pe întregul cincinal — luînd în considerare și noile capacități de producție ce se vor da în funcțiune — un minus de producție în valoare de circa 140—150 miliarde, lei, adică echivalentul producției pe o perioadă de 5—6 luni.Iată, tovarăși, de ce mari rezerve dispune încă economia noastră. Numai pe seama folosirii complete a capacităților de producție putem asigura depă^ șirea substanțială a planului cincinal. De aceea, este necesar să fie luate măsuri hotărite pentru lichidarea rapidă a lipsurilor arătate. Colectivul fiecărei în’reprinderi trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru folosirea completă a capacităților de producție sub lozinca : ..Nici o mașină și nici un utilai sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat !“ Realizarea acestei importante devize de muncă în industria noastră cere conducerilor uzinelor, centralelor și ministerelor să ia toate măsurile pentru utilizarea integrală a bazei tehnice de care dispunem, pentru încărcarea mai bună a mașinilor, creșterea coeficientului de schimburi. îmbunătățirea calității reparațiilor fi întreținerii utilajelor. întă

rirea disciplinei In muncă, fă- cînd ca toate mijloacele de producție ale întreprinderii să funcționeze Ia parametrii optimi, ca întreaga forță de muncă să fie pe deplin valorificată. Este pozitiv că în cadrul dezbaterilor conferinței acestor probleme li s-aț acordat o atenție deosebită, făcindu-se și numeroase propuneri menite să ducă la fructificarea mai eficientă a potențialului nostru productiv. Sîntem convinși că dumneavoastră, cei prezenți aici, toți oamenii muncii din industrie și construcții, vor acționa cu cea mai mare hotărîre și vor obține în scurt timp rezultate din ce în ce mai bune în direcția^aceasta. (Vii a- plauze) wAprovizionarea tehnico-ma- terială reprezintă un alt factor hotărîtor pentru desfășurarea normală a activității întreprinderilor, pentru folosirea completă a capacităților de producție. Cei mai mulți din vorbitori s-au referit la lipsurile mări ce se mai manifestă incă în domeniul aprovizionării teh- nico-materiale. Intr-adevăr, ne- aprovizionarea la timp cu materii prime, materiale și utilaje provoacă grave tulburări în producție. Sînt întru totul de acord cu criticile severe exprimate aici la adresa ministerelor economice, a Ministerului Aprovizionării Tehnico-Mate- riale, a Comitetului de Stat al Planificării. Intr-adevăr, aceste organisme au partea lor importantă de răspundere. Am fi însă nedrepți dacă nu am menționa că în domeniul aprovizionării s-au realizat totuși îmbunătățiri simțitoare. Pentru lipsurile încă existente trebuie să menționăm și răspunderea întreprinderilor și centralelor. In timpul conferinței unii tovarăși au adus critici îndreptățite situației din domeniul aprovizionării, precum și unor ministere, dar mai puțini s-au referit la măsurile ce trebuie luate în această direcție de către conducerile întreprinderilor și centralelor care au răspunderi nemijlocite în asigurarea aprovizionării și care nu trebuie să aștepte ca sarcinile lor să fie rezolvate de alții.Cele mai multe lipsuri în domeniul aprovizionării tehnico- materiale se datoresc nelivrării la timp a unor materiale și produse de către întreprinderile din țară. Legea contractelor economice a creat cadrul propice pentru îmbunătățirea relațiilor între furnizori și beneficiari, dar ea nu este încă aplicată așa cum trebuie. Contractele nu se respectă întotdeauna cu rigurozitate, iar întreprinderile responsabile de neîndeplinlrea lor nu sînt trase la răspundere. încă nu s-a format la cadrele de conducere din centrale și întreprinderi o concepție de perspectivă în munca de aprovizionare. Aprovizionarea are în multe cazuri un caracter empiric, făcîndu-se „de azi pe mîine", recurgîndu-se Ia acoperirea în pripă a unor necesități imediate. Conducerile unor întreprinderi se pling că nu pot realiza planul pentru că nu au primit la timp materii prime, materiale, piese și sub- ansamble, pierzînd din vedere propriile lipsuri în organizarea aprovizionării. Realizarea sarcinilor de producție cere din partea ministerelor, centralelor și întreprinderilor respectarea strictă a prevederilor legii contractelor economice. Obligațiile contractuale trebuie executate ca orice sarcină de plan, neexe- cutarea lor trebuie să atragă după sine consecințe pentru cei vinovați.Doresc, de asemenea, să menționez că există încă deficiente serioase în realizarea cooperării în producție între diferite întreprinderi ; neîndeplinirea sarcinilor rezultate din procesul de cooperare creează mari greutăți întreprinderilor, generează „goluri" și „asalturi" în muncă, se răsfringe în mod negativ a- supra ritmicității și calității producției.Deși industria noastră a realizat progrese însemnate pe calea specializării și concentrării fabricației, totuși avantajele pe care le creează optimizarea producției nu sint fructificate in măsura cuvenită, la nivelul economiei naționale. Aceasta va trebui să devină o preocupare constantă a tuturor întreprinderilor. a centralelor, a tuturor ministerelor.Continuă, de asemenea, practica aprovizionării unor întreprinderi de Ia surse situate la distanțe mari și în cantități mici, ceea ce aglomerează transportul de mărfuri, generează fenomenul așa-numitelor transporturi încrucișate, provoacă creșterea cheltuielilor de transport, scumpirea produselor, cit și întârzieri in aprovizionarea tehnico-mate- rială. Recent. Comitetul Executiv a indicat luarea unui ansamblu de măsuri pentru asigurarea unei mai bune organizări a aprovizionării tehnico-materiale. pentru stabilirea mai judicioasă a așezării teritoriale a aprovizionării prin crearea unor baze de aprovizionare cit mai apropiate de întreprinderile consumatoare. Este necesar ca aceste măsuri să fie rapid puse în aplicare pentru a asigura lichidarea anomaliilor existente, desfășurarea rapidă, rațională și ieftină a aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor.Centralele industriale și întreprinderile trebuie să știe că răspund nemijlocit de aprovizionarea tehnico-materială în cele mat bune condiții în mod operativ, ritmic și ieftin. La rîndul lor, organele centrale, îndeosebi Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale și Gospodăririi Fondurilor Fixe trebuie să se preocupe mai intens de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în acest domeniu. Este necesar să se stabilească pe baza unui nomenclator precis, răspunderi concrete — pe produse și grupe de produse — pentru Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale, ministerele economice, centrale industriale și întreprinderi, ca furnizori unici in vederea asigurării aprovizionării atit din producția internă cit și din import, precum și a repartizării acestor produse pentru nevoile tuturor unităților productive. (Aplauze).

O Importanță deosebită în a- provizionarea normală și buna desfășurare a procesului de producție are respectarea normelor de consum și a stocurilor de producție normate. Cererile exprimate in conferință cu privire la stocurile de producție trebuie analizate cu toată seriozitatea și, dacă apare necesară mărirea unor stocuri, să realizăm aceasta treptat. Este necesar de arătat că, pe total, stocurile de materii prime și materiale pot a- sigura desfășurarea în bune condiții a producției, inmagazi- nînd rezerve mari. Stocurile do materii prime, produse finite, producția neterminată și alte materiale existente la începutul acestui an în industrie se ridicau Ia 60 miliarde lei. Din a- ceste stocuri aproape 3 miliarde Iei reprezentau stocuri su- pranormatlve. Dacă raportăm a- ceste 60 de miliarde lei la volumul producției pe 1972, înseamnă că avem stocuri de producție pentru aproape 2 luni de activitate. Importante depășiri la stocurile normate s-au înregistrat Ia Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Construcțiilor Industriale.. Trebuie să luăm toate măsurile spre a asigura mărirea vitezei de rotație a fondurilor de producție, deoarece creșterea exagerată a stocurilor reprezintă un fenomen negativ ce poate avea grave urmări asupra dezvoltării economice. Exceptând materiile prime și unele materiale ce se aduc din import, unde este necesar să avem stocuri de siguranță mai mari, atenția principală trebuie concentrată asupra unei aprovizionări ritmice, evitind astfel creșterea stocurilor peste nivelul strict necesar. Este, cunoscută tendința generală pe plan mondial de a se reduce fa minim stocurile de materii prime și materiale pe calea perfecționării sistemului de aprovizionare tehnico-materială. Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru a pune și la noi ordine deplină în domeniul aprovizionării industriale.Paralel cu asigurarea ritmicității livrărilor, gospodărirea rațională a stocurilor și respectarea normelor de consum, vor trebui depuse în continuare eforturi sporite pentru dezvoltarea bazei proprii de materii prime, valorificarea mai bună a resurselor interne, folosirea mai largă a înlocuitorilor, asimilarea în țară, în condiții eficiente, a fabricației unor produse care constituie, în prezent, importuri curente.Este, de asemenea, necesar să se acorde o mai mare atenție aprovizionării cu piese de schimb, ținindu-se seama că de aceasta depinde în bună măsură exploatarea corespunzătoare a mașinilor și instalațiilor, evitarea stagnărilor și întreruperilor în funcționarea a- cestora, folosirea integrală a capacităților de producție. Va trebui probabil să mai analizăm problema beneficiilor care sint prevăzute pentru producția de piese de schimb și eventual să mărim cu citeva procente rentabilitatea acestora — față de rentabilitatea stabilită Ia celelalte produse — pentru a stimula întreprinderile producătoare ; de asemenea, din acest spor de beneficii o parte mai însemnată — de 40—50 la sută— va trebui să rămînă la dispoziția întreprinderilor pentru acțiuni sociale și pentru grati- ficații. (Vii aplauze)Pornind de Ia aceste constatări se impune ca ministerele, centralele și întreprinderile să acorde cea mai mare atenție problemelor aprovizionării tehnico-materiale. Avem, in acest an, condiții pentru a realiza o aprovizionare tehnico-materială corespunzătoare tuturor unităților de producție — și este datoria conducătorilor din economie, de la absolut toate eșaloanele, să ia din timp măsurile necesare și să manifeste cea mai mare preocupare pentru îmbunătățirea situației in acest domeniu hotărîtor pentru buna desfășurare a producției. Vreau să fiu bine înțeles. Dacă încheiem anul nu numai cu o depășire a producției, ci și cu o creștere de cîteva miliarde de lei a stocurilor, înseamnă că avem condiții financiare și materiale pentru a asigura o aprovizionare bună. Desigur a- ceasta impune și organelor centrale să urmărească mai serios modul cum se încheie contractele ; Ia import trebuie să ținem seama, de exemplu, de faptul că trec 4—5 luni de zile pînă cînd vine o materie primă — și, de aceea, este necesar să ie contractăm din timp. (Aplauze). In domeniul aprovizionării este necesar să punem odată ordine și disciplină. Aproape fiecare întreprindere livrează altor unități diferite subansamble sau materiale. Se pling tovarășii din Pitești, de exemplu, că întreprinderile din Brașov — e vorba de Centrala de tractoare și autocamioane — le fac o serie de greutăți, dar la rîndul lor nici ei nu livrează un șir de piese și subansamble pentru tovarășii din Brașov. De ce oare nu se întâlnesc cele două centrale — acum au și șosea asfaltată, se pot ușor întîlni (aplauze) — să pună la punct a- ceastă conlucrare. De ce secretarii cu problemele economice sau primii secretari ai comitetelor județene de paatid — sînt și ei în sală — nu se întîlnesc împreună cu conducerile centralelor pentru a clarifica problemele și a pune ordine în colaborarea dintre centralele respective ? Nu mă mai refer la ministere— deoarece, hai să spun, aici există multă birocrație — dar oare șl la centrale, la comitetele județene de partid există ? (Aplauze)Sînt deci probleme la care ar trebui să reflectăm mai mult și nu numai să Ie sesizăm, ci să le și rezolvăm. Nimeni altcineva nu va veni să le soluționeze, ci fiecare întreprindere și centrală, conlucrînd cu alte întreprinderi și centrale, fiecare minister conlucrind cu alte ministere. Tovarășii de la Consiliul de Miniștri — cînd văd că ne aflăm in a doua lună a a- nului și totuși rămîn probleme nerezolvate — nu văd ce s-a 

întâmplat șl nu obligă pe miniștri, să soluționeze problemele ? Pînă la urmă contrac-1 tele se încheie, dar cu întârziere, din care cauză trebuie apoi lucrate ore suplimentare. (Aplauze)Problemele acestea depind de munca fiecărei întreprinderi, centrale sau minister și este timpul să lucrăm nu cu hîrtii — să nu ne limităm a spune că am dat o indicație — ci să soluționăm problemele ; să aruncăm hirtiile la o parte și să ne apucăm să rezolvăm practic problemele — și atunci lucrurile vor merge cum trebuie. (Aplauze puternice)Actualul cincinal acordă o mare atenție reducerii cheltuielilor materiale de producție, factor hotărîtor pentru creșterea eficienței întregii activități economice, sporirea venitului național și. deci, pentru ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Trebuie arătat că, deși s-au obținut unele realizări în această privință, totuși rezultatele d’n 1971, în ansamblul-lor, nu sint satisfăcătoare. Pe întreaga industrie republicană depășirea cheltuielilor materiale planificate a reprezentat, anul trecut, peste 1,5 miliarde lei. Depășiri însemnate s-au înregistrat la Departamentul Industriei A- limentare, la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, Ministerul Energiei Electrice.Consumurile de metal, lemn, produse și subproduse ale petrolului, de combustibil și energie, de alte materii prime și materiale se mențin _ r’dicate. Ponderea materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei reprezintă aproape 75 la su*ă  din prețul de cost al producției industriei republicane.Există mari pierderi în producție datorită nerespectărji procesului tehnologic sau menținerii unor tehnologii învechite. Spre exemplu, la piesele turnate din fontă adaosul de prelucrare este de circa 20 la sută, reprezentând Ia nivelul anului 1972. o cant tate de șpan de 160 mii tone. Or, numai prin reducerea Ia 10 la sută a acestui adaos, — ceea ce este pe deplin pos’bil de realizat în scurt timp — s-ar obține o economie de 80 000 tone fontă, fă’-ă să mai socotim reducerea manoperei și capacitatea suplimentară eliberată la mașinile de prelucrat. Asemenea situații se întîlnesc însă în toate sectoarele industrie’. Pierderi însemnate de metal sînt provocate de faptul că industria metalurgică nu livrează p-ofile de dimensiuni corespunzătoare. Dacă și aici s-ar lua măsurile corespunzătoare de respectare a contractelor și de l’vrare a diferitelor profile. In conformitate cu cerințele tehnologice și cu comenzile, am avea, de asemenea, economii de zeci și zeci de mii de tone de metal anual.Exploatarea lemnului este, de asemenea, realizată neeconomic. In acest sector, numai datorită tăieri’ defectuoase a copacilor, lăsării unor cioturi înalte, se p’erd anual zeci și zeci de mii de metri cubi. In pădure se mai pierd din diferite alte cauze zeci de m'i de metri cubi de lemn. O asemenea exp'oatare determină nu numai pagube materiale, dar exercită o influență dăună- toa-e asunra fondului forestier în general.Trebuie arătat, totodată, că este neglijată o importantă rezervă de reducere a cheltuielilor materiale, și anume, valorificarea deșeurilor industriale. După unele calcule alo Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, folosirea acestor deșeuri ar duce la un spor anual de producție de aproape 6 miliarde Iei.Cred că fiecare dintre parti- cipanții la conferință poate prezenta nenumărate propuneri — și mulți au făcut aceasta — pentru reducerea cheltuielilor materiale, pentru mai buna punere în valoare a rezervelor mari existente în direcția aceasta. Mă voi referi la Ministerul E- nergiei Electrice. Am fost informat că in comisie, problema a- ceasta a fost dezbătută pe larg, subliniindu-se faptul că, in timp ce Ministerul Minelor nu a realizat producția de cărbune cu aproape 500 mii de tone, în centralele electrice s-a redus consumul de cărbune și s-a mărit consumul de gaz și, ca atare, economia a avut de suferit După cit am fost informat, tovarășii au subliniat că era pe deplin posibil să se evite a- ceasta și că a fost chiar o greșeală că s-a înlocuit cărbunele cu gazul metan. Dar, oare. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării — este adevărat nou înființat, dar funcționa un departament — Ministerul Energiei Electrice nu au nici o răspundere ? De ce ridic, tovarăși, aceste probleme ? Pentru că noi le-am analizat la Comitetul Executiv și s-a încercat să se demonstreze că nu se putea proceda altfel, că era ceva obiectiv. Pun cu toată seriozitatea în fața conferinței această problemă, pentru a înțelege că în toate sectoarele de activitate trebuie să muncim cu simț de răspundere și nu birocratic. Nu avem nevoie de justificări. A- vem nevoie de oameni care să pună suflet, viață în munca lor, pentru a asigura folosirea rațională a mijloacelor materiale de care d’spunem, pentru ridicarea și dezvoltarea economiei noastre naționale. (Vii aplauze). Prevederile planului cincinal de reducere a acestor cheltuieli materiale trebuie considerate ca minime, deoarece, așa cum am arătat mai înainte, printr-o mai bună gospodărire a materiilor prime și materialelor, prin utilizarea completă a capacităților de producție, este posibil ca sarcinile stabilite să fie cu mult depășite. Este necesar ca toate comitetele și consiliile oamenilor muncii să stabilească măsuri concrete și să acționeze cu răspundere pentru reducerea cheltuielilor de producție. La a- ceastă acțiune pot și trebuie să aducă o contribuție sporită institutele de cercetări și proiectări. a căror datorie este ca Ia elaborarea tehnologiilor și proiectelor, să urmărească găsirea soluțiilor de reducere a consumurilor specifice, a cheltuielilor materiale. Sînt convins că între

gul nostru activ din economie, toți oamenii muncii, vor lupta cu înalt spirit de răspundere patriotică pentru reaPzarea acestei sarcini fundamentale de caro depinde în mare măsură creșterea venitului național — sursa unică de ridicare a nivelului de trai al poporului, a dezvoltării ascendente a economiei naționale. (Aplauze puternice, prelun- g te).Un obiectiv central al planului pe 1972 și al întregului cincinal, ca de altfel al întregii noastre politici economice, este creșterea productivității muncii. Trebuie arătat că în 1971, productivitatea muncii nu a crescut pe măsura dotării tehnice a unităților industriale și nici în raport cu cele stabilite în plan. Insuficienta preocupare pentru folosirea rațională a forței de muncă, deficiențele în organizarea și normarea muncii. d,epășirea nejustificată a numărului de salariați au constituit cauze principale ale creșterii insuficiente a productivității muncii. Pierderile de timp de lucru reprezintă pierderi de producție și de acumulări.întreprinderile, centralele și ministerele trebuie să acorde o atenție de prim ordin folosirii complete a timpului de muncă, extinderii lucrului Ia mai multe mașini, întăririi ordinii și disciplinei in producție, normării științifice a muncii. în această direcție cred că nimeni nu poate spune că are nevoie să vină altcineva, de la minister, să rezolve problemele ; stă în puterea fiecărei întreprinderi și numai întreprinderea poate soluționa cu succes problemele legate de creșterea productivității muncii.Creșterea productivității muncii impune, de asemenea, continuarea eforturilor pentru înzestrarea tehnică superioară a unităților de producție, pentru perfecționarea mașinilor prin introducerea și utilizarea de noi dispozitive, pentru asigurarea unor scule de mare randament. In această direcție sarcini importante revin industriei constructoare de mașini, institutelor de cercetare și proiectare. In această ordine de idei este necesar să fie extinsă acțiunea de autodotare care, după cum arată experiența, duce la ridicarea nivelului tehnic al producției cu costuri reduse — dar și aici nu sîntem decît la început. Anul trecut, planul departamental de autoutilare la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini s-a îndeplinit în proporție de 102.8 la sută, realizîndu-se utilaje și instalații în valoare de 420 milioane Iei. Dar nu înseamnă că putem fi mulțumiți cu aceste realizări pentru că ele sînt cu mult sub posibilitățile întreprinderilor constructoare de mașini. A- ceastă acțiune nu s-a extins insă nici cel puțin in această măsură la toate ministerele, rezultate mai slabe avînd Departamentul Industriei Alimentare, Ministerul Energiei Electrice. Ministerul Construcțiilor Industriale. Sînt încă destul de frecvente cazurile cînd se apelează cu ușurință la importuri, în loc ca, prin autodotare, să se asigure completarea și modernizarea mijloacelor tehnice ale întreprinderii. Este necesar ca fiecare minister, centrală industrială și întreprindere să acționeze pentru a rezolva cît mai raDid, prin eforturi proprii, problemele modernizării și dezvoltării capacităților de producție, în această privință ponte fi dat ca exemplu Ministerul Industriei Ușoare care și-a dezvoltat o puternică bază proprie de producere a utilajului de care au nevoie întreprinderile din această ramură. (Aplauze) în viitor este necesar ca, în cel mai scurt timp, toate ministerele e- conomice să-și dezvolte capacitățile de producție, atit pentru piese de schimb, cît și pentru utilaje tehnologice. De exemplu. nimeni nu poate mai bine decît însusi Ministerul Industriei Chimice să-și rezolve problemele utilajelor și modernizarea acestor utilaje, desigur, ur- mînd ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să producă mașinile și suban- samblele de serie mare. Iată de ce toate ministerele e- conomice care dispun de însemnate capacități de prelucrare mecanică, trebuie să treacă la realizarea unei game cît mai variate de mașini și utilaje pentru nevoile proprii și chiar și pentru nevoile altor ministere și pentru export.Ridicarea productivității muncii, valorificarea rezervelor de care dispun întreprinderile Impun organizarea științifică a producției și muncii în fiecare unitate economică. Acțiunea începută cu cîțiva ani in urmă a dat rezultate pozitive, dar ea nu a fost continuată cu consecvență, în unele ministere și centrale, această preocupare a slăbit. De altfel, tovarăși, este un obicei la noi. începem o acțiune cu mult zgomot, obținem un șir de rezultate, dar, după un timp, lăsăm la o parte această acțiune ca și cum ea nici nu ar mai intra în preocupările noastre — șl începem altele. Ori trebuie înțeles că este necesară o asemenea organizare și conducere care să asigure cuprinderea tuturor domeniilor de activitate, o urmărire permanentă a felului cum se desfășoară munca In toate ramurile și subramurile de activitate. (Vii aplauze). Este necesar ca toate cadrele din industrie. toți oamenii muncii să înțeleagă faptul că organizarea producției si a muncii reprezintă astăzi una din cele mai imnortan- te rezerve de creștere a eficienței activității economice. Flecare unitate economică trebuie să acționeze pentru programarea optimă a producției, a stocurilor, a folosirii utilajelor și forței de muncă, nentru raționalizarea consumurilor, mecanizarea transporturilor interne. Organizarea științifică a nroductiei si a muncii trebuie să asigure reducerea personalului auxiliar și trecerea Iui în producție, Reducerea cu un procent a personalului auxiliar și folosirea lui în producție ar asigura, pe întreaga industrie, o producție suplimentară de 1 miliard șase sute milioane lei. Consider pe deplin justificate 

