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Din {uclețele tării, continuă să so- I de oameni ai muncii raportează 
ceașcă scrisori în care colective | importante realizări peste plan.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI COMUNE
A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN SI CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE SI SOCIALE 

A ROMÂNIEI

Raportează oamenii muncii 
din industria județului lași

Colectivele de oameni ai muncii din Întreprinderile județului 
Iași au raportat la 28 noiembrie realizarea planului producției 
industriale aferent primilor 3 ani din cincinal.

Potrivit calculelor estimative, industria ieșeană urmează să 
obțină în plus, pînă la finele lunii decembrie, o producție eva
luată la 1,3 miliarde lei, materializată, între altele, în produce
rea a 200 000 kWh energie electrică, 2 200 tone fire și fibre poli- 
esterice, 2 300 tone metanol, 4,7 milioane mp. țesături, 1 400 tone 
preparate din carne, medicamente în valoare de 350 milioane lei, 
mobilă de 5 milioane lei și confecții de 105 milioane lei.

Intr-o telegramă adresată cu acest prilej Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de către Biroul 
Comitetului județean de partid, se spune, între altele :

Ne exprimăm profunda noastră recunoștință față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru spri
jinul multilateral pe care ni l-ați acordat, prin prezența de 
două ori, în acest an, în județul Iași. Acest lucru a constituit un 
puternic stimulent în munca noastră, a mobilizat energiile crea
toare ale celor ce muncesc pe aceste meleaguri, pentru a da 
patriei produse tot mai multe și de înaltă calitate.

Muncind neobosiți pentru realizarea planului cincinal înainte 
de termen, vom pune accent deosebit pe utilizarea capacităților 
și suprafețelor de producție, pe folosirea mai eficientă a rezer
velor materiale și umane de care dispunem, pe asimilarea de 
noi tehnologii și produse cu parametri superiori, pe îmbunătă
țirea întregii noastre activități.

l

în zilele de 27—28 noiembrie 1973, a avut Ioc, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara comună 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale a României.

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

economică și socială și Proiectul Bugetului de Stat ale 
Republicii Socialiste România pe anul 1974 ;

2. Cu privire la principalele probleme ale dezvoltării 
aenergetice în România și măsurile de economisire 

combustibilului și energiei electrice ;
3. Probleme internaționale.
Pe marginea punctelor înscrise la ordinea de zi 

luat cuvîntul: Richard Winter, membru supleant al 
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R., Gheorghe Petres
cu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
Ferdinand Nagy, prim-secretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R., Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., 
Costache Trotuș, directorul general al Combinatului si
derurgic Hunedoara, Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Vasile Potop, prim-secretar al 
Comitetului județean Iași al P.C.R., Dumitru Fuiorea, di
rector general al Șantierului naval Constanța, Nicolae 
Agachi, ministrul industriei metalurgice, Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Suceava 
al P.C.R., Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, 
Dumitru Bălan, prim-secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, Iosif Uglar, membru suple
ant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., Barbu 
Popescu, șeful Departamentului agriculturii de stat din 
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Ape
lor, Ion Pățan, membru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exterior.

în încheierea discuțiilor a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Cuvîntarea va fi dată publicității.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român șl

au
Co-

Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României au dat o înaltă apreciere expunerii secretaru
lui general al partidului, în care au fost analizate pe larg 
probleme de deosebită însemnătate pentru înfăptuirea 
cu succes a programului Congresului al X-lea și hotărî- 
rilor Conferinței Naționale și și-au Însușit întru totul 
aprecierile, orientările și sarcinile cuprinse în cuvîntare. 
De asemenea, plenara a apreciat în mod deosebit acti
vitatea și contribuția esențială a secretarului general 
al partidului la elaborarea și transpunerea în viață a 
politicii interne și externe a partidului și statului nostru.

Luînd în discuție proiectele Planului național unic do 
dezvoltare economică și socială și Bugetului de Stat ale 
Republicii Socialiste România pe anul 1974, plenara a 
constatat că acestea corespund orientărilor fundamenta
le stabilite de Congresul al X-l<\a și Conferința Naționa
lă, do dezvoltare în film înalt a economiei naționale, 
de creștere neîncetată'— pe această bază — a nivelului 
de trai al întregului nostru popor.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României au aprobat în unanimitate prevederilo proiec
telor Planului și Bugetului și au stabilit să fie supuse 
Marii Adunări Naționale spre legiferare.

Plenara a apreciat ca deosebit de importante și a a- 
probat în unanimitate măsurile adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., de Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri cu privire la dezvoltarea energeticii 
în Republica Socialistă România și economisirea com
bustibililor și energiei electrice.

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

Plenara a aprobat cu multă satisfacție activitatea in
ternațională desfășurată în anul 1973 de Comitetul 
Executiv și Prezidiul Permanent ale C.C. al P.C.R., de 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România. Plenara a scos în evidență con
tribuția de seamă a secretarului general al partidului 
la aplicarea consecventă în viață a orientărilor politi
cii externe a Partidului Comunist Român și României 
stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională 
ale P.C.R.

în legătură cu problemele internaționale, plenara a 
adoptat o hotărîre care va fi dată publicității.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și

Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României au aprobat în unanimitate propunerile Co
mitetului Executiv cu privire la o corelare mai judi
cioasă, în cadrul ramurilor, a salariilor muncitorilor ca
lificați și majorarea salariilor tarifare de bază din ca
tegoriile inferioare.

Aprobînd aceste măsuri, plenara își exprimă convin
gerea că oamenii muncii vor depune și în viitor o ac
tivitate tot mai intensă pentru sporirea productivită
ții muncii, realizarea de economii, mai buna gospodări
re a mijloacelor materiale și financiare, pentru realiza
rea planului cincinal înainte de termen și la un nivel 
superior, în condițiile unei înalte eficiențe a întregii 
activități economico-sociale, asigurînd — pe baza dez
voltării permanente a economiei și a venitului național 
— creșterea continuă a bunăstării celor ce muncesc.

Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit ca, în principiu, Con
gresul al XI-lea al partidului să aibă loc în ultimul tri
mestru al anului 1974, urmind ca data exactă și măsu
rile organizatorice ce se impun pentru pregătirea Con
gresului să fie hotărîte de o plenară ulterioară.

*
Plenara C.C. al P.C.R. adresează organizațiilor de 

partid, comuniștilor, oamenilor muncii, întregului nos
tru popor chemarea de a nu-și precupeți eforturile pen
tru a da viață noilor obiective ale dezvoltării economi
ce și sociale a patriei, pentru înfăptuirea sarcinilor pla
nului pe 1974, pentru realizarea cincinalului înainte 
termen.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
exprimă convingerea că uriașa capacitate creatoare 
care o reprezintă forța unită a națiunii noastre 
lupta pentru înfăptuirea politicii marxist-leniniste

• MINERII DIN BAZINUL 
DORNELOR, care s-au an
gajat să-și onoreze preve
derile actualului cincinal în 
mai puțin de patru ani, lu
crează acum în contul pri
mului trimestru din 1975.

Rezultatele deosebite obți
nute de minerii de aici au la 
bază, între altele, generaliza
rea schimbului doi și extin
derea schimbului trei, utili
zarea cu maximum de ran
dament a capacităților și su
prafețelor productive exis
tente.
• COLECTIVUL TRUSTU

LUI DE CONSTRUCȚII IN
DUSTRIALE CONSTANTA 
a raportat îndeplinirea pla
nului de construcții-montaj 
pe primii patru ani ai cinci
nalului. Constructorii dobro
geni au realizat în județele 
Brăila, Constanța, Ialomița 
și Tulcea 85 de obiective eco
nomice, multe dintre ele 
fiind date în funcțiune înain
te de termen.

Prin folosirea metodelor 
moderne de conducere, pro
gramare și urmărire a pro
ducției, pînă la finele acestui 
an, colectivul trustului va 
depăși cu 3,2 la sută sarcina 
de productivitate planificată 
pentru 1975, realizînd astfel 
o creștere la acest important 
indicator de 32,6 la sută față 
de nivelul anului 1972.

• COLECTIVELE DIN 50 
DE UNITĂȚI ECONOMICE 
ALE JUDEȚELOR PRAHO
VA, DÎMBOVIȚA ȘI BU
ZĂU au atins, pînă acum, 
cota sarcinilor prevăzute în 
planul cincinal pe primii trei 
ani. Potrivit calculelor întoc
mite la direcțiile locale de 
statistică, se apreciază că în
treprinderile respective vor 
realiza pînă la sfîrșitul anu
lui o producție marfă peste 
prevederile acestei perioade 
în valoare de circa 3,5 mi
liarde lei.

LA ÎNALTE
de

tșl 
pe 
în 
a 

partidului, va asigura realizarea în bune conditiuni a 
sarcinilor și obiectivelor cuprinse în hotărîrile plenarei, 
în expunerea secretarului general al partidului, trans
punerea în viafă a mărețului program de înaintare ac
celerată a României pe calea bunăstării și civilizației, 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

TEMPERATURI

IARNA-ANOTIMPUL

UNOR AMPLE ACȚIUNI

POLITICO - EDUCATIVE
IN RlNDUL TINERILOR

DE LA SATE
PANTELIMON GĂVĂNESCU

tecrrtar al C.C. al U.T.C.

»ce»«tă parioadg * munoH «r- 
ganelor ,1 organizațiilor U.T.C. 
de la gate. Paralel cu mobiliza
rea tinerilor de la late la »x«-

(Continuare In pag. a V-a)
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LA DEZBATERI

„Secvență" de muncă fără... 
blitz. Aici, la Electromagne
tica există lumină, curățenie 
ca tn farmacie, fetele se 
bucură de cele mai bune 

condiții de muncă.

Foto : VASILE RANGA

însemnări din viața 
unei noi unități industriale

Nu mi se pare mai nimerii 
prilej, ca acesta al toamnei, pen
tru a vorbi despre paharele 
străvezii și despre fluidele con
stelații ale sticlei — așa cum își 
urmează ea drumurile din stia- 
fundurile de cuarț ale Miorca- 
nilor și pînă aici, în cuptoarele 
recent aprinse ale Fabricii de 
scticlărie-menaj de la Dorohoi. 
Un foc continuu, veșnic, înalt 
cit o traiectorie solară, luminea
ză noaptea dincolo de pavăza a- 
bajururilor, dincolo de răcoarea 
tăcută a dimineților. Semnifica
ția focului trece însă mai de
parte de oarecum gratuita im
presie picturală a vizitatorului 
imediat preocupat de faptele 
care întrețin' aceiași parametri 
în munca oamenilor, de constan
ța și variabila unui puls al hăr
niciei.

Dar pînă la abnegație se cu
vine să vorbim despre entu
ziasm. Pentru a vorbi de en
tuziasm trebuie însă să pleci

neîndoios de la acele momente 
unice, irepetabile, ale începutu
lui. Ne amintim astfel de pri
ma filă din jurnalul cuptoarelor 
— întîmplată în după-amiaza de 
15 iulie 1973, cînd, la orele 
15,45, s-a aprins întîia flacără, 
în deplină conformitate cu ri
gorile cincinalului, in calendare
le marii întreceri socialiste. A- 
cum, străbătînd din nou spațioa
sele hale ale noii întreprinderi 
de pe meleagurile Botoșanilor, 
am avut imaginea unei patetice 
conjugări de eforturi, care așeza 
alături maturitatea și severitatea 
gesturilor dovedite de veteranii 
cu state serioase de experiență 
și precizia oarecum teribilistă a 
tinerilor suflători.

Asupra acestei imagini aveam 
să întîrzii pentru a nota cuvin
tele secretarului de partid, tova-

ION LAZĂR

(Continuare în pag. a V-a)

ÎNGĂDUINȚA

Se afirmă, și nu fără temei, 
că intr-un an, efortul 
pentru sporirea rodniciei 

pămîntului, a producției agri
cole în general, se cere depus 
fără pauze ; in vîrfurile de 
campanie mai ales, ziua de lu
cru fiind mult prelungită-n 
noapte. Cu gîndul la pîinea ță
rii, cu fapta puternic subordo
nată preocupării de a transpu
ne în viață politica agrară a 
partidului, în toată această pe
rioadă, tinerii satelor și alături 
de ei, în perioada recoltărilor, 
elevii și studenții, uteciștii din 
industrie — și-au fixat ca prin
cipal obiectiv de îndeplinit, par
ticiparea cu toată forța la exe
cutarea muncilor din cîmp și 
din sectoarele zootehnice, din 
sistemele de irigații și de dese
care. Firește că în acele mo
mente cînd totul se cere exe
cutat nu urgent, ci foarte ur
gent, activitatea de organizație 
înseamnă cuprinderea tuturor 
tinerilor în acest efort general 
depus zi-lumină.

Atunci, adunările generale ale 
organizației se țin într-o pauză

■ muncilor dlntr-o zf, 
seara tîrziu ; activitățile politi
ce șl cultural-educative de la 
căminul cultural și de la club 
sint mai mult „de duminică**. 
Nu este timp ; timpul presează, 
timpul obligă la acțiuni de pro
ducție concrete...

sau

Experiența dobîndită de or
ganizațiile Uniunii Tinere
tului Comunist din coope

rativele de producție, stațiunile 
pentru mecanizarea agricultu
rii și fermele întreprinderilor 
de stat demonstrează că tot 
ceea ce în trei anotimpuri ale 
anului s-a făcut mai mult cu 
ochii la ceas, sau comparînd 
volumul de lucrări cu poziția 
soarelui, acum, în cel de al 
IV-lea, în lunile de iarnă, se 
poate realiza cu o largă parti
cipare și cu efect asupra con
științei și pregătirii politice, 
educative șl profesionale a tine
rilor. Tocmai- de aceea, Biroul 
Comitetului 
colaborare
U.N.C.A.P.

Central al U.T.C. în 
cu 
a 

măsuri vizlnd

M.A.I.A.A. șl 
conceput unele 
intensificarea în

MARGINALII LA EDIȚIA 
A Xll-A A CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A CERCURILOR 
ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

Există un specific 
al cercetării

științifice în institutele 
de subingineri?

A XlI-a ediție a Conferinței 
naționale a cercurilor științifi
ce studențești a destinat învă- 
țămintului de subinginerl din 
întreaga țară, o secțiune separa
tă — organizată la Hunedoa
ra. Prin această manifestare •-*

dat un răspuns afirmativ Ideii 
că activitatea de cercetare a as
piranților la titlul de subingi- 
nerl diferă sensibil, prin con
ținutul și modalitățile de ma
terializare, de aceea a viitorilor 
Ingineri. Fapt ușor explicabil

pentru că Înseși afclbuțiunlle 
in producție ale celor două ca- - 
tegorll de specialiști nu pot fi

AL. BALGRADEAN

(Continuata In pag. a y-a)

La un moment dat, printre succese șl alte 
motive de mindrie, uneori tocmai din cauza 
lor, își poate face loc îngăduința. Nu pentru 
câ ar fl Inevitabilă, nici pentru că ar avea 
cel puțin un aspect mai decorativ, cl pur șl 
simplu din cauza tentației spre comoditate 
pe care o susură ondulat In urechile sensi
bile. In astfel de cazuri, exigența este asur
zită nu do canonada principiilor, d, dimpo
trivă, de trecerea lor sub tăcere, de legăna
rea domoală a unul hamac agățat între „ve
dem noi, mîine" șl „la noi nu se poate", 
încercarea de a abate atenția, sub motiv că 
realizările sint totuși mal Importante, are 
doar unele șanse de reușită, care nu sint 
sortite să reziste prea mult. Cîtăva vreme, 
probabil, neajunsurile pot fi ținute intr-o 
stare latentă, puțind crea chiar 
impresia că, dacă nu se vor
bește despre ele, înseamnă câ 
nici nu există. Dar mal devre
me sau mai tîrziu acumularea 
lor subterană trebuie să-și dea 
prezența, Iar atunci nu se poate ști dacă 
nu e cumva prea tîrziu. După o săptă- 
mînă sau trei, după o lună sau șase, ra
portul dintre felicitări și reproșuri începe 
sâ ia o întorsătură nedorită de nimeni, re- 
clamînd cu o grabă intrată în panică măsu
rile care nu fuseseră luate la timpul po
trivit.

Alteori îngăduința se manifestă in forme 
chiar mai active, mai bătăioase, izvorîte de
sigur din „condițiile specifice", pentru că 
nu numai spiritul critic se dezvoltă pe reali
tățile concrete, ci și reversul lui. Inducerea 
în eroare acționează și acum, insă nu prin 
pasivitate și muțenie ci, dimpotrivă, prin cul
tivarea asiduă a nevinovăției zgomotoase. Nu

D. MATALĂ

în vileag

sîntem noi de vină, nu e greșeala noastră, 
se zbat sâ demonstreze de data aceasta îm
pricinați!. Și arata cu degetul acuzator către 
vecini, către furnizori, câtre necunoscuți. Nu 
noi, adicâ, ci el. A-ce-ia I Nu ne-au dat... 
N-am primit... Nu am avut... Ne-a lipsit... 
Și râmîn surprinși dacă le spui câ ceea ce 
le-a lipsit de fapt a fost receptivitatea la 
critica, dizolvata în compotul vorbelor dulci, 
în cele mai multe din aceste cazuri degetul 
demascator trebuie răsucit spre pieptul re- 
clamanților, pentru a le aminti câ dreptul de 
paternitate nu se învocâ numai cu ocazia 
bilanțurilor festive.

In sfîrșit, te întîlnești uneori cu oameni care 
vâd bine câ cel de alâturl de ei greșește, 
dar se fac câ nu observâ, își vâd mai departe 

de treabâ, nici nu se gîndesc 
sâ se amestece în vreun fel. 
De ce nu intervii, omule ? îl în
trebi, iar el îți râspunde cu mul- 
tâ amabilitate : ca sâ mâ cri- 

cînd oi face eu vreo greșealâ ? 
nu apeieazâ la

eltice și 
Exemplele acestea nici 
Indulgențâ din cine știe ce principiu uma
nitar, ci pur și simplu din interese egoiste. 
Sînt numai masurile de siguranțâ luate în 
perspectiva aplicârii aceluiași tratament 
față de propria persoanâ. Schimbul de 
indulgențe propus dezvăluie astfei o neîn
credere în tine însuți.

îngăduința apare de 
mai neașteptate forme, 
substrat comun pe care 
un principiu de conduită alterată. îngăduința 
propune renunțarea la fermitate șl exigență, 
amînarea termenelor In locul respectării lor 
imediate. Ea propune pasul pe loc atunci 
cînd noi toți dorim mersul înainte.

multe ori sub cele 
Toate însâ au un 

îl avansează ca pe
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LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A C.C. AL P.C.R. Șl CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI

Din cuvîntul participanților

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
RICHARD WINTER

Exprimîndu-și deplina sa a- 
deziune la documentele supuse 
dezbaterii Plenarei Comitetului’ 
Central, vorbitorul s-a referit pe 
larg la sarcinile ce revin orga
nizației județene de partid Si
biu. In cursul acestui an, în ju
dețul nostru au fost obținute o 
serie de rezultate pe care le 
consider ca o garanție a realiză
rii sarcinilor pe care le vom a- 
vea de îndeplinit din planul 
pentru anul 1974. Analizînd pre
vederile pentru dezvoltarea ju
dețului Sibiu, pe baza datelor 
din planul în profil teritorial, 
tin să apreciez faptul că ele sini 
pe deplin realizabile.

Sarcinile cele mai importante 
pentru anul viitor privesc cite- 
va aspecte calitative ale activi- 

. tații economice. Creșterea cu a- 
proape 20 la sută a ritmului de 
dezvoltare economică implică 
sarcina de mare însemnătate a 
realizării acestui spor pe baza 
ridicării productivității muncii. 
Spun aceasta întrucît în județul 
nostru nu sint mari posibilități de 
a califica forță de muncă supli
mentară. O mare parte a popu
lației este de acum ocupată în 
industrie, iar din agricultură nu 
avem mulți oameni pe care să-i 
nutem atrage în acest sector. De 
aceea, sarcina noastră princi
pală este de a asigura o folosire 
mai judicioasă a forței de mun- 
că din industrie, o redistribuire 
mai judicioasă a acesteia.

Consider ca avînd o deosebită 
Importantă indicația dată de 
conducerea partidului dc a a- 
corda o atenție prioritară mai 
bunei folosiri a spațiilor exis
tente. ocupării lor cu utilaje, cît 
fi reutilârîi unor . unități. Din 
sporul de producție de 3 mili
arde lei prevăzut pentru anul 
viitor, circa 2 miliarde le vom 
putea realiza printr-o dotare co
respunzătoare a spatiilor exis
tente. Mă refer. în primul rînd, 
la industria constructoare de 
mașini, și chiar la industria 
textilă, unde trebuie să acordăm 
o mai mare atenție procesului 
început în anii anteriori, de re- 
utilare a spațiilor existente cu 
mașini de mai mare producti
vitate.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la măsurile ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea pla
nului de export, insistînd asu
pra necesității contractării din 
timp a producției destinate ex
portului. Consider că comitetul 
nostru județean de partid nu 
s-a îngrijit în suficientă măsura 
de contractarea' la nivelul pla
nului și realizarea unor pro
duse calitativ superioare. în 
același timp, consider însă.că. și 
tovarășii din .conducerile minis
terelor construcțiilor de mașini, 
mai ales, trebuie să acorde mai 
multă atenție acestei probleme,. 
Am discutat cu dînșii aceste 
probleme la începutul anului. 
S-au dat asigurări, însă aspec
tele amintite nu au fost soluțio
nate cu suficientă responsabili
tate. în condițiile anului viitor, 
cînd cresc considerabil sarcinile 
de export, considerăm că va tre
bui să primim un mai mare a- 
jutor prin contractarea produc
ției din partea ministerelor și e 
centralelor industriale.

Referindu-se apoi la alte pro
bleme supuse dezbaterii Plena
rei. vorbitorul s-a oprit mai în- 
tii asupra unor aspecte ale creș
terii eficienței activității econo
mice, subliniind necesitatea va
lorificării superioare a fonduri
lor fixe, a investițiilor. Consider 
câ măsurile stabilite pentru îm
bunătățirea eficienței economic# 
vor trebui, anul viitor, să stea 
mai mult în atenția noastră. Am 
obținut în anul acesta unele re
zultate, ne-am încadrat, în ge
neral. în cheltuielile de produc-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE PETRESCU

In acest an, holârîtor pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a planului cincinal, oamenilor 
muncii din județul nostru le 
revin sarcini deosebit de mo
bilizatoare. Producția globală 
Industrială urmează să crească 
în acest an față de 1972 cu 17.1 
la sută, producția marfă eu 19 
la sută, iar volumul exportului 
de mărfuri trebuie să înregis
treze un spor de 66 la sută.

Sarcini la fel de mari ne re
vin și în domeniul agriculturii, 
al investițiilor și al celorlalte 
seotoare de activitate din. ca
drul județului.

După ce a înfățișat o serie de 
acțiuni întreprinse de organi
zațiile de partid din județ — 
în industrie si agricultură — 
pentru crearea condițiilor favo
rabile îndeplinirii acestor sar
cini mari, vorbitorul a spus i

Avînd în vedere rezultatele 
bune obținute pînă în prezent 
și ținlnd seama de stadiul a- 
pllcării măsurilor pe ea re 
le-am luat deja, apreciem că 
sînt posibilități reale pentru a 
realiza planul producției indus
triale pe anul 1973. Doresc de 
altfel, să raportez conducerii 
partidului că planul pe primii 
trei ani aî cincinalului la pro
ducția marfă se va realiza în 
județul nostru la 30 noiembrie 
a.a Aceasta va permite reali
zarea pînă la sfîrșitul acestui 
an, a unei producții suplimen
tare de 1.1 miliarde lei fapt ce 
constituie o garanție a îndepli
nirii planului cincinal în jude
țul nostru la termenul Ia care 
ne-am angajat

Tn agricultură s-au realizat 
sporuri importante față de anul 
1972 la toate produsele vegeta
le și animale, ceea ce a permis 

ție stabilite. Mal avem însă 13 
întreprinderi care nu obțin re
zultate bune la redu rea chel
tuielilor materiale, activitatea 
lor a constituit obiectul unor 
analize ale comitetului județean 
de partid, atît în birou și în se
cretariat. cît și la fatș locului, în 
întreprinderi.. Pe baza acestor 
analize au fost întocmite pro
grame de măsuri pentru îmbu
nătățirea activității. Trebuie să 
arăt însă că în unele întreprin
deri activitatea continuă să fie 
nesatisfăcătoare în acest dome
niu și, desigur, aici se vor cere 
măsuri deosebite.

Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la o serie de probleme 
Drivind dezvoltarea energeticii și 
măsurile de economisire a com
bustibilului și energiei electrice.

în acest context, el a arătat că 
ar fi necesar să se studieze de 
către organele tutelare posibili
tatea de a lărgi activitatea între
prinderii gaz metan din Mediaș, 
care produce arzătoare și apara
tură de control. Tn felul acesta, 
s-ar putea asigura pentru întrea
ga noastră industrie. într-o pe
rioadă mai scurtă, schimbarea 
arzătoarelor care în prezent au 
un consum mare de gaz.

Considerăm că și cu actuala 
capacitate a întreprinderii, cu u- 
nele investiții suplimentare pen
tru utilaje, s-ar putea realiza 
arzătoare șl aparatură de con
trol. care. încă din anul viitor, 
să poată să fie oferite întreprin
derilor noastre.

Totodată, vorbitorul a propus 
înființarea unui Institut de cer
cetări. Ia Mediaș, pe lingă Cen
trala gazului metan, menit să 
studieze problemele complexe pe 
care le ridică utilizarea eficientă 
a gazului metan.

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

în ultima parte a intervenției 
8a>e. tovarășul Richard Winter a 
subliniat importanța activității 
intense desfășurate de conduce
rea partidului și în mod deose
bit contribuția directă, activă a 
secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la găsirea 
căilor de soluționare a conflic
tului din Orientul Mijlociu. îmi 
exprim deplina satisfacție pentru 
spiritul de răspundere și perse
verenta cu care 'conducerea par
tidului și statului nostru acțio
nează pentru restaurarea liniștii 
în Orientul Apropiat, pentru in
teresele cauzei oăcii în întreaga 
lume.

Din indicațiile date de dum
neavoastră. tovarășe Ceaușescu, 
la recenta consfătuire de la C.C. 
al P.C R. — a spus în încheiere 
vorbitorul — am înțeles că va 
trebui să ne ocupăm mai bine 
de toate problemele care stau în 
fata economiei județelor, de toa
te problemele activității organi
zațiilor de partid. Țin să asigur 
Plenara Comitetului Central al 
partidului că Comitetul județean 
Sibiu este conștient că în munca 
sa mai sînt încă o serie de as
pecte care pot și trebuie să fie 
corectate. Vom lua toate măsu
rile necesare pentru a asigura 
îmbunătățirea continuă a stilu
lui si metodelor noastre de 
muncă, astfel ca planul pe 1973 
și apoi cel pentru anul 1974 
să fie îndeplinite în bune con
diții, la parametrii stabiliți de 
Comitetul nostru Centrat 

sporirea contribuției la fondul 
de stat.

In continuare, vorbitorul 5-a 
referit U unele deficiențe în 
munca organelor de partid din 
județ în ce privește activitatea 
organizatorică, controlul înfăp
tuirii hotărîrilor, munca poli
tică de masă pentru educarea 
și ridicarea pregătirii politice, 
economice și profesionale ale 
oamenilor muncii înlăturarea 
acestor deficiențe constituie 
preocuparea Comitetului jude
țean de partid, în vederea spo
ririi colului conducător al or
ganizațiilor de partid.

Sarcini deosebit de mari ne 
revin . în anul 1974 atît în ceea 
ce privește creșterea produc
ției industriale, a producti
vității muncii cît șl în do
meniul înnoirii producției, 
unde în anul viitor, ponderea 
produselor noi asimilate urmea
ză să reprezinte 25 la sută din 
volumul total al producției, iar 
a celor reproiectate, 13 la sută. 
Pentru a putea face față aces
tor solicitări am luat măsuri 
de pregătire a condițiilor ma
teriale pentru realizarea pla
nului pe 1974. Au fost organi
zate discuții cu toate colective
le din întreprinderi, cu toți 
comuniștii. Cu această ocazie 
au fost analizate atent rezer
vele și s-au luat măsuri pre
cise,. a căror punere în aplicare 
ne va permite înfăptuirea sar
cinilor de plan.

Programul de măsuri pentru 
dezvoltarea energeticii și econo
misirea de combustibil și ener
gie, pe care îl dezbatem as
tăzi, elaborat pe baza indica
țiilor tovarășului N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, prezintă o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 

în perspectivă și pentru pro
gresul în ritm rapid al econo
miei noastre naționale. De a- 
ceea. comitetul județean de 
partid a acționat pentru e- 
laborarea celor mai bune mă
suri în vederea reducerii con
sumului de combustibil și ener
gie în fiecare unitate econo
mică, în toate sectoarele de 
muncă. Din realizările de pînă 
acum și din calculele estimati
ve pe ultimele două luni, re
zultă că numai în anul în curs 
se vor economisi circa 1 milion 
de kWh energie electrică de la 
iluminatul public, și alvi 17 
milioane kWh de la consumato
rii industriali. Totodată, se vor 
reduce consumurile de combus
tibil cu circa 9 300 de tone 
combustibil convențional

Apreciind ca deosebit de im
portantă măsbra luată dc con
ducerea partidului, pe ru a 
folosi la maximum suprafețele 
disponibile existente în spațiile 
deja construite informăm ple
nara că pînă în prezent, pe 
baza analizei făcute de comite
tul județean de partid, s-au 
identificat și redat circuitului 
productiv o suprafață de 17 mii 
metri pătrați Alți circa 18 mii 
metri patrați spații de produc
ție deja identificate urmează, 
conform planului elaborat, să 
fie utilizate corespunzător. Din 
volumul total al suprafețelor 
de producție neutilizate peste 
13 mii metri patrați revin în
treprinderii „Electroputere". 
Pentru folosirea productivă a 
acestor spații va trebui ca, 
împreună cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnice, să 
facem o analiză temeinică în 
vederea îmbunătățirii în viitor 
a profilului acestei uzine. în 
strînsă concordanță cu intere
sele majore ale economiei na
ționale.

Ritmurile înalte și complexi
tatea pe care a căpătat-o eco
nomia noastră națională impun 
o îmbunătățire substanțială a 
organizării aprovizionării teh- 
nieo-materiaie. Ridic această 
problemă, deoarece în acest 
an, în cîteva din marile între
prinderi din județul nostru, am 
întîmpinat o serie de greutăți 
în realizarea planului de pro
ducție din cauza neasigurâni la 
timp a cantităților necesare de 
materii prime, materiale și se
mifabricate. Este cazul între
prinderii „Electroputere", la 
care nivelul producției a oscilat 
de la o lună la alta. în funcție 
de modul cum a fost asigurată 
aprovizionarea cu materii pri
me și materiale. Consider că 
atît noi cît și organele centrale 
care au sarcini precise în acest 
domeniu va trebui să acțio
năm cu mai multă fermitate în 
vederea asigurării unei mai bu- 
np aprovizionări tehnico-mate- 
riale

Referitor la aplicarea hotă-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
FERDINAND NAGY

Experiența anilor ne-a dovedit 
— iar proiectul de plan al celui 
de-al patrulea an al cincinalului 
confirmă înțelepciunea, rigurozi
tatea științifică cu care condu
cerea partidului nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că
lăuzesc z și imprimă eficiența 
maximal eforturilor poporului ro
mân, în realizarea grandioase
lor obiective stabilite de Con
gresul ăl X-lea și de Conferin
ța Națională ale Partidului.

Documentele prezentate, refe
ritoare la activitatea internațio
nala a partidului în probleme
le conflictului din Orientul A- 
propiat și în legătură cu eveni
mentele din Chile scot în eviden
tă însemnătatea aportului per
sonal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și pro
movarea poziției României, la 
inițiativele luate de țara noas
tră în momente de mare tensiu
ne din climatul politic interna
țional, dovedesc marile sale ca
lități de militant politic, de 
proeminent om de stat și luptător 
dîrz pentru pacea lumii. Toți 
oamenii muncii din județul Co- 
vasna, români, secui și ma
ghiari, aprobă din inimă politi
ca externă a partidului nostru 
și dau o înaltă apreciere acti
vității desfășurate pe arena in
ternațională de conducerea su
perioară de partid.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că documentele supuse dez
baterii plenarei, referitoare la 
problemele energetice și ia sar
cinile planului unic de dezvol
tare economico-socială reflectă 
confruntarea permanentă din
tre previziunile anterioare cu 
realitățile zilei. Ele țin seama de 
caracterul obiectiv al mutațiilor 
calitative și cantitative în struc
tura surselor și consumului pro
ducției materiale, ca urmare a 
apariției situațiilor conjunctura- 
le neprevăzute datorate promo
vării progresului tehnico-știin- 
țific și mobilizării rezervelor in
terne din perioada de bază și 
a celor prognozate pentru pe
rioada pe plan. Din numeroase
le exemple pe care ni le oferă a- 
ceste documente, doresc să re
marc doar două : ponderea pro
duselor noi și reproiectate — 
față de prevederile inițiale ale 
cincinalului —• este majorată cu 
31,1 la sută. Iar fondurile aloca
te pentru construcții s-au dimi
nuat cu 5 miliarde lei, ca ur
mare a existenței a 500 mii mp 
suprafață construită și neuti
lată Ia nivelul economiei națio
nale, risipă de spațiu la care 
contribuie și economia județu
lui nostru cu peste 2 700 metri 
pătrați.