criticile aduse in conferință Ia adresa ministerelor și altor organizații centrale, in a căror activitate se mai resimt manifestări de birocratism și formalism. Este încă răspindită practica avizărilor inutile, care duce la slăbirea răspunderii în muncă și la întârzierea soluționării problemelor. Este necesar să fie luate măsuri energice împotriya acestor fenomene negative din munca ministerelor și a altor organe centrale, să sa cotnbată cu hotărîre manifestările de birocratism, orice tendință de înlocuire a muncii vii, a prezenței in unități, acolo unde se hotărăște soarta producției, soarta planului de stat, cu circulări și hirtii. Trebuie lichidată practica rezumării muncii de conducere doar la sesizarea neajunsurilor. Proba eficienței conducerii stă în primul rînd în capacitatea rezolvării problemelor, adoptării operative a măsurilor corespunzătoare pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor. Perfecționarea stilului de muncă al conducerii ministerelor, centralelor și întreprinderilor rămîne o sarcină de prim ordin, de realizarea căreia trebuie să se ocupe cu toată răspunderea organele de stat și de partid. Consiliul de Miniștri, întregul nostru partid.îmbunătățirea conducerii unităților economice face necesară concentrarea și mecanizarea lucrărilor de birou, asigurarea unui sistem informațional operativ si eficient. Sînt în curs de elaborare și aplicare măsuri privind simplificarea și raționalizarea evidenței, îmbunătățirea sistemului informațional, dotarea unităților de producție cu tehnică de calcul. Dar și alei de cînd se lucrează Ia propunerile pentru raționalizarea evidenței și îmbunătățirea sistemului informațional s-au dublat diferite circulări, precum și datele care se cer. (Animație, aplauze)Cînd am trecut Direcția Centrală de Statistică la Consiliul de Stat aveam în vedere să realizăm aceste sarcini mai repede ; dar se vede că nici la Consiliul de Stat nu se lucrează mai operativ decît la Consiliul de Miniștri, pentru că au trecut de atunci aproape doi ani! Consider că este necesar ca tovarășii care se ocupă de această problemă să treacă, realmente, la a pune ordine în acest domeniu, pentru că, dacă ne vom mulțumi numai să anunțăm că vom simplifica, nu vom simplifica, ci vom complica lucrurile; mai bine să Ie lăsăm așa cum sînt. (Animație, aplauze). Desigur, nu am însă în vedere să lăsăm lucrurile să rămînă așa. Va trebui, ca în cel mai scurt timp, să punem ordine și, intr-adevăr, să reducem substanțial datele care se cer — fără a renunța însă la cele strict necesare unei bune informări, dar să le facem cît mai operative : să lichidăm practica do a trimite tot felul de circulări și instrucțiuni, care cel putân în proporție de 2/3 sînt inutile, iar trimiterea lor jos in unități este total nejustificată.Doresc să subliniez, de asemenea, ‘necesitatea folosirii mal judicioase a cadrelor de ingineri și tehnicieni care în unele întreprinderi sînt utilizați în munci administrative, funcționărești. Citeodată cele mai hune cadre sînt scoase din unități, sînț luați cei mai buni organizatori și conducători ai producției pentru a fi aduși și transformați în funcționari în ministere. Trebuie să lichidăm a- ceastă stare de lucruri ! A- ceste cadre trebuie utilizate în primul rînd în asigurarea asistenței tehnice corespunzătoare a producției, precum și în activitatea de concepție și proiectare tehnică. In industrie și în contracții lucrează astăzi 51000 de ingineri și aproape 75 000 de tehnicieni. Această însemnată forță tehnică trebuie folosită exclusiv pentru rezolvarea în bune condiții a problemelor tehnice și organizatorice legate de perfecționarea procesului de producție.Este necesar ca organele de conducere din fiecare centrală și întreprindere să stabilească măsuri concrete — pe care să le urmărească permanent — pentru gospodărirea cît mai rațională și folosirea cît mai eficientă a întregului potențial productiv. Trebuie să fie tuturor clar că ridicarea productivității muncii constituie factorul hotărîtor al dezvoltării eficiente a producției materiale, al asigurării resurselor necesare creșterii nivelului de trai — și de aceea această problemă să stea permanent in atenția tuturor colectivelor de muncă, tuturor întreprinderilor, centralelor și ministerelor. Productivitatea muncii, tovarăși, este o problemă centrală pentru făurirea socialismului și comunismului. (Aplauze). Sîntem încredințați că muncitorii, tehnicienii, inginerii și specialiștii noștri vor face totul ca, ridi- cindu-și calificarea, întărind disciplina în producție, folosind la maximum resursele interne, să pună in valoare superioritatea economiei socialiste planificate, asigurînd o productivitate a muncii tot mai înaltă, care să ne permită avansarea tot mai rapidă pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in România. (Aplauze puternice, prelungite).O sarcină fundamentală, un factor hotărîtor care condiționează dezvoltarea cu succes a economiei noastre în etapa actuală este ridicarea calității produselor. Deși într-o serie de ramuri s-au obținut progrese evidente în această direcție, totuși realizările de pi- nă acum nu sint intru totul pe măsura posibilităților create de dotarea tehnică a uzinelor și de experiența acumulată de cadrele noastre. In prezent calitatea unor produse lasă încă de dorit, iar procesul de asimilare a unor produse noi so desfășoară destul de lent, greoi, de multe ori durata depășind 2—3 ani. Și dacă ar fi numai 2—3 ani. ar fi bine, dar există un fenomen și mai negativ. Dacă întreprinderile acordă o atenție sporită producției pentru export, produsele necesare în țară sînt 
tratate eu totul altfel. Aceasta 

este valabil atit pentru producția industrială, construcțiile de mașini, pentru utilaje, cit și pentru produsele de larg consum. Or, trebuie înțeles că problema calității producției trebuie tratată în mod unitar; ridicarea nivelului tehnic al instalațiilor, al mașinilor trebuie văzută în aceeași măsură atit pentru străinătate, cît și pentru intern Firește, se poate ca pentru străinătate să se adauge o serie de cereri speciale privind caracteristici legate de climă sau de zona in care exportăm; dar, în rest, nu trebuie să existe nici un fel de deosebire, ci, dimpotrivă, trebuie ca atât producătorul, cît și controlul de calitate să manifeste aceeași c-, xigență față de toate produsele — nu mai vorbesc de bunurile de consum. (Aplauze) Oare rochia sau haina cu care se îmbracă muncitorul și muncitoarea din România trebuie să fie de calitate mai slabă decît aceea pe care o exportăm în alte țări? (Vii aplauze) Numai să vorbim de răspunderea pe care o avem față de clasa muncitoare, de poporul nostru, de faptul că constituim o comunitate unică, că muncim pentru noi ? Nu trebuie să avem grijă noi înșine de familia noastră ? Trebuie să punem capăt acestei mentalități greșite, să o lichidăm cu desă- virșire. Calitatea produselor trebuie să constituie cerința numărul unu pentru toate produsele. (Aplauze puternice). In a- nul trecut, din 425 produse prevăzute prin planul de stat să fie asimilate în fabricație, 69 produse nu au fost realizate, iar 35 de produse din 227 care urmau să fie modernizate, de asemenea, nu s-au realizat.Ridicarea calității produselor impune o preocupare constantă pentru întărirea disciplinei tehnologice, pentru perfecționarea și ț-espectarea tehnologiilor de fabricație, pentru îmbunătățirea controlului tehnic de calitate în toate fazele procesului de producție. Realizarea unor parametri de calitate tehnică și funcționali superiori la produsele industriei noastre este o cerință esențială atit pentru satisfacerea în bune condiții a nevoilor de consum ale oamenilor muncii din tara noastră, cit și pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața mondială. pentru o participare mai intensă a României Ia schimbul de bunuri internațional. Problema ridicării calității produselor trebuie să devină de aceea pentru fiecare conducător de centrală sau întreprindere, pentru fiecare muncitor, maistru sau inginer, o sarcină centrală de -partid și de stat. Și In acest domeniu. de asemenea, nimeni altul nu poate rezolva problemele decit colectivul fiecărei unități în parte.Folosirea mai bună a capacităților de producție, creșterea productivității muncii, diminuarea cheltuielilor materiale trebuie să se concretizeze în reducerea prețului de cost, element esențial al eficienței întregii activități economice. In apul 1971, sarcina de reducere a cheltuielilor de producție nu a fost realizată. ceea ce a diminuat acumulările pe industria renublicană cu aproape 900 de milioane Iei. Pentru anul 1972 se prevede o reducere a prețului de cost de circa 3 la sută care, ținind seama de însemnatele rezerve existente în întreprinderi, trebuie considerată drept sarcină minimală. Este necesar să se ia toate măsurile ca nici o întreprindere, nici o unitate să nu înregistreze pierderi în activitatea economică, ca toate produsele să fie rentabile. Dar cînd vorbim ca toate produsele să fie rentabile, aceasta înseamnă că rentabilitatea trebuie să se realizeze pe seama reducerii prețului de cost si nu pe seama creșterii prețurilor acestor produse, pentru că sint și asemenea tendințe : chiar în conferință cițiva dintre vorbitori au cerut mai multă liberate în fixarea prețurilor, pentru a le stabili așa cum doresc ei și a face astfel așa-zis rentabile produsele respective. Or, trebuie să ne fie clar că legea preturilor, pe care nu de mult am a- doptat-o, urmărește tocmai să pună capăt practicilor de pînă acum de a acoperi o serie de deficiențe din întreprinderi pe seama creșterii preturilor la diferite produse — atit la mijloace de producție, cit și la bunuri de consum. Noi avem in vedere că în actualul cincinal să obținem o reducere generală ■ prețului de cost — și aceasta trebuie să stea în atenția fiecărei unități în parteIn promovarea progresului tehnic, de creșterea productivității muncii și sporirea eficienței economice sarcini însemnate revin cercetării științifice. Cercetarea trebuie să contribuie mai mult la dezvoltarea și valorificarea sunerioară a bazei energetice și de materii prime, la perfecționarea tehnologiilor și la modernizarea produselor din toate ramurile. Ia crearea de noi materiale și a unor aparaturi de înalt nivel tehnic. Este adevărat. în ultimii ani s-a intensificat cercetarea în domeniul științelor tehnice, s-au făcut progrese pe tărimul cercetării în construcția de mașini, electrotehnică șl electronică, automatică, în chimie și în alte domenii. In prezent, funcționează 77 institute si centre de cercetare șl proiectare in științele tehnice. Dispunem de 100 laboratoare u- zinale de cercetare, în care lucrează un mare număr de cercetători și specialiști cu calificare superioară. La acest potențial se adaugă, desigur, cadrele de cercetători din învățămintul superior.Cu toate progresele obținute, aportul cercetării științifice Ia soluționarea nevoilor concrete ale producției este încă destul de redus. Importul de licențe se menține încă ridicat, nu se depun eforturi suficiente pentru a perfecționa și moderniza produsele și tehnologiile asimilate in țară. Datorită duratei mari a unor cercetări, unele soluții se perimează chiar în faza proiectării. Numărul cercetărilor proprii valorificate în producție, este încă mic.

Desigur, aceste neajunsuri se datoresc In mare măsură deficiențelor existente in activitatea de cercetare ; dar o Însemnată parte de răspundere pentru stările de lucruri negative revine conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor care se preocupă incă insuficient de valorificarea in producție a rezultatelor cercetării proprii. Unele ministere și unități economice apelează cu prea multă ușurință la importuri de tehnologii și documentații tehnice din străinătate, neglijează forțele creatoare proprii, competența și ingeniozitatea științifică a cercetătorilor noștri. In conditâilo producției moderne, valorificarea rapidă a rezultatelor cercetării științifice proprii constituie o cerință esențială a unei activități economice eficiente și de aceea toate cadrele din economie, din industrie, din construcții, din celelalte ramuri economice trebuie să acorde o mai mare a- tenție acestei probleme. Este necesar să crească spiritul de răspundere atit al cadrelor din unitățile de cercetare, cît și al celor din întreprinderile Industriale pentru sporirea rolului științei și tehnicii românești in soluționarea problemelor complexe pe care le ridică progresul rapid al economiei noastre în pas cu revoluția tehnico-ștîințifică contemporană.Dispunem de toate condițiile necesare pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției, pentru a face ca produsele noastre să întrunească caracteristici constructive și funcționale cît mai înalte, ri- dicindu-se prin performanțele ș' calitatea lor Ia nivelul realizărilor obținute pe plan mondial. Ne exprimăm convingerea că muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile noastre, toți oamenii muncii din industrie, in- țelegind acest comandament vital al economiei noastre na'io- nale, vor face din ridicarea calității produselor o -cauză de onoare și un obiectiv central al întregii lor activități. (Vii și puternice aplauze).Stimați tovarăși,Corespunzător liniei politice stabilite de Congresul al X-lea al partidului privind realizarea unui raport optim între acumulare și consum, linie care corespunde intereselor vitale, prezente și de perspectivă, ale poporului român — în actualul cincinal se prevede ca 30—32 la sută din venitul național să fie alocat reproducției socialiste lărgite, dezvoltării și modernizării bazei tehnico-materiale a producției. Pe baza acestei orientări, planul cincinal actual prevede realizarea unui important program de investiții. Numai în acest an din fondurile centralizate ale statului se investesc 87.2 miliarde lei. depă- șindu-se cu peste 15 la sută investițiile realizate in anul 1971. Se prevede să fie date în funcțiune. numai in industrie. 300 capacități de producție importante. Totodată, anul acesta urmează să fie date in folosință un mare număr de obiective social-culturale.Planul de investiții pe acest an este mai bine pregătit comparativ cu cel din anul trecut. Cu toate acestea nu s-a îndeplinit integral sarcina trasată ca pregătirea planului de investiții pe anul 1972 să fie încheiată cel mai târziu pină Ia finele anului precedent. Din a- ceastă cauză îndeplinirea planului de investiții pe ianuarie a fost nesatisfăcătoare. Sint Necesare măsuri hotărite pentru ca in primul trimestru să se realizeze cel puțin 20 la sută din planul anual de investiții și de construcții.Realizarea acestui program impune măsuri energice din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini ți a celorlalte ministere pentru asigurarea utilajelor la termenele stabilite prin contracte. Pentru a se simplifica relațiile dintre beneficiarii de investiții și unitățile furnizoare trebuie să se treacă la introducerea furnizorului general.Realizarea importantului volum de investiții prevăzut de cincinal impune măsuri hotări- to pentru dezvoltarea și perfecționarea în continuare a producției materialelor de construcții. Desigur, în ultimii ani, în urma atenției mai mari ce s-a acordat acestui sector, s-au obținut o serie de rezultate pozitive. In 1971. producția de ciment a depășit 8,5 milioane tone, iar, in 1975 va ajunge Ia peste 16 milioane tone, față de 5,4 milioane în 1965 ; în perioada 1965-1971, producția de prefabricate din beton armat a crescut de peste 3,1 ori. Au fost create o serie de materiale noi. cu caracteristici îmbunătățite. Pentru a satisface, însă, pe deplin nevoile vastului șantier de construcții deschis în țara noastră trebuie in continuare depuse eforturi pentru a spori. perfecționa și diversifica producția d" materiale de construcții — atîi în cadrul unităților Departamentului de resort, cit Si in industria locală.Este necesar să se depună e- forturl sporite pentru creșterea eficienței economice a investițiilor. Nu a fost lichidată cu totul mania proiectării unor suprafețe și volume de construcții și utilități supradimensionate; unele obiective, lucrări, utilaje și dotări nu sînt de altfel de Ioc justificate : se sunraevaluează costul unor construcții, se cer pe parcurs suplimentări de fonduri pentru lucrări care nu ar fi trebuit să fie realizate. Continuă să se scoată în mod nejustificat mari suprafețe din circuitul agricol, mergindu-sc pe linia proiectării de clădiri cu un singur nivel — deși procesul tehnologic 'I funcțional permite construirea în înălțime — șl. totodată, cu o o- cupare foarte slabă a terenului. In general, vor trebui luate măsuri pentru reducerea ponderii cheltuielilor de construcții-montaj în volumul total al investițiilor, pondere care continuă să fie exagerai de mare, chiar in cazul investițiilor nentru dezvoltarea întreprinderilor aflate în funcțiune, unde în mod normal partea hotărîtoare a cheltuielilor trebuie să revină dotării cu ma-
( Continuare tn pag. a 3-a)
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(Urmare din pag. a 2-a)șinf, utilaje și instalații. In cincinalul trecut, din totalul de 104 miliarde lei investiții pentru întreprinderile industriale existente, fondurile cheltuite pentru mărirea suprafețelor de producție au depășit 52 miliarde lei. In viitor va trebui mai mult concentrată atenția spre investiții care să asigure dezvoltarea intensivă a producției, utilarea tehnică superioară a întreprinderilor.Unele întreprinderi, centrale și ministere, in loc să ia măsuri pentru inai buna utilizare a capacităților existente, solicită, în mod nejustificat, noi investiții pentru realizarea sporurilor de producție planificate. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, ministerele de ramură vor trebui să reexamineze cu toată atenția oportunitatea capacităților noi și să nu admită realizarea lor decît cu condiția folosirii la maximum a capacităților de producție existente.Comitetele și consiliile oamenilor muncii, ca și colegiile ministerelor — deși au în competența lor aproape 50 la sută din planul anual de investiții — nu supun unei analize critice aprofundate documentațiile ce le sint date spre avizare, aprobind uneori investiții fără fundamentare economică corespunzătoare.Doresc să atrag, de asemenea, atenția asupra faptului că duratele în care se realizează obiectivele de investiții sînt încă mari și nu se respectă întotdeauna termenele planificate pentru punerea în funcțiune. Din cele 400 capacități principale de producție industrială și agrozootehnice puse in funcțiune in anul 1071, circa 100 au fost date în folosință cu întîrziere. Aceasta duce Ia nerealizarea producției și acumulărilor planificate, la imobilizarea de mijloace financiare și materiale.Există capacități de producție care nu dau efectul economic scontat, termenul de realizare a parametrilor proiectați depășin- du-se din cauza lipsurilor in proiectare, execuție și exploatare.Deoarece la această conferință participă și cadre de conducere, muncitori, tehnicieni și ingineri din construcții, doresc să mă o- preso puțin și asupra acestui sector de activitate. Deși gradul de înzestrare tehnică a organizațiilor de construcții-montaj a crescut an de an, acest lucru nu se reflectă în sporirea corespunzătoare a producției și productivității muncii realizate. E- xistă încă însemnate rezerve în utilizarea mecanismelor și utilajelor de construcție. Este necesar să se ia măsuri hotărite pentru folosirea deplină a fondului de timp, pentru extinderea a- cordului global — formă deosebit de stimulativă de salarizare în construcții — precum și pentru lichidarea aprovizionării neritmice a șantierelor cu materiale și prefabricate.Un obiectiv de primă însemnătate in activitatea organizațiilor de construcții-montaj trebuie să fie reducerea costului lucrărilor executate, prin mai buna gospodărire a materialelor, prin introducerea unei ordini și discipline ferme pe șantiere, prin mecanizarea lucrărilor. Numai la controalele efectuate în cursul trimestrului al IV-Iea din 1971 ia un număr de 228 șantiere și depozite de materiale din subordi- nea Ministerelor : Construcțiilor Industriale, Energiei Electrice, Transporturilor și Telecomunicațiilor, Minelor, Petrolului și Geologiei, Industriei Construcțiilor de Mașini, Industriei Lemnului. Industriei Metalurgice și consiliilor populare județene, s-au constatat materiale degradate sau expuse degradării prin proasta depozitare și gospodărire in valoare de peste 30 milioane Iei. Asemenea stări de lucruri trebuie curmate cu desă- virșire, luindu-se măsuri severe împotriva celor din vina cărora se distrug bunuri obștești, părți ale avuției noastre naționale.Realizarea în bune condițiuni a programului de investiții prevăzut in actualul cincinal impune să se ia toate măsurile pentru asigurarea Ia timpul optim a proiectelor și documentației tehnice, a utilajelor tehnologice, pentru ridicarea gradului de mecanizare, pentru scurtarea duratei de execuție și darea mai devreme în funcțiune a noilor obiective. Există condiții ca printr-o strinsă conlucrare intre proiectanți, constructori și beneficiari să se realizeze cu succes investițiile planificate. Fără îndoială că oamenii muncii din construcții vor depune toate eforturile pentru a-și îndeplini cu cinste marile sarcini ce le revin in înfăptuirea programului de investiții în actualul cincinal, dînd patriei noi fabrici și uzine, noi edificii