Dinamismul cu care a evo
luat economia județului Covas- 
na în primii doî ani ai cincinalu
lui a continuat și în anui 1973 
S-au înregistrat realizări impor
tante în toate domeniile vieții 
economice și sociale a județului. 
Au fost obținute rezultate po

ri rilor adoptate de Conferința 
Națională a Partidului privind 
elaborarea planului de dezvol
tare economico-socială și în 
profil teritorial, ca parte a pla
nului unic al economiei noas
tre naționale, doresc să infor
mez plenara că în această di
recție, s-au constituit comisiile 
teritoriale de planificare, a 
crescut răspunderea organelor 
locale pentru realizarea planu
lui. Cred. însă, că este 'nece
sar să se creeze o legătură or
ganică între planificarea la ni
velul întregii economii și pla
nificarea' locală, în toate fazele 
de la elaborare șî pînă la rea
lizarea efectivă a planului, con
tribuind în acest fel împreună, 
cu organele centrale pentru 
realizarea simultană a planului 
unic șl a celui în profil teri
torial.

Am luat cunoștință, cu to
ții, de recenta măsură luată de 
Comitetul Executiv, privind 
majorarea salariilor muncito
rilor calificați, a celor cu sa
larii mici și de modificarea în
cadrării industriei textile într-o 
altă rețea de salarizare. Consi
der că ea reprezintă o măsură 
deosebit de bună, o pîrghie de 
mare eficiență pentru realiza
rea planului pe anul 1974 și 
totodată un mijloc de ridicare 
a nivelului de viață a oameni
lor muncii din patria noastră.

în toate împrejurările, mă
surile indicate de partid, per
sonal de secretarul general, se 
dovedesc a fi un prețios și stră
lucit îndreptar și o călăuză de 
neprețuit în munca noastră de 
zi cu zi. Prin aplicarea neabă
tută a acestor indicații, dublata 
de exigența, de responsabilita
tea sporită în tot ceea ce fac, 
oamenii muncii din județul 
Dolj, în frunte cu comuniștii 
sint hotărîți să facă totul pen
tru a contribui din plin, la în
făptuirea planurilor noastre 
mărețe, la realizarea cincina
lului înainte de termen.

Am luat cunoștința cu satis
facție de acțiunile întreprinse 
de conducerea partidului și 
statului nostru pentru salvarea 
vieții tovarășului Luis Corva- 
lan și pentru rezolvarea con
flictului din Orientul Apropiat. 
Acestea sînt acțiuni de mare 
importanță internațională și 
dovedesc înalta responsabilitate 
cu care conducerea partidului 
nostru, în frunte cu secretarul 
șău general contribuie la re
zolvarea celor mai spinoase și 
arzătoare probleme ale vieții 
internaționale. Vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, de a- 
deziunea noastră totală la a- 
ceste acțiuni și la toată suita 
de măsuri care compun și ca
racterizează politica noastră in
ternațională, promovată cu a- 
tîta consecvență și care a obți
nut de acum recunoaștere mon
dială.

zitive în realizarea obiectivelor 
stabilite pentru cel de-al treilea 
an al cincinalului. Economia ju
dețului cunoaște și în acest an 
o evoluție dinamică, cu un ritm 
de 17 la sută.

Pentru ilustrarea creșterii po
tențialului industriei din județ, 
menționăm că producția anului 
1973 este de două ori mai mare 
decît cea din 1965. A continuat 
procesul de modernizare a ra
murilor economice, de dezvol
tare a activităților social-cultu- 
rale, a construcțiilor de locuin
țe și de dotare edilitară a ora. 
șelor, de ridicare a nivelului de 
trai al populației.

Din datele preliminate rezultă 
că, la principalii indicatori, pla
nul de stat pe anul 1973 va fi 
realizat și depășit. Oamenii 
muncii din județ au raportat, 
prin realizarea producției marfă 
și a exportului pe primii trei ani 
ai cincinalului la 20 octombrie 
1973, un avans de 72 de zile din 
cele 185 de zile la care s-au an
gajat. în cursul acestui an a 
sporit preocuparea pentru aspec
tele calitative, pentru o mai ju
dicioasă organizare si conducere 
a activității economice de către 
organizațiile de partid, de con
ducerile întreprinderilor.

Planul de dezvoltare economi
co-socială în profil teritorial pe 
anul 1974 pentru județul Covas- 
na este în deplină concordanță 
cu obiectivele stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, a- 
sigurînd condițiile materiale 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor din planul pe 
întregul cincinal. Avem în vede
re, pe lingă aspectele cantitative 
și pe cele calitative ale proce
sului de industrializare : moder
nizarea structurii producției, ce 
se realizează prin punerea în 
funcțiune a Fabricii de aparataj 
electric auto, prin majorarea'ca- 
pacității de producție a Fabricii 
de șuruburi ; prin darea^ în 
funcțiune în anul viitor a Fabri
cii de pal, prin care se vor valo
rifica peste 30 de mii de tone de 
deșeuri. Printr-o îmbunătățire a 
dotării tehnice a Fabricii de șu
ruburi s-ar putea obține. pe 
seama suprafețelor construite un 
spor de producție de 20—25 la 
sută la organele de asamblare.

Una din problemele de bază 
ale planului pe 1974 o constituie 
intensificarea dezvoltării agricul
turii, sporirea producției agrico
le în toate sectoarele. Pentru a- 
gricultura și industria alimen
tară a județului se prevăd inves
tiții în valoare de 136 de milioa
ne de lei, aproape dublu față de
1973. Se va asigura o îmbună
tățire a mecanizării, atît în cul
tura vegetală cît și în zootehnie, 
se vor lua măsuri pentru preve
nirea inundațiilor pe o suprafață 
de peste 8 000 hectare.

Pentru sectoarele social-cultu
ral și ediJitaro-gospodăresc sînt 
de asemenea, prevăzute investiții 
importante, care vor permite 

construirea a circa 1 400 de a- 
partamente convenționale față 
de 1 160 în 1973, șe va da în fo
losință un nou spital și alte obi
ective. Va cunoaște o dezvolta
re importantă rețeaua de cămine 
și creșe în toate orașele jude
țului.

Nivelul sarcinilor de plan Ia 
export va asigura ca circa 22 la 
sută din producția marfă să fie 
destinată piețelor externe, iar 
realizarea lor va permite îndepli
nirea sarcinilor cincinalului la 
export în județ pînă la finele 
anului 1974. Va trebui însă să 
acționăm în perioada clare ur
mează mai hotărit pentru ca ni
velul contractelor să acopere 
sarcinile de plan, care la ora 
actuală se ridică doar la 50 Ia 
sută.

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

Dat fiind lipsurile existente 
in activitatea noastră, vom pune 
un deosebit accent în toate ac
țiunile și analizele noastre pe 
dezvoltarea spiritului de auto
exigență. în spiritul sarcinilor 
reieșite din cuvintarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recen
ta consfătuire cu primii secre
tari ai comitetelor județene de 
partid. în această direcție, țin să 
remarc că biroul comitetului ju
dețean a luat măsuri energice

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE CIOARĂ

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

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

Cunoscînd din timp sarcinile 
de plan pe anul 1974, organele 
și organizațiile de partid, con
siliile și comitetele oamenilor 
muncii s-au preocupat de asi
gurarea condițiilor necesare pen
tru realizarea lor integrală. 
In fiecare întreprindere, în șe
dințe ale activului de partid, 
în adunările generale ale oame
nilor muncii, au fost dezbătute 
și aprobate nivelurile la princi
palii indicatori de plan pe anul
1974, stabilindu-se măsurile ne
cesare pentru realizarea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate pe întregul cin
cinal. Printre altele, s-a pus un 
accent deosebit pe folosirea ra
țională a capacităților de pro
ducție existente prin încărcarea 
mai bună a mașinilor și utila
jelor. Ca urmare a indicațiilor 
conducerii partidului, organiza
țiile de partid au identificat 
numai în întreprinderile con
structoare de mașini, suprafe
țe de producție însumînd circa 
44 de mii de mp., care în a- 
nul viitor vor putea fi dotate cu 
mașini și utilaje. Totodată, au 
fost întocmite programe con
crete de modernizare a tehnolo
giilor și produselor care să asi
gure diversificarea și ridicarea 
calității produselor, sporirea 
exportului și, în mod deosebit, 
reducerea prețului de cost. în 
anul 1974 vor fi asimilate, peste 
prevederile inițiale, 67 de teh
nologii noi și 274 de produse 
noi. în perspectiva acestor sar
cini. s-au luat măsuri pentru 
recrutarea și calificarea forței 
de muncă în vederea asigurării 
încă de la începutul anului
1974. a celor trei schimburi la 
toate mașinîle-unelte și utila
jele de bază. în prezent sînt în 
pregătire 55 jOO de muncitori in 
diferite forme de școlarizare, 
atît cît este necesar pentru rea
lizarea sarcinilor de producție.

Hotărîrea Comitetului Execu
tiv, adoptată la propunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la mai judicioasa core
lare, în cadrul ramurilor, a sala
riilor muncitorilor calificați 
ne va permite să desfășurăm o 
activitate mai eficientă în do
meniul pregătirii forței de mun
că pentru industria Capitalei. O 
atenție deosebită acordăm mă
surilor menite să asigure pune
rea în funcțiune la timo a noilor 
capacități de producție.

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

în ultimul timp, comitetul 
municipal de partid a inițiat un 
șir de măsuri pentru soluționa
rea principalelor probleme ale 
planului pe 1974, printre care a- 
coperirea planului de producție 
cu contracte și comenzi, asigu
rarea necesarului de materii pri
me. De asemenea, comitetul 
municipal de partid a întreprins 
o acțiune de identificare a de
șeurilor industriale din unitățile 
economice din Capitală. în ve- 

pentru nominalizarea producției 
pe anul 1974, pentru încheierea 
contractelor de aprovizionare și 
desfacere a produselor nomina
lizate, ca și pentru asigurarea 
forței de muncă necesare.

Referindu-mă la recenta ho- 
tărire a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la îm
bunătățirea salariilor tarifare de 
bază din categoriile inferioare și 
la încadrarea într-o categorie 
superioară de salarizare a in
dustriei textile, îmi exprim a- 
deziunea deplină și convingerea 
că aceste măsuri vor avea un 
efect pozitiv asupra îndeplinirii 
sarcinilor da plan, asupra creș
terii productivității muncii și în 
industria județului nostru.

Analizînd potențialul nostru 
tehnic și organizatoric uman și 
material, în raport cu sarcinile 
care ne revin pentru anul 1974, 
putem spune cu deplină con
vingere că acestea vor fi realiza
te. ceea ce va asigura condiții ca 
cincinalul să fie realizat în ju
deț cu 185 de zile înainte de 
termen.

în continuare, vorbitorul a fă
cut unele propuneri privind mai 
buna valorificare a resurselor 
de ape minerale ale județului, 
după care a încheiat cu angaja
mentul că toți oamenii muncii 
din județ își vor consacra for
țele realizării în condiții optime 
a sarcinilor pe care le va sta
bili Plenara Comitetului Central 
al P.C.R.

I derea valorificării substanțelor 
utile pe care le conțin

în contextul măsurilor adop
tate pentru dezvoltarea potenți
alului energetic al țării și eco
nomisirea combustibilului și 
energiei electrice? vorbitorul a 
subliniat că organele și orga
nizațiile de partid din Capitală 
au declanșat o largă acțiune in 
vederea reducerii consumurilor 
de energie electrică și combus
tibil, dezvoltării intr-un timp 
cît mai scurt în fiecare colectiv 
de muncă, în rîndurile tuturor 
cetățenilor, a unei puternice opi
nii de masă pentru gospodărirea 
rațională a resurselor energetice.

Convingerea că planul și an
gajamentele pe anul 1974 vor 
fi integral îndeplinite — a ară
tat în continuare vorbitorul — 
ne-o dau rezultatele obținute 
pînă în prezent de colectivele 
de oameni ai muncii. Pe pri
mele 10 luni ale acestui an 
sarcinile de plan au fost reali
zate și depășite la toți indica
torii, obținîndu-se peste plan o 
producție marfă în valoare de 
1.3 miliarde lei, livrările su
plimentare la export însumînd 
117 milioane lei valută. Aproa
pe 69 la sută din sporul pro
ducției industriale s-a realizat 
pe seama creșterii productivită
ții muncii.

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

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

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

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

în continuare, vorbitorul a 
făcut o amplă analiză a facto
rilor care pot determina o creș
tere substanțială a eficienței ac. 
tivității ecouomice. Din analiza 
amănunțită pe care am făcut-o 
a rezultat că in industria Ca
pitalei există încă însemnate 
rezerve insuficient valorificate. 
Avea», unele întreprinderi care 
nu-și realizează angajamentele 
asumate pe acest an, iar altele 
nici sarcinile de plan. Cumulat 
pe zece luni, un număr de 12 
întreprinderi nu au realizat 
producția-marfa cu 195 de mi
lioane. Cauzele nerealizărilor 
sînt multe. întreprinderea „Au
tobuzul" nu și-a realizat planul 
cu 20 milioane lei, în principal 
din cauza unei defectuoase co
laborări cu întreprinderi din 
alte județe. Datorită unor de
ficiențe organizatorice în ce 
privește aprovizionarea tehni- 
co-materială, organizarea mun
cii și a producției, a slabei pre
ocupări pentru creșterea nive
lului de calificare a muncitori
lor, la întreprinderea de mașini- 

unelte și agregate se înregis
trează rămîneri în urmă în va
loare de 93 milioane lei fată 
de plan. Multe dificultăți au 
întîmpinat în acest an și între
prinderile constructoare de u- 
tilaje tehnologice.

Pentru neajunsurile care mai 
există în activitatea întreprin
derilor răspunderea revine ‘ și 
unor cadre cu munci de răs
pundere din ministere și orga
ne centrale care nu au urmărit 
și nu au sprijinit operativ uni
tățile, au amînat nejustificat 
rezolvarea unor probleme de 
aprovizionare tehnico-materia- 
lă, de colaborare, specializare și 
profilare a unor întreprinderi. 
Astfel, la întreprinderea „23 
August", elaborarea și avizarea 
studiului tehnico-economie de 
dezvoltare au fost întîrziate cu 
doi ani. O situație asemănă
toare există și la întreprinderea 
,,Vulcan", unde lucrările de dez
voltare pentru cazane energeti
ce n-au putut fi începute la 
timp, datorită elaborării și avi
zării cu întîrziere a studiului 
tehnico-economic. La întreprin
derea de mașini grele București, 
necontractarea la timp din im
port a unor utilaje, deși au fost 
puse la dispoziție fonduri va
lutare, determină, de asemenea, 
aminarea termenelor de punere 
în funcțiune a unor capacități 
de producție. Aceste aspecte a- 
testă răspunderile mari care re
vin ministerelor și centralelor, 
organelor și organizațiilor de 
partid pentru rezolvarea Ia timp 
și în bune condiții a tuturor pro
blemelor c|e care depinde rea
lizarea integrală a sarcinilor de 
plan pe anul 1974.

Referindu-se la importantele 
acțiuni întreprinse de conduce
rea partidului și statului nostru

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
COSTACHE TROTUȘ

Evidențiind rezultatele muncii 
pline de avint, pe care t’urnaliș- 
tii, oțeiarii, laminatorii și ceilal. 
ți lucrători din cadrul Combina
tului siderurgic de La Hunedoa
ra o desfășoară pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor pla
nului cincinal, vorbitorul a ară
tat că prevederile planului de 
export pentru întregul cincinal 
au fost îndeplinite in cursul tri
mestrului 111, urmînd ca piuă ia 

* finele acestui an sarcinile de ex
port ale cincinalului să înregis
treze o depășire estimată la 90 
milioane iei valută. In ce pri
vește producția marfă, sarcinile 
pe trei ani au fost depășite cu 
peste 650 de milioane, cheltuie
lile materiale au fost diminuate, 
față de sarcina planificată pen
tru această perioadă, cu peste 
150 milioane lei. Beneficiile pes
te pian, vărsate la bugetul stătu- 
lui se ridică la 460 milioane lei, 
ceea ce corespunde unui devans 
de peste 4 luni. Efectul activi
tății susținute, desfășurate de si- 
derurgiștii hunedoreni s-a mate
rializat intr-un spor de produc
ție de peste 246 mii tone la o- 
țel, 154 mii tone fontă. 147 mii 
tone cocs metalurgic, în condiții
le reducerii consumului de co * 
cu 90 mii de tone și a consumu
lui de metal cu 40 mii tone.

Cu toate rezultatele bune pe 
care le-au obținut, a spus vorbi
torul în continuare, noi comu. 
niștii care lucrăm în acest com
binat sîntem conștient! câ tre
buie să acționăm cu mai multă 
fermitate și perseverență pentru 
a obține producții sporite cu con
sumuri mai reduse, cu un grad 
mai ridicat de eficiența. Proble
mele complexe pe care le pune 
în zilele noastre dezvoltarea eco
nomică pe plan mondial, cerin
țele edificării intr-un ritm sus
ținut a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, stadiul actu
al de dezvoltare a forțelor de 
producție și potențialul economic 
mărit impun cu și mai multă a- 
cuitate perfecționarea continuă 
a activității economice, creșterea 
exigenței fiecărui om al muncii, 
a fiecărui comunist. In acest con
text capătă o deosebită însem
nătate lucrările recentei consfă
tuiri cu primii-secretari și secre
tarii cu problemele organizato
rice ai comitetelor județene de 
partid, cuvîntarea plină de în
vățăminte ținută cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Referirile critice Ia modul in 
care muncim au constituit pentru 
noi un prilej de serioase învăță
minte, de reevaluare, aș putea 
spune, atît a realizărilor cîi si a 
atitudinilor fată de thodul cum 
acționăm pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. Sînt pe 
deplin valabile și pentru noi a- 
precierile tovarășului secretar 
general privind o anumită stare 
de automulțumire. grefată de re
zultatele bune obținute, care 
ne-a determinat să privim mai 
puțin critic activitatea noastră, 
ne-a împiedicat ca, pătrunzînd 
mai profund dincolo de rezulta
tele globale. să depistăm lipsu
rile și să ne mobilizăm mai pu
ternic pentru a pune în valoare, 
într-o măsură mai mare, poten
țialul de care dispunem. Așa se 
explică faptul că avem încă une
le consumuri depășite, că unele 
agregate încă mai staționează 
accidental, că la unele sorti
mente de oțeluri, ca și la unele 
dimensiuni de laminate calitatea 
nu s-a ridicat întotdeauna la ni
velul cerințelor, al posibilități
lor.

Am înțeles mai profund răs
punderile care ne revin în lumi
na ansamblului de măsuri de 
importanță vitală pentru viito
rul dezvoltării economiei noas
tre, aaoptat de conducerea de 
partid și de stat în scopul utili
zării raționale a resurselor de e- 
nergie și combustibil. Combina
tul nostru, care solicită anual 
circa 1 miliard de kW/oră ener
gie electrică și peste 2 milioane 
tone combustibil convențional. 

pe plan Internațional, vorbitorul 
a subliniat că documentele pre
zentate în cadrul plenarei sînt 
Încă o dovadă elocventă a acti
vității nedbosite a partidului 
nostru, a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru soluționarea 
problemelor actuale ale vieții 
internaționale, pentru afirmarea 
dreptului sacru al popoarelor 
de a-și hotărî de sine stătător 
destinele, pentru statornicirea 
în lume a unei atmosfere de 
înțelegere și colaborare pașnică.

Folosesc acest prilej pentru 3 
reafirma că sîntem mîndri de 
politica înțeleaptă pe care o pro
movează partidul și statul nostru 
pe arena internațională, politică 
ce se bucură de o largă pre
țuire în lume șî contribuie la 
creșterea continuă a prestigiului 
internațional al României : ex
prim încă o dată adeziunea de
plină a comuniștilor și a celor
lalți oameni ai muncii din Capi
tală față de această politică.

Tn încheiere, doresc să asigur 
plenara că întregul activ de par
tid, toți oamenii muncii din Ca
pitală sînt mobilizați pentru a 
da viață programului de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru ; vom face totul 
pentru ca anul 1974. anul celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei, an în care va avea 
loc cel de-al XI-Iea Congres ai 
partidului, să marcheze o con
tribuție importantă la realiza
rea angajamentelor pe care ni 
le-am asumat, la creșterea con
tribuției Capitalei la accelera
rea dezvoltării economico-socia- 
le a țării, la -.reșterea neconte
nită a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

I are sarcini deosebite privind 
transpunerea in viață a măsuri
lor stabilite prin botănrea Co
mitetului Executiv și dvcietul 
Ccutoiliulul de Stat. D^i, in acest 
an s-au înregistrat unei* rezul
tate în, domeniul reducerii con
sumului de energie și combusti
bil. nu sîntem satisfăcuți cu aces< 
tea. înregistrăm încă consumuri 
ridicate de energie pe tona de 
oțel electric, consumuri mari de 
combustibil pe tona de lamina
te, iar valorificarea resurselor 
energetice secundare, deși echi
valează cu aproape 880 mii tone 
de combustibil convențional, nu 
exprimă pe deplin posibilitățile 
noastre. Ca atare, am stabilit o 
serie de măsuri care ne vor per
mite ca în următorii 2-3 am sâ 
ridicăm cu circa 20 la sută volu
mul valorificării energiilor se
cundare. Vom propune căi supli
mentare care să asigure reduce
rea substanțială a consumurilor 
dt energie și combustibil. După 
opinia noastră, o analiza la fel 
de responsabilă se impune «n ca
zul tuturor consumurilor mate
riale. în acest cadru îmi exprim 
totala adeziune față de documen
tele expuse dezbaterii Plenarei, 
plănui și bugetul de stat pe anul 
1974, documentele privind rațio
nalizarea consumului de combus
tibil și energie, documentele care 
corespund întru totul direcțiilor 
și orientărilor de dezvoltare sta
bilite de cel de-al X-lea Congres 
și de Conferința Națională ale 
Partidului. Aprob, de asemenea, 
întrutotul documentele privind 
activitatea internațională a par
tidului, documente ce reflecți 
consecvența neabătută cu care 
conducerea partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, militează spre a transpune 
în viață principiile de pace, 
securitate internațională, nea
mestec in treburile interne aie 
altor popoare, soluționarea tutu
ror problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că prevederile proiectului 
planului național unic pe anul 
1974 reflectă pe deplin posibili
tățile economiei noastre, materi
alizează ideile și orientările da
te de secretarul general al par
tidului. Referindu-se la necesita
tea adoptării unor măsuri care 
să asigure îndeplinirea integrală 
a acestor prevederi, vorbitorul a 
propus să se acționeze cu mai 
multă fermitate în direcția îm
bunătățirii utilizării metalului 
In economie, incepînd cu faza 
de proiectare și pină la utiliza
rea propriu-zisă. In acesț sens, 
considerăm oportună restrînge- 
rea producției de oțeluri cu ca
racteristici inferioare, stabilind 
prin plan sarcini de consum 
pentru oțelurile cu caracteristici 
ridicate. în același timp, credem 
că este cazul să se curme prac
tica utilizării neraționale a oțe
lurilor care încorporează unele 
elemente de aliere deficitare, 
prin exercitarea unui control ri
guros, mergînd pînă la autoriza
rea domeniilor de folosință.

Pentru creșterea mai rapidă a 
eficienței în cadrul Ministerului 
Metalurgiei — dar cred că este 
valabil și pentru alte ramuri — 
propun ca în cadrul lucrărilor 
pentru noul plan cincinal, să se 
întocmească studii și programe 
de măsuri pentru modernizarea 
Instalațiilor și tehnologiilor de
pășite, în special la uzinele cu o 
dotare tehnică mai veche.

Vom pleca de Ia lucrările a- 
cestei plenare, a spus în înche
iere vorbitorul, cu hotărîrea 
fermă că în anul 1974 — an în 
care vom sărbători trei decenii 
de la victoria insurecției națio
nale antifasciste armate și în 
care-și va desfășura lucrările cel 
de-al Xî-lea Congres al parti
dului, să obținem o îmbunătățire 
calitativă în întreaga noastră ac
tivitate, să asigurăm depășirea 
prevederilor fixate prin docu
mentele dezbătute in aceste zile.
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
BUJOR ALMĂȘAN

Exprimîndu-și acordul cu pre
vederile planului pe 1974, minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei a înfățișat sarcinile care 
revin industriei extractive în 
cel de-al patrulea an al cincina
lului, subliniind de la bun înce
put că ele pot fi îndeplinite, 
întrucît sint sarcini realiste.

Ocupîndu-se de activitatea ge
ologică. vorbitorul a spus : Pen
tru anul viitor, s-au alocat prin 
plan peste 3,5 tniliarde lei. fapt 
care relevă eforturile foarte 
mari pe care țara noastră le 
face pentru prospecțiunile și ex
plorările geologice. Deși în pri
mii doi ani ai cincinalului, la 
cîteva substanțe minerale uti
le nu s-a realizat planul de 
creștere a rezervelor, mai ales 
din lipsa urmăririi exigente a 
modului de realizare a acestor 
sarcini, socotim că, prin măsu
rile stabilite în detaliu, pe o- 
biective și zăcăminte, la finele 
acestui an, prevederile la acest 
capitol, pe anii 1971-1973, vor fi 
realizate la principalele sub
stanțe minerale utile. In 1974 ne 
vom concentra atenția asupra 
principalelor zone de perspecti
vă. urmînd ca intrarea zăcă
mintelor în exploatare să se 
realizeze într-un ritm mai sus
ținut. în acest sens vorbitorul 
a arătat că noul zăcămînt de 
cărbune, descoperit la Schitul 
Golești va fi complet explorat 
în cursul anului viitor, realizîn- 
du-se lucrări miniere care să 
permită deschiderea unei, mine
pilot. în ce privește lignitul de 
Oltenia, unde există mari rezer
ve. acțiunile ce urmează să se 
întreprindă au în vedere clari
ficarea noii zone Vînju Mare 
și intensificarea lucrărilor hi- 
drogeologice și explorarea de 
detaliu în perimetrele mai ve
chi.

în continuare, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei a in
format despre măsurile stabilite 
pentru creșterea eficienței eco
nomice, îndeosebi pe seama re
ducerii cheltuielilor pe tona de 
rezerve descoperite, măsură 
care se va realiza prin mecani
zarea > lucrărilor de cercetare 
geologică și prin introducerea 
mat hotărîtă a metodelor de cer
cetare geofizică.-

Referindu-se la producția in
dustrială prevăzută pentru anul 
1974, vorbitorul a spus : Mășu- 
rile pe care le-am stabilit pre
văd înlăturarea deficiențelor 
importante ce s-au manifestat în 
acest an, mai ales în sectorul 
minier și îndeosebi în Valea 
Jiului — unde au existat difi
cultăți în domeniul producției 
provocate de noi ca urmare a 
sistemului de organizare, insu
ficient studiat. Cu ajutorul con
ducerii partidului s-au stabilit 
măsuri discutate și acceptate de 
toți minerii din Valea Jiului, 
iar ca rezultat al acestora, 
chiar din primele săptămîni 
de aplicare a măsurilor stabilite, 
rezultatele au confirmat juste
țea lor, producția a crescut, de 
multe zile sîntem la nivelul .pla
nului, s-a obținut o ritmicitate 
corespunzătoare in producție, 
s-au creat condiții să se reali
zeze lucrările de întreținere și 
de reparații în subteran.

în cursul anului 1974 vom 
continua cu perseverență apli
carea măsurilor care s-au stabi
lit și. paralel, vom intensifica 
activitatea de deschidere și pre
gătire a fronturilor miniere 
țkitftu a crea capacități supli
mentare care să facă față sarci
nilor mari pe care Valea Jiului 
le are în anii următori. De ase
menea. ne vom concentra toate 
forțele pentru îmbunătățirea 
mecanizării in abata-j și mai a- 
Ies pentru crearea utilajelor 
specifice condițiilor de zăcă
mînt.

în ceea ce privește producția 
de lignit, am luat. de asemenea, 
măsurile necesare pentru înlă
turarea neajunsurilor manifes

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE POTOP

După ce și-a exprimat acordul 
deplin cu obiectivele, acțiunile 
și orientările date prin plan și 
bugetul de stat, prin programul 
de creștere a producției și de 
raționalizare a consumului de 
combustibil, și energie, precum 
și cu activitatea internațională 
a partidului și statului nostru, 
vorbitorul a spus :

Documentele înscrise pe ordi
nea de zi oglindesc încă o dată 
activitatea creatoare și preocu
parea constantă a conducerii 
partidului, personal a tovarășu
lui ’Nicolae Ceaușescu, de a a- 
sigura aplicarea neabătută a Di
rectivelor Congresului al X-lea 
și a Conferinței Naționale . ale 
partidului privind dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre. 
Noi apreciem că planul pe 1974 
este un plan realist întrucît sînt 
luate în considerare posibilită
țile certe de menținere a unor 
ritmuri înalte de dezvoltare, su
perioare celor din cincinal, în
deosebi în economie. Astfel, în 
plan se dă o orientare fermă, 
mai precisă decît pînă’ acum, 
pentru valorificarea superioară, 
mai economicoasă a resurselor 
materiale, financiare și umane 
de care dispune societatea noas
tră și, paralel cu grija pentru 
menținerea unei rate înalte a 
fondului de acumulare din ve
nitul național, se asigură mij
loace mai mari decît în oricare 
din anii acestui cincinal pentru 
creșterea nivelului de trai, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață a tuturor oa
menilor muncii.

O primă măsură de mare im
portanță pe această linie este 
hotărîraa care ne-a fost adusă 
la cunoștință, și propusă ple
narei astăzi, privind creșterea 

tate în activitatea întreprinde
rii miniere Rovinari.

în legătură cu producția de 
minereuri și de metale sarcinile 
pe 1974 sînt mari — și la nefe
roase și la minereurile de fier 
— a spus vorbitorul. De aceea 
ne-am gîndit la măsuri supli
mentare, mai ales că în 1973 
s-au manifestat și in acest sec
tor lipsuri organizatorice care 
au făcut ca multe mine să nu-și 
realizeze planul. în această or
dine de idei, vorbitorul a in
format despre măsurile adoptate 
pentru realizarea ritmică a pla
nului, despre inițiativele de - a 
se extrage o cantitate supli
mentară de minereu față de cea 
planificată pentru a se remedia 
anumite dificultăți survenite în 
cazurile neconfirmării conținu
tului unor substanțe, exploata
rea experimentală cu ajutorul 
unor mici capacități a tuturor 
zăcămintelor noi și altele.

în cuvîntul său, vorbitorul s-a 
referit, de asemenea, pe larg la 
problemele legate de sporirea 
rezervelor de petrol și gaze și 
la exploatarea acestora.

în 1974 urmează să se finali
zeze cîteva probleme mari la 
care cercetarea științifică își 
va aduce contribuția. Printre a- 
cestea se numără definitivarea 
cercetărilor și studiilor pentru 
deschiderea carierelor de șisturi 
bituminoase care vor asigura 
combustibilul necesar pentru 
centrala electrică din zona A- 
nina-Banat. Există condiții ca 
lucrările să poată începe anul 
viitor. La zăcămintul de bana- 
tite cuprifere din zona Moldova 
Nouă, care are Un mare volum 
de rezerve exploatabile la zi, 
aceste lucrări se găsesc, de ase
menea, în fază de finalizare. In 
ceea ce privește zăcămîntul de 
minereuri cuprifere sărace de 
la Roșia-Poieni, județul Alba, 
care cumulează un mare volum 
de rezerve exploatabile la zi, 
cercetările de laborator și pilot 
sînt terminate. Există condiții 
ca volumul mare de studii și 
proiecte să fie executate astfel 
ca această investiție să poată 
fi începută în anul ce urmează.

Tn continuare, vorbitorul a 
informat plenara despre aportul 
industriei noastre construc
toare de mașini, chemată să con
tribuie din plin la dezvoltarea 
industriei extractive. Pe baza 
cooperării, industria construc
toare de mașini va realiza uti
laje pentru extracția lignitului 
în cariere, pentru dotarea noilor 
cariere de minereuri și șisturi 
bituminoase, cu utilajele nece
sare ; camioane de mare tonaj, 
buldozere, excavatoare de mare 
capacitate etc. De asemenea, 
urmează ca în 1974 <să înceapă 
lucrările la platforma de for'aj 
marin destinată explorării în 
Marea Neagră în același țimp, 
uzinele proprii de reparații și 
de utilaj ale Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei 
vor realiza un volum mai mare 
de utilaje și mai ales de serie 
mică.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Realizarea planului în 
bune condițiuni, lichidarea lip
surilor care s-au manifestat în 
industria extractivă depind 
de noi. depind de modul cum 
vom ști să îmbunătățim stilul 
de muncă al conducerii ministe
rului, să imprimăm un spirit de 
mai mare răspundere îrt apara
tul ministerului. în centralele 
industriale, de modul în care 
vom ști să luăm măsuri mai 
sistematice și eficiente pentru 
rezolvarea problemelor care 
apar pe parcurs și să exercităm 
un control mai strict asupra mo
dului în care se realizează sar
cinile.

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

salariilor mici la muncitorii ca
lificați și încadrarea textiliști- 
lor într-o categorie superioară 
de salarizare.