< social-culturale care să asigure : poporului un nivel de viață și : de civilizație tot mai înalt. ■ j j (Aplauze puternice, prelungite). I; Dragi tovarăși,Dezvoltarea economloă, ereș- j ierea și diversificarea producției au avut ca rezultat intensificarea participării României la circuitul economic internațional. Volumul total al comerțului exterior a crescut în 1971, față de 1970, cu 8,6 la sută — intre care exportul cu 13,7 la sută, iar importul cu circa 4 la sută — ceea ce reflectă o preocupare mai susținută pentru asigurarea echilibrului balanței de plăți externe. S-a îmbunătățit structura exportului, reflectată prin creșterea ponderii mașinilor și utilajelor, produselor chimice, bunurilor industriale de larg consum.CU toate aceste rezultate bune, planul pe 1971 nu a fost realizat. Aceasta a influențat in mod negativ balanța comercială care, deși în ansamblu a fost excedentară, pe relația devize libere s-a soldat cu un deficit, ceea ce a avut, desigur, efecte și asupra balanței de plăți externe. Pentru remedierea acestei situații, este necesar ca ministerele și întreprinderile care nu au îndeplinit planul de export pe anul 1971 să ia măsuri hotărite pentru recuperarea restanțelor în acest an.Pentru îndeplinirea in bune condițiuni a planului de comerț exterior, este imperios necesar să se asigure organizarea în condiții mai bune a producției pentru export, așa cum se prevede în Legea cu privire la activitatea de comerț exterior. Ministerele și celelalte organe centrale, precum și organele locale cu activitate de comerț exterior, trebuie să realizeze integral și ritmic, pe luni și trimestre, atît planul de producție pentru export, cit și exportul propriu-zis. întreprinderile și centralele trebuie să acorde o atenție mai mare, nemijlocită problemelor exportului ; sînt încă multe unități care se dezinteresează de ce se întîmplă cu produsele lor pe piața externă. întreprinderile și centralele trebuie să știe că răspund direct de felul cum se valorifică produsele lor atît în țară, cit și în străinătate. Asigurarea cu prioritate a producției pentru export, precum și livrarea sa Ia timp, lună de lună, și in bune condițiuni, constituie o îndatorire primordială, o sarcină de plan obligatorie. Planul de producție trebuie considerat îndeplinit numai in măsura în care se realizează desfacerea efectivă atît pe piața internă cit și pe piața externă a produselor.Se impun, de asemenea, eforturi pentru îmbunătățirea substanțială a structurii fondului de marfă oferit la export, introdu- cîndu-se în fabricație sortimente superioare, cu prețuri ridicate pe piața externă. Trebuie să crească ponderea la export a industriei constructoare de mașini.La rîndul lor, ministerele, centralele și unitățile cu activitate de comerț exterior au datoria să îmbunătățească prospectarea pieței externe, să perfecționeze rețeaua de comercializare.Paralel cu sporirea efortului pe linia realizării și depășirii exportului, trebuie intensificate preocupările pentru reducerea importului la strictul necesar. Trebuie să fie pusă hotărît în aplicare măsura prin care nerealiză- rile la export dintr-o lună să determine reducerea în mod corespunzător a angajărilor la import pe luna următoare.Un obiectiv de seamă al politicii noastre este, după cum se știe, extinderea activității de cooperare cu alte țări — formă superioară a relațiilor economice internaționale. Pe calea cooperării cu întreprinderi din alte țări, ministerele, centralele și întreprinderile industriale pot dezvolta producția de serie mare, cu e- ficiență ridicată. O importanță deosebită are în acest sens extinderea cooperării economice și tehnico-științifice cu țările membre ale C.A.E.R. în cadrul programului complex adoptat anul trecut la Sesiunea C.A.E.R. de la București. Corespunzător prevederilor programului complex, a- ceastă cooperare este menită să asigure dezvoltarea și înflorirea fiecărei economii naționale independente, precum și progresul general al economiei țărilor membre. (Aplauze puternice). Conducerea partidului și statului au stabilit o serie de măsuri pentru participarea activă a țârii noastre la Programul complex al țărilor membre C.A.E.R. Promovăm și vom promova totodată o politică consecventă de dezvoltare a cooperării cu toate celelalte țări socialiste, atit in producție, cit și în domeniul științei și tehnicii. Vom acționa, de asemenea, 

pentru a lărgi relațiile de cooperare, pe planuri multiple, cu ță- j rile în curs de dezvoltare, cu I țările capitaliste dezvoltate, asigurind participarea intensă a României la diviziunea internațională a muncii. Fără a ne încadra activ în această diviziune nu se poate concepe progresul României, al construcției socialismului și comunismului. După cum se știe, reglementările actuale acordă competențe largi ministerelor, centralelor industriale șl unităților economice în domeniul cooperării în producție și tehnico-științifice cu alte țări — și este necesar să dea dovadă de mai multă inițiativă pentru a pune cit mai deplin in valoare avantajele cooperării internaționale. Ne exprimăm încrederea că ministerele, centralele și întreprinderile vor lua toate măsurile pentru a asigura producția prevăzută la export, pentru a ridica nivelul competitivității produselor noastre, pentru a Îndeplini integral și in bune condiții planul de export — una din sarcinile de bază ale activității noastre economice.M-am oprit, tovarăși, asupra unora din cele mai importante probleme ale activității din industrie și construcții, precum și din comerțul exterior, de a căror soluționare depinde progresul mai rapid al economiei noastre naționale, realizarea cu succes a prevederilor cincinalului. Desigur, în cadrul discuțiilor din ședințele plenare și din comisii s-au ridicat și alte probleme, s-au făcut numeroase propuneri și observații de care va trebui să ținem seama în munca de viitor. Consiliul de Miniștri, Consiliul Economic, ministerele și organizațiile economice centrale trebuie să examineze cu toată atenția aceste probleme, toate propunerile făcute și să se stabilească, in cel mai scurt timp, măsuri pentru remedierea lipsurilor semnalate, pentru aplicarea soluțiilor judicioase avansate in dezbateri. In circa 2—3 luni de zile trebuie asigurată soluționarea problemelor ce pot fi rezolvate la nivelul centralelor și ministerelor. Propunerile privind soluționarea unor probleme cu caracter mai general, de ansamblu vor trebui centralizate și sintetizate spre a fi supuse examinării și aprobării forurilor superioare. Va trebui să se dea cit mai grabnio răspuns tuturor problemelor ridicate in Conferință do reprezentanții întreprinderilor și centralelor. In circa trei luni de zile, conducerile întreprinderilor vor trebui să primească răspuns la toate propunerile — fie pozitive, fie negative. (Vii aplauze) Desigur, nu trebuie să vă așteptați ca toate miile de propuneri să fie aprobate. Dar, oricum, eu consider că cea mai mare parte dintre ele vor trebui să-și găsească o soluționare corespunzătoare și, în orice caz. este necesar ca cei care au formulat propuneri să primească răspuns, pentru a ști de ce a- ceste propuneri au fost sau nu au fost acceptate. Aceasta este o obligație esențială a unei conduceri eficiente și democratice. (Aplauze puternice)Dragi tovarăși,Este un fapt cunoscut că întreaga activitate de dezvoltare șl modernizare a industriei noastre, de înflorire a economiei naționale, întreaga construcție a socialismului sînt închinate omului, au ca țel principal creșterea bunăstării maselor de oameni ai muncii, ridicarea nivelului de civilizație al întregului popor. Programul elaborat de Congresul al X-lea conține prevederi deosebit de importante în această direcție. Sint cunoscute măsurile luate anul trecut, primul an al cincinalului, pentru creșterea veniturilor populației, pentru satisfacerea mai bună a nevoilor celor ce muncesc.Pe baza realizărilor In dezvoltarea economiei naționale, ne propunem să înfăptuim noi și importante măsuri pentru ridicarea nivelului de trai, material și cultural, al întregului popor. In cursul acestui an urmează să se treacă la majorarea salariilor mici, incepind cu sporirea salariului minim, în prima etapă, de la 800 lei la 1 000 lei. De asemenea urmează să fie majorate pensiile. In anul 1973 și în continuare se va trece la sporirea tuturor salariilor, astfel ca, în conformitate cu prevederile cincinalului. salariul real să crească pînă în 1975 cu 20 la sută. Sistemul de retribuție in industrie și construcții — experimentat și generalizat în ultimii ani - a dat rezultate pozitive, contribuind la stimularea oamenilor muncii in ridicarea calificării și utilizarea mai bună a timpului' de lucru, la creșterea stabilității forței de muncă. In același 

timp, trebuie arătat că în acest domeniu se mal mențin unele neajunsuri, per- sistind mai ales tendința utili- ■ zării neraționale a fondului de salarii. Au loo depășiri ale fondului de salarii planificat, in condițiile cind planul la productivitatea muncii nu se realizează. Respectarea corelației intre creșterea productivității muncii și creșterea salariului mediu are o importanță hotărî- toare pentru asigurarea dezvoltării echilibrate și in ritm susținut a economiei — și, de aceea, ministerele, centralele și intre- ! prinderile au datoria de a a- 1 corda cea mai mare atenție bunei gospodăriri a fondului de salarii. Trebuie Înțeles că bunăstarea oamenilor muncii nu poate crește decit ca rezultat al creșterii producției și productivității muncii, al sporirii eficienței economice a întreprinderilor, iar atingerea acestor țeluri este condiționată de întregul ansamblu de măsuri la care m-am referit mai înainte.S-au făcut un șir de propuneri in legătură cu sistemul do salarizare. După cum cunoașteți, in curind Legea salarizării va fi supusă spre dezbatere și va fi necesar ca acele propuneri care se vor dovedi judicioase să-și găsească reflectarea corespunzătoare. Trebuie înțeles, însă, că trecerea unei ramuri la un nivel superior de salarizare se poate realiza numai in măsura in care ramura respectivă se ridică la nivelul corespunzător din punct de vedere al activității sale. De exemplu, ca să mă refer la construcții, am in vedere introducerea rapidă a mecanizării lucrărilor, ceea ce va duce la mărirea ponderii personalului cu un nivel de calificare inalt și la creșterea productivității muncii. Se vor crea condiții pentru a se putea ca a- ceasta ramură să fie ridicată ia o treaptă superioară — și aceasta este valabil și pentru celelalte ramuri. Trebuie să ne străduim să obținem intr-un timp scurt o asemenea creștere a productivității muncii și dotare tehnică incit să creăm condiții pentru sporirea generală a veniturilor ; atunci și așezarea ramurilor va putea fi soluționată in condiții bune. Nu vreau insă să înțelegeți că nu sint de acord cu criticile formulate la adresa Ministerului Muncii, care nu soluționează întotdeauna corespunzător un șir de probleme. Ridic această problemă pentru că noi toți trebuie să înțelegem că este necesar să ne preocupăm de găsirea soluțiilor corespunzătoare ; iar organele de sinteză să țină seama și să se sfătuiască mai des și — cum au spus unii tovarăși — nu numai să se sfătuiască, dar și să țină seama in elaborarea materialelor de ceea ce a reieșit din ce au discutat sau, in orice caz, să informeze cel puțin pe tovarăși de ce nu au acceptat propunerile. Este o cerință elementară și ministerele și organele noastre trebuie să înțeleagă acest lucru. (Aplauze) Totodată, în spiritul principiilor echității socialiste este necesară aplicarea justă, exigentă și corectă a cointeresării materiale în producție în raport cu contribuția fiecăruia, cu eforturile și grija pentru interesele generale ale economiei socialiste. Acționind în continuare pentru ridicarea veniturilor celor cu salarii mici, pentru lichidarea decalajelor nejustificate între venituri, trebuie să combatem în același timp orice tendințe nivelatoare în salarizare, de natură să impieteze asupra stimulării materiale, asigurind permanent un raport Just intre veniturile diferitelor categorii de oameni ai muncii.Cincinalul prevede sporirea simțitoare a fondurilor sociale de consum ; în acest an veniturile populației din fondurile sociale de consum — alocații pentru copii, ajutoare, burse, cheltuieli pentru invățămint și cultură, pentru ocrotirea sănătății — vor crește cu peste 12 la sută față de anul 1971. In prezent, din totalul veniturilor reale pe salariat, circa o cincime reprezintă venituri obținute din fondurile sociale de consum.Corespunzător veniturilor sporite ale populației, se prevăd măsuri pentru o aprovizionare corespunzătoare cu bunuri de consum și servicii. Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va reprezenta în acest an peste 108 miliarde, cu peste 6 la sută mai mult decît în 1971. Grija statului pentru buna aprovizionare a populației se reflectă și în prevederile înscrise în planul acestui an cu privire la creșterea față de anul 1971 a livrărilor către fondul pieței la principalele produse, spre exemplu Ia carne și produse din carne — peste 10 la sută, pește și produse din pește — 21 la sută, ulei — 6,6 la sută, lapte și 

produce din lapte — 22 la iută, zahăr — 7 la sută, ouă — circa 7 la sută, țesături tip bumbao— circa 5 la sută, încălțăminte— circa 5 la sută, confecții — 8 la sută, frigidere — 18 la sută, autoturisme — peste 22 la sută. In vederea îmbunătățirii în continuare a condițiilor de locuit ale populației, se prevede construirea în acest an a peste 93 000 de apartamente din fondurile statului sau cu sprijinul statului in credite și execuție. Partidul și statul sînt ferm hotărite să facă totul pentru ca progresele obținute de oamenii muncii In producție să se resimtă nemijlocit in îmbunătățirea vieții materiale a fiecărei l familii, in creșterea gradului do civilizație culturală a societății noastre, in afirmarea tot mai plenară a principiilor echității și umanismului socialist (Vii și puternice aplauze)Dragi tovarăși.înfăptuirea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate— impune perfecționarea continuă a conducerii și planificării întregii activități economico-so- ciale.Avem o linie economică și politică justă — bazată pe principiile marxist-leniniste, pe legitățile obiective ale dezvoltării sociale — care corespunde condițiilor concrete din țara noastră. Viața a demonstrat și demonstrează zi de zi justețea po- . liticii generale a partidului nostru, a programului elaborat da Congresul al X-lea, aceasta constituind un factor primordial pentru dezvoltarea societății noastre socialiste, pentru triumful comunismului in România. (Aplauze puternice, prelungite). Dar elaborarea unei linii generale juste și a unui program de dezvoltare economico-socială corespunzător etapei în căre ne găsim, nu constituie decît o latură, ce-i drept foarte importantă, dar totuși numai o latură a activității de conducere. A doua latură, tot atît de importantă, aș putea spune esențială, este realizarea liniei generale și a programului partidului, activitatea de conducere și planificare, de realizare în practică a hotă- ririlor stabilite.Se știe că formele organizatorice, metodele de conducere și planificare trebuie să corespundă fiecărei etape de dezvoltare economico-socială. Pornind de la aceste considerente, Conferința Națională a partidului din decembrie 1967 și Congresul al X-lea au elaborat liniile directoare cu privire la perfecționarea organizării, conducerii și planificării tuturor domeniilor de activitate.Principiile călăuzitoare în realizarea acestei perfecționări sint următoarele :— In actuala etapă de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, trebuie să se a- firme tot mai puternic rolul Partidului Comunist Român ca forță politică conducătoare a întregii societăți ; în același timp, trebuie să crească atribuțiile și rolul statului in organizarea și conducerea unitară a tuturor laturilor activității societății noastre.— Organizarea, conducerea și planificarea tuturor sectoarelor de activitate trebuie să se bazeze pe centralismul democratic, care asigură îmbinarea armonioasă a conducerii unitare a societății cu o largă autonomie și inițiativă a unităților de bază.— întreaga activitate economico-socială trebuie să se bazeze pe un plan unic național, care trebuie să asigure folosirea cit mai judicioasă a mijloacelor materiale și a forței de muncă, in vederea dezvoltării armonioase 
a întregii societăți.— Introducerea conducerii colective în toate sectoarele de activitate și la toate nivelele, a- ceasta constituind o cerință o- biectivă pentru soluționarea corespunzătoare a problemelor dezvoltării fiecărei unități, pentru asigurarea mersului înainte al societății noastre.— Crearea cadrului organizatoric adecvat pentru participarea largă a oamenilor muncii la conducerea tuturor domeniilor de activitate, la adoptarea deciziilor, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării. (Aplauze).Organizarea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, in- stituționalizarea adunărilor generale ca organe de conducere colectivă reprezintă tocmai expresia acestui principiu, expresia dezvoltării continue a democrației socialiste în (ara noastră. (Aplauze puternice).Deși a trecut relativ puțin timp de la constituirea lor, practica a demonstrat că aceste măsuri au determinat o schim- 

I bare Importantă în organizarea și conducerea vieții economice în întreprinderi, in promovarea ‘largă a muncii colective și a democrației muncitorești in sfe- ra hotăritoare a activității so- : claie — producția materială. ! Prin activitatea acestor organls- ! me, democrația noastră economică a căpătat un conținut mai ^concret, asigurind condiții pentru o mai deplină exercitare de către oamenii muncii a drepturilor și răspunderilor ce le revin în dubla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție cit și de beneficiari a tot ceea ce se înfăptuiește in țara noastră. (Vii aplauze) Dezvoltarea acestei democrații, creșterea sentimentului oamenilor muncii de stă- pini ai bogăției naționale, dezvoltarea simțului lor de răspundere față de gospodărirea unităților de producție, participarea la conducerea întregii economii constituie obiective esențiale ale politicii partidului, laturi inseparabile ale dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste pe calea spre comunism.Au trecut cîțiva am de la începerea înfăptuirii hotăririlor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea al partidului ; putem deci să facem un prim bilanț a ceea ce am realizat și, totodată — pe baza experienței de pină acum — să stabilim cum să acționăm in continuare. Se poate aprecia că viața demonstrează justețea măsurilor luate, a principiilor care stau la baza perfecționării organizării, conducerii și planificării eoonomiei naționale. Este necesar să continuăm acțiunea de realizare a acestor măsuri, in așa fel incit pină la sfirșitul anului 1972 să incheiem, in linii generale, această muncă de mare răspundere.înainte de toate va trebui să se sigure pe deplin așezarea pe baza legii a relațiilor dintre întreprinderi, centrale Și ministere. Trebuie arătat că o dată cu formarea centralelor, care și-au dovedit viabilitatea, s-au manifestat și unele tendințe greșite. In primul rînd, s-au luat unele măsuri care au dus la diminuarea rolului unor întreprinderi ; totodată, au fost transferate de la Întreprinderi la centrale unele cadre de conducere și specialiști, ceea ce a dăunat bunului mers al unităților. Sint complet de a- cord cu criticile foarte serioase aduse in timpul discuțiilor la a- dresa acestor măsuri greșite. Este adevărat, că, pe parcurs, s-au luat unele măsuri pentru îndreptarea lucrurilor, dar nu se poate spune că această situație a fost peste tot ameliorată. De aceea este necesar să luăm in cel mai scurt timp măsuri pentru readucerea cadrelor necesare în întreprinderi și pentru întărirea rolului lor ca unități de bază ale activității de producție materială. (Aplauze).întreprinderile, comitetele oamenilor muncii, toți oamenii muncii, ca proprietari și producători, poartă răspunderea nemijlocită pentru organizarea producției in conformitate cu cerințele celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cit și pentru desfacerea producției atît in țară cit și pe piața externă. Trebuie să fie clar că procesul de producție incepe o dată cu conceperea și proiectarea produsului și se încheie după ce a fost vindut in țară sau in străinătate și s-a încasat contravaloarea. Conducerea întreprinderii, întregul colectiv de oameni ai muncii, au, deci, datoria să se preocupe de desfășurarea in cele mai bune condiții a întregului proces de producție. De aceea, trebuie să acționăm permanent pentru întărirea rolului întreprinderilor și perfecționarea întregii lor activități ; în întreprindere se hotărăște, pînă la urmă, soarta planului. (A- plauze puternice).In al doilea rînd, in cursul formării centralelor s-au manifestat tendințe de a se crea un aparat greoi, care să continue practicile negative ale vechilor direcții generale din ministere. Deși s-au adus și aici unele corecturi, mai sînt și azi centrale care nu lucrează corespunzător prevederilor legii, care au un aparat greoi. De altfel, criticile formulate în cadrul discuțiilor sînt foarte e- locvente în acest sens.Avem un mare număr de centrale. mai ales cele organizate pe structura unei întreprinderi de bază, care desfășoară o activitate bună. De aceea, se impune să aplicăm mai ferm această experiență și să trecem Ia așezarea centralelor pe structura principalelor întreprinderi. Este adevărat că aici s-au exprimat și păreri că trebuie să trecem Ia formarea de centrale deasupra întreprinderilor. Cred că nu am putea să ne însușim aceste păreri ca un principiu de bază. 

Poate Intr-un loo sau altul să I fie și asemenea necesități ; de regulă însă, trebuie să mergem pe linia ca centrala să fie axată pe principala întreprindere unde își desfășoară activitatea.Trebuie să fie mal bine precizate atribuțiile centralelor. Legea ml se pare că este foarte clară in această privință. Ele trebuie să se ocupe de organizarea producției, de aprovizionarea , tehnlco-materială, de organizarea cercetării și proiectării producției, de desfacerea produselor in țară și străinătate in strinsă colaborare cu întreprinderile. Este necesar, de asemenea, ca ele să acorde o mai mare atenție specializării producției între întreprinderile proprii, cit șl organizării cooperării cu alte centrale. Centrala trebuie să poarte răspunderea și să soluționeze toate problemele activității întreprinderilor componente.In al treilea rind, s-au manifestat unele tendințe greșite la ministere și la alte organe centrale : acestea au menținut un aparat greoi, incercind să păstreze cit mai multe din vechile atribuții, acționind, cum spunea Caragiale, după principiul : să se modifice, dar să nu se schimbe nimic ! In același timp, la unele ministere, există și tendința de a lăsa toată răspunderea pe seama centralelor și întreprinderilor, neexercitîndu-și rolul ce le revine in a îndruma in mod unitar și a controla unitățile subordonate, a le acorda a- sistența tehnică necesară, sprijin concret în soluționarea diverselor probleme.Consider îndreptățite criticile formulate in acest sens la adresa activității ministerelor și altor organe centrale. Discuțiile au evidențiat că este necesar să fie aduse in continuare îmbunătățiri in activitatea și atribuțiile ministerelor. Ministerele trebuie să transfere mai rapid asupra centralelor atribuții largi in conducerea activității economice. La rindui lor, centralele nu mai trebuie să se complacă in situația de a aștepta ca ministerele să soluționeze probleme ce intră in atribuțiile lor.Unii tovarăși au semnalat in dezbateri tendințe dc creștere a aparatului administrativ la nivel de întreprindere, dar mai cu seamă la centrală și minister. Este cunoscut că in ultimii ani s-a luat o serie de măsuri pentru reducerea acestui aparat — dar cu toate acestea, sub pretexte diferite, se încearcă menținerea și chiar mărirea numărului personalului administrativ-funcțio- năresc. Consider de aceea că în cel mai scurt timp este necesar să se stabilească normative fundamentate cit mai bine privitor la necesarul de personal administrativ în întreprinderi, în centrale și ministere, — pe baza unei structuri organizatorice cit mai simplificate — normative care să fie consfințite prin lege, pentru a asigura în felul acesta o simplificare rapidă și o reducere reală a aparatului administrativ.O dată cu perfecționarea organizării și conducerii economiei naționale, cu lărgirea atribuțiilor și competențelor centralelor și întreprinderilor, este necesară — așa cum pe bună dreptate s-a arătat în discuții — întărirea și îmbunătățirea controlului economic financiar, în acest domeniu se manifestă încă serioase neajunsuri : evidența defectuoasă a mijloacelor materiale și financiare înlesnește sustragerile din bunul public, unele acțiuni de control au caracter formal, nu contribuie în mod efectiv la imbunătățirea activității unităților economice. Apar, de asemenea, în munca de control, paralelisme și suprapuneri care stînjeneso activitatea unităților productive. Pentru ca acțiunile de control să se desfășoare mai organizat, după reguli bine stabilite, să se finalizeze în măsuri concrete și eficiente, este necesar să aducem îmbunătățiri organizării și funcționării controlului, să se țină seama de propunerile și observațiile formulate în cadrul acestei conferințe. La definitivarea proiectului de lege cu privire la coordonarea și e- xercitarea controlului să se a- sigure o largă consultare a tuturor cadrelor, pentru Ca măsurile ce se vor adopta să ducă realmente la o așezare pe baze mai bune a controlului și la o simplificare și, în același timp, la o creștere a eficienței sale. (Aplauze).Există, de asemenea, unele probleme privind planificarea și finanțarea economiei care trebuie mai bine precizate. Legile ce urmează să reglementeze a- ces,te domenii sînt în curs de definitivare și vor fi supuse, peste cîteva luni, dezbaterii publice, în așa fel ca în toamna acestui an ele să fie aprobate de Marea Adunare Națională.Se impun, de asemenea, măsuri mai ferme pentru simplificarea evidenței și asigurarea 

unei informări mai bune și o- perative. Este necesar să se renunțe la tot felul de ciroulări și dispoziții din birou și să se pună un mai mare accent pe îndrumarea la fața locului.îndeplinirea marilor sarcini ca stau in fața unităților economice impune creșterea răspunderii cadrelor de oonducere. Oricit de bune ar fi hotăririle și formele organizatorice, cei care sint chemați să le realizeze, să le transpună in viață, sint oamenii. Și dacă vreți să știți, chiar dacă o hotărire mai are uneori deficiențe, dacă munca pentru realizarea ei este bună, atunci și rezultatele vor fi bune. Dimpotrivă, oricit de bune ar fi hotăririle, dacă munca de realizare se va desfășura defectuos, atunci și rezultatele vor fi necorespunzătoare. (Aplauze). De aceea, a- vem încredere că tot ceea ce am discutat in această sală se va transpune in viață. (Vil aplauze).