In județul nostru lucrează în 
întreprinderile textile aproape 
15 000 de muncitori, în majori
tatea femei, care muncesc cu 
multă conștiinciozitate pentru 
înfăptuirea planului de stat. 
Fără îndoială, această hotărîre 
va determina îmbunătățirea sub
stanțială a muncii în toate în
treprinderile și, îndeosebi. în 
industria textilă, și este de da
toria noastră să luăm asemenea 
măsuri îneît o parte din fondu
rile care se alocă să fie recu
perate prin creșterea producției 
și sporirea eficienței în între
prinderi.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae ’Ceaușescu, că angaja
mentele luate — în prezența 
dumneavoastră, la Conferința 
organizației județene de partid 
— cu privire la depășirea planu
lui pe acest an, sînt îndeplinite 
și depășite. Față de anul trecut, 
valoarea producției industriale a 
crescut cu aproape 20 la sută. 
Se prelimina cu pînă la sfîrșitul 
anului să se realizeze peste plan 
la producția globală 320 mili
oane de lei, la producția marfă 
200 milioane, la productivitatea 
muncii peste 3 000 de lei pe fie
care salariat și beneficii supli
mentare de aproape 80 milioane 
de lei. Se va îndeplini și depăși 
planul la export. In acest an se 
realizează în județ cel mai mare 
volum de investiții — de circa
2.6 miliarde lei. Din cele 22 de 
capacități industriale prevăzute 
în plan au fost puse în funcți
une 18 capacități și se muncește 
intens pentru recuperarea res
tanțelor la celelalte patru.

Raportez plenarei că și ju
dețul Iași și-a îndeplinit planul 
la producția Industrială pe pri
mii trei ani 4-4 cincinalului, iar 
pînă la sfîrșitul lunii decembrie 
avem posibilitatea de a da peste 
plan produse în valoare de pests 
1,3 miliarde lei.

Recent, în cadrul unei plena
re a Comitetului județean cu 
activul, noi am analizat modul 
cum se îndeplinesc sarcinile tra
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea la con
ferința județeană de partid și 
cu ocazia celor două vizite fă
cute în acest an în județul Iași, 
am făcut un bilanț al. realizări
lor, stabilind măsuri pentru în
lăturarea răminerilor în urmă.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că în județul Tași organi
zațiile de partid, colectivele din 
întreprinderi și-au îmbunătățit 
activitatea : de asemenea, mi
nisterele acordă un sprijin mai 
mare unităților economice ie
șene.

înfăptuirile din acest an — a 
arătat apoi vorbitorul — repre
zintă. ca și în alte județe. treap
ta de la care pornim în îndepli
nirea planului pe 1974 care, și 
pentru județul Tași. este anul de 
virf al acestui cincinal, din 
punct de vedere al volumului 
producției industriale și inves
tițiilor.

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

Sîntem conștienți că realiza
rea unor asemenea sarcini im
pune îi bunătățirea substanțială 
a muncii noastre și luarea de 
măsuri hotărîte pentru înlătura
rea neajunsurilor care există în 
activitatea economică. Va trebui 
să ne preocupăm mai mult de 
utilizarea mai deplină a capa
cităților și suprafețelor de pro
ducție existente și a celor car-'1 
vor fi puse în funcțiune. în a- 
cest domeniu nu sîntem mulțu
miți cu rezultatele obținute. în 
prezent, alături de întreprinde
rile industriei ușoare și in
dustriei chimice — care rea
lizează indici de utilizare a ca
pacităților de peste 90 la sută 
— există în județ multe unități 
care utilizează nesatisfăcător 
capacitățile de producție de care 
dispun, cum ar fi de exemplu 
cele din industria metalurgică 
care utilizează 78.6 la sută, din 
construcțiile de mașini — 83.7 la 
sută, din industria locală — 74 
la sută și altele. Cauzele aces
tei situații sînt multiple. Ele 
constau însă în principal în sla
ba organizare a muncii, în apro
vizionarea necorespunzătoare cu 
materii prime și piese de schimb 
ș.a. Avînd în vedere că de fo
losirea corespunzătoare a capa
cităților depinde în mod hotărî, 
tor realizarea planului pe anul

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU FUIOREA

Problemele pe care le dezba
te Plenara Comitetului Central 
reflectă preocuparea partidului 
nostru pentru traducerea în via
ță a programului elaborat de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului pri
vind construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Colectivele de oameni ai mun
cii din județul Constanța, ală
turi de întregul popor, depun 
eforturi susținute pentru înde
plinirea și depășirea angajamen
telor asumate. La aceste realizări 
și-a adus contribuția și colecti
vul de muncă de la șantierul na
val, care a îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan ce i-au reve
nit.

Ca urmare a sprijinului dat 
de conducerea partidului și sta
tului, personal de tovarășul se
cretar general Nicolae Ceaușescu. 
pentru realizarea programului 
prioritar naval și a investiției 
de la Șantierul naval Constanța, 
raportăm că acestea s-au desfă
șurat conform sarcinilor stabili
te. Planul de investiții pe prime
le 10 luni ale acestui an a fost 
realizat în procent de 100.2 la 
sută, iar pe întregul an, preli
minăm realizarea unui volum su
plimentar de lucrări de 123 mi
lioane lei. Totodată, am trecut 
la îndeplinirea programului pri
vind construcția navelor minera
lier de 55 000 tdw. Am reușit ca 
în luna mai a acestui an să în
cepem debitările, iar după patru 
luni, la 8 octombrie, în șantier a 
avut loc un eveniment deosebit 
— montajul în doc al primelor 
bloc-secții din nava de 55 000 
tdw, moment care atestă intrarea 
noastră în rîndul constructorilor 
de nave de mare tonaj.

Raportăm Plenarei că progra
mul detaliat întocmit, cît și rea
lizările de început, ne dau ga
ranția că vom livra prima navă 
de acest tip la 1 mai 1975. îm
preună cu constructorii de pe 
platformă, întreprinderea de con
strucții hidrotehnice și Trustul 
de construcții industriale, de
punem acum eforturi pentru ca 
la sfîrșitul acestui an să punem 
în funcțiune primele capacități 
din hala construcții corp și din 
cel de-al doilea doc uscat. în 
aceste condiții, sîntem pregă
tiți să trecem de îndată la exe
cuția celei de-a doua nave mine
ralier, montajul în doc urmînd 
să înceapă în trimestrul I al fi
nului viitor, asigurîndu-se astfel 
livrarea acestei nave pînă la 
sfîrșitul anului 1975.

Sîntem în ' permanență preo
cupați de creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor, de intro
ducerea tehnologiilor noi, de for
marea cadrelor care să asigure 
utilizarea întregii capacități a 
șantierului nostru, pentru ca în 
anii următori să realizăm un 
volum sporit de construcții de 
nave, precum și programul sta
bilit pentru reparații nave. 

viitor, vom lua măsuri hotărî
te pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri.

Acum, cînd fondurile de inves
tiții sînt orientate, cu precădere, 
spre dotarea tehnică, apelăm la 
ministerele industriei construc
țiilor de mașini, chimiei, indus
triei ușoare să asigure cu utilaj»» 
spațiile care stau nefolosite, pen
tru a le introduce în circuitul e- 
conomic.

în economia județului Iași nu 
s-a făcut tot ce trebuia nici pen
tru reducerea cheltuielilor de 
producție, îndeosebi a celor ma
teriale. Aceasta privește atît in
dustria, construcțiile, agricultu
ra, cit și celelalte sectoare e. 
conomice. Pe acest an. planul la 
acest indicator nu a fost reali
zat, înregistrîndu-se denășiri la 
cheltuielile materiale de peste 
70 milioane lei. Nu s-au luat 
toate măsurile pentru a se pune 
capăt risipei de materii prime 
și materiale, depășirii consumu
rilor specifice și cheltuielilor ne- 
economicoase, pentru a se re- 
proiecta produsele cu consumuri 
specifice ridicate.

O atenție deosebită vom acorda 
realizării programului de măsuri 
privind reducerea consumului de 
combustibili și energie. Pe baza 
Indicațiilor primite, s-au și luat 
unele măsuri. în acest an, față 
de prevederile planului, consu
mul pe județ este mai mic cu 
17 000 Mwh la energia electrică 
și 8 100 tone la combustibili con
venționali, iar pentru 1974 ș-au 
identificat pînă acum posibilită
ți de reducere cu 76 000 Mwh 
energie electrică și 65 000 tone 
de combustibili convenționali. 
Sîntem convinși însă că posibi
litățile de reducere sînt mult 
mai mari.

Deși principalele sarcini din 
planul pe anul viitor au fost cu
noscute mai din timp și dezbă- 
tute în întreprinderi încă din 
lunile iulie și august, totuși con
tractările pentru aprovizionarea 
tehnico-materială și desfacerea 
produselor'sînt încă mult rămase 
în urmă. Există, de asemenea, u- 
nele rămîneri în urmă și în 
pregătirea investițiilor. împreu
nă cu ministerele și centralele 
industriale, trebuie să fie luate 
măsuri mai energice pentru re- 
medierea acestei situații.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele probleme privind 
corelarea producției planificate 
cu termenele de dare în funcțiu
ne a noilor capacități de la U- 
zina de țevi sudate și asigurarea 
materiilor prime la Combinatul 
de fibre sintetice.

Ne angajăm în fața dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în fața Plenarei Co
mitetului Central —t a spus în 
încheiere vorbitorul — să depu
nem toate eforturile pentru îm
bunătățirea muncii, noastre, să 
aplicăm neabătut indicațiile pe 
care le-am primit la ultima con
sfătuire cu primii secretari, să 
facem în așa fel îneît planul pe 
1974 să fie nu numai realizat, ci 
și depășit.

Ne preocupă în egală măsură 
ridicarea eficienței întregii ac
tivități, îndeplinirea sarcinilor de 
plan în cadrul unui regim sever 
de economii. Așa cum a indicat 
conducerea partidului în repeta
te rînduri, comuniștii, munci
torii. inginerii, toți salariații 
Șantierului naval Constanța, mo
bilizați de Comitetul nostru de 
partid, acționează pentru elimi
narea consumurilor neraționale, 
a mersului în goi al mașinilor- 
unelte, aparatelor de sudură, a 
pierderilor de energie și com
bustibil, sub orice formă. De a- 
semenea, avem în vedere ca, în
că de la intrarea în funcțiune a 
noilor capacități, acestea să con
ducă la un consum economic de 
energie și combustibil. Jn elabo
rarea unui plan concret în aceas
tă direcție, de un real folos 
ne-au fost indicațiile date cu o- 
cazia recentei consfătuiri orga
nizate de Biroul comitetului ju
dețean de partid cu activul de 
partid din toate unitățile. în 
1974 estimăm posibilă economi
sirea a 1 milion kWh energie e- 
lectrică, 1 000 Gcal. energie ter
mică și reducerea consumului de 
metal de la o na\Jă la alta cu 
300 tone.

Realizările obținute pînă în 
prezent, sprijinul permanent al 
Comitetului județean de partid, 
analiza brigăzii C.C. al P.C.R., 
ne-au permis să identificăm și 
să mobilizăm peste preliminări 
noi resurse în anii 1974—1975, 
concretizate într-un spor de pro
ducție de 187 milioane lei, să 
pregătim condițiile de creștere 
într-un ritm înalt a producției 
în anii viitori, respectiv creș
teri de circa 8 ori pînă în anii 
1978—1979, devansînd cu un an 
termenul de punere în funcțiu
ne a noilor capacități de la Șan
tierul naval Constanța.

Sîntem conștienți de sarcini
le de răspundere ce ne stau în 
față, de deficiențele din activita
tea noastră ca și de posibilitățile 
existente prin înlăturarea aces
tora. Așa cum dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, ne-ați indicat, ne preo
cupăm să asigurăm condițiile 
pentru a începe, încă din cinci
nalul acesta, construcția navei de 
performanță — petrolierul de 
150 000 tclw.

Exprimîndu-și deplina adeziu
ne la documentele prezentate 
plenarei, la hotărîrea Comitetu
lui Executiv privind îmbunătă
țirea salariilor tarifare de bază 
din categoriile inferioare, vor
bitorul a spus în încheiere : Aș 
vrea să mulțumesc încă o dată 
conducerii partidului și statului 
pentru sprijinul permanent pe 
care ni-1 acordă. încredințăm 
Plenara Comitetului Central, pe 
dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom face totul pentru a 
realiza în cele mai bune con
diții sarcinile ce ne revin din 
programul prioritar naval.
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Pentru acest an, metalurgia 
a avut ca sarcină majoră depă
șirea limitei de 8 milioane tone 
la producția de oțel. Raportăm 
în rața plenarei că această sar
cină, de o deosebită semnifica
ție politică și economică, se va, 
realiza și că în unitățile noas
tre planul se va depăși cu pes
te 130 000 tone oțel, realizîn- 
du-se astfel pe întreaga econo
mie o producție de circa 
8 135 000 tone oțel. De aseme
nea, informez plenara că pe 10 
luni la cheltuielile de producție 
s-a realizat o economie de 2,9 
lei la 1 000 de lei producție-mar- 
fă. în acest scop au fost orga
nizate acțiuni complexe pentru 
fiecare platformă, pentru fie
care normă de consum. Ca ur
mare, față de unele norme 
s-au Înregistrat economii im
portante. Astfel, la cocsul pen
tru furnal o economie de circa 
10 000 de tone, la metal de cir
ca 23 000 de tone, la feroaliaje 
300 de tone și altele. Cu toate 
acestea, în acest an înregistrăm 
și depășirea unor norme, așa 
cum este cazul la cocsul mărunt 
pentru aglomerare sau la alumi
niu pentru dezoxidarea oțelului. 
Apreciem că această situație se 
datorește faptului că nu au fost 
aplicate toate măsurile stabilite. 
De asemenea, atunci cînd au a- 
părut unele probleme, aparatul 
ministerului sau cel al centra
lelor nu au 'acționat suficient de 
energic pentru eliminarea defi
ciențelor, pentru recuperarea 
acestor depășiri.

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

în legătură cu sarcinile cu
prinse în planul pe anul 1974, 
cu ritmurile propuse, cu direc
țiile de dezvoltare, apreciem că, 
în totalitatea lui, acest plan ex
primă linia stabilită de condu
cerea partidului, de Conferința 
Națională privind, dezvoltarea în 
ritm susținut a economiei, .reali
zarea cincinalului înainte de ter
men. Din materialele analizate 
rezultă clar sarcinile privind 
creșterea eficienței muncii noas
tre, atenția care trebuie să o a- 
cordăm problemelor care nu 
și-au găsit încă deplina rezol
vare și domeniilor în care în 
anul 1973 s-au înregistrat unele 
neajunsuri în activitatea noas
tră. Prin faptul că planul pen
tru anul 1974 s-a aprobat încă 
din luna iulie, prin modul în 
care s-a acționat în continuare 
în faza de îmbunătățire a 
planului, se poate afirma 
că planul a fost bine 
pregătit, fiind stabilite și rezol
vate în mare măsură problemele 
de care depinde realizarea pre
vederilor de pjan, chiar din pri
mele zile ale lunii ianuarie.

Pentru metalurgie în anul 
1974 sînt prevăzute sarcini în 
concordanță cu ritmurile ridi
cate pentru întreaga economie. 
Ritmul stabilit de 14,6 la sută, 
deși este cel mai înalt ritm sta
bilit prin plan în ultimii ani. 
este un ritm necesar și — apre
ciem noi — posibil de realizat, 
în anul 1974 metalurgia va tre
bui să producă peste 8,6 milioa
ne tone de oțel, din care numai 
în sectorul nostru peste 8 mili
oane, în condițiile diversificării 
în continuare a producției. Se 
prevede creșterea în anul viitor a 
producției de oțeluri aliate cu 1.9 
la sută, iar producția de oțeluri 
carbon de calitate, slab aliate și 
aliate va reprezenta circa 43 la 
sută din producția totală de la
minate finite pline. Pentru pri
ma dată în anul 1974 avem or
ganizată o producție de țevi ino
xidabile, refractare și special^. 
Vom asimila tabla inoxidabilă 
laminată la cald și vom începe 
lucrările de dezvoltare a secției 
pentru table subțiri laminate la 
rece, produse mult solicitate de 
uzinele constructoare de mașini. 
Consider că în paralel cu diver-
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Exprimîndu-și acordul total cu 
prevederile planului unic de 
dezvoltare economică-socială a 
patriei pe anul 1974, vorbitorul a 
spus : Este desigur greu să de
finești în limitele unei interven
ții multiplele valențe ale proiec
tului de plan supus dezbaterii 
plenarei. Cred însă că putem 
spune — și în ceea ce mă pri
vește o declar cu toată convin
gerea — că în proiectul planului 
pe 1974 se regăsesc cu toată 
claritatea ideile deosebit de pre
țioase ale secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, puternic sub
liniate în numeroase ocazii, cu 
privire la mai buna, mai efici
enta folosire a resurselor materi
ale de care dispune economia 
noastră națională, gospodărirea 
cît mai rațională a resurselor 
energetice și de combustibil, re- 
orientarea investițiilor în sensul 
alocării fondurilor, cu precădere, 
spre procurarea de mașini si 
utilaje, adică spre latura dina
mică a investițiilor, aceea care; 
sub impulsul omului, creează și 
multiplică valorile materiale 
ale societății.