Exigențele economiei impun insă eforturi pentru ridicarea nive- pregătire științifică.

De altfel, tot ceea ce am realizat, toate înfăptuirile de pină acum sint rodul activității oamenilor muncii, a cadrelor noastre ; dispunem de cadre minunate, cu o temeinică pregătire profesională și experiență in muncă, cu o conștiință socialistă ridicată, devotate trup și suflet cauzei socialismului, politicii partidului. Desigur, cind am spus că și in cazul cind hotăririle au neajunsuri, dacă munca este bună sarcinile tot se vor realiza, nu vreau deloo să se înțeleagă că sint pentru hotăriri proaste, că încurajez pe cei care elaborează asemenea hotăriri ; fără îndoială, este necesar ca și noi, cei care elaborăm hotăririle, să ne străduim să le facem, cit mal corespunzătoare pentru a ajuta in felul acesta la bunul mers al muncii, (Aplauze) — ‘ moderne constante lului de tehnică și profesională a cadrelor, pentru îmbogățirea orizontului lor de cunoaștere. Sint cunoscute măsurile luate pentru perfecționarea cadrelor și ridicarea nivelului lor de pregătire profesională și tehnică. Fiecare lucrător din economie trebuie să înțeleagă că are datoria să se preocupe permanent de ridicarea nivelului său de cunoștințe. In același timp, trebuie aplicate cu mal multă hotărire măsurile stabilite de conducerea partidului privind dezvoltarea invățămintului profesional si tehnic, a liceelor de specialitate și a invățămintului tehnic superior, legarea mai strinsă de practică a invățămîn- tului de toate gradele. “ de datoria treprinderilor ca, potrivit anul trecut, consecvent lite pentru drelor, pentru i " " pregătirii profesionale și politice a tuturor oamenilor muncii. Trebuie să ne fie clar tuturor, că oricite cursuri am face, dacă fiecare nu se va ocupa să învețe, să î ' ' ’învețe, nu obținem o a nivelului nici a celor tehnice, nici a celor politice. E- sențial este ca fiecare să înțeleagă că trebuie să studieze, să învețe continuu. (Aplauze)Participarea oamenilor muncii și a. reprezentanților sindicatului in comitetele și consiliile oamenilor muncii și instituțio- nalizarea adunărilor generale duce la creșterea răspunderii sindicatelor. Ele trebuie să desfășoare o largă activitate de unire a eforturilor oamenilor muncii în îndeplinirea planului de către fiecare unitate. De a- «emenea, ele au datoria să se preocupe permanent de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai, de soluționarea problemelor de ordin social ale oamenilor muncii. In același timp, sindicatele trebuie să desfășoare o largă muncă educativă pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor largi populare.

_ Esteministerelor, inși centralelor Legii adoptate să înfăptuiască programele stabi- reciclarea ca- perfecționarea
învețe și iar să vom reuși să ridicare generală i de cunoștințe, profesionale și

In întreprinderile noastre lucrează un mare număr de tineri, în unele din acestea vîrs- ta medie a întregului colectiv este de 22, 23, 24 sau 25 de ani. Se poate spune că tineretul reprezintă o forță remarcabilă în industrie, în producția materială, ca de altfel în întreaga vja- tă a societății noastre. De aceea lui îi revine îndatorirea de cinste de a se situa în primele rîn- duri. ale luptei pentru progres tehnic, pentru modernizarea producției, pentru edificarea marilor construcții ale economiei, ale societății noastre. Uniunea Tineretului Comunist trebuie să acționeze mai intens în educarea tineretului în spiritul dragostei față de muncă, al pasiunii pentru tehnica modernă, pentru știință, al dorinței de a-și ridica necontenit nivelul pregătirii profesionale și politi-
(Continuare în pag- a 4-a)



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 DUMINICĂ 20 FEBRUARIE 1972

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Utmare din pag. a IlI-a)

ce. Energia și elanul tinerei generații sînt o rezervă de mare preț a mersului nostru înainte și de aceea trebuie să unim eforturile tineretului pentru a-și aduce contribuția tot mai activă la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului.De asemenea, in industria noastră socialistă, ca de altfel in întreaga activitate, femeile reprezintă un factor de o deosebită importanță. Este de aceea, de datoria ministerelor, centralelor, întreprinderilor de a se preocupa in mai mare măsură de promovarea femeilor în conducerea întreprinderilor, de valorificarea capacității lor de a stă- pîni tehnica modernă, de a conduce și administra cu bune rezultate activitatea economică și socială. De altfel, în general, constituie o necesitate ca și în activitatea de partid și de stat, de jos pînă sus să acționăm cu mai multă fermitate pentru promovarea unui număr mai mare de femei în diferite posturi de conducere — așa cum s-a propus și aici — inclusiv în conducerea unor ministere. Eu cred că, cu toții vom fi de acord că acolo unde am știut să facem alegeri bune — ca și la bărbați, de altfel — femeile nu sînt cu nimic mai prejos, ba, citeodatS, lucrează mai bine decit bărbații. (Vii aplauze).Creșterea rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate impune fiecărei organizații de partid, fiecărui comunist să îndeplinească acest rol la locul său de muncă, în u- nitatea in care-și desfășoară activitatea. Organele de partid trebuie să pună în centrul activității lor unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea.O deosebită atenție trebuie să acorde organizațiile de partid și organizațiile de masă activității de educație socialistă, ridicării nivelului de conștiință al oamenilor muncii din industrie și construcții. Este necesar ca și cadrele de conducere din întreprinderi, centrale, ministere să depună mai multe eforturi în a- ceastă direcție, știut fiind că ele au datoria să acționeze nu numai ca organizatori și conducători ai producției, ci și ca activiști politici, ca militant! pentru înfăptuirea politicii partidului și statului. (Aplauze). In centrul muncii de educație trebuie puse stimularea spiritului de răspundere al tuturor oamenilor muncii față de buna gospodărire a potențialului material și uman, inițiativa în valorificarea rezervelor economiei noastre socialiste, în dezvoltarea tehnicii și organizarea științifică a producției, hotărîrea în apărarea avutului obștesc, în instaurarea unui climat de ordine -și disciplină în toate colectivele. Munca politico-educativă trebuie o- rientată în direcția dezvoltării spiritului muncitoresc al tuturor lucrătorilor, a devotamentului și abnegației în îndeplinirea sarcinilor de cinste ce stau în fața industriei noastre socialiste.Sarcini de mare însemnătate revin comitetelor județene de partid, care poartă răspunderea pentru realizarea planului în bune condițiuni de către toate întreprinderile din județ. Doresc să menționez și la această conferință aportul deosebit al organizațiilor de partid, al tuturor comuniștilor, al comitetelor județene de partid la desfășurarea cu succes a întregii activități economice, politico-edu- cative și sociale. (Aplauze puternice).In cadrul discuțiilor au fost ridicate multe probleme ce pot fi soluționate de către organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor, de către comitetele județene de partid. Sînt convins că organizațiile de partid. comitetele județene vor acționa cu mai multă hotărîre pentru îmbunătățirea activității fiecărei întreprinderi, pentru creșterea aportului fiecărui județ la dezvoltarea economico- socială a patriei noastre. De munca fiecăruia și a tuturor depinde ca obiectivele ce ni le-am propus în acest cincinal să fie înfăptuite in cele mai bune condițiuni, asigurînd astfel un nou și puternic avînt construcției socialiste, ridicarea patriei noastre pe noi trepte de prosperitate și progres. (Vii și și puternice aplauze).Dragi tovarăși,Intre politica internă și politica externă a țării noastre există o strinsă unitate dialectică. Conducind edificarea cu succes a orinduirii socialiste în România, partidul nostru își îndeplinește atit îndatorirea sa fundamentală față de poporul român, cît și îndatoririle ce-i revin ca detașament al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Aplauze puternice).Se știe că cu cît mal bune sînt rezultatele pe care Ie obținem in dezvoltarea socialistă a țării, în ridicarea bunăstării întregului popor, cu atît crește contribuția poporului nostru la întărirea forței și prestigiului socialismului in întreaga lume.In ce privește situația internațională, evenimentele din ultimii ani au confirmat pe deplin justețea aprecierilor și Directivelor trasate de Congresul al X-lea cu privire la activitatea externă a partidului și țării.Trăim o epocă de mari schimbări în raportul de forțe pe plan mondial, o epocă în care se a- firmă tot mai puternic principiile păcii și colaborării internaționale.Urmînd neabătut Directivele Congresului al X-lea, partidul nostru desfășoară o activitate susținută pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste. considerînd că aceasta corespunde atît intereselor fiecărei țări socialiste în parte, cit si cauzei socialismului și păcii în lume. (Vii aplauze). Totodată. România militează activ jenlru lărgirea colaborării mul

tilaterale cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială. La baza relațiilor sale internaționale, România așează principiile deplinei egalități în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc. Considerăm renunțarea la folosirea forței și Ia amenințarea cu forța în relațiile internaționale ca o condiție vitală a dezvoltării colaborării și păcii internaționale. Aceste principii capătă recunoaștere din partea a tot mai multor state, din partea cercurilor largi ale opiniei publice internaționale, se afirmă ca o bază sigură pentru dezvoltarea unor raporturi normale între toate statele lumii. (A- plauze puternice).Țara noastră acordă o mare atenție extinderii și intensificării relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, sprijină lupta lor pentru salvgardarea independenței naționale, pentru dezvoltarea de sine stătătoare pe calea progresului economic și social, precum și participarea lor activă Ia viața internațională, împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, pentru pace și securitate.In condițiile situației internaționale de azi, pentru soluționarea marilor probleme care l'rămintă omenirea, în interesul păcii și colaborării, în interesul dezvoltării, conform năzuințelor proprii ale fiecărui popor, este necesară participarea activă a fiecărui stat — fie el mare sau mie — la activitatea politică mondială, la efortul pentru lichidarea diferendelor, a surselor de animozitate și încordare, pentru soluționarea tuturor problemelor în interesul păcii. (Vii aplauze).Trăind in Europa, România consideră că una din cele mai importante probleme asupra căreia trebuie să-și concentreze eforturile este înfăptuirea securității pe acest continent.După cum se știe, în Ianuarie a avut loc Consfătuirea țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, care au ajuns in mod unanim la concluzia că sînt create condițiunile pentru trecerea la pregătirea conferinței general-europene și la organizarea ei în oel mai scurt timp. România va acționa cu toate forțele pentru a se trece cit mai rapid la pregătirea concretă, multilaterală a ținerii 

acestei conferințe. Considerăm că interesele generale ale păcii și colaborării în Europa ca și în întreaga lume impun fiecărui stat să acționeze în această direcție. Apreciem că sînt condiții favorabile ca în următoarele luni să se treacă la consultări practice în vederea organizării conferinței general- europene. Dorim ca conferința general-europeană să pună bazele unei colaborări largi, multilaterale între toate statele continentului, să transforme Europa intr-un continent al păcii. (A- plauze puternice)In acest context, apreciem necesar să se acționeze cu mai multă perseverență pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre țările balcanice. Dorim să transformăm această zonă, in care trăim, intr-o zonă a pă cil și colaborării. Nu putem să nu ne exprimăm de aceea îngrijorarea față de încordarea Ia care s-a ajuns în legătură cu situația din Cipru și cu instalarea de noi baze militare americane în Grecia.Destinderea și colaborarea internațională impun ca soluționarea oricăror probleme con- flietuale să se facă pe calea înțelegerii, excluzindu-se folosirea forței și amenințarea cu forța, acționindu-se nu in direcția înființării de noi baze militare, ci pentru desființarea bazelor militare existente. Aceasta ar corespunde intereselor fiecărei țări în parte, iniereselor tuturor țărilor din Balcani, pre

cum și cauzei securității și păcii in Europa și în întreaga lume. (Vii aplauze)România își exprimă deplina sa solidaritate cu popoarele din Indochina și se pronunță pentru încetarea imediată a oricăror acțiuni militare, pentru retragerea totală a trupelor Statelor Unite și ale aliaților săi din această parte a lumii. Considerăm că propunerile Guvernului Revoluționar Provizoriu ai Republicii Vietnamului de Sud și ale Republicii Democrate Vietnam oferă o bază reală pentru a se trece la soluționarea politică a războiului din Indochina, astfel ca popoarele din această zonă să fie lăsate să-și soluționeze problemele fără nici un amestec din afară. (Aplauze).Persistența conflictului și încordării din Orientul Apropiat menține pericolul reluării luptelor armate. De aceea, România se pronunță cu fermitate pentru aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Consider că este necesar să se ajungă Ia o soluție care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate, la asigurarea integrității și suveranității fiecărui stat, la soluționarea problemelor populației palestiniene. Mai mult ca oricînd este necesar să se facă totul pentru a se pune capăt conflictelor militare, folosirii forței în relațiile internaționale.In acest sens, considerăm că este necesar să crească rolul Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale în soluționarea litigiilor dintre state, în asigurarea colaborării și păcii în lume. (Aplauze).Sînt cunoscute uriașele cheltuieli ce se fac pentru înarmare și care depășesc anul acesta 200 miliarde de dolari. Continuarea cursei înarmărilor, creșterea cheltuielilor pentru producerea mijloacelor de exterminare în masă afectează din ce în ce mai mult nivelul de trai al popoarelor șl constituie un pericol permanent pentru pacea internațională. De aceea, țara noastră se pronunță pentru trecerea la măsuri concrete în vederea dezarmării generale și, in primul rînd, a dezarmării nucleare. Lupta pentru dezarmarea generală constituie astăzi una din cele mai importante sarcini internaționale
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bleme privind îmbunătățirea 
planificării, aplicarea legislației 
economice șl perfecționarea ei.

în același timp, mulți vorbi
tori au înfățișat modul în care 
s-au înfăptuit sarcinile planului 
de stat pe anul 1971 și au venit 
cu sugestii și propuneri concrete 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului de stat 
pe anul 1972 — o nouă și impor
tantă etapă în realizarea obiecti
velor actualului cincinal, pentru 
lichidarea neajunsurilor și lip
surilor care mai dăinuie în ac
tivitatea întreprinderilor și cen
tralelor industriale și de con
strucții.

Lucrările ultimei ședințe au 
fost prezidate de tovarășul Ma
nea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar el C.C. al 
P.C.R,, președintele Consiliului 
Economic. 

ale tuturor forțelor antiimperia- liste, ale tuturor popoarelor lumii. (Vii aplauze).Soluționarea in spiritul păcii și libertății popoarelor a marilor probleme internaționale ale epocii noastre, desfășurarea cu succes a luptei împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, de amestec în treburile altor țări, impun unitatea de acțiune a tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialis- te. Viața demonstrează că, acțio- nind unite, aceste forțe pot obține victoria în lupta cu forțele războiului și asupririi imperialiste, pot asigura înfăptuirea u- nci lumi a colaborării și a păcii. (Aplauze puternice). Partidul Comunist Român și Guvernul României socialiste vor acționa și în viitor cu toată consecvența pentru întărirea unității și colaborării cu toate forțele progresiste, democratice, antiimperia- liste. Totodată vom dezvolta activ colaborarea cu toate statele lumii, fără deosebire de orîndu- ire socială, contribuind la cauza păcii și destinderii, la întărirea prieteniei și colaborării internaționale, la apărarea securității lumii. (Vii și puternice aplauze).Dragi tovarăși,Conferința cadrelor de conducere din industrie și construcții și a reprezentanților oamenilor muncii a evidențiat marile resurse de care dispune economia noastră pentru realizarea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea. Este necesar să fie luate toate măsurile pentru lichidarea în cel mai scurt timp a lipsurilor și pentru îmbunătățirea și perfecționarea in continuare a întregii noastre activități. După cum știți, pe baza Hotărîrii Comitetului Central al partidului, sînt în curs de elaborare prognozele privind dezvoltarea economico-socială a României pînă în anul 1990 și în unele ramuri pînă în anul 2 000.Îndeplinirea cu succes a actualului plan cincinal va crea o puternică bază tehnico-materială pentru progresul rapid al țării pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și pentru trecerea la făurirea treptată a comunismului in România. (Vii aplauze). De aceea, re- întorși acasă, toți participanții trebuie să treacă cu hotărîre la muncă pentru realizarea planului pe 1972 și pentru stabilirea măsurilor de îmbunătățire a în-

în încheierea lucrărilor Confe
rinței, primit cu îndelungi apla
uze, cu urale și ovații, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Cei prezenți scandează minute 
în șir „Ceaușescu-P.C.R.“. Cu
vântarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită 
cu deosebit interes și subli
niată în repetate rînduri de 
aplauze, ovații, urale. Ea con
stituie un îndrumar prețios 
pentru ampla activitate ce se 
desfășoară în întreaga țară de 
îmbunătățire' continuă a condu
cerii, organizării și planificării 
economiei naționale, de lărgire 
a participării oamenilor muncii 
la soluționarea problemelor ri

tregîi activități. întrecerea intre întreprinderi pentru a ocupa locul unu pe țară trebuie să țină seama de toate problemele discutate la această Conferință. (A- plauze). întreprinderile, centralele și ministerele trebuie să ia toate măsurile pentru realizarea planului la toți indicatorii și la toate sortimentele în produse fizice. Orice nerealizare într-un an trebuie recuperată în cel mai scurt timp, urmărindu-se realizarea cincinalului la toate produsele.In acest cincinal se împlinesc 30 de ani de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist. Să intimpinăm acest eveniment istoric cu succese tot mai mari in toate domeniile de activitate, cu îndeplinirea și depășirea planului cincinal.Așa cum s-a evidențiat și cu prilejul acestei importante conferințe, dispunem de tot ce este necesar, atit de mijloace materiale și mai ales de minunate forțe umane, pentru a îndeplini cu succes mărețul program elaborat de Congresul al X-lea al partidului. Sîntem ferm convinși că eroica noastră clasă muncitoare, toți oamenii muncii, vor munCU-Cu și mai mult entuziasm pentru dezvoltarea e- conomico-socială a patriei noastre socialiste, vor participa tot mai activ ia făurirea în mod conștient a viitorului lor comunist. (Vil și puternice aplauze).Sîntem convinși că toate cadrele de conducere din economie, organizațiile șl organele de partid își vor îndeplini cu tot mai multă răspundere marile îndatoriri față de națiunea noastră socialistă, față de poporul român. (Aplauze).In numele conducerii de partid și de stat, vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii, întregului popor, noi și mari succese în realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea, în ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, urale prelungite — se scandează „Ceaușescu — P.C.R.“).Vă doresc din toată inima, dumneavoastră și tuturor muncitorilor, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, prelungite ; urale și ovații ; se a- clamă îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

dicate de avîntul continuu al 
industriei și construcțiilor, de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în marea sală a pavilionului 
Expoziției economiei naționale, 
domnește o atmosferă însufleți- 
toare. Cei prezenți, reprezen
tanți ai colectivelor de muncă 
din întreaga țară, și prin ei, 
toți oamenii muncii, dau glas 
hotărîrii ferme de a înfăptui 
sarcinile reieșite din cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de a transpune în fapte măre
țul program elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului, 
de a traduce în viață neabătut 
politica internă și externă a 
partidului și statului.

Participanții au adoptat apoi Rezoluția Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale industriale și de construcții.

Semne de belșug.

DUPĂ 23 DE PRIMĂVERI
(Urmare din pag. L) 

sărac, că n-aveam după ce bea 
o gură de apă, deși trudeam 
din zori și pînă-n noapte. în 
1947 m-am coborît la Laslea cu 
trei feciori, lăsînd alți trei a- 
casă. Cînd am aflat că se por
nește o viață mai bună pentru 
țărani m-am prezentat printre 
primii. Acum, ce să zic, duc și 
eu viață de om. Iată, am o 
casă ; a mea ; alături e-a lui 
fecioru-meu. Cum s-ar spune, 
ne-am așezat și noi.

Ion Forț are 83 de ani — și 
pînă pe la 70 și-a odihnit capul 
tot pe căpătîi străin. Acum s-a 
așezat la casa lui, și aceasta ni 
se pare o semnificativă izbîndă 
a socialismului la sate : adevă
rata, temeinica statornicire a 
oamenilor. Pentru că dincolo de 
noțiunea concretă de casă, tru
ditorii pămîntului au aflat un 
sens vieții, li se împlinesc as
pirațiile, au căpătat conștiința 
propriei demnități. Liberi pe un 
pămînt liber — pămînt care 
numai acum a devenit cu ade
vărat al lor — ei iși canalizează 
toată forța brațelor și minții 
pentru făurirea unui trai cît 
mai îmbelșugat.

★
„Subsemnații... constituiți în 

comisiune de inventariere și 
preluarea inventariului viu și 
mort am procedat la inventa
rierea și luarea în primire dC 
la tov. Oltean Simion a inven-
tarului agricol, după cum ur-
mează :

• terenul arabil — 2,027 ha
• grădină — . . .
• finaț — • * .
• clădiri ■ . •
• animale —
• vehicole — un car cu osia

dinainte ruptă »i în stare
slabă".

• Microlntervlu cu GHEOR- 
GHE STANICA, prim-secretar 
al Comitetului municipal Tîrgo
viște al U.T.C., unul din co
laboratorii principali care, îm
preună cu „Scîntela tineretului" 
și A.T.M., se preocupă de buna 
organizare și reușită a acestei 
acțiuni.

— Cum au primit tinerii mun
citori vestea că „serile“ le sînt 
dedicate in exclusivitate ?

— Bineînțeles, cu sentimentul 
că această inițiativă a redacției 
11 onorează șl îl obligă...

— De fapt, spectacolul preco
nizat nu este decit o modalita
te modestă de a le recunoaște 
meritele și rezultatele obținute 
la locurile lor de muncă de pe 
șantier. Din partea cui, pe plan 
local, contați pe sprijin ?

— Anunțarea în ziar a acestei 
acțiuni dedicate tinerilor mun
citori de la Tîrgoviște ne-a fă
cut să primim un substanțial 
ajutor din partea a numeroși 
-factcrl locali care țin să-și a- 
ducă contribuția. Iată cîteva 
exemple : PAUL BĂNICĂ, di
rectorul Centrului județean de 
îndrumare a creației populare 
și mișcării artistice, ne pune la 
dispoziție un taraf, echipa de 
dansuri populare a Casei de 
creație, cjțiva soliști șl o for
mație de muzică ușoară ; AU
REL CIUKLAU, directorul clu
bului petroliștilor, ne asigură 
de perfectă funcționare a ane
xelor sălii de spectacol ; tova
rășii GRTGORE SAVU, secre
tar al Consiliului județean al 
sindicatelor, ION STANCIU, 
președintele Consiliului munici
pal al sindicatelor și DUMI

Am citat dintr-un proces ver
bal prin care se constata ave
rea cu care intra în cooperativă 
un țăran din Luna de Jos. O 
emoționantă dovadă de sărăcie. 
Și n-am consemnat-o cu carac
ter de excepție. Cităm spre e- 
dificare și din alte procese ver
bale, la capitolul „vehicule 
„Un plug de lemn în stare 
slabă“ ; „Un car în stare de 
nefuncționare, complet refor
mat“ : „Un plug de lemn fără 
rotițe, în stare slabă...“. Aproape 
fiecare asemenea act constituie 
o dovadă a stării precare, umi
litoare, în care ajunsese țărăni
mea sub regimul de cruntă ex
ploatare burghezo-moșierească.

— A fost greu, a fost foarte 
greu s-o pornim cu această 
zestre, ne spune Virgil Petraru, 
președintele cooperativei agri
cole din Dăbica (de care apar
ține acum Luna de Jos). Nu
mai cu voința, cu setea noastră 
de muncă n-am fi scos-o la ca
păt. Atunci ne-a venit în ajutor 
statul, partidul. Am fost dotați 
cu ceva utilaje, am primit cre
dite, ni s-au pus la dispoziție 
tractoare. Oamenii au înțeles 
că partidul ne vrea binele și 
n-au mai ieșit din cuvîntul par
tidului.

Astăzi, la Dăbica și Luna de 
Jos oamenii vorbesc despre fer
tilizarea solului prin metode 
modeme, despre producții care 
se numără cu miile și zecile de 
mii de kilograme la hectar, 
despre cursuri agrozootehnice și 
emisiuni de specialitate la te
levizor. Trei ingineri și un me
dic veterinar fac parte din noua 
și marea lor familie de muncă, 
aplicînd zi de zi în practică va
loroase cunoștințe de speciali
tate. Și dacă atunci, la consti
tuire, n-aveau decit un cal și 
patru vaci, peste 700 de capete 
de vită numără astăzi ferma 
zootehnică.

...Nici cei din Laslea nu de
butau mai strălucit. Averea ce
lor 66 de familii se cuprindea 
în 14 cai, un bou, 41 vaci, 7 bi
volițe și 289 ha de pămînt.

— îmi amintesc — ne mărtu
risește Alexandru Ciorogar, 
președintele de atunci al coo
perativei agricole, că a doua zi 
după inaugurare, cînd s-o por
nim Ia muncă, a trebuit să 
chibzuim mult ; nu știam de 
ce să ne apucăm mai întîi : 
dregeam într-o parte, se ru- 
pea-n alta. Da, partidul e cel 
căruia îi sîntem profund recu
noscători ; tot el ne-a ajutat și 
pe noi să ne punem pe picioare. 
Așa cum ne ajută, de altfel, și 
astăzi, continuu.

Rememorăm împreună cu to
varășul Ștefan Bucur, secreta
rul comitetului comunal de 
partid, drumul parcurs de coo
peratorii din Laslea :

— Oamenii sînt buni, harnici 
și pricepuți gospodari. Aș putea 
vorbi despre fiecare în parte, 
ceasuri întregi. Și cred că încă 
n-aș epuiza totul. Dar oa
menii se oglindesc cel mai 
bine prin faptele lor, prin re
zultatele în muncă. Iar la acest 
capitol, sintetizind, putem con
semna realizări lăudabile. Să 
luăm, spre demonstrație, situa
ția anului trecut, căruia nu de 
mult i-am făcut bilanțul. La 
producția de griu, de pildă, am 
depășit planul cu 485 kg la fie
care hectar, la orz cu 375 kg, 
producția de porumb boabe a 
trecut ștacheta celor 4 000 kg 
Ia hectar, în timp ce la cartofi 
am scos dublu față de cele 
12 000 kg la hectar planificate. 
O situație îmbucurătoare există 
și în sectorul zootehnic. E drept, 
nu mai avem bivolițe, dar a- 
vem 1 000 de capete de bovine, 
peste 1200 oi și 238 de porci. 
Cred că aceste rezultate vor
besc de la sine despre chipul 
harnic, serios, demn al coope
ratorilor noștri.

Am cercetat cu emoție actul 
prin care țăranii din Laslea se 
hotărau să-și unească pămin- 
turile, astăzi un adevărat docu
ment de muzeu. Am cercetat 
cele 66 de semnături, înșirate 
una după alta, cu litere late, ca 
palmele țăranilor ; 66 de sem
nături trudite. Intre acestea, 
trei erau caligrafiate citeț, cu o 
cruce de cerneală în coadă. Am 
înțeles că acolo se semnase prin 
punere' de deget. înseamnă, a- 
ceasta, un alt gen de dovadă a 
tristelor realități de pînă a- 
tunci : dovada întunericului, a 
neștiinței de carte în care se 
zbătuse țărănimea. La Laslea, 
din cei aproape 5 000 de locui
tori, 1 000 erau analfabeți. As
tăzi — după cum ne relatează 
tovarășul Georg Seiler, directo
rul școlii și fiu al satului — la 
același număr de locuitori, u- 
nul din cinci își pleacă zilnic 
privirea asupra manualelor șco
lare. O mie de elevi, o mie de 
torțe aprinse la flacăra gene
roasă a cărții, spre nobila răz
bunare a acelei mii de semnă
turi prin punere de deget.

Cam aceeași este proporția și 
în ceea ce-i privește pe țăranii 
din Dăbîca și Luna de Jos. 
Cooperativizarea agriculturii, 
timpul nostru socialist șl-au 
spus din plin cuvîntul și asupra 
Bradului de civilizație și cul
tură al satelor. în ambele co
mune ființează cămine cultura
le, cu repertorii bogate și sta
giune permanentă. Lumina e- 
lectrică a înlesnit în fiecare casă 
radioul și, din loc în loc, ante
nele televizoarelor, adună, seară 
de seară, chipuri setoase de nou 
în fața aparatelor. în ambele 
comune există dispensare mo
derne, medici prezenți perma
nent la post, pentru ocrotirea 
sănătății producătorilor de bu

Moment de răgaz la Luna de jos. Președintele discută cu brigadierii
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Serile „Scînteii tineretului"
la Tîrgoviște

Așa după cum anunțam in ziarul nostru de ieri, noua ediție — 
omagială — a serilor „Scinteii tineretului“ dedicată aniversării a cinei 
decenii de la crearea Uniunii Tineretului Comunist, urmează să aibă 
loc la Tîrgoviște peste 5 zile, mai precis vineri 25 februarie a.c., orele 
18, in sala clubului petroliștilor.

Cele aproape 500 de fotolii ale sălii sint rezervate exclusiv tineri
lor muncitori de la platforma industrială ca și celor care lucrează 
in cadrul I.C.M.D. Repetițiile tinerilor actori profesioniști și amatori, 
din București șl Tîrgoviște, care vor susține programul „serilor“ — 
de fapt un veritabil mozaic de poezie, muzică și joc — sint in toi ; 
pregătirile organizatorice, locale, au intrat și ele in faza finală. As
tăzi, revenim cu noi amănunte.

nuri. în majoritatea caselor, oa
menii te îmbie să le fii oaspete 
în odaia cu mobilă nouă, de 
oraș. După socotelile coopera
tivelor de consum, locuitorii 
celor două comune cumpără a- 
nual mărfuri în valoare de cî- 
teva milioane de lei.

Și toate acestea — vorba bă- 
trînului Iustin Onea, membru fondator (cum ii place să-și 
spună) al C.A.P. din Laslea — 
nu sînt de colea, vrînd să sub
linieze, astfel, cu mîndrie, că 
nivelul de civilizație atins de 
satul românesc contemporan al
tădată nici nu putea fi bănuit.

*Ar fi multe de spus despre viața și munca țăranilor din Laslea și Luna de Jos, în dialogul cu timpul acela de început și referință. Și, cu siguranță, n-ar trebui neglijat sîmburele acela de nemulțumire intilnit în opinia multora dintre el ; nemulțumirea aceea nobilă, de bun augur, care-1 face pe om să-și dorească mai mult, să poată mai mult. Pentru că, atit cooperatorii din Laslea, cît și cei din Luna de Jos, nu consideră rezultatele dobîndite pînă acum decit ca obișnuit bilanț ai unei perioade — al unei etape dintr-un proces continuu — concomitent cu voința, cu hotâ- rirea obținerii unor realizări mult mai bogate.Secvențele pe care le-am împărtășit aici cititorilor credem că sînt, însă, semnificative pentru drumul bunăstării parcurs de cooperatorii celor două comune, pentru devotamentul și conștiința cu cure au înțeles și înțeleg să urmeze, cu fermitate, alături de întregul popor, înțeleaptă politică a Partidului nostru Comunist.

TRU VESELIU, activist cultu
ral, ne oferă tot concursul în 
ceea ce privește coordonarea 
formațiilor noastre de amatori ; 
în sfîrșit, inspectorul șef VA- 
SILE STANESCU, de la In
spectoratul școlar municipal, ne 
anunță că și elevii vor fi pre
zenți cu o formație artistică 
bine pusă la punct... Vom avea, 
deci, posibilitatea să selecțio
năm cele mai valoroase for
mații ! Largul concurs pe care 
îl avem din partea factorilor 
locali este, cred, cel mai eloc
vent mod de a demonstra că 
serile „Scînteii tineretului" de 
la Tîrgoviște se bucură, de pe 
acum, de o largă audiență.

• ULTIMA ORA A „SERILOR"

în tabăra „profesioniștilor", 
condusă de regizorul MIIIAI 
DIMIU de la I.A.T.C. repeti
țiile au loc zilnic. Aflăm din- 
tr-o convorbire telefonică blitz 
cu domnia-sa, că un număr de 
alțl cinci actori cunoscuțl al 
scenelor bucureștene șl-au ex
primat dorința de a lua parte 
la spectacol. Ei sint : ANDA 
CAROPOL (teatrul „C. I. Not- 
tara"), OVIDIU IULIU MOL- 
DOVAN (Național), MIRAI 
DOGARU, NICOLAE POMOJE 
(ambii de ta Teatrul Mic) și 
JANINE STAVARACHE („Ion 
Creangă"). Rămîne de stabilit — 
pină cel mai tîrziu mtine — 
dacă programul teatrelor res
pective le va permite partici
parea. Sînt șanse. Vă vom in
forma în rubrica de marți.

Redactorul rubricii
VIOREL RABA
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI PE ȚARĂ A CADRELOR DE CON
DUCERE DIN ÎNTREPRINDERI Șl CENTRALE INDUSTRIALE Șl DE CONSTRUCȚII
Cuvîntul tovarășului 

Mircea Tofan
Trustul de construcții indu

striale din Pitești, a spus vorbi
torul, a încheiat anul 1971 cu 
rezultate bune : a predat bene
ficiarilor toate investițiile cu 
plan de punere în funcțiune 
în primul an al cincinalului, a 
reușit să îmbunătățească activi
tatea din punct de vedere ca
litativ și economic. Cu toate a- 
cestea 6întem conștienți că mai 
avem multe de făcut, pentru 
perfecționarea activității noa
stre. După cum se știe, majo
ritatea problemelor cu care se 
confruntă constructorii și care 
generează multe deficiențe, _sînț 
o consecință a slabei pregătiri 
a lucrărilor de investiții Este 
continuată practica de a ni se 
înscrie în plan lucrări fără do
cumentație completă, uneori 
chiar fără studiu tehnico-eco- 
nomic aprobat

în asemenea condiții nu se 
poate realiza o bună pregătire 
a lucrărilor, nu se asigură o 
perioadă prealabilă de gîndire 
a tehnologiei de execuție.

Vrem să industrializăm pro
ducția de construcții-montaj, 
să îmbunătățim simțitor pro
ductivitatea muncii, să utilizăm 
cu eficiență numărul de munci
tori de care dispunem. Pentru 
aceasta, cerem insistent, însă, 
să ni se acorde acel mult do
rit și necesar decalaj între faza 
de proiectare și contractare de 
utilaje tehnologice și cea de 
execuție propriu-zisă.

în contextul celor arătate, fa
cem următoarele propuneri : 
să se asigure decalajul necesar 
între proiectare și execuție, tre- 
cînd la aplicarea fără corective 
și derogări a H C.M. . 900/1971 ! 
să se interzică înscrierea în 
planul anual a lucrărilor care 
nu au studiul tehnico-econo- 
mic aprobat cu cel puțin 1 an 
înaintea anului de plan ; să se 
inițieze măsuri de universaliza
re sau de tipizare pe ramuri 
a construcțiilor industriale și 
menținerea acestor proiecte pe 
perioade mai lungi, însoțite de 
măsuri corespunzătoare In pro
ducția materialelor de con
strucții : propunem înființarea 
de unități de proiectare în ca
drul trusturilor cu statut de 
centrală care să preia proiec
tarea în sensul celor arătate și 
să se preocupe de un sector 
rămas în urmă, acela al teh
nologiei de execuție în șantie
re ; solicităm îmbunătățirea 
metodologiei de planificare a 
materialelor printr-o elasticita
te mai mare în ceea ce privește 
tipodimensiunile. precum și do
tarea unităților de construcții 
cu utilaje de construcții în a- 
celași ritm cu introducerea so
luțiilor constructive îmbunătă
țite și modernizate și cu volu
mul de plan sporit al unităților 
de construcții.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Buda

Convins de răspunderea pe 
care o avem față de partid și 
de stat, față de interesele vi
tale ale poporului nostru, ra
portez Conferinței că Centrala 
industrială de aluminiu Slatina 
a depășit planul de producție 
pe anul 1971 cu aproape 3 000 
tone metal. Obținerea aceslui 
rezultat a fost posibilă prin 
munca neobosită a muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor 
de la Uzina de Aluminiu Sla
tina și Uzina de Alumină Ora
dea, hotărîți să nu-și precu
pețească eforturile pentru a a- 
sigura economia națională cu 
cantități sporite de metal.

Deși, așa cum am arătat, a- 
vem o experiență pozitivă și 
rezultate bune, considerăm că, 
di a punct de vedere funcțio
nal, centrala nu a ajuns la ma
turitate, nu este încă în mă
sură să rezolve toate aspectele 
legate de activitatea unităților 
componente. Rolul de organiza
re și îndrumare ce-i revine 
centralei se manifestă mai pro
nunțat în raporturile cu unită
țile de pe aceeași platformă și 
mai puțin față de unitățile su
bordonate situate la distanțe 
mari. Această situație este de
terminată, în primul rînd, de 
faptul că Uzina de aluminiu 
reclamă volumul cel mai mare 
de lucru, iar personalul din a- 
paratul centralei rezolvă cu 
prioritate problemele acesteia.

Relația dintre centrală și mi
nister se realizează prin inter
mediul Departamentului de 
metalurgie neferoasă Este ade
vărat că această formă de or
ganizare, adoptată în 1971, prin 
care sînt grupate toate uzinele 
de metalurgie neferoasă, repre
zintă un cadru organizatorio 
corespunzător acestui sector de 
activitate. Modul In care a fost 
organizat departamentul respec
tiv în cadrul Ministerului In
dustriei Metalurgice nu cores
punde, însă, necesităților reale 
și determină ca acesta să nu-și 
poată exercita pe deplin func
țiunile Ca urmare, de multe 
ori relațiile între centrală și 
minister se realizează In para
lel • pe de o parte, cu depar
tamentul și, pe de altă parte, 
cu celelalte direcții funcționa
le din minister.

După ce a abordat cîteva pro
bleme referitoare la exportul 
aluminiului, arăttnd că sporirea 
simțitoare a eficienței activită
ții de export se poate realiza 
numai printr-o diversificare 
pronunțată a producției și va
lorificarea ei într-o formă su
perioară, vorbitorul a spus :

Mai doresc să ridic problema 
pregătirii cadrelor, unde sînt 
dificu’tăți în asigurarea de 
specialiști cu studii superioare, 
precum și în stabilizarea lor în 
județul nostru Apreciez că 
este necesar să se studieze do- 
sibiiitatea înființării la Slatina 
a unui institut de învățămînt 
superior cu specialitatea meta
lurgie neferoasă.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Cazacu

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din marea uzină reșițeană 
bicentenară, desfășoară o per
manentă activitate pentru înde

plinirea măsurilor adoptate de 
Conferința Națională și Con
gresul al X-lea al partidului, 
precum și a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
ocazia vizitei făcute în uzina 
noastră.

Analizînd activitatea noastră 
în lumina Programului partidu
lui adoptat de Plenara Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român din 3—5 noiem
brie 1971, sîntem conștienți de 
faptul că mai avem multe de 
făcut pe linia educării și mo
bilizării tuturor salariaților pen
tru creșterea eficienței întregii 
activități economice. Datorită u- 
nor asemenea lipsuri pe care or
ganizația noastră de partid nu 
le-a combătut cu hotărlre, uzi
na a încheiat anul 1971 cu res
tanțe la unele sortimente.

Aspectele negative din acti
vitatea noastră sînt legate în 
parte și de existența unor pro
bleme nereglementate în mod 
corespunzător la nivel de econo
mie. Mă refer în primul rînd la 
metodologia aprovizionării teh- 
nico-materiale care impune ca 
cererile de materiale să se ba
zeze adesea pe estimări statisti
ce, întrucît la data depunerii 
lor nu se cunosc încă consumu
rile de materiale la toate pro
dusele. Deseori am întîmpinat 
greutăți și din partea unor u- 
zine cu care cooperăm, printre 
care „23 August“. U.M.G.B. și 
Vulcan, care nu respectă ter
menele de livrare a subansam- 
blelor.

Un sortiment important în ca
drul grupului nostru îl consti
tuie podurile rulante și maca
ralele. Tntîmpinăm greutăți în 
realizarea acestora din cauza a- 
paratajelor electrice, care se 
aduc din import Considerăm, 
că la nivelul actual al dezvol
tării tehnicii românești, asimi
larea fabricației lor în țară nu 
«r pune probleme deosebite.

Sîntem conștienți de răspun
derea ce ne revine în a contri
bui la asigurarea efectivului de 
cadre calificate pentru noile o- 
biective industriale. Dar nu sîn
tem de acord cu sistemul prac
ticat de minister de a ne lua 
cadre fără a ține seama de ne
voile uzinei noastre, mai ales că 
atunci cînd s-au înființat cen
tralele, de la minister și de la 
direcțiile generale nu a ajuns 
nici un inginer sau economist 
la Reșița.

în încheiere, vă asigur, că 
salariații uzinei în fruntea 
cărora se găsesc peste 2 700 
comuniști, sînt hotărîți să 
cinstească prin rezultate remar
cabile înalta distincție înmînată 
de iubitul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
să ridice activitatea de concep
ție și execuție la nivelul tradi
ției, al cerințelor actuale.

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Trifănescu

Combinatul de exploatarea și 
industrializarea lemnului Bi
strița a luat ființă prin unifi
carea întreprinderii forestiere 
Bistrița, cu cea din Năsăud și 
cu întreprinderea de mecaniza
re și transport Cluj Ani la rînd 
întreprinderea din NăsăUd a 
lucrat cu pierderi planificate, 
iar cea din Bistrița cu benefi
cii, cu toate că ambele aveau 
același profil și în mare parte 
condiții asemănătoare de lucru, 
Ajutați de Comitetul județean 
de partid și de conducerea 
ministerului, am reușit să des
ființăm cele două verigi inter
mediare, adică unitatea de ex
ploatare Năsăud și unitatea de 
mecanizare și transport Cluj, 
preluîndu-le sarcinile în cen
trală, ceea ce ne-a permis să 
reducem personalul tehnic-ad- 
ministrativ și să întărim secții
le de producție Am realizat 
astfel legătura directă între 
combinat și secțiile de produc
ție, conducerea compartimente
lor fiind antrenată și obligată 
să participe la rezolvarea pro- 
bemelor producției. Din primul 
an s-au înregistrat îmbunătă
țiri mult superioare celor la 
care ne așteptam.

Prin această nouă organizare 
am reușit să creăm o structură 
ierarhic funcțională, cu des
centralizarea și delegarea atri
buțiilor, să întărim autoritatea 
și răspunderea directorilor, a 
șefilor de sectoare și fabrici, 
respectînd totodată principiile 
unității de conducere. Am cău
tat în condițiile specifice jude
țului nostru să aplicăm creator 
indicațiile date de tovarășul 
secretar general, Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea 
de anul trecut, îndeosebi pri
vind aplicarea dezideratului 
„Centralele să asigure o inte
grare completă economico-fi- 
r.anciară la întreprinderea din 
care s-a format, devenind o 
unitate care să gospodărească 
competent ceea ce a preluat di
rect nu ca funcție de coordo
nare ; să ne ferim ca aceste 
centrale să devină niște mini- 
ministere“.

După ce a înfățișat pe larg 
o serie de neajunsuri mani
festate în activitatea de cerce
tare, vorbitorul a subliniat:

în afara acestor lipsuri avem 
încă greutăți la încadrarea în
treprinderii cu cadre cu expe
riență corespunzătoare. în legă
tură cu aceasta apreciem că 
actualul sistem de promovare 
și de retribuire a unor cadre 
tinere de specialitate, în anu
mite cazuri, nu corespunde in
tereselor întreprinderii și sala
riatului. împărtășim și noi pă
rerea exprimată aici că ele
mentele tinere foarte bune sau 
excepționale ar trebui să fie 
promovate și remunerate co
respunzător capacităților rea.'e 
de care dispun. Ne împiedică 
să facem acest lucru normati
vele existente care sînt prea 
rigide.

Cuvîntul tovarășei 
Ana Mureșan

Doresc să folosesc acest pri
lej pentru a raporta conducerii 
de partid, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a vizi

tat Filatura Oltenița, întreprin
dere unde îmi desfășor activi
tatea în calitate de președinte 
al Comitetului sindical, și ne-a 
dat prețioase indicații, că har
nicii noștri textiliști au atins 
parametrii proiectați cu un tri
mestru mai devreme de terme
nul planificat, au încheiat anul 
1971 cu planul și angajamentele 
îndeplinite, dînd peste plan o 
producție marfă în valoare de 
9 milioane lei, precum și un 
beneficiu suplimentar de 570 000 
lei.

Pe baza indicațiilor tovarășu
lui secretar general, de a folosi 
mai rațional spațiile de care 
dispunem, un colectiv de spe
cialiști ai întreprinderii, cu spri
jinul comisiei economice a Co
mitetului județean de partid, a 
elaborat un studiu concretizat 
prin instalarea a noi utilaje 
care, începînd din trim. IV a.c., 
vor spori producția de fire.

Pentru întreprinderea noastră, 
respectarea riguroasă a legii 
contractelor economice consti
tuie o problemă majoră. în anul 
trecut am întîmpinat greutăți 
cauzate de nerespectarea con
tractelor încheiate cu furni
zorii, fapt ce a avut ca urmare 
nerespectarea în unele cazuri a 
termenelor contractuale față de 
beneficiarii noștri și la folosi
rea în special în trimestrul IV 
a muncii suplimentare. Conside
răm că Ministerul Industriei U- 
șoare și Centrala industriei 
bumbacului ar trebui să ne aju
te mai mult în problemele de 
aprovizionare, pentru a nu mai 
fi nevoiti să solicităm femeile, 
din rîndul cărora circa 30 la 
sută sînt mame, pentru a lucra 
suolimentar.