Prevederile proiectului de 
plan pe anul 1974 reflectă orien
tările stabilite de Congresul al 

I sificarea producției, cu creșterea 
valorii metalului prin asimila-

I rea de noi mărci cu caracteristici 
superioare, se impune, ca o ne
cesitate economică, și finalizarea 
acțiunii de restrîngere a gamei 
de mărci și tipodimensiuni. în 
prezent numărul acestora este e- 
xagerat de marc, ceea ce creea
ză dificultăți atît în producție, 
cit și în consum.

O problemă deosebită pentru 
metalurgie in anul 1974 este 
realizarea, în continuare, a pro
gramului de dezvoltare a poten
țialului productiv al acestei ra
muri. în anul 1974, metalurgia 
va beneficia de fonduri de inves
tiții cu circa 32 la sută mai mult 
ca în anul 1973. Pentru realizarea 
acestei sarcini avem baza mate
rială asigurată. Sînt create con
diții ca planul de investiții să se 
realizeze în condiții bune.

Informez plenara asupra a 
două probleme care pentru noi 
au o importantă deosebită. Mai 
întîi este vorba de realizarea 
studiilor tehnico-economice. în 
prezent avem 21 de studii ne
aprobate la lucrări care trebuie 
să înceapă în cursul anului vii
tor. Pentru aceasta am întocmit 
programe pentru fiecare obiec
tiv în parte, am organizat săptă- 
mînal, cu conducerea institute
lor. cu aparatul ministerului, cu 
participarea centralelor, analiza 
acestor programe, acționînd con
secvent și hotărît pentru respec
tarea termenelor stabilite prin 
plan. Apoi amintesc reali
zarea lucrărilor prevăzute la 
Combinatul siderurgic Galați 
pentru producerea suplimentar? 
a unui milion de tone de oțel 
în anul 1975. Cu ajutorul direct 
al Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, al 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii, prin mobilizarea 
colectivelor din unitățile noas
tre, considerăm că vom fi în 
măsură să asigurăm utilajele, 
construcțiile metalice și impor
turile necesare, astfel că această 
sarcină de mare însemnătate 
economică i>oate fi realizată.

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

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

In legătură 
probleme ale 
getice în țara __
măsurile de economii stabilite, 
pentru Ministerul Industriei 
Metalurgice rezultă sarcini deo
sebite, atît în domeniul reduce
rii consumurilor specifice, cît 
și al 'recuperării resurselor se
cundare. în metalurgie există 
încă resurse importante de e- 
conomisire, în principal prin 
modernizarea agregatelor depă
șite tehnic, prin perfecționarea 
unor tehnologii, dar mai ales 
prin valorificarea resurselor se
cundare, care în anul 1974 re- 

2 milioane 
convențional 
avem pro- 
introducerea 
cocsificabili

cu principalele 
dezvoltării ener- 

noastră și cu

prezintă aproape 
tone combustibil 
în același timp, 
grame pentru 
cărbunilor slab ______ __
și chiar a cărbunilor energetici 
în procesele metalurgice.

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

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

X-lea și Conferința Națională 
ale partidului. Cu toate crește
rile mobilizatoare, planul este 
realist, pe deplin materializabil. 
Afirmînd acest lucru, am în ve
dere și concluzia dominantă des
prinsă din adunările generale 
ale oamenilor muncii din jude
țul Suceava, în care au fost 
dezbătute sarcinile planului pe 
anul viitor. Orientările generale 
ale planului unic de dezvoltare 
pe 1974 se regăsesc și în profil 
teritorial, respectiv în indicato
rii planului pe anul viitor afe
rent județului nostru. Doresc să 
raportez plenarei că avem toa
te condițiile pentru realizarea în 
mod corespunzător a planului, 
încă din primele zile ale anului 
viitor. Cînd spun aceasta am 
în vedere. în special, următoa
rele cîteva elemente : în majo
ritatea întreprinderilor, contrac
tele de aprovizionare tehnico- 
materială și pentru desfacerea 
producției sînt încheiate, la un 
nivel mult superior celui exis
tent in aceeași perioadă din a- 
nul trecut. De asemenea, studii
le tehnico-economice, proiectele 
de execuție și amplasamentele 
pentru lucrările de investiții sint 
asigurate in totalitate, avînd ast
fel condiții ca unele obiective 1 

să fie date în funcțiune în de- 
vans. în același timp, mă gîn- 
desc la faptul că, din inițiativa 
și sub conducerea nemijlocită 
a organelor și organizațiilor de 
partid, comitetele oamenilor 
muncii din întreprinderi, acțio
nînd în spiritul permanentelor 
indicații ale conducerii partidu
lui, ale' tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru continua îm
bunătățire a indicatorilor calita
tivi ai producției, înregistrează 
unele realizări în această privin
ță, dintre care aș menționa : 
prin amplasarea și reamplasarea 
unor noi mașini și instalații în 
spațiile existente, prin mai. buna 
încărcare a utilajelor, generali
zarea schimbului II și extinde
rea schimbului III, precum și 
autoutilarea unor secții am reușit 
să mobilizăm rezerve, care se 
materializează în obținerea unei 
producții suplimentare anuale de 
aproape 400 de milioane lei.

Acționăm cu rezultate pozitive 
și în direcția valorificării supe
rioare a materiilor prime. Dacă 
m-aș referi la industria lemnu
lui, care reprezintă peste 40 la 
sută din producția industrială a 
județului, eforturile noastre con
verg spre găsirea soluțiilor de 
utilizare cu eficiență maximă a 
masei lemnoase. Astfel, numai 
prin aplicarea studiului privind 
debitarea în sistemul nordic a 
buștenilor de rușinoase, s-au 
obținut în zece luni din acest an 
o economie de 21 000 mc mate
rial lemnos, creșterea cu 30 la 
sută a productivității muncii în 
fabricile de cherestea și benefi
cii suplimentare de peste 3 mili
oane lei. De asemenea, prin valo
rificarea în mai mare măsură a 
deșeurilor și lemnului mărunt în 
producția de plăci și aglomerate 
fibro-lemnoase din lemn și ce
luloză. s-a reușit ca ponderea a- 
cestora în totalul materiei pri
me să reprezinte aproape 40 la 
sută. Avem însă condiții ca în 
etapa următoare proporția aces
tora să ajtfngă la peste 50 la 
sută. în aceeași ordine de idei, 
aș menționa și bilanțul reduce
rii consumurilor specifice pe 9 
luni ale anului curent, bilanț 
care, fără a ne da cele mai de
pline satisfacții, se concretizea
ză în economisirea a 1 500 tone 
metal. 11 000 mc material lem
nos, aproape 20 milioane kW/h 
energie electrică, aproape 30 000 
tone combustibil convențional.

Cînd mă refer la asigurarea 
condițiilor pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a planului pe 
1974 am în vedere și un alt fapt, 
acela că realizările prezente con
stituie cea mai bună pregătire a 
planului perioadei următoare. 
Industria județului Suceava și-a 
realizat sarcinile aferente pri
milor trei ani ai cincinalului la 
5 octombrie, deci cu 87 de zile 
mai devreme, avînd condiții să 
realizeze pînă la finele acestui 
an o producție suplimentară de 
circa un miliard șașe sute mili
oane lei. Din agricultură aș 
menționa un singur fapt. Pe 10 
luni am realizat o producție de 
lapte mai mare decît pe întregul 
an 1972.

Din acest foarte succint bilanț 
și, așa cum spuneam, premiza si
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Realizarea sarcinilor prevăzute 
pentru industria chimică în 
1973, în cadrul programului sta
bilit de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972, are un rol 
hotărîtor in înfăptuirea preve
derilor actualului cincinal, dato
rită faptului că în acest an, 
trebuie să intre în funcțiune 
150 capacități noi de producție 
și 284 obiective de investiții. 
Comparativ cu realizările din 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, în acest an, volu
mul producției industriale a 
sporit cu 20 la siită. Desigur, 
dacă s-ar fi putut evita greu
tățile întîmpinate în exploata
rea unor instalații, ca și cele 
determinate de nerespectarea 
termenelor de punere în func
țiune și de atingere a parame
trilor proiectați la o serie de 
instalații noi, rezultatele ar fi 
fost cu mult mai bune. în pre
zent atenția principală a tuturor 
cadrelor din minister este în
dreptată spre înlăturarea rămî- 
nerilor în urmă din domeniul 
investițiilor. Consiliul de condu
cere al ministerului a analizat 
și aprooat măsurile necesare 
soluționării operative a proble
melor legate de realizarea pu
nerii în funcțiune la termen a 
instalațiilor, stabilindu-se măsu
ri pentru montarea integrală a 
utilajului aflat în stoc, realiza
rea livrărilor de utilaje din lu
nile noiembrie și decembrie 
conform contractelor și monta
rea unui volum cît mai mare 
din aceste utilaje.

Planul producției industriale 
a ministerului în 1974, compa
rativ cu realizările preliminate 
din acest an, indică o creștere 
de 31,2 la sută, din care' ramu
ra chimică, propriu-zis, o creș
tere de 36,3 Ia sută, dinamică 
anuală neîntîlnită încă în ulti
mii 25 de ani de dezvoltare a 
industriei chimice românești. 
Sînt prevăzute creșteri impor
tante în sectoarele furnizoare 
de produse chimice pentru cele
lalte ramuri industriale, și în 
special pentru agricultură, unde, 
conform indicațiilor tovarășului 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu, se îndreaptă cu prio
ritate preocuparea industriei 
chimice în momentul de față. 
Așa, de pildă, anul viitor se vor 
produce cu 51 Ia sută mai multe 
îngrășăminte decît în 1973, ur
mînd ca prin aceasta agricul
tura să beneficieze suplimentar 
de circa 360 000 tone de îngră
șăminte. Tot în 1974 se vor pro
duce de două ori mai multe 
fire și fibre sintetice decît în 
acest an. Creșteri mari se pre
văd și Ia produse sodice — cu 
34 la sută, la mase plastice și * 

gură a începerii -în bune condi
ții a viitorului an, se degajă rea
lismul angajamentului nostru de 
a realiza planul cincinal în pa
tru ani și jumătate. Trebuie să 
informez plenara că pe temeiul 
acestor rezultate în rîndul unor 
brigăzi, colective de întreprin
deri, secții a început să apară 
inițiativa, ideea realizării inte
grale a sarcinilor pe patru ani 
ai cincinalului pînă la 23 Au
gust 1974.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la ,unele probleme din 
sectorul minier. Arătînd că pre
gătirile pentru exploatarea sul
fului din Căliman sînt mult ră
mase în urmă și pentru a pu
tea reduce mai rapid importul de 
sulf, primul secretar al Comite
tului județean de partid Sucea
va a subliniat că se impune ca 
ministerul de resort să dea ma
ximum de atenție acestei pro
bleme. Cu eforturi conjugate din 
partea ministerului și a județu
lui putem recupera această ră- 
mînere în urmă.

De asemenea, vorbitorul a cri
ticat modul neeconomicos în 
care se valorifică mangânul din 
bazinul Domelor. Menționînd că 
a fost realizată deja, în fază pi- 
jot, înnobilarea manganului, prin 
transformarea sa în pioluzită, el 
a arătat că se impune trecerea 
rapidă la producția industrială, 
atît pentru nevoile economiei 
naționale, cît și eventual pentru 
export.

Ne sînt — a spus în conti
nuare vorbitorul — și ne vor fi 
foarte multă vreme proaspete în 
memorie și călăuză în munca 
practică prețioasele indicații date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea cu primii secre
tari cu privire la munca orga
nelor și organizațiilor de partid. 
Criticile și observațiile făcute se 
regăsesc și în stilul muncii noas
tre. De aceea, în numele între
gului organ județean de partid 
mă angajez în fața plenarei că 
vom acționa cu toată fermita
tea pentru a lichida -neajunsurile 
existente și a imprima muncii 
de partid mai multă exigență, o- 
perativitate, finalitate, eficiență, 
așa cum ne învață și ne demon
strează în fapt prin exemplul 
său. personal, secretarul nos
tru general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în legătură cu celelalte docu
mente înscrise pe ordinea de zi. 
mă declar întrutotul de.acord cu 
conținutul lor. In mod expres 
doresc să afirm totala adeziu
ne la măsurile întreprinse în ul
tima vreme de partidul și statul 
nostru în legătură cu unele eve
nimente internaționale, după 
cum aceeași totală adeziune o 
exprim față de întreaga politică 
externă a partidului și statului 
nostru, al cărei promotor activ, 
dinamic și neobosit este tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

în încheiere doresc să asigur 
plenara că întreaga organizație 
de partid a județului Suceava, 
toți oamenii muncii din Țara de 
Sus. vor înfăptui cu fermitate 
hotărîrile plenarei, întreaga poli
tică internă și externă a parti
dului și statului nostru.

rășini sintetice — cu 35 la sută, 
la lacuri și vopsele — cu 25 la 
sută, la produse prelucrate din 
materiale plastice — cu 42 la sută. 
Un salt cu adevărat spectaculos 
vom înregistra in anul viitor 
la producția materiilor prime 
petrochimice. Astfel, se va du
bla producția la etilena și la 
propilenă, iar monomerii de ori
gine petrochimică, îndeosebi 
pentru industria de fibre, vor 
crește pentru fibra teron de 
circa 4 ori. pentru fibra relon 
de circa 2,3 ori și pentru fibra 
melana de 1,8- ori. Pentru a 
mări participarea industriei chi
mice la asigurarea cu utilaje 
din țară, domeniu care în pre
zent ne ridică o serie de pro
bleme, s-au luat măsuri pentru 
o încărcare cît mai bună a ca
pacităților și suprafețelor de 
producție existente in uzinele 
chimice și o eșalonare cît mai 
rațională a reparațiilor. Ca ur
mare, în unitățile noastre spe
cializate și în atelierele meca
nice ale marilor întreprinderi, 
se va produce în 1974 o treime 
din tot necesarul de utilaje des
tinat instalațiilor noastre, două 
treimi urmînd isă fie livrate de 
unitățile constructoare de mașini 
grele. Pentru realizarea sarcini
lor prevăzute în anul 1974 pre
ocuparea principală a ministe
rului o constituie continuarea 
acțiunilor începute în vederea 
creării condițiilor de realizare 
integrală a planului de investi
ții, al cărui volum urmează să 
crească cu 30 la sută. Sînt pre
văzute să intre în funcțiune 100 
capacități mari de producție, 
nominalizate prin planul de 
stat. Aceasta impune măsuri 
coordonate din partea titularilor 
de investiții, a proiectanților, 
constructorilor și furnizorilor de 
utilaje, pentru pregătirea tutu
ror condițiilor de realizare Ia 
termenele stabilite prin plan.

Industria chimică din țara 
noastră este o mare consuma
toare de materii prime tehnolo
gice din domeniul hidrocarbu
rilor, de combustibil și de e- 
nergie, ea utilizînd în prezent 
circa 15 la sută din consumul 
industrial de hidrocarburi. Iată 
de ce consumul de energie pe 
unitatea de produs este un in
dicator de eficiență economică 
urmărit în industria chimică in 
mod sistematic. S-au făcut in 
acest sens analize comparative 
ale proceselor tehnologice pen
tru principalele produse chimi
ce, în special din punct de ve
dere al consumurilor de ener
gie electrică și termică, precum 
și de materii prime petrochi-

(Continuare in pag. a 4-a)
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mice, stabil indu-se programe 
de îmbunătățire și modernizare 
a tehnologiilor, ceea ce va asi
gura mari reduceri ale consu
murilor termice și energetice. 
Numai în 1974. pe seama unor 
astfel de măsuri se prevede e- 
conomisirea a 347 000 tone com
bustibil conventional. Tot în 
scopul gospodăririi cît mai ra
tionale a resurselor energetice 
în prezent lucrăm la elaborarea 
unui program pe baza căruia 
se va propune scoaterea din 
funcțiune a unor instalații con
struite în perioada 1950—1960. 
de mică capacitate, cu tehno
logii depășite, mari șpnsuma- 
toare de energie în industria 
amoniacului, metanolului, car
bidului. acetilenei de carbid, 
negrului de fum ș.a.. îmbunătă
țirea calitativă a structurii pro
ducției. factor esențial c© stă 
la baza dezvoltării industriei 
chimice în acest cincinal, prin 
creșterea ponderii produselor 
cu un grad de prelucrare supe
rior si a produselor cu eficien
ță ridicată, va sta și în viitor în 
centrul preocupărilor lucrători
lor din ramura industriei 
chimice în 1974, de exemplu, 
ponderea valorii firelor și fibre
lor sintetice din totalul indus
triei chimice va crește de la 81a 
fiută in anul 1970 la 17 la sută. 
De asemenea, dezvoltarea prio
ritară a petrochimiei va permite 
ca ponderea acesteia în volumul 
producției chimice organice să 
crească de la 70 1© sută în 1970. 
la «0 la sută în 1^4

în activitatea u cercetare șl 
introducere a progresului teh
nic, sarcinile stabilite prevăd 
orientarea eforturilor spre do
meniile hotărîtoare ale produc
ției chimice și diversificarea 
produselor fabricate. în acest 
scop sînt prevăzute elabora
rea de noi tehnologii și In
troducerea în fabricație, ca 
urmare a cercetărilor întreprin
se în acești ultimi ani. a nu
meroase produse chimice, din
tre care polimeri, copolimerl. 
auxiliari pentru industria tex
tilă și pielăriei, tipuri noi de 
lacuri și vopsele, rășini, noi 
sortimente de anvelope, inter
mediari pentru pielea sintetică, 
sorturi noi de insecticide, medi
camente de sinteză și din plante 
medicinale ș.a. De asemenea, ne

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU BĂLAN

După ce a subliniat că docu
mentele supuse dezbaterii Ple
narei ilustrează realismul, ca
racterul științific al politi
cii partidului și statului nos
tru de accelerare a dez
voltării econom ico-sociale a 
României, vorbitorul și-a expri
mat totala adeziune la proiectul 
de plan și la bugetul de stat pe 
enul 1974, precum și Ia celelalte 
documente dezbătute în cadrul 
lucrărilor Plenarei.