In încheiere, vorbitoarea a 
spus : Colectivul întreprinderii 
noastre, ca și oamenii muncii 
din întreaga țară sînt conștienți 
că rezolvarea problemelor le
gate de îmbunătățirea condiții
lor de muncă este strîns legată 
de succesele pe care le obținem 
în dezvoltarea producției mate
riale, în sporirea venitului na
țional.

Cuvîntul tovarășului 
Valentin loniță

Grupul industrial de petro
chimie Ploiești — a arătat vor
bitorul — a luat ființă la 1 a- 
prilie 1971, prin comasarea Ra
finăriei Brazi cu Combinatul 
petrochimic Ploiești. Conside
răm că, în condițiile noastre, 
soluția adoptată prin constitui
rea Grupului industrial de pe
trochimie Ploiești, bazată pe 
comasarea activității de pro
ducție a două unități amplasa
te pe aceeași platformă și pre
luarea la grup a tuturor activi
tăților funcționale, constituie o 
formă eficientă de organizare 
care oferă, în același timp, po
sibilități largi de perfecționare 
în continuare. Rezultatele eco
nomice obținute în 1971, de 
Grupul industrial de petrochi
mie Ploiești apar ca o confir
mare a justeței măsurii luate

Experiența noastră a scos în 
evidență și unele probleme pe 
care din însărcinarea colecti
vului din care fac parte, aș vrea 
să le ridic de la această înaltă 
tribună Și în primul rînd, m-aș 
referi la transpunerea în practi
ca industrială a unor cercetări 
proprii, pentru obținerea unor 
produse care în prezent se im
portă. Pe baza cercetărilor pro
prii sau în colaborare cu insti
tutele de cercetări din țară, 
Grupul nostru va realiza în 
cincinalul 1971—1975 un număr 
de 6 tehnologii la nivel in
dustrial, existînd asigurate și 
condițiile pentru introducerea 
în fabricație a unei game de 
sortimente de mic tonaj.

Trebuie să arăt însă că dez
voltarea activității de cercetare 
în instalații pilot și trecerea 
la producție de mic tonaj, ridi
că unele dificultăți de natură 
economică. Pentru soluționarea 
lor îmi permit să fac cîteva 
propuneri, dintre care prima 
este înființarea în cadrul com
partimentelor de concepție ale 
grupurilor și centralelor in
dustriale a unor sectoare de 
cercetare-pilot, cărora să le fie 
stabilite indicatori tehnico-eco- 
nomici separați de activitatea 
industrială.

Pe de altă parte, în cazul 
produselor de mic tonaj, reali
zate pe baza cercetărilor pro
prii și care înlocuiesc importul, 
considerăm util să se revadă 
prevederile articolului 22 din 
legea cu privire la regimul pre
țurilor, în sensul de a se lăsa 
în competența ministerului sta
bilirea prețului la astfel de 
produse, asigurîndu-se un bene
ficiu stimulativ pentru între
prindere. Prin aceste propuneri 
considerăm că se va asigura un 
cadru propice stimulării inte
resului întreprinderilor pentru 
promovarea noului și creșterea 
producției de mic tonaj, în a- 
vantajul întregii economii.

Cuvîntul tovarășului 
Boleslav Muller

Actuala Conferință pe țară 
găsește colectivul de muncă al 
metalurgiștilor și chimiștilor de 
pe platforma industrială din 
Copșa Mică angajat în reali
zarea cu succes a sarcinilor ce
lui de-al doilea an al cincina
lului.

în cincinalul care a trecut — 
a arătat vorbitorul — în uzina 
noastră s-au pus în funcțiune 
noi capacități de producție de 
înalt nivel tehnic, valoarea fon
durilor fixe și cea a producției 
globale crescînd de peste patru 
ori. Informez Conferința că toa
te obiectivele industriale con
struite și puse în funcțiune în 
această perioadă au atins, în 
scurt timp, capacitatea proiec
tată. iar ca urmare a valorifi
cării unor noi rezerve, marea 
majoritate a acestora au depășit 
cu peste 45 la sută capacitatea 
proiectată.

în zilele acestea salariații 
platformei industriale din Cop
șa Mică au primit cu emoție și 
adîncă recunoștință o nouă do
vadă a grijii și atenției pe care 

le-o acordă conducerea partidu
lui și statului nostru. Vă rog 
să-mi permiteți ca în numele 
lor să mulțumim din inimă con
ducerii partidului și statului 
nostru, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru măsu
rile adoptate prin recenta ho- 
tărîre privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de de
poluare a atmosferei din zona 
industrială a Copșei, în paralel 
cu cele privind construirea unor 
noi și importante obiective in
dustriale, care vor face ca în a- 
cest cincinal Copșa Mică să de
vină unul din centrele puternice 
ale metalurgiei neferoase româ
nești.

Subliniind, în continuare, li
nele aspecte ale muncii depuse 
de colectivul uzinei, vorbitorul 
a spus : Din experiența unui an 
de activitate în cadrul departa
mentului de metalurgie neferoa
să înființat în cadrul Ministe
rului Metalurgiei, am ajuns la 
concluzia că actuala formă de 
organizare a rezolvat problema 
concentrării întregului sector 
de metalurgie neferoasă în ca
drul unui departament al minis
terului. Cu toate acestea se ma
nifestă încă unele neajunsuri 
care provoacă greutăți în rea
lizarea sarcinilor de plan, și în 
special în activitatea de aprovi
zionare tehnico-materială. De a- 
semenea, există lipsuri în reali
zarea programului de investiții, 
în această privință ajutorul 
Centralei nu se ridică la nivelul 
cerințelor, iar departamentul 
fiind insuficient dotat cu ca
dre Ia compartimentul inves
tiții nu are posibilități de re
zolvare a multiplelor probleme 
ce-i revin.

Cuvîntul tovarășului 
Iulian Tudose

Expresie a politicii consec
vente a partidului de dezvolta
re armonioasă a tuturor zone
lor țării, a subliniat vorbitorul, 
obiectivele industriale ampla
sate în Tîrgoviște au fost con
struite ca urmare a sarcinilor 
ce s-au desprins din documen
tele Conferinței Naționale, din 
vastul program elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, din prețioasele indicații 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, cu prilejul vizitei 
făcute în iulie 1969 în județul 
Dîmbovița. Aceste indicații au 
prins viață și, nu de mult, ele 
au constituit obiectul chemării 
la întrecere lansate de grupul 
de șantiere Tîrgoviște către 
toate întreprinderile de con- 
strucții-montaj din țară.

După ce a arătat o serie de 
deficiențe existente în activi
tatea de construcții, vorbitorul 
a abordat unele probleme ale 
creșterii productivității muncii.

în executarea la timp a in
vestițiilor, rolul hotărîtor îl 
are pregătirea acestora. Dar, 
în ciuda prevederilor clare ale 
legii investițiilor și legii con
tractelor. în sectorul de con
strucții se manifestă încă se
rioase încălcări ale obligațiilor 
legale. Astfel, în timp ce fur
nizorii noștri nu contractează 
nimic dacă nu prezentăm în 
termenul optim de contractare 
documentațiile, comenzile și 
specificațiile, beneficiarii și 
proiectanții nu asigură preda
rea către constructor în ter
menul optim a proiectelor de 
execuție, a amplasamentelor li
bere de orice sarcină, neasigu- 
rînd, deci, deschiderea finan
țărilor. Toate acestea determi
nă cheltuieli materiale și reali
zarea în salturi a producției, a- 
provizionarea neritmică cu ma
teriale și alte neajunsuri.

Pentru o mare parte a forței 
noastre de muncă, mai ales 
pentru tineri, activitatea de 
construcții constituie primul 
contact cu cerințele și exigen
țele producției industriale orga
nizate. Vin mulți, dar nu toți 
rămîn devotați pînă la capăt a- 
cestei meserii. Majoritatea ră
mîn în unitățile nou construite, 
stabilindu-se definitiv în orașe
le și zonele investițiilor finali
zate. Fiecare nou șantier creea
ză alte generații de construc
tori. Totuși, pentru asigurarea 
și permanentizarea cadrelor în 
sectorul construcții, pentru a- 
tragerea tineretului în meseria 
de constructor, consider că este 
necesar ca Ministerul Muncii, 
împreună cu Comitetul de Stat 
a! Planificării să studieze posi
bilitatea de a reașeza ramura 
de construcții în ce privește 
importanța pe locul pe care îl 
merită în economia națională. 
Ar trebui să fim și noi, con
structorii, anunțați care sînt 
indicatorii la care trebuie să a- 
jungem ca să putem acoperi 
prin efortul nostru trecerea la 
acest loc.

Cuvîntul tovarășei 
Aneta Feodorov

Aș dori să informez conferința 
că muncitorii, tehnicienii și in
ginerii Uzinelor textile „Mol- 
dova“-Botoșani au realizat și 
depășit sarcinile de plan pe 
1971 și angajamentele luate în 
întrecere. Avînd acest prilej, 
vreau să relev efectele materia
lizării indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu ocazia vi
zitei din 1969 în întreprinderea 
noastră, privind necesitatea uti
lizării mai bune a spațiilor de 
producție construite. în urma a- 
cestor recomandări, comitetul de 
partid al uzinei a declanșat în 
rîndul specialiștilor, al tuturor 
muncitorilor o atmosferă de 
continue căutări, care s-au sol
dat cu crearea unor spații dis
ponibile de 3 000 mp. printr-o 
reamplasare mai judicioasă a 
utilajelor, spații în care au fost 
montate războaie și o linie teh
nologică completă de finisare a 
țesăturilor din poliesteri.

Oprindu-se la cîteva proble
me referitoare la modul în care 
sînt aplicate unele prevederi din 
legi, precum și la felul în care 
centralele industriale și alte or
gane de resort sprijină între
prinderile, vorbitoarea a spus : 
Se știe că activitatea industriei 

textile prezintă modificări sub
stanțiale pe parcursul realizării 
planului, ca urmare a cerințelor 
și gusturilor populației. în a- 
celași timp, avînd în vedere 
sarcina trasată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea 
la ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a guvernu
lui din 25 noiembrie 1970, ca u- 
nitățile industriei ușoare să in
troducă în fiecare lună un nou 
articol în producție, rezultă cu 
claritate necesitatea ca diferitele 
unități furnizoare de materii 
prime și materiale să manifeste 
aceeași mobilitate în asigurarea 
celor necesare realizării acestui 
deziderat.

După ce s-a referit la unele 
probleme privitoare la acorda
rea gratificațiilor, făcînd propu
neri concrete pentru o mai 
bună reglementare a lor, vorbi
toarea a spus :

în continuare, aș dori să re
lev cîteva aspecte legate de 
condițiile de muncă și de viață 
ale femeii. Secțiile de filatură, 
țesătorie și finisaj au. prin spe
cificul lor, condiții mai grele, 
provocate de zgomot, tempera
turi și umidități ridicate, cu 
influențe negative asupra stă
rii sănătății, mai ales dacă a- 
vem în vedere că peste 80 la 
sută din totalul salariaților șînț 
femei, care sînt mame, soții și 
au obligații care le solicită și 
după programul de lucru. Este 
cunoscută grija secretarului ge
neral al partidului nostru pen
tru întărirea poziției sociale a 
femeii, creșterea rolului său în 
societatea noastră și n-ar fi rău 
ca aceeași preocupare s-o ma
nifeste și alți factori. M-aș 
gindi, în primul rînd, la nece
sitatea prezenței unor femei în 
conducerea Ministerului Muncii, 
care, prin natura atribuțiilor, 
trebuie să cunoască și să rezol
ve probleme legate de viața 
socială a femeii.

Cuvîntul tovarășului 
Petru Roman

Colectivul de muncă al Cen
tralei cărbunelui Petroșani — 
a arătat vorbitorul în cuvîntul 
său — constată cu satisfacție 
și legitimă mîndrie că măsurile 
stabilite de Congresul al IX-lea, 
Conferința Națională și Con
gresul al X-lea, întreaga politi
că promovată de partidul și 
statul nostru pentru perfecțio
narea activității economice și 
sociale au dat un impuls pu
ternic dezvoltării viguroase a 
economiei noastre naționale.

Pe măsura hărniciei minerilor 
noștri, a rezultatelor obținute în 
producția materială — creșterea, 
în cincinalul trecut, a produc
ției de cărbune cu 2,2 milioane 
tone și a productivității muncii 
cu circa 30 la sută — s-au pe
trecut schimbări însemnate în 
condițiile de muncă și de viață.

După ce s-a referit pe larg, 
la realizările obținute în anul 
trecut în activitatea productivă, 
precum și la unele deficiente 
manifestate în special în dezvol
tarea capacităților de producție 
la unele mine, în utilizarea ex
tensivă și intensivă, a utilajelor 
din dotare, vorbitorul a spus : 
în acest an, ne desfășurăm ac
tivitatea în condițiile reducerii 
schimbului de lucru la 6 ore 
în fronturile de muncă din sub
teran. Doresc să exprim cu 
acest prilej mulțumirea și recu
noștința minerilor fată de 
conducerea partidului și statului 
nostru, personal față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija manifestată și cu acest 
prilej pentru viața și munca 
minerilor. Avem de rezolvat în 
continuare probleme tehnice și 
organizatorice importante, lega
te de noul regim de muncă.

în continuare, vorbitorul s-a 
oprit asupra cîtorva probleme 
în legătură cu vechimea stabi
lită pentru minerii — conducă
tori ai formațiilor de lucru din 
subteran și inginerii-șefi de 
sectoare, arătînd că, ținînd sea
ma de specificul activității, sta
giul este prea mare. în acest 
sens, vorbitorul a propus revi
zuirea prevederilor în vigoare, 
în sensul reducerii stagiului 
pentru funcțiile respective.

De asemenea, vorbitorul a so
licitat conducerea Ministerului 
Muncii să țină seama de unele 
constatări și propuneri care au 
rezultat din aplicarea la exploa
tările miniere a sistemului de 
salarizare în perioada de expe
rimentare, în legătură cu găsi
rea unor pirghii mai eficiente 
în cointeresarea brigăzilor, a 
sectoarelor și exploatărilor în 
creșterea producției de cărbune 
cocsificabil și energetic.

Cuvîntul tovarășului 
Grigore Sandul

Colectivul de muncă al între
prinderii centrala hidroelectri
că „Porțile de Fier“, alături de 
întregul nostru popor, acordă o 
înaltă apreciere metodelor fo
losite în mod frecvent de con
ducerea partidului și statului 
nostru, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a se întîlni și 
consulta cu masele largi de oa
meni ai muncii, cu întregul po
por. în problemele cele mai im
portante ale politicii partidului, 
ale activității economice și so- 
cial-culturale.

După cum se știe, în anul 
1971. a fost dat în folosință, cu 
două luni mai devreme, Ia în
treaga capacitate, Sistemul hi
droenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier“ — obiectiv de 
mare importanță pentru econo
mia națională, construit în co
laborare cu tara vecină și prie
tenă. Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia.

Apreciem ca deosebit de im
portantă pentru activitatea noa
stră prezentă și viitoare hotă- 
rîrea Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu privi
re la îmbunătățirea activității 
în industria energiei electrice și 
creșterea gradului de siguranță 
în funcționarea sistemului ener
getic.

întrucît Centrala noastră hi
droelectrică este cea mai com

plexă din țară, avînd un înalt 
grad de automatizare, dispunem 
de cele mai bune condiții de 
pregătire a inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor, care 
vor lucra în noile hidrocentrale 
și de aceea propunem ca pe 
baza unui studiu temeinic fun
damentat să se organizeze aici 
un centru de perfecționare a 
cadrelor de hidroenergeticieni.

O altă problemă la care do
resc să mă refer în continuare 
este legată de îmbunătățirea re
lațiilor dintre întreprinderi, cen
trale și ministere. în acest sens, 
consider necesară lărgirea atri
buțiilor și competențelor unită
ților direct productive, în scopul 
măririi operativității în rezol
varea problemelor ce le ridică 
procesul de producție și reali
zarea sarcinilor de plan. După 
cum se știe. Sistemul hidroener
getic și de navigație „Porțile 
de Fier“ este un prototip, atît 
din punct de vedere al con
strucției, cit și al echipamen
telor, situîndu-se printre pri
mele de acest fel din lume. în 
vederea unei funcționări neîn
trerupte și la parametri tehnici 
proiectați a hidroagregatelor, a 
efectuării unor îmbunătățiri o- 
perative și de calitate, solici
tăm sprijin din partea Minis
terului Industriei Construcțiilor 
de Mașini pentru asigurarea 
pieselor de schimb necesare, 
precum și livrarea de echipa
mente electrice de bună cali
tate.

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Liculescu

Colectivele Grupului de uzi
ne pentru aparataj și mașini 
electrice Craiova au contribuit 
cu - însemnate realizări la însu- 
flețitorul bilanț al anului 1971. 
A fost îndeplinit și depășit pla
nul producției globale, al pro
ducției marfă și al producției 
marfă vîndută și încasată, pre
cum și la indicatorii de eficien
ță. Am pornit la realizarea pla
nului pe anul 1972 avînd nu 
numai satisfacția acestor rezul
tate bune, dar și deplina înțe
legere a faptului că avem încă 
mari rezerve ce pot fi puse în 
valoare, ca și carențe care tre
buie înlăturate.

Doresc ca, în continuare, să 
prezint cîteva probleme de a 
căror rezolvare urgentă depin
de în mare măsură intensifica
rea ritmului de creștere a pro
ducției, îndeplinirea exemplară 
a tuturor indicatorilor de plan. 
Bunăoară, legea contractelor 
economice prevede ca înche
ierea contractelor să se facă 
cu minimum 6 luni înaintea 
perioadei de plan. în acest in
terval nu este, însă, prevăzută 
o etapizare în funcție de com
plexitatea produselor — azi 
unii furnizori impunînd terme
ne lungi, în neconcordanță cu 
nevoile beneficiarilor. Consi
der că în etapa de contractare, 
gruparea produselor pe etape, 
în funcție de complexitatea 
lor, ar crea condițiile organi
zatorice pentru eliminarea mul
tor greutăți existente în pre
zent, în asigurarea bazei mate
riale și ar evita apariția unor 
stocuri supranormative.

în cîteva cuvinte doresc să 
abordez și un aspect legat de 
folosirea utilajelor și de legis
lația din activitatea de in
vestiții. Potrivit actualei legis
lații, o investiție se consideră 
pusă în funcțiune în momentul 
cînd aceasta este dotată cu toa
te utilajele prevăzute în stu
diul tehnico-economic. Dar ori
ce investiție are o perioadă de 
atingere a capacității proiecta
te, perioadă în care utilajele 
nu sînt folosite integral. Le
gislația interzice ca după în
cheierea investiției să se conti
nue dotările. Consider că pen
tru folosirea integrală a utila
jelor și în perioada de atin
gere a capacității de producție, 
este rațional să se facă o eta
pizare a dotării încă de la ela
borarea studiului tehnico-eco
nomic, astfel încît unele dotări 
să se facă pînă la punerea în 
funcțiune, iar altele — în pe
rioada de atingere a capacită
ții proiectate. în acest mod, 
s-ar obține substanțiale econo
mii de fonduri, pe anumite pe
rioade, prin amînarea unor do
tări, pînă la termenul cînd ele 
devin necesare.

Cuvîntul tovarășului 
Radu Prișcu

Ca purtător al vechilor tradi
ții ale Școlii Naționale de Po
duri și Șosele, întemeiată în 
Țara Românească acum mai 
bine de 100 de ani, ca unul 
dintre focarele moderne de 
tehnică și știință ale României 
socialiste, Institutul de Con
strucții din București se că
lăuzește în activitatea sa de 
formare a tinerelor cadre de 
specialiști temeinic pregătiți 
după indicațiile date de condu
cerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cele cinci facultăți ale Insti
tutului de construcții din Bucu
rești funcționează de la începu
tul acestui an universitar cu 
dublă subordonare : prima, a 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntului, a doua a ministe
rului economic cel mai apro
piat de specificul fiecărei fa
cultăți. Sprijinul important pe 
care îl acordă ministerele eco
nomice institutului nostru este 
în primul rînd de ordin mate
rial, prin repartizarea de fon
duri pentru construcția unor a- 
teliere și laboratoare de cerce
tare științifică în care vor fi 
antrenate, alături de cadrele 
didactice, colectivele largi de 
studenți pentru a desfășura o 
muncă productivă.

Solicităm, din partea între
prinderilor la care studenții vor 
fi repartizați să efectueze prac
tica în vara anului 1972, mai 
multă încredere în posibilitățile 
acestor tineri, dornici să se 
pregătească temeinic pentru a 
se încadra în producție imediat 
după absolvirea facultății. în 
acest sens insistăm. pentru an
gajarea practicanților din anii 
UI și IV la punctele de lucru 

unde vor fi repartizați. Expe
riența din anii precedenți a a- 
rătat că acolo unde studenții 
noștri au fost angajați pe șan
tiere, cum a fost cazul brigă
zii mixte de la Satu Mare ain 
vara trecută, eficiența muncii 
lor, atît sub raport profesional 
cît și educativ, s-a situat la un 
nivel corespunzător.

Apreciem că organele supe
rioare de planificare a cadre
lor trebuie să acorde un spri
jin sporit operațiilor de prog
noză a numărului de absolvenți 
pe specialități și repartizării 
lor raționale pe domenii de ac
tivitate. în anul trecut, de pil
dă, au apărut unele deficiențe 
în special în ceea ce-i privește 
pe subingineri.

După ce s-a referit la acti
vitatea științifică a cadrelor di
dactice, în încheiere vorbitorul 
a spus : Animat de conștiința 
că institutele de învățămînt su
perior au sarcina grea dar no
bilă de a pregăti cadrele de spe
cialiști care vor traduce în via
ță hotărîrile luate pentru dez
voltarea și mai impetuoasă a 
patriei, asigur Conferința de a- 
tașamentul total și neprecupețit 
al cadrelor didactice la acțiu
nea de largă amploare de per
fecționare a întregii activități 
din întreprinderile și centrale
le industriale și de construcții.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Cosma

Colectivul Uzinei de mașini 
agricole „Semănătoarea“, pe 
care îl reprezint la această con
ferință. dă o înaltă apreciere 
politicii partidului și statului 
nostru, considerînd-o ca propria 
politică, îndreptată spre ridica
rea României pe trepte tot mai 
înalte ale progresului și civili
zației și creșterea continuă a 
nivelului de trai al poporului.

Deși relativ tînără, Uzina Se
mănătoarea, datorită sprijinului 
acordat de partidul și statul 
nostru a obținut an de an re
zultate din ce în ce mai bune în 
activitatea sa, reușind să tri
mită ogoarelor patriei zeci de 
mii de mașini agricole de dife
rite tipuri, mașini care ajută la 
transpunerea în practică a po
liticii partidului de mecanizare 
a agriculturii.