Este o satisfacție deosebită 
pentru toți oamenii muncii din. 
județul Brăila, a arătat vorbi
torul, să raporteze plenarei că 
sarcinile de plan pe primii trei 
«ni au fost îndeplinite cu 65 zile 
înainte de termen, iar producția 
suplimentară ce se va obține la 
sfîrșitul acestui an va fi cu pes
te 1 500 000 000 lei mai mare de- 
cît prevederile inițiale ale pla
nului cincinal. Cu toate condl- 
țile neprielnice din acest an, în 
agricultura județului s-a reali
zat o producție de aproape 760 
mii tone, cereale și peste 
81.000 tone legume; se vor li
vra la fondul de stat 335 000 tone 
cereale, cu 70 000 tone mai mult 
decît în anul trecut, 48 000 tone 
carne și 004 000 hl Lapte.

Măsurile luate de biroul Co
mitetului județean de partid 
pentru îmbunătățirea activității 
de investiții a condus la o co
laborare mai strînsă și eficientă 
e tuturor factorilor care contri
buie la realizarea și depășirea 
planului de investiții, asigurind 
punerea în funcțiune înainte de 
termen a majorității obiectivelor.

între obiectivele puse în func
țiune amintesc fabrica de exca
vatoare etapa I : primul grup 
de 210 MW la Centrala termo
electrică Brăila ; dezvoltarea 
șantierului naval, u.nde am con
struit deja vase maritime de 
mare tonaj ; amenajarea pentru 
irigații a circa 31 000 hectare : 
construirea a peste 2 000 de a- 
partamente, cămine de copii, 
școli etc.

A intrat în practica biroului 
comitetului județean de partid 
ca pentru soluționarea proble
melor complexe apărute în 
cursul execuției planului, să a- 
nalizeze doncret, la fața locu
lui, împreună cu conducerile u- 
nor ministere șl organe centrale, 
situațiile create tntocmindu-se 
planuri concrete de acțiune 
care au asigurat condițiile op
time de realizare a sarcinilor 
de plan.

Paralel cu aceste rezultate po
zitive, trebuie arătat că, ne pri
mele 10 luni din acest an, au 
fost depășite • cheltuielile plani
ficate la 1 000 -de lei producție 
marfă, datorită în special neîn- 
cadrării unor întreprinderi în 
consumurile planificate de me
tal — întreprinderea „Progresul1* 
de acid sulfuric — Combinatul 

'pentru fibre artificiale, de e- 
nergie electrică și combustibil 
— ,..Laminorul” etc. De aseme
nea. pe 10 luni înregistrăm re
stante fată de plan la export 
și la beneficii. Multe dintre ne
ajunsurile manifestate se dato- 

linia preocupărilor pentru com- 
baterea poluării mediului în
conjurător. se elaborează pro
ces© tehnologice pentru epura
rea apelor evacuate din instala
țiile chimiei organice și din in
dustria de îngrășăminte chimi
ce. Din problemele a căror cer
cetare este terminată urmează 
să fie valorificate 12d de teme 
încheiate care vizează, între 
altele, construcția a 28 instalații 
noi, precum și perfecționarea 
unor tehnologii existente, re
duceri de consumuri specifice 
ș.a.

Productivitatea muncii va 
crește, în 1974, cu 14.5 la sută 
în raport cu anul 1973. înregis- 
trînd una din cele mai ridicate 
dinamici comparativ cu alte 
ramuri industriale. Creșterea 
activității productive prin spo
rirea gradului de- prelucrare a 
materiilor prime va influența 
nivelul indicatorilor ©conomico- 
financiari, cheltuielile la l 000 
de lei producție marfă reducîn- 
du-se cu 32.8 lei, Iar beneficiul 
©rescind cu peste 3,3 milioane 
lei.

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

Aș dori să-mi exprim și eu 
satisfacția pentru acțiunea în
treprinsă de țara noastră^ din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru găsirea căilor 
de rezolvare politică a situa
ției din Orientul Apropiat. Cu
noaștem toți azi importanța a- 
cestei acțiuni și faptul că evo
luția evenimentelor se îndreap
tă spre o soluționare în spiritul 
ideilor enunțate în mesajele a- 
dresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este o nouă expre
sie a spiritului de răspundere 
cu care Romania socialistă ac
ționează pentru slujirea cauzei 
păcii.

resc preocupării insuficiente a 
organelor și organizațiilor de 
partid, a conducerilor unități
lor și a noastră pentru îndepli
nirea riguroasă a măsurilor sta
bilite pentru creșterea eficien
tei activității economice.

îndeplinind indicațiile condu
cerii superioare de partid, or
ganele și organizațiile de partid, 
conducerile unităților economice 
din județul nostru au început 
pregătirea condițiilor impuse de 
realizarea exemplară a sarcini
lor de plan pentru anul urmă
tor, care prevăd o creștere cu 
peste 20 la sută a producției in
dustriale față de realizările a- 
cestui an. Tn condițiile în care 
circa 90 la sută din sporul de 
producție planificat pentru 1974 
trebuie să se realizeze pe seama 
capacităților existente se cere o 
mai bună organizare a produc
ției șl a muncii. Măsurile luate 
de comitetul județean de partid 
au în. vedere ca, încă din luna 
decembrie 1973, majoritatea în
treprinderilor să lucreze la ni
velul cerut de sarcinile de plan 
pentru 1974. De asemenea, în a- 
gricultură. unde principalele lu
crări au fost efectuate la timpul 
necesar, avem posibilități să 
obținem producții bune în anul 
următor. •

Anul viitor sarcinile de ex
port cresc cu 75 milioane lei va
lută, în timp ce volumul de be
neficii va trebui să sporească cu 
aproape 45 milioane lei. Cea 
mal mare parte a sporului de 
beneficii urmează să se realize
ze pe seama cheltuielilor de 
producție, la care reducerea pla
nificată este de circa 35 lei la 
1 000 de lei producție marfă. 
Pentru a realiza prevederile la 
acest indicator va trebui să mo
bilizăm masele largi de oameni 
ai muncii la o intensă acțiune 
de reducere a consumurilor. 
Totodată, apreciem că la funda
mentarea acestui indicator, în 
întreprinderi pe lîngă participa
rea directă a biroului comitetu
lui județean de partid, este ne
cesar un sprijin mai concret 
din partea ministerelor, centra
lelor și altor organe centrale.

Pentru ca planul pe anul ur
mător să fie pregătit în cele 
mai bune condiții, ne-am preo
cupat de nominalizarea produc
ției, de contractarea producției 
marfă, a materiilor prime 4 și 
materialelor din țară și din im
port, de asigurarea forței de 
muncă calificate, de crearea 
condițiilor pentru lucru pe timp 
friguros. De asemenea, am acor
dat o atenție deosebită revizuirii 
normelor de consum de combus
tibil și energie electrică, consti
tuind atît la nivelul județului, 
cît și la fiecare loc de muncă, 
colective care să vegheze la 
plicarea riguroasă a măsurilor 
stabilite tn acest sen3.

Prin măsurile luate pe această 
linie pînă tn prezent am funda
mentat economisirea în 1974 a 
peste 20 000 tone combustibil 
convențional șl peste 8.2 milioa
ne kWh energie electrică Sar
cini deosebite ne revin «1 în ce 

privește îmbunătățirea calității 
produselor, a creșterii perfor
manțelor tehnico-economice ale 
produselor noastre. In anul 1974 
avem sarcina să asimilăm și să 
realizăm excavatoare de 2,5 și 5 
mc., să construim cargouri de 
7 500 tdw și să pregătim fa
bricația celor de 15 000 tone, să 
îmbunătățim calitatea celofibrei, 
rețelelor cord, a celulozei, hîrti- 
ei și alte produse.

în legătură cu Hotărîrea Comi
tetului Executiv privind corela
rea mai judicioasă, în cadrul ra-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
I0AN AVRAM

Raportăm plenarei că indus
tria construcțiilor de mașini 
grele va încheia anul în curs cu 
o depășire de plan la producția 
globală, cu realizarea planului 
la producția-marfă vîndută și 
încasată și la cel de investiții. 
Față de sarcinile de plan pe 
primii trei ani ai cincinalului, 
pînă la sfîrșitul acestui an va fi 
realizată peste prevederi o pro
ducție în valoare de aproape 5 
miliarde de lei. Față de anul
1972 vom înregistra o creștere 
a producției de 19,7 la sută, cel 
mai înalt ritm realizat pînă 
în prezent. Circa 51 la sută 
din producția pe anul 1973 este 
reprezentată de produse noi și 
modernizate față de 43,6 la sută 
pondere prevăzută în planul cin
cinal. Realizăm produse de com
plexitate tehnică din ce în ce 
mai ridicată, cu precădere acele 
grupe de produse care au o im
portanță deosebită pentru econo
mia națională. Astfel, creșterile 
de producție în 1973, față de 
anul 1970, reprezintă la utilajul 
energetic 61 la sută, la utilajul 
tehnologic în ansamblu 88 la 
sută, la construcții navale 64 la 
sută, la mijloace de transport 
rutiere 85 la sută.

In ce privește neajunsurile, 
lipsurile din activitatea noastră, 
rezervele încă nevalorificate, cît 
și sarcinile imediate și de per
spectivă pentru pregătirea în 
bune condiții a planului pe 1974, 
prima -problemă care va tre
bui rezolvată constă în realiza
rea integrală a sarcinilor sorti
mentale de producție fizică. în 
timp ce la unele sortimente, ca 
de exemplu locomotive Diesel, 
tractoare, poduri rulante, unități 
de pompare, realizăm nivelurile 
prevăzute în cincinal pentru anii 
1974—1975, la alte sortimente, 
cum sînt unele utilaje tehnolo
gice — vagoane, osii montate — 
ne prezentăm cu planul nerea
lizat. Considerăm că această si
tuație își găsește explicația și 
în modul defectuos în care a- 
paratul ministerului, centralele 
industriale s-au ocupat de dez
voltarea capacităților de produc
ție, în faptul că nu întotdeauna, 
în elaborarea și desfășurarea 
programelor noastre de dez
voltare, am asigurat corela
rea între capacitățile de pro
ducție menite să colaboreze 
la fabricarea unor produse 
complexe, atît. în cadrul minis-r 
ferului, cît și în relațiile cu cele
lalte ministere industriale. S-au 
luat măsuri ca la baza progra
melor de dezvoltare să stea stu
diul fabricării pe produs, analiza 
amănunțită a relațiilor de coo
perare. Tn același timp, trebuie 
să arătăm că nerealizarea unor 
sortimente de utilaj tehnologica 
fost determinată și de faptul că 
unii beneficiari nu au depus în 
termenul stabilit de lege docu
mentațiile tehnice și nu s-a asi
gurat aorovizionarea unor ma
teriale din import.

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

’ A treia problemă constă în 
eliminarea unor strangulări. în
deosebi a celor din sectoarele de 
turnătorii și forjă care în anul
1973 au creat greutăți în desfă
șurarea planului. Trebuie să a- 
preeiez ca insuficiente rezultate
le muncii privind valorificarea 
potențialului existent și a inves
tițiilor acordate pînă în prezent 
în aceste sectoare. Ne propunem 
să lichidăm în scurtă vreme 
neajunsurile care au fost deter
minate de greșeli de concepție 
în unele turnătorii noi. de do
tarea acestora cu utilaje insu
ficient verificate, care nu au 
funcționat corespunzător.

în anul 1974 am prevăzut exe
cutarea cu forte proprii a unui 
volum dublu de utilaje de tur
nătorie fată de 1973. angrenînd 
în acest program atît întreprin
derile specializate. cum ar fi ..In
dependenta". ..1 Mai“. cît si noua 
întreprindere de la Bistrița.

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

Asigurarea în continuare a pro
gresului tehnic îsi găsește un 
loc important în planul oe 1974 
an în care vom înregistra o de
pășire a ponderii de 63 la sută 
la produse noi si modernizate in 
ansamblul producției, prevăzute 
pentru sfîrsitul cincinalului. Pu
nem un accent deosebit pe acce
lerarea asimilării utilajelor e- 
nergetice destinate folosirii com- 

murilor, a salariilor muncitori
lor calificați, consider că ea este 
binevenită întrucît va contribui 
la creșterea interesului pentru 
calificare din partea muncitori
lor și la creșterea productivității 
muncii.

Asigur plenara că oamenii 
muncii dîn județul Brăila sînt 
hotărîți să îndeplinească exem
plar sarcinile de plan și să-și 
sporească continuu contribuția 
la înfăptuirea măreței opere de 
dezvoltare multilaterală a Ro
mâniei Socialiste.

bustlbililor inferiori — lignit și 
șisturi bituminoase. în cursul a- 
nului viitor vom definitiva pro
iectul cazanului de 520 tone ă- 
bur pe oră și vom organiza li
vrarea echipamentelor astfel ca 
primul bloc să fie pus în func
țiune în trimestrul IV 1978.

Am inclus în plan crearea de 
noi tipuri de turbine hidraulice; 
sînt prevăzute, de asemenea, 
sarcini pentru îmbunătățirea 
randamentelor energetice la in
stalațiile de ardere, cuptoare și 
alte utilaje tehnologice. Pentru 
aceasta s-a realizat tipizarea 
arzătoarelor de uz general, re- 
ducînd numărul acestora cu 
circa 50 la sută.

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

Un capitol special în planul 
tehnic se referă la programiil 
de asimilare a utilajelor grele 
pentru marile șantiere miniere, 
utilajelor siderurgice grele, hi
droenergetice si de construcții.

Pe linia promovării noilor 
tehnologii știm că avem foarte 
multe de făcut. Apreciem că 
nivelul de dotare ca si cel de 
organizare tehnologică sînt încă 
sub posibilitățile noastre tehni
ce și materiale, mai ales în în
treprinderile noi sau cele care 
se dezvoltă în ritm ranid. 
Cele mai multe dintre deficien
tele înregistrate în calitatea 
unor produse, a unor utilai© se 
datoresc nivelului încă scăzut 
de pregătire tehnologică la une
le produse, ca si nerespectăril 
disciplinei tehnologice, situații 
pentru care răspunderi directe 
revin conducerilor ministerului, 
centralelor industriale si între
prinderilor producătoare. Fiind 
hotărîti să lichidăm lipsurile 
constatate în domeniul calității 
mașinilor si utilajelor tehnolo
gice. punem un accent deosebit 
pe verificarea completă în uzină 
a caracteristicilor imnuse pen
tru fiecare utilaj, ne comple
tarea dotărilor cu standuri de 
probă, cercetarea sistematică a 
comportării în exploatare si a 
fiah’Htătii produselor.

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

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

Prezentînd principalele aspec
te ale activității noastre, legate 
în special de sarcinile ce ne re
vin în anul 1974. cînd producția 
continuă să crească într-un, ritm 
foarte dinamic — 19.2 la sută, 
vreau să scot în evidentă fap
tul că ne-am bucurat în perma
nentă. în cursul elaborării pla
nului și găsirii soluțiilor la pro
blemele apărute, de îndrumarea 
și sprijinul direct ale conduce
rii superioare de partid si de 
stat, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. As vrea să 
mulțumesc. în numele lucrăto
rilor din construcțiile de mașini 
grele, tovarășului secretar ge
neral. tuturor organelor de 
partid si de stat. comitetelor 
județene de partid pentru spri
jinul acordat, la tot ceea ce am 
realizat și la ceea ce mai avem 
de înfăptuit.

Dînd o înaltă apreciere acti
vității depuse de conducerea 
partidului nostru, atît ne olan 
intern, cît si internațional, asi
gurăm plenara că si în anul 
1974 colectivele din unitățile 
noastre nu vor precupeți nici 
un efort oentru a realiza în cele 
mai bune condiții sarcinile de 
olan contribuind astfel la creș
terea bunăstării patriei noastre 
la creșterea prestigiului ei în 
lume.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF UGLAR

Documentele supuse spre dez
batere plenarei oglindesc con
vingător realizările remarcabile 
obținute în cel de-al treilea an 
al cincinalului, evidențiind tot
odată realismul programului a- 
doptat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale Parti

dului. orientarea clarvăzătoare 
stabilită de Comitetul nostru 
Central, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Se remarcă, 
de asemenea, îmbinarea strălu
cită a analizei critice, construc
tive, asupra fenomenelor esen
țiale care se cer soluționate, cu 
indicații politico-organizatorice 
de însemnătate capitală pentru 
asigurarea îndeplinirii întocmai 
a sarcinilor anului viitor.