De asemenea, muncitorii dau 
o apreciere deosebită înființării 
comitetului oamenilor muncii ca 
organ colectiv de conducere în 
care sîrțt reprezentanți ai mun
citorilor. Făcînd parte din acest 
comitet, subliniez ca deosebit 
de importantă participarea noa
stră la hotărîrile ce se iau, 
multe din acestea purtînd am
prenta propunerilor și interven
țiilor pe care le facem în ca
drul dezbaterilor din ședințele 
comitetului.

Mai sînt unele probleme care 
ne preocupă, cu deosebire creș
terea coeficientului de folosire a 
utilajului, îmbunătățirea cali
tății produselor, gospodărirea 
mai judicioasă a fondurilor cu 
care sîntem înzestrați, lichida
rea rebuturilor, întărirea dis
ciplinei etc„ care încă nu și-au 
găsit o deplină rezolvare. Sîn
tem conștienți că rezolvarea a- 
cestor probleme depinde de noi, 
și în ceea ce ne privește vom 
depune în continuare toate e- 
forturile pentru eliminarea tu
turor deficiențelor din activi
tatea noastră.

Pentru a rezolva însă sarci
nile de plan pe 1972, care sînt 
mult sporite față de 1971, pre
cum și cele prevăzute pentru 
următorii ani ai cincinalului, e- 
forturile colectivului uzinei nu 
sînt suficiente. Eu consider că, 
pe lingă îmbunătățirea stilului 
și metodelor noastre de muncă, 
este necesară și îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă 
ale centralei noastre.

în cazul nostru, centrala de 
mașini agricole a fost organi
zată pe structura Uzinei Semă
nătoarea și ar fi putut să-și a- 
ducă mai mult contribuția la 
organizarea producției. prin 
preluarea unor activități și în 
special a funcțiunilor comercia
le, financiar-contabile și de per
sonal. în prezent există parale
lisme. în rezolvarea probleme
lor din domeniile amintite, ac
tivități birocratice care încarcă 
inutil personalul tehnico-admi- 
nistrativ care s-ar putea folosi 
mai judicios și mai eficient. Noi 
considerăm că centrala trebuie 
să-și preia atribuțiile de spri
jinitoare directă a producției cu 
mai mult curaj.

Cuvîntul tovarășului 
Alexandru lliescu

Ca și în întreaga țară, și în 
județul Suceava, în anul care a 
trecut, s-au obținut rezultate 
importante în realizarea sarci
nilor economice, planul de stat 
și angajamentele asumate de 
colectivele întreprinderilor fiind 
depășite la toți indicatorii.

Colectivele de oameni ai 
muncii, organizațiile noastre de 
partid au simțit din plin aju
torul conducerii partidului, per
sonal al dumneavoastră tova
rășe secretar general, cu pri
lejul vizitelor de lucru în ju
dețul nostru și, pe baza indica
țiilor primite, s-au inițiat și or
ganizat acțiuni pentru folosirea 
mai deplină a capacităților și 
spațiilor de producție, cît și 
pentru valorificarea superioară 
a materiilor prime de care dis
pune județul Suceava. S-a reu
șit, astfel, ca pe aceleași spații, 
cu investiții minime să se rea
lizeze un spor de producție de 
aproape 400 milioane lei.

Referindu-se, în continuare, 
la folosirea mai deplină a ca
pacităților și spațiilor producti
ve, mai ales în sectorul minier, 
forestier și în unitățile de pre
lucrare a metalelor, la dezvol

tarea bazei de materii prime 
prin intensificarea prospecțiuni
lor și explorărilor geologice, în 
vederea stabilirii unor rezerve 
de minereuri neferoase, vorbito
rul a insistat asupra îmbunătă
țirii activității în sectorul eco
nomiei forestiere care deține 
ponderea principală în industria 
județului.

Pe aceeași linie, a valorifică
rii superioare a materiilor pri
me, pot spune că s-a creat <f 
opinie de masă in rîndul ca
drelor din unitățile economiei 
forestiere pentru folosire» în 
industrie a lemnului de mici di
mensiuni. Astfel de sortimente 
constituie peste 73 la sută din 
materia primă folosită la fabri
carea plăcilor fibro-lemnoase și 
42 la sută la fabricarea hîrtiei 
și celulozei.

De aceea, propunem să se a- 
corde indicatori de muncă și 
salarii specifici pentru utiliza
rea lemnului mărunt, ceea ce 
ar duce la atragerea in circui
tul economic în mod avantajos 
a unei mari cantități de masă 
lemnoasă. Totodată, se impune 
ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, împreună 
cu Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con
strucții să rezolve intr-un timp 
cît mai scurt problema utilaje
lor necesare tocării acestui ma
terial, de care depinde valori
ficarea lui, potrivit cerințelor e- 
conomiei naționale.

Se simte nevoia ca unele cen
trale să fie mult mai prezente 
în viața întreprinderilor subor
donate. De pildă, Centrala de 
legume și fructe nu se preocu
pă în suficientă măsură de co
ordonarea dezvoltării capacită
ților de producție, în raport cu 
asigurarea bazei de materie pri
mă. Ca urmare, capacități de 
producție pentru care s-au in
vestit fonduri importante nu 
sînt folosite corespunzător, în 
timp ce cantități mari de ma
terie primă sînt valorificate ne
satisfăcător, deși pentru dirija
rea lor centrala a emis dispo
ziții de contractare unităților 
subordonate, dar acestea nu se 
respectă. De asemenea, Centrala 
industrială pentru utilaje și pie
se de schimb și Departamentul 
materialelor de construcții tre
buie să acorde mai multă atenție 
acoperirii capacităților de pro
ducție la uzina respectivă din 
Suceava în timp util, pentru a 
se pregăti corespunzător pro
ducția în concordanță cu gra
dul de tehnicitate al mașinilor 
și utilajelor.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Trică

După aproape trei ani de ac
tivitate, Centrala Industrială de 
Autocamioane și Tractoare Bra
șov a obținut însemnate reali
zări, care confirmă justețea 
ideii de a grupa întreprinderile 
cu produse asemănătoare con
structiv și înrudite tehnologic, 
pentru ca printr-o accentuată u- 
nificare și simplificare a pro
ducției să permită concentrarea 
și specializarea ei, promovarea 
unor concepții unitare.

Unificarea și simplificarea 
ne-au creat deja condiția să 
concentrăm producția și să fa
bricăm și să formăm secții spe
cializate de punți și motoare de 
peste 100 de cai la Uzina de au
tocamioane, de transmisii și 
motoare sub 100 cai la Uzina 
de tractoare, de mecanisme de 
direcție, aparatură de frîne. car- 
dane și amortizoare la Uzina 
piese auto din Sibiu. în aceste 
condiții, au devenit posibile și 
am început unele tratative de 
cooperare cu alte țări.

Este cert că din cauza citeo- 
dată a timidității, citeodată a 
unor concepții învechite, n-am 
înregistrat la centrala noastră 
progresele posibile privind uni
ficarea și simplificarea și pe 
baza acesteia concentrarea și 
specializarea în producție. Ne 
angajăm să acționăm mai in
tens în interesul realizării unor 
produse diverse, la un nivel de 
productivitate mărit și la un 
preț de cost scăzut.

Cu prilejul recentelor vizite 
ale tovarășului secretar general 
la cele două uzine din Brașov, 
am primit indicația de a dezvol
ta activitatea de autoutilare, nu 
numai pentru nevoile centralei 
noastre, dar și pentru alți be
neficiari. Ca urmare a acestor 
indicații, a intrat în funcțiune o 
nouă secție de agregate așchie- 
toare la Uzina de autocamioane 
și s-a dezvoltat mult fabricația 
agregatelor pentru sectoarele 
calde la Uzina de tractoare. în 
etapa următoare, pe măsură ce 
producția de agregate va înre
gistra creșteri cantitative în
semnate. se vor crea condițiile 
favorabile pentru concentrarea 
proiectării și execuției.

Ținînd seama de sarcinile 
diferite ce revin muncitorilor 
dirt sectoarele de sculării și 
autodotare, vorbitorul a pro
pus ca încadrarea lor să se 
facă in mod diferențiat de cei 
de producție, acordindu-li-se o 
categorie de salarizare superi
oară. De asemenea, absolvenții 
școlilor profesionale să poată fi 
încadrați la sculărie și autouti
lare pe treptele doi sau chiar 
trei, să se reducă stagiul celor 
merituoși.

Vorbitorul a făcut, de aseme
nea, propuneri în scopul per
fecționării activității ae aprovi
zionare precum și a grăbirii 
modului de rezolvare a litigiilor 
decurgînd din contracte.

îmi exprim convingerea — a 
spus vorbitorul in încheiere — 
că dezbaterile la această confe
rință vor contribui la adoptarea 
unor hotăriri de cea mai mare 
însemnătate, precum și la in
formarea mai completă a con
ducerii partidului nostru, care 
va putea lua asemenea hotăriri 
care să ducă la ridicarea nive
lului de activitate economică.



TELEGRAMĂComandantul FIDEL CASTRO RUZ, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar, și doctorul OSVALDO DORTICOS TORRADO, președintele Republicii Cuba au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă cu următorul cuprins :
în numele poporului cubanez, al Partidului Comunist și al 

Guvernului Revoluționar al Cubei, vă exprimăm recunoștința 
noastră, pe care prin intermediul dv. dorim să o transmitem 
poporului român. Partidului Comunist, Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Socialiste România, pentru căldurosul 
mesaj de felicitare pe care ni l-ați adresat cu prilejul celei de-a 
XlII-a aniversări a victoriei revoluției noastre.

Folosim acest prilej pentru a vă exprima încrederea noastră 
în dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare care unesc 
popoarele, partidele și guvernele noastre.

Vă reînnoim înalta noastră considerație și sinceră afecțiune.

Înapoierea din Austria 

a ministrului afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu
Simbătă seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Viena, mi
nistrul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, care, impreună cu 
soția, a făcut o vizită oficială in 
Austria, la invitația ministrului 
afacerilor externe, Rudolf 
Kirchschlaeger.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți George Ma- 
covescu. prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și alți 
membri ai conduceriii M.A.E.

A fost de față Rudolf Bogner, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Austriei la București.

★
La sosire, ministrul afacerilor 

externe, Corneliu Mănescu, a fă
cut următoarea declarație unui 
redactor al Agenției Române de 
Presă ..Agerpres“ :

Vizita pe care am făcut-o in 
Austria la invitația ministrului 
afacerilor externe Rudolf Kirch- 
sehlaeger se înscrie ca o conti
nuare a contactelor între repre
zentanții celor două țări, și in 
acest sens, doresc să evidențiez 
in primul rind vizita în Austria 
a președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu și vizita 
in România a președintelui fe
deral Franz Jonas.

timpul vizitei am avut 
onoarefi să fju primit de pre
ședintele federal al Republicii

FORUM AL
RĂSPUNDERII

(Urmare din pag. I)

in agricultură au crescut de la 
32,8 miliarde lei în cincinalul 
1961—1965, la 50 de miliarde 
lei în cincinalul 1966—1970 și 
la circa 100 miliarde lei în ac
tualul cincinal. Pentru unită
țile agricole aceste sume in
vestite înseamnă, la zi, aproa
pe un milion de hectare ame
najate pentru irigații și 
567 000 hectare indiguite și 
desecate ; 113 500 tractoare fi
zice, 51 400 semănători meca
nice, 47 300 combine pentru 
recoltat cereale și alte mașini 
și utilaje agricole ce lucrează 
cotidian pămîntul țării ; 2,7
milioane tone îngrășăminte 
chimice substanță activă folo
site în ultimii cinci ani. La fi
nele acestui cincinal cifrele 
vor avea o consistență mult 
mai mare, între altele amintim 
pe cele ce redau suprafața a- 
menajată pentru irigații 1,25 
milioane hectare, forța meca
nică — redată de cele peste 
12 000 combine autopropulsate 
și tipurile noi de tractoare, 
gradul de chimizare — 7,4 mi
lioane tone îngrășăminte mi
nerale substanță activă.

Grija partidului și statului 
pentru a veni în sprijinul unor 
unități agricole, îndeosebi din
tre cele situate în zona de deal 
și-a găsit o nouă concretizare 
în Hotărîrea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind 
anularea restituirii unor cre
dite de 1 150 milioane lei acor
date în perioada anterioară a- 
nului 1968 și scadente în 
1972 ; alocarea de la bugetul 
de stat a sumei de 350 milioa
ne lei pentru a sprijini unele 
cooperative agricole să-și a- 
chite contribuția la Casa de 
pensii pe anul 1971.

Concomitent cu întărirea u- 
nităților agricole, cu creșterea 
producțiilor și a veniturilor 
reale ale țărănimii s-a schim
bat radical și înfățișarea satu
lui. Numai în cincinalul trecut 
s-au construit peste 260 000 
case, au fost electrificate 4 077 
sate, ceea ce înseamnă că lu
mina electrică a pătruns în 
peste patru cincimi din numă
rul localităților rurale, au fost 
construite multe cămine cul- 

Austria, Franz Jonas, și să-i 
transmit un mesaj de salut și de 
prietenie din partea președinte
lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

Am avut, de asemenea, prilejul 
de a fi fost primit de cancelarul 
federal Bruno Kreisky, cu care 
am purtat discuții utile privind 
relațiile româno-austriece, pacea 
și securitatea pe continent și în 
lume.

Cu ocazia contactelor avute cu 
înaltele personalități austriece, 
cu președintele Parlamentului, 
Anton Benya, cu alți deputați 
austrieci, cu oameni de afaceri 
și de cultură am remarcat cu 
satisfacție că relațiile dintre Ro
mânia și Austria cunosc o evo
luție ascendentă și sint caracte
rizate de o sinceră prietenie, 
considerație și respect reciproc.

în cursul convorbirilor noas
tre oficiale s-a manifestat de 
ambele părți dorința de a găsi 
noi posibilități pentru extinderea 
și diversificarea cooperării re
ciproc avantajoase, ținînd seama 
de potențialul și dinamismul e- 
conomic al țărilor noastre, de 
tradițiile culturale și valorile 
spirituale prezente, de interesele 
păcii și colaborării în Europa și 
în lume.

în încheiere, doresc să exprim 
satisfacția deplină pentru rezul
tatele vizitei mele în Austria.

turale, dispensare medicale și 
școli ; brutăria și baia devin 
realități în tot mai multe sate. 
Proiectul noului Statut al 
C.A.P. prevede dreptul la con
cediu cu plată pentru toți 
membrii cooperatori care, în- 
tr-un an participă la muncă 
300 de zile.

Aceste realizări — și multe 
altele — vor fi cu siguranță 
evidențiate de la tribuna Con
gresului. Iar odată cu experi
ența bună vor fi analizate în 
profunzime neîmplinirile, ră- 
mînerile în urmă. Timp de trei 
zile delegații veniți din cele 
4 601 cooperative agricole și 
invitații colectivelor de meca
nizatori și cercetători, vor 
dezbate problemele fundamen
tale ale perfecționării muncii, 
vor gîndi în comun la găsirea 
soluțiilor care să mărească a- 
portul agriculturii cooperatiste 
la dezvoltarea economiei na
ționale. Pentru că, deși într-o 
dinamică ascendentă, produc
țiile medii de grîu și porumb, 
de legume și plante tehnice, 
realizările din zootehnie sînt 
încă departe de a reflecta con
dițiile naturale și economice 
din țara noastră. în cadrul re
centelor adunări generale ale 
cooperativelor agricole și con
ferințelor Uniunilor județene 
s-au făcut numeroase propu
neri ce redau pregnant spiri
tul de lucru, interesat al 
membrilor cooperatori pentru 
intensificarea producției a- 
gricole. Același izvor inepui
zabil și sursă viguroasă de 
idei va constitui și Congre
sul, această manifestare des
chisă dezbaterii plurivalente a 
realităților satului de azi. Și, 
sîntem siguri ; hotărîrile adop
tate în cadrul Congresului vor 
deveni directive-program și 
pentru cei peste un milion de 
tineri ai satului care, sub în
drumarea organizațiilor U.T.C. 
vor realiza o mai deplină inte
grare în procesul muncii, își 
vor asuma răspunderea patro
nării activității în unele sec
toare de activitate și pe șan
tierele de irigații', desecări și 
de combatere a eroziunii solu
lui, se vor pregăti în meseriile 
satului.

In favoarea convocării 
conferinței general-europene 

asupra securității și colaborării
• LA SOFIA a avut loc o 

ședință a conducerii Comite
tului național pentru securita
te și colaborare europeană cu 
președinții și secretarii Comi
tetelor pentru securitate și co
laborare, recent constituite în 
R.P. Bulgaria. Președintele Co
mitetului Național, Dimităr 
Bratanov, a prezentat o infor
mare în legătură cu viitoarea 
adunare de la Bruxelles a re
prezentanților opiniei publice 
europene și problemele pe care 
aceasta și le propune spre dez
batere. El a subliniat că prin 
acest forum, opinia publică 
din Europa va juca un rol po
zitiv

Hotărîrea de a se convoca în 
perioada 2—5 iulie a.c. în ca
pitala Belgiei Adunarea repre
zentanților opiniei publice din 
Europa, a spus Bratanov, con
stituie un mare succes al for
țelor sociale de pe continent. 
El este rezultatul dorinței fier
binți a popoarelor de a trăi în 
condiții de pace și încredere, 
precum și al condițiilor fa
vorabile existente pe conti
nent pentru pași concreți în 
vederea convocării conferinței 
general-europene pentru se
curitate și colaborare.

• REFERINDU-SE la con
vocarea conferinței general- 
europene consacrată securității 
și colaborării, Nillo Hămalăi- 
nen, președintele Confederației 
Sindicatelor din Finlanda, a 
declarat, într-un interviu a- 
cordat ziarului „Trud“, că sin
dicatele finlandeze sprijină cu 
căldură această idee. După ce 
s-a referit la rolul activ al 
Finlandei în pregătirea Confe
rinței general-europene, Nillo 
Hămălăinen a subliniat că, în
tr-o Europă pașnică, trăind în 
condițiile destinderii și cola
borării internaționale, pot fi 
create perspective mult mai 
bune pentru mișcările progre
siste, pentru viața păturilor 
muncitoare, decît într-o Euro
pă divizată în blocuri și gru
pări opuse.

• INTR-UN INTERVIU a- 
cordat postului de radio „Vo
cea R.D.G.“, Raymond Bous- 
quet, deputat în Adunarea Na
țională a Franței din partea 
U.D.R., a declarat că recenta 
consfătuire de la Praga a Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia a atras din 
nou atenția asupra necesității 
convocării conferinței general- 
europene pentru securitate și 
colaborare, relatează agenția 
A.D.N. Toate statele europene 
trebuie să promoveze o poli
tică de normalizare a relații
lor lor politice, economice și 
culturale, a spus Raymond 
Bousquet.

Meta Ditzel. deputată în par
lamentul danez din partea 
Partidului Radical, a subliniat 
că normalizarea relațiilor în
tre toate statele europene con
stituie o premisă esențială 
pentru înfăptuirea securității 
și colaborării. Ea a arătat că 
poporul danez nu dorește să 
mai treacă vreodată printr-un 
război și, de aceea, luptă cu 
toată energia pentru pace și 
securitate în Europa, în în
treaga lume.

• NAVA COSMICA „A- 
POLLO-17“ — ultima mi
siune „Apollo“ spre Lună 
va fi lansată la 6 decem
brie și va aseleniza în zona 
Munților Taurus, în apro
pierea craterului Littrow. 
unde selenologii americani 
speră să descopere date 
privind formarea satelitu
lui natural al Terrei — a- 
nunță N.A.S.A. Regiunea 
Taurus-Littrow este, potri
vit savanților americani, a- 
coperită cu lavă vulcanică 
și se află în apropierea 
centrului părții văzute a 
Selenei. „Apollo-17“ va fi 
prima misiune lansată din 
S.U.A. după căderea întu
nericului, respectiv la ora 
21,38 ora locală. Această 
misiune este apreciată drept 
zborul cheie al întregului 
program „Apollo“, întrucît 
se speră că datele ce vor fi 
culese vor da răspuns u- 
nor necunoscute esențiale 
ale cercetărilor privind ori
ginea Lunii.

• DECLARAȚIA DE LA 
PRAGA privind pacea, securi
tatea și colaborarea în Europa 
demonstrează abordarea rea
listă a problemelor securității 
europene de către statele so
cialiste, relevă, într-un articol 
redacțional, cotidianul social
democrat danez „Aktuelt“. 
Dînd o înaltă apreciere iniția
tivelor țărilor socialiste în le
gătură cu pregătirea conferin
ței general-europene, ziarul 
subliniază că „este necesar să 
se întreprindă acțiuni concrete 
în vederea realizării, cît mai 
curînd cu putință, a unui sis
tem de securitate în Europa“.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VlNT al Organizației Națiuni
lor Unite a anunțat vineri sea
ră la New York că secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald- 
Iieim, va vizita Republica Sud- 
Africană în perioada 6—10 mar
tie a.c., pe 'tru a discuta cu au
toritățile de la Pretoria pro
blema statutului teritoriului 
Africii de sud-vest, menținut 
în mod abuziv sub administra
ția Republicii Sud-Africane.

Agenția Associated Press 
precizează că acceptarea de că
tre Waldheim a invitației adre
sate de guvernul Republicii 
Sud-Africane de a vizita aceas
tă țară a intervenit după ce 
Consiliul de Securitate. întru
nit la începutul lunii februarie 
la Addis Abeba într-o sesiune 
extraordinară, a adoptat o re
zoluție în problema Namibiei.

Purtătorul de cuvînt a de
clarat ziariștilor că întrevede
rile pe care secretarul general 
al O.N.U. le va avea la Preto
ria, „se vor limita la Namibia, 
din moment ce la aceasta se li
mitează mandatul ce i-a fost 
încredințat de către Consiliu“.

Procesul Angelei Davis 
va începe la 28 februa
rie
• după o Îndelungata 

PROCEDURA PRELIMINARĂ, vi- 
neri s-a hotărît ca procesul însce
nat militantei americane de cu
loare Angela Davis să înceapă la 
28 februarie, în localitatea Sau 
Jose (statul California), la tribu
nalul districtului Santa Clara.

A. Greciko la Cairo
• ANWAR SADAT, președintele 

Republicii Arabe Egipt, l-a primit 
simbătă la Cairo pe ministrul apă
rării al Uniunii Sovietice, mareșa
lul Andrei Greciko, care face o vi
zită oficială de prietenie in Egipt, 
anunță agenția TASS.

La primire au fost de față Mo- 
hammed Ahmed Sadek, vicepre- 
mier al Republicii Arabe Egipt, 
și Mohammed Leithy Nassef, con
silier prezidențial in probleme mi
litare.

Studenți spanioli 
condamnați
• AGENȚIA FRANCE PRESSE 

informează că doi studenți spa
nioli, Antonio Perez Aldeliuela și 
Santiago Carballo Quiroga, au fost 
condamnați, de tribunalul Ordinei 
Publice din Madrid, la patru șl, 
respectiv, doi ani închisoare, sub 
acuzația de apartenență la Parti
dul Comunist și „propagandă ile
gală“. Aldehuela a fost condamnat, 
de asemenea, la plata unei a- 
menzi de 10 000 pesetas.

• UN PURTĂTOR DE CUVINT 
AL CASEI ALBE a declarat că 
Administrația S.U.A. a aprobat, la 
16 februarie, 51 de licențe de ex
port pentru Uniunea Sovietică pri
vind mașini-unelte și alt utilaj, in 
valoare de 367 milioane dolari. Po
trivit purtătorului de cuvînt, Ad
ministrația S.U.A. a aprobat, in 
1971, licențe de export pentru li
vrarea unor utilaje Uniunii Sovie
tice în valoare de 1,27 miliarde do
lari.

A

încheierea vizitei 
in Austria 

a ministrului 
de externe român
VIENA 19. — Coresponden

tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Ministrul afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, Cornelia 
Mănescu, și-a încheiat sîmbătă 
vizita oficială în Austria. La 
plecare, pe aeroportul Wien— 
Schwechat, oaspetele român a 
fost însoțit de Rudolf Kirchs
chlaeger, ministrul afacerilor 
externe al Austriei, Walter 
Wodak, secretar general al 
Ministerului de Externe aus
triac, și Eduard Tschoep, am
basadorul Austriei la Bucu
rești.

India - pentru 
convorbiri 

cu Pakistanul
DELHI 19 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile 
Associated Press și Reuter, 
guvernul indian a dat publici
tății, sîmbătă, o scrisoare a- 
dresată secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, în 
care declară că este pregătit 
să aibă „convorbiri directe cu 
guvernul pakistanez, la orice 
dată, Ia orice nivel și fără 
condiții prealabile“. Totodată, 
în scrisoare este exprimată 
convingerea guvernului indian 
că „o pace durabilă între In
dia și Pakistan poate și tre
buie să fie realizată în cel mai 
scurt timp posibil, în intere
sul celor două țări și popoare“.

Agenția Associated Press 
subliniază că data la care 
scrisoarea indiană a fost adre
sată secretarului general al 
O.N.U. coincide cu ziua în 
care președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, declara 
la Lahore că intenționează să 
se întîlnească cu premierul 
indian, Indira Gandhi, și cu 
primul ministru al Republicii 
Bangladesh, Mujibur Rah- 
man.

cătorii curentelor din cadrul partidului clerical. Componența aceasta este apreciată ca un pas făcut către dreapta.Echipa lui Andreotti iși propune o existență limitată în timp — pină la întîlnirea cu urnele care ar urma să aibă loc în această vară (Ia 28 mai sau 4 iunie). Alegerile generale anticipate au devenit inevitabile și actualul parlament va fi, probabil,
Formula 
„monocolori "
• Democrat-creștinii au prefe
rat un provizorat preelectoral
• De la „centru-stînga" către 
dreapta.,. • Stìnga cere o poli
tică pozitivă corespunzătoare

intereselor populare

dizolvat in zilele următoare. Hotărind să se prezinte in fața alegătorilor cu un guvern „monocolor“, democrația-creștină renunță la orice angajament de „centru- stînga“ și optează pentru atragerea sectoarelor conservatoare ale corpului electoral. Faptul acesta are consecințe care pot depăși momentul alegerilor. Liderul socialist Fran- cesco de Martino atrăgea atenția că formarea unui guvern „monocolor“ nu ar avea altă urmare decît „exacerbarea polemicii între partidele de centru-stînga și reducerea Ia minimum a posibilităților de reluare a

- n Italia, iarna aceasta capricioasă, cu surprinzătoare alternanțe în materie de temperatură, cunoaște pe plan politic un sezon „fierbinte“. Giulio Andreotti a reușit după zile și nopți de febrile consultări să constituie al 33-lea guvern al Republicii Italiene. Noii miniștri au depus jurămînt, s-au fotografiat impreună și au primit felicitările de rigoare. Dar constituirea acestei echipe ministeriale nu semnifică sfirșitul crizei politice de la Roma. Dimpotrivă, prin componența sa, guvernul Andreotti atestă impasul pe care-1 înregistrează politica de „centru-stînga“. Andreotti n-a mai reușit să reconstituie tradiționala formulă cvadripartită (democrat-creștini, socialiști, social-democrați și republicani). Partenerii de ieri ai democrației-creștine n-au mai dorit să ia loc pe băncile guvernamentale. Destrămarea coaliției este rezultatul firesc al unei serii de eșecuri și neînțelegeri pe care scurgerea timpului le-a agravat.Problema esențială este aceea a conținutului politicii de „centru-stinga“. Programul de reforme s-a văzut practic blocat prin treptata deplasare către dreapta a democrației-creștine. Partidul așa-numitei „majorități relative“ a preferat să abandoneze alianțele de la stingă sa pentru a culege eventualele voturi ale dreptei. Refuzul de a lua în considerare soluționarea în profunzime a unor probleme esențiale pentru Italia a dus inevitabil la imposibilitatea refacerii guvernului de coaliție. Insuccesul lui Colombo nu putea fi pus, însă, doar pe seama celorlalte partide. Din desfășurarea crizei devenise limpede că demo- crația-ereștină nu-i mai acorda un credit 100 la sută fostului premier. Dezbinările din principalul partid guvernamental au avut un efect imediat. Colombo a cedat locul lui Andreotti. Acesta a încercat să refacă a- lianța cel puțin cu social-democrații și republicanii. Nu a reușit. în ultimă instanță, democrația-creștină a decis să constituie un guvern „monocolor" în care au fost incluși aproape toți foștii prim-miniștri și condu-

întrevedere exploratorie 
a lui Gunnar Jarring la Cairo

CAIRO 19 (Agerpres). — Gun- 
nar Jarring, reprezentantul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. pentru Orientul Apropiat, 
care se află într-o vizită la Ca
iro, a conferit, sîmbătă, cu mi
nistrul de externe al Republicii 
Arabe Egipt, Murad Ghaleb — 
anunță agenția M.E.N.

Murad Ghaleb a declarat că 
întrevederea a avut un caracter 
de explorare și că au fost abor
date probleme privind evoluția 
acțiunilor politice și diplomatice 
în legătură cu criza din Orientul 
Apropiat, menționează agenția 
egipteană. El aprecizat că a fă
cut cu Gunnar Jarimg un schimb 
de vederi în legătură cu aplica

• NEGOCIERILE AMERI
CANO - PANAMEZE asupra 
noului statut juridic al „Zonei 
Canalului“, care au început in 
luna decembrie anul trecut, 
continuă să rămină in impas. 
Unul dintre membrii delegației 
americane la aceste négocié;*,  
ambasadorul David Ward, a 
declarat că „Statele Unite vor 
persista in intenția de a-și 
menține baza militară din 
zonă“.

La rindul său. informează a- 
genția Prensa Latina, guver
nul panamez a făcut cunoscut 
că nu va accepta prezența unei 
baze străine in teritoriul său și 
a cerut guvernului american 
să-i fie restituită jurisdicția și 
suveranitatea asupra „zonei 
Canalului“. In anul 1967, gu
vernul panamez a respins un 
proiect american privind nou) 
tratat ale cărui clauze au fost 
considerate „inamicale intere
selor sale naționale“ — infor
mează agenția Prensa Latina.

Măsuri represive 
la Salisbury

• CONTINUIND MASURILE 
REPRESIVE împotriva populației 
majoritare africane din Rhodcsia 
care se opune termenilor acordului 
încheiat intre Ian Smith și minis
trul de externe britanic, Alee 
Douglas Home, autoritățile rasiste 
de Ia Salisbury au intentat procese 
împotriva a numeroase persoane 
arestate in timpul demonstrațiilor 
desfășurate luna trecută. După 
cum informează agenția Reuter, 92 
de africani au șl fost condamnați 
la executarea unor pedepse, mer- 
gind de la bătăi cu vergele de 
trestie pină la detenție pe un an 
sub acuzația de „violențe publice“. 

rea rezoluției Consiliului de Se
curitate din noiembrie 1967 și 
a rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U. din decembrie 1971, pre
cum și în legătură cu memoran
dumul mediatorului O.N.U. din 
8 februarie 1971 privind soluțio
narea crizei din regiune. A fost 
evocată, de asemenea, activitatea 
misiunii de mediere a O. U. A. 
pentru soluționarea pașnică a cri
zei din Orientul Apropiat, iar 
Gunnar Jarring l-a informat pe 
ministrul de externe egiptean des
pre rezultatele recentelor sale vi
zite în Senegal și Mauritania, des
pre întîlnirea sa cu secretarul ge
neral al O. N. U„ Kurt Wald- 
heim.

Dupâ lovitura de stat din Ecuador

Interviul președintelui Lara
RIO DE JANEIRO 19. — Co

respondentul Agerpres, Vasile 
Oros, transmite : în cursul 
unui interviu acordat ziariști
lor străini, noul președinte e- 
cuadorian, generalul Guiller- 
mo Rodriguez Lara, a anunțat 
că guvernul său va menține 
nealterată politica de apărare 
a mării teritoriale de 200 de 
mile, care constituie de mai 
mult timp obiect de conflict 
cu S.U.A., soldat pină acum cu 
capturarea și amendarea mai 
multor nave de pescuit nord- 
americane. Cu același prilej, 
noul președinte a declarat că 
guvernul său va menține re
lațiile diplomatice și comer
ciale cu țările socialiste.

Fără a intra în explicarea 
motivelor care au determinat 
restabilirea constituției din 
1945, Lara s-a declarat „per
fect de acord“ cu textul aces
teia. Constituția din 1945, care 
s-a aflat în vigoare doar 200 
de zile, a fost aprobată de că
tre o Adunare constituantă în 
care forțele progresiste aveau 
o reprezentare majoritară și. 
între altele, a reglementat 
funcționarea sindicatelor și a 
legalizat dreptul la grevă.

în ce privește noul cabinet 
ministerial, încă necomnletat, 
președintele l-a numit de 
„conciliere națională“, prevă- 
zînd un „echilibru între mili-

Relații diplomatice 

R. P. Chineză 

Argentina
PEKIN 19 (Agerpres). — Gu

vernele R.P. Chineze și Re
publicii Argentina au hotărît 
să stabilească, începînd de la 
19 februarie, relații diploma
tice, pe baza respectului re
ciproc al principiilor suvera
nității, integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității și avantajului 
mutual — anunță un comuni
cat transmis de agenția China 
Nouă. Comunicatul — semnat 
la București de ambasadorul 
R.P. Chineze în România, Cian 
Hai-fun. și Jose Maria Ruda, 
ambasador, subsecretar pentru 
afacerile externe și culte al 
Argentinei — precizează că 
guvernul argentinian recu
noaște guvernul R.P. Chineze 
ca singurul guvern legal al 
Chinei, menționează agenția 
China Nouă.

tari și civili“. Deocamdată, u- 
nicul ministru civil este cel 
al finanțelor, Nestor Vega, iar 
în ce privește „echilibrul“, el 
urmează să se realizeze prin 
numirea cîte unui adjunct ci
vil în cele șase ministere cu 
titulari militari.

La Quito, Guayaquil și în 
celelalte centre ale Ecuadoru
lui, situația continuă să fie cal
mă, fără incidente. în aproa
pe toate provinciile ecuadori- 
ene au fost instalate noi au
torități militare și civile, de
semnate de guvern.

Pentru normalizarea 
relațiilor cu R.D.G.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA A.D.N., președinții co
mitetelor naționale pentru recu
noașterea R.D.G. din Danemarca. 
Finlanda, Islanda, Norvegia și 
Suedia au adresat participanților 
Ia sesiunea Consiliului Nordic, care 
are ioc la Helsinki, o scrisoare 
deschisă in care se cere celor cinci 
țări nordice să-și normalizeze re
lațiile cu R. D. Germană pe baza 
normelor dreptului internațional. 
In scrisoare se cere, de aseme
nea, ca țările amintite să intervină 
pentru primirea celor două state 
germane in O.N.U.

dialogului" după verdictul electoral. Prac- tic._ aceasta înseamnă că democrația-creștină renunță definitiv la formula de „cen- tru-știnga“ și că acceptă deliberat „o ruptură ireparabilă“. Se remarcă și tonalitatea critică a social-democrațiior care — în pofida nuanțelor de dreapta din orientarea lor — constată că „nu este deloc corect ca Partidul democrat-creștin, care in prezent poate dispune, pe hirtie, doar de o treime din voturile alegătorilor, să-și aroge dreptul de a conduce țara și de a administra alegerile cu un guvern minoritar“.Actuala evoluție preocupă forțele polix tice din țară. „L’Unita“ constata că „situa ția este serioasă și gravă, din punct de vedere economic și din punct de vedere politic“. Săptăminalul „Rinascita" semnala, la rindul său, că lupta în curs „ar putea căpăta aspecte aspre și uneori imprevizibile“. Partidul Comunist Italian a atras a- tenția că țara are nevoie de o politică care să dea un răspuns concret, realist, pozitiv revendicărilor maselor populare de la orașe și sate. în documentul adoptat de recenta plenară a C.C. al P.C.I. se subliniază : „înapoi nu se mai poate reveni. Nu pot fi puse în discuție cuceririle sociale și politice obținute de mișcarea muncitorească și democratică în acești ultimi ani. Dimpotrivă. este nevoie să se meargă inainte pe calea dezvoltării democratice, a reformelor, a programării economice, in cadrul unei politici externe de pace și de independentă națională, de dezarmare și de securitate, în Europa și in lume".întilnirea noului cabinet cu parlamentul este așteptată cu un interes considerabil. Liberalii s-au declarat gata să voteze împreună cu democrat-creștinii. pentru învestitura guvernului. Unii din foștii membri ai coaliției de „centru-stînga“ ar putea, însă, să adauge voturile lor celor ale opoziției, într-un asemenea caz. învestitura parlamentară ar deveni îndoielnică. Incertitudinea din viața politică este prologul unei campanii electorale care se anunță a- gitată.
E. O.

țgfnema
ATUNCI 1-AM CONDAMNAT 

PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Central (ore
le 8.15; 11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30).

PUTEREA Șl ADEVĂRUL ru
lează la Patria (orele 10; 16; 19,45). 
Excelsior (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Capitol (orele 9; 11.30;
13.45: 16: 18.30; 21).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16; 18.30: 21).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Favorit (orele 9; 11,15:
13.30; 15,45: 18.15; 20.30). Luceafă
rul (orele 8.30: 11: 13,30; 16: 18.30: 
21). București (orele 8.30: 11: 13.30: 
16 18.30; 21).

FUGA rulează la Flamura (o- 
rele 9: 12: 16: 19.30)

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Scala (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 
18.30: 21). Feroviar (orele 3.45; 11: 
13.30: 16: 18.30: 20,45). Melodia (o- 
rele 9; 11.15; 13.30: 16; 18,30; 20,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Floreas- 
ca (orele 15.30: 18; 20,15).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează la 
Lumina (orele 9—19.30 In conti
nuare).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează Ia Doina (orele 11.30: 
13.45: 16; 18.15: 20.30).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 18.30: 
20.45). Miorița (orele 9: 11,15: 13.30: 
15.45: 18; 20.30). Bucegl (orele 10; 
12: 15.45: 18: 20.15).

DECOLAREA : rulează la înfră
țirea (orele 15.30; 17,45: 20).

MIRII ANULUI II i rulează la 
Tomis (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15: 20.30). Arta (orele 15.30; 18:
20.15).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Buzești (orele 
15.30: 18: 20.15).

WATERLOO : rulează Ia Popular 
(orele 15.30: 19). Rahova (orele 
15.30: 19)

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Progresul (orele 16: 18: 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Gloria (orele 9: 11.15: 
13.30: 16: 18.15: 20.30), Modern (o- 
re1e 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30).

TRENUL ■ rulează la Lira (orele 
15.30: 18; 20). Vitan (orele 15,30: 
18: 20.15).

LIVADA DIN STEPA : rulează la 
Ferentari (orele 15.30; 17.45: 20). 
TTCK. TICK. TTCK : rulează la 
Flacăra (orele 15.30: 17,45: 20).

MIHAIL STROGOFF : rulează la

Cosmos (orele 15.30: 18 : 20.15).
COPACII MOR IN PICIOARE 1 

rulează la Drumul Sării (orele 
15,30: 17.45: 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Pacea (orele 15,45: 19).

NEÎNFRICATUL GYULA, VARA 
ȘI IARNA : rulează la Laromet 
(orele 15.30: 17,30: 19.30).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Unirea (orele 11: 15.30: 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Aurora (orele 9; 11.15: 
13.30: 15.45: 18: 20,15).

FLOAREA DE CACTUS t rulea
ză la Crîngași (orele 15.30: 18:
20.15) .

UN AMANET CIUDAT î rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9—18.30 In 
continuare) : (la ora 20,15 — pro
gram de documentare).

O FLOARE Șl DOI GRĂDINARI: 
rulează la Giulești (orele 15.30: 19).

MARELE PREMIU : rulează la 
Moșilor (orele 15.30: 19)

CASTANELE SINT BUNE : ru
lează la Viitorul (orele 15.45; 18;
20.15) .

VAGABONDUL S rulează la 

Munca (orele 10.30: 15.30: 19).
DULCEA PASĂRE A TINEREȚII 

(orele 9.30 ; 12 ; 14.15) ; VERA 
CRUZ (orele 16.30 ; 18.45) : STRI
GATUL (orele 21) rulează la Cine
mateca „Union“.

DUMINICA, 20 FEBRUARIE 1972

Opera Română : MOTANUL ÎN
CĂLȚAT — ora 11: GISELE — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 10.30: ANA LU- 
GOJANA — ora 19.30 ; Teatrul Na- 
țional • „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media) : CUI I-E FRICĂ DE VIR
GINI A WOOLF ? — ora 10,30; SĂP- 
TAMINA PATIMILOR — ora 15.30 ; 
SURORILE BOGA — ora 20 ; (Sala 
Studio) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 10.30 ; SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora
15.30 ; JOCUL DE-A VACAN
ȚA — ora 20 ; Teatrul de

Comedie : DISPARIȚIA LUI
GALY GAY — ora 10,30; ÎNTlL- 
NIRI si RECITAL DE VERSURI — 
ora 15.30; NICNIC — ora 20; Tea
trul Giulești : GEAMANDURA — 
ora 10; DE VIATA, DE DRAGOS
TE — ora 16; MĂSURA PENTRU 
MĂSURĂ — ora 19,30; Teatrul 
,.C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA, DOMNULE WILDE 
— ora 10,30: ADIO CHARLTE — 
ora 15,30; OMUL CARE... — ora 
19.30; (Sala Studio) : SORA CEA 
MARE — ora 10.30; SUS PE ACO
PERIȘ... IN SAC — ora 16; GAI
ȚELE — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : ZIARIȘTII — ora 10; 
LEONCE ȘI LENA — ora 15: 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20; (Sala Studio) : DOMNIȘOARA 
DE BELLE-ISLE — orele 10 și 15; 
SPECTACOL DE POEZIE SI MU
ZICA — ora 20; Teatrul Mic : PI
SICA SĂLBATICĂ — ora 16; VI
CLENIILE LUI SCAPIN — ora 
19.30: Teatrul „Ion Creangă“ :
COMOARA DIN INSULA PIRAȚI
LOR — ora 10; Teatrul „Ion Vasi- 

leseu" î CIND REVOLVERELE 
TAC — ora 19,30 ; (La Sala 
Palatului) : VINE, VINE OLIM
PIADA — orele 16 si 20 ; Tea
trul î,C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
BIMBIRICA — ora 19.30; (Sala 
din Cal. Victoriei) : VOX BOEMA 
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică“ 
(Sala Victoria) : ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA — ora 11; (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora. 11; Teatrul Evreiesc : MATI
NEU LITERAR MUZICAL — ora 
11; BARASEUM ’72 — ora 19.30; 
A.R.I.A. (Sala Ansamblului ..Rap
sodia Română) : ANSAMBLUL 
FOLCLORIC AL REPUBLICII 
POPULARE UNGARE — ora 19.30 ; 
Circul „Globus“ : 72 CIRC 72 — 
orele 10; 16: 19,30.
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Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (Sala Comedia) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF 1 — 
ora 20; (Sala Studio) : SA NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 20: Teatrul 5,C. I. Nottara”

(Sala Magheru) : BUNĂ SEARA 
DOMNULE WILDE — ora 19,30.

DUMINICA, 20 FEBRUARIE 1872 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru totl. 8,30 
Cravatele roșii 10,00 Viața satului. 
11,10 Să înțelegem muzica — curs 
de inițiere muzicală. 12.00 De stra
jă patriei. 12,30 Emisiune în lim
ba maghiară. 14,00 Sport : Schiul 
pe înțelesul tuturor (VI). 16,00
Postmeridian. 17.10 Film serial 
pentru tineret : Pianéta Giganțl- 
lor. 18,00 Cintare patriei — con
curs coral lnterjudețean. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,10 Re
portajul săptăminil. Adnotări la o 
monografie. 20,30 Medalion Walt 
Disney. 21.20 Clujul... pe adresa 
dumneavoastră (partea 1). Emi
siune de divertisment. 22.45 Tele
jurnal. Sport.
PROGRAMUL II

12,30 Concert de prînz. 13,15 De
sene animate. 13,30 Metamorfoze. 
Dramatizare după schița lui Al. O. 
Teodoreanu. 14,00 închiderea emi
siunii de prînz. 20,00 Deschiderea 

emisiunii de seară. Concertul or
chestrei de cameră a Filarmonicii 
din Tg. Mureș. 20,55 Săptămîna 
culturală bucureșteană. 21.15 A- 
genda. 21,25 Din lumea științei.
21.40 Film serial : Invadatorii (re
luare).
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PROGRAMUL 1
15,30 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură. 16,30—17,00 Curs de 
limba rusă (lecția a III-a reluare). 
17.35 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. 17.40 La volan. Emi
siune pentru conducătorii auto. 
18,00 Căminul. 18,40 Avanpremieră.
18.40 Scena. 19,10 Noutăți cultural- 
artistice. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.10 Moment folcloric 
20,20 Teatru foileton : MUȘATINII 
— după trilogia lui B. ȘT. Dela- 
vrancea — seria a ITI-a. 21.25 
Avanpremieră. 21,30 Steaua fără 
nume — emisiune concurs — mu
zică ușoară. 22,30 „24 de ore“. 
22.45 Contraste în lumea capitalu
lui.
PROGRAMUL II

20.00 Emisiune pentru copil. 20.30 
Cronica literară. 20,45 Avanpremie
ră — publicitate. 20,55 Interprețl 
celebri : Basul Nicola Ghiuzelev 
(Bulgaria). 21.20 Agenda. 21,30 Film 
artistic : Dragoste de viață.
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