Doresc să declar, de la înce
put, acordul meu deplin cu da
tele și concluziile formulate în 
documentele supuse dezbaterii 
Plenarei, cu sarcinile concrete 
prevăzute în proiectul planului 
unic de dezvoltare economică șl 
socială pe 1974, considerîndu-le 
pe deplin corespunzătoare ce
rințelor obiective și posibilități
lor reale de dezvoltare a țării 
noastre în perioada actuală.

Aplicarea în viață a hotărî- 
rllor ce vor fi adoptate va im
prima, fără îndoială, un și mai 
puternic avint muncii noastre 
de partid și de stat, economice 
și obștești, activității întregu
lui nos+ru popor consacrată 
cinstirii marilor evenimente ale 
anului viitor — fi 30-a aniver
sare a eliberării patriei și al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

In opera constructivă de o 
amploare fără precedent pe care 
o împlinesc partidul și poporul 
nostru sînt viu angajați și co
muniștii și toți oamenii muncii 
din județul Satu Mare, fără 
deosebire de naționalitate, din 
însărcinarea cărora doresc să 
raportez plenarei Comitetului 
Central că sarcinile ce ne-au 
revenit din planul de stat pe 
1973 se îndeplinesc integral.

Tn industrie, o bună parte a 
întregului spor de producție rea
lizat, în comparație cu anul tre
cut, este reprezentată de produ
sele cu tehnicitate ridicată, de 
mărfuri de calitate superioară. 
Ca urmare, a continuat să 
crească, și în acest an, contri
buția județului nostru la inten
sificarea schimbului de mărfuri 
cu alte țări, realizînd și depă
șind planul la export.

Investițiile alocate județului 
pentru acest an au fost reali
zate pînă acum într-un procent 
de 77.4 la sută din care cons
trucțiile și montajul reprezintă 
85 la sută. Au fost puse în func
țiune 12 capacități de producție ț 
totodată, au fost date în folo
sință peste 1 000 de apartamen
te, 300 de locuri în cămine, spa
ții de școlarizare, un spital cu 
700 de paturi și alte obiective de 
interes social.

Raportînd, încă la începutul 
lunii noiembrie, îndeplinirea 
planului pe primii trei ani ai 
cincinalului, județul Satu Mare 
a asigurat un avans important 
în contul angajamentului de a 
realiza cincinalul cu șase luni 
mai devreme.

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

Cu toate rezultatele bune pe 
care le-am obținut, anul acesta, 
trebuie să spunem că am întâm
pinat și o serie de greutăți. 
Dacă sarcinile de plan ar fi fost 
realizate ritmic în toate unită
țile noastre economice, am pu
tea raporta plenarei un plus de 
producție în valoare de peste 
80 de milioane de lei. Cele mai 
multe nerealizări sînt concen
trate în întreprinderile indus
triei ușoare. Ele se referă, în 
principal, la aprovizionarea cu 
materii prime și acoperirea cu 
comenzi a producției planifi
cate.

Analiza pe care am întreprin
s-o zilele trecute, tn plenara 
comitetului județean de partid,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
BARBU POPESCU

Prevederile proiectului de 
plan și ale bugetului pe anul
1974. sînt pentru agricultură, ca 
și pentru celelalte ramuri ale 
economiei naționale. deosebit 
de importante și de mobiliza
toare, a spus vorbitorul în cu- 
vîntul său. Tn esență, ele re
prezintă fața de anul 1973 o 
creștere a producției cu 21,5 la 
sută ceea ce va însemna în plus 
1 360 000 tone grîu. 2 890 000 tone 
porumb. 270 000 tone floarea- 
soarelui. 1 075 000 tone de legu
me, 171 000 tone carne. 6 000 000 
hectolitri de lapte. 180 milioane 
ouă si alte produse în același 
timp, prin prevederile planului 
se are în vedere o creștere sub
stanțială a producției la culta* 
rile Industriale, la plantele teh
nice. pentru a asigura într-o 
măsură mai mare si într-un mod 
mai corespunzător industria cu 
materia primă necesară.

Sîntem constienti. a continuat. 
vorbitorul, de mărimea și im
portanta realizării acestor sar
cini Sîntem constienti de fautul 
ră de modul in car© vom munci, 
noi cei din agricultură, de mo
dul cum ne vom face datoria, 
dpninde. buna aprovizionare a 
populației, depinde materiali
zarea creșterii nivelului de trai 

în spiritul profund constructiv 
al concluziilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire cu primii-secretari 
ai comitetelor județene de par
tid, a dezvăluit o seamă de de
ficiențe proprii muncii organi
zațiilor noastre de partid. Mă
surile care le-am adoptat sînt 
subordonate nemijlocit sarcinii 
de creștere substanțială a capa
cității organelor și organizații
lor noastre de partid de a or
ganiza și a uni eforturile celor 
ce muncesc 1'a parametrii efici
enței cerute de îndeplinirea 
exemplară a tuturor hotărîrilor 
de partid și de stat, a marilor 
răspunderi ce revin organiza
țiilor de partid.

Economia județului nostru — 
a spus în continuare vorbitorul 
— va fi solicitată în 1974 să a- 
sigure o creștere a producției 
industriale cu aproape 34 La 
sută față d© preliminările 
anului curent. în același timp, 
angajamentele pe care ni le-am 
asumat pe linia eficienței eco
nomice n-e exprimă în creșterea 
cu 44 la sută a beneficiilor pla
nificate pe 1974. Comitetul ju
dețean de partid apreciază că, 
pe baza măsurilor pregătitoare 
care au fost luate, o mare 
parte din condițiile trecerii la 
înfăptuirea sarcinilor anului vii
tor sînt asigurate. Au rămas 
însă incomplet soluționate unele 
probleme importante semnalate 
și în acest an. cum sînt asigu
rarea cu materii prime și cu 
beneficiari a unui volum mare 
de producție. îndeosebi în uni
tățile industriei ușoare și ale 
industriei locale. Sîntem hotă
rîți însă să acționăm, cu spri
jinul organelor interesate, pen
tru rezolvarea Integrală a aces
tei probleme.

Din inițiativa conducerii par
tidului, pe baza măsurilor ela
borate recent, problema econo
miei de energie și combustibil 
s-a impus atenției generale ca 
o parte componentă esențială a 
programului de creștere a .efi
cienței economice și totodată 
pe un plan mai larg, ca o ne
cesitate cu profunde implicații 
asupra dezvoltării țării în an
samblu. Doresc să arăt că mă
surile indicate în ultimele zile 
au fost bine primite în județul 
nostru.

In spiritul acestor măsuri a 
început o largă acțiune împo
triva risipei de orice fel. Din 
datele de pînă acum rezultă că 
în anul viitor vom putea eco
nomisi 117 milioane kWh ener
gie electrică, 2 000 ' tone carbu
ranți și peste 300 tone de com
bustibil convențional. Desigur, 
acestea sînt date’ estimative ; 
sîntem încredințați că aplicarea 
generalizată a măsurilor indicate 
în acest sens va amplifica con
tribuția județului nostru la so
luționarea acestor sarcini națio
nale de prim ordin

în ce privește activitatea In
ternațională a partidului și sta
tului nostru — a spus în conti
nuare vorbitorul — mă declar 
întrutotul d© acord cu poziția 
adoptată față de conflictul din 
Orientul Mijlociu, cu prompti
tudinea cu care a acționat par
tidul nostru pentru a găsi căile 
de soluționare politică a acestei 
situații critice cu grave impli
cații asupra evoluției vieții in
ternaționale. Trebuie să remar
căm și de această dată marea 
însemnătate a aportului perso
nal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la fundamentarea po
liticii externe a României socia
liste, la inițiativele adoptate de 
țara noastră.

Tn încheiere doresc să asigur 
încă o dată conducerea parti
dului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că organi
zația județeană de partid Satu 
Mare, toți oamenii muncii — ro
mâni, maghiari, germani șt 
alte naționalități — care convie
țuiesc șl muncesc pe plaiurile 
sătmărene sînt profund pătrun
și de sentimentul răspunderii 
pentru sarcinii? ce le revin și se 
vor alătura cu și mai multă dă
ruire efortului creator al între
gii națiuni pentru traducerea în 
viață în mod exemplar a hotări- 
rilor plenarei Comitetului Cen
tral.

prevăzut în proiectul de plan și 
în bugetul pe anul 1974. Sîn
tem, de asemenea, conștienți că 
anul 1974 este pentru cei care 
lucrează în agricultură, un an 
mai hotărîtor decît pentru ce
lelalte ramuri ale economiei na
ționale în Ceea ce privește re
alizarea planului cincinal, de
oarece. din păcate. în cei trei 
ani care s-au scurs din acest 
cincinal am rămas la multi in
dicatori de plan datori față de 
economia națională, fată de po
por.

Vorbitorul și-a exprimat pă
rerea că planul poate fi reali- 
zaț. deoarece la fundamentarea 
lui s-a tinut seama de experi
ența pozitivă de pînă acum, iar 
agricultura dispune de o bază 
materială dezvoltată. procesul de 
înzestrare tehnică urmînd să 
continue și în anul viitor. Pe de 
altă parte, agricultura va primi 
1350 000 tone îngrășăminte chi
mice. cantitate superioară cu 
422 000 tone celei utilizate tn 
acest an. suprafața amenajată 
pentru irigații va ajunge la a- 
proane 1^00 000 hectare, iar in
vestițiile sp ridică la aproape 19 
miliard© lei.

Tn continuare, vorbitorul a 
relevat măsurile adoptate pen

tru realizarea sarcinilor de plan 
pe anul 1974. El a subliniat că 
în acest an s-au realizat ogoare 
pe o suprafață care depășește 
cu 1 800 000 hectare pe cea din 
anul trecut.' De asemenea, can
titatea de îngrășăminte organi
ce transportată pe cîmp este cu 
peste 20 la sută mai mare.

Au. fost evidențiate, totodată, 
condițiile superioare care se 
conturează în anul viitor în di
recția asigurării bazei furajere. 
Avem mai multe furaje de vo
lum și de calitate mai bună de
cît altădată. Avem o bază mai 
bună pentru furajarea anima
lelor prin folosirea pășunilor și 
pajiștilor /în general naturale. 
Vorbitorul a amintit despre 
acțiunea, mai accentuată de
cît în alți ani, de înnoire 
și modernizare a parcului de 
tractoare, de sporire a număru
lui de combine care vor permi
te scurtarea perioadei de recol
tare. S-a subliniat că, pentru 
producția anului viitor, există 
programe stabilite din indicația 
conducerii partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pro
grame menite să asigure în mo
dul cel mai larg cantitățile ne
cesare de cartofi pentru fondul 
central și anume de a cultiva 
într-un regim special 40 000 de 
ha de cartofi cu o producție 
medie de 30 000 kg la hectar și 
care să constituie, practic, a- 
proape întregul fond central. 
De asemenea. există un pro
gram de cultivare a sfeclei de 
zahăr în condițiile de irigare, 
circa 50 000 de ha. cu o produc
ție medie de 50 000 kg la ha, 
precum și un program pentru 
dezvoltarea producției de in și 
cînepă. Au fost elaborate teh
nologiile necesare oentru fie
care cultură în vederea reali
zării parametrilor de producție 
stabiliți prin planul de stat, 
tehnologii care fac pbiectul unor 
largi dezbateri

Avem însă, tovarăși, rpulte de 
făcut — a spus în continuare 
vorbitorul. Noi sîntem conști
ent! că în anul 1973 am fi putut 
obține mai mult decît am ob
ținut, dar în munca noastră au 
existat încă o serie întreagă de 
deficiente. Considerăm că prin 
măsurile care le-am luat și 
prin acelea pe care le preconi
zăm. o bună parte dintre aceste 
lipsuri le vom înlătura și vom 
reuși ca, îndrumînd mai a- 
proape de locul de muncă și mai 
operativ procesul de producție 
în agricultură. în funcție de 
specificul fiecărei iQne. să adu
cem o contribuție mai mare la 
realizarea planului oe anul care 
vine. Avem în vedere, în prin
cipal. preocuparea pentru gos
podărirea rațională a fondului 
funciar. Tn această privință tre
buie să sounem că deși se re
cunoaște în mod unanim că nă- 
mîntul reprezintă un bun ne
prețuit al Poporului. totuși 
scoatem an de an din circuitul 
agricol poate cele mai bune te-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ION PĂTAN

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

Și în cadrul Secțiunii pentru 
relații economice externe a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale au fost 
dezbătute sarcinile complexe 
care revin acestui sector pentru 
anul 1974 și, cu deosebire, mă
surile necesare realizării lor.

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

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

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

Desigur. realizarea acestor 
sarcini impune o preocupare 
deosebită pentru asigurarea din 
import a unor materii prime 
și semifabricate necesare eco
nomiei. Legat de problema a- 
sigurăriî materiilor prime în in
dustria siderurgică, de pildă, aș 
vrea să informez foarte pe scurt 
plenara că în prezent acestea 
sînt asigurate în măsură mai 
mare decît anul trecut. Mai 
sînt însă și unele greutăți. înde
osebi pentru unele smaterii pri
me din industria chimică și pen
tru unele produse din industria 
ușoară, pentru care va trebui în 
perioada imediat următoare să 
se mobilizeze mai mult efortu
rile pentru a se asigura acoperi
rea întregului necesar.

Doresc să arăt că-noi am reu
șit în foarte mică măsură ■—și în 
primul rînd chiar eu personal — 
să asigurăm încheierea unor a- 
corduri și contracte de lungă 
durată pentru unele materii pri- 

renurl. Numai în acest an. a- 
proape 5 000 de ha au ieșit din 
sfera terenului arabil; De ace
ea, am propune ca toți cei ce 
solicită pămint pentru diferite 
investiții să fie obligați nu nu
mai să-1 plătească, dar sâ con
tribuie, alături de noi, la acțiu
nile pentru repunerea în circui- \ 
tul arabil a unor terenuri ne
productive.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la folosirea rațională a în
grășămintelor chimice. în func
ție de bilanțul elementelor fer- 
tilizante din sol, astfel încît sâ 
se obțină un spor de producție 
mai mare decît cel realizat pînă 
în prezent pe fiecare kg de sub
stanță activă.

Avem, de asemenea, în vede
re, a continuat vorbitorul, nece
sitatea mai bunei gospodăriri a 
fondului de furaje, a pregătirii 
corespunzătoare a furajelor da 
volum. Se impune extinderea 
folosirii ureei în hrana tuturor 
categoriilor de taurine, așa cum 
se face în țări care dispun de 
mai multă proteină de origine 
vegetală și animală. Avem, da 
asemenea. în vedere măsuri, ast
fel încît și pe pămîntul destinat 
producerii de furaje de volum 
să obținem producții mai mari 
și mai constante.

Subliniind necesitatea folosirii 
cît mai complete a parcului da 
tractoare și de mașini agricola, 
vorbitorul a arătat că anul tre
cut acesta n-a fost utilizat in 
mod corespunzător. Practic, am 
realizat numai 764 ha arături 
normală, echivalent pe tractor, 
cu numai 2 300 ore de lucru. 
Dorim să mecanlzăm mai rapid 
procesele de muncă și ca ur
mare vom acorda toată atenția 
pentru ca acest parc de care 
dispunem să fie folosit In con- 
dițiuni mai bune.

Vorbitorul a arătat în cuvîntul 
său că, în condițiile gospodăririi 
chibzuite a resurselor energeti
ce se impune ca un număr da 
3 600 de tractoare cu virstâ in
dustrială depășită să fie scoase 
din uz. întrucît realizează con
sumuri mari.

Avem totodată in vedere, a 
continuat vorbitorul, folosirea 
cît mai chibzuită a fondurilor 
fixe de care dispune agricultu
ra. Pe această linie subscriem 
acordul nostru deplin la mă
sura luată de către conducerea 
partidului. de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a reduce 
volumul de constructii-montai. 
considering că avem suficiente 
construcții pentru a putea să re
alizăm planul pe anul viilof?iîft 
acest fel. vom realiza o ?nono* 
mi© d© circa 1.2 miliarde lei.

In încheiere, vorbitorul ?î-a 
exprimat deplinul acord cu do
cumentele suouse dezbaterilor și 
a asigurat plenara că oamenii 
muncii din agricultură vor face 
tot ceea ce depinde de ei pentru 
ca în anul care vine să realize
ze indicatorii prevăzuțj In pla
nul de stat.

mc de bază necesare economiei 
naționale. Am dezbătut și în ca
drul secțiunii Consiliului Su
prem această problemă pentru 
formarea unei concepții clare în 
legătură cu asigurarea materii
lor prime. Este vorba de căile 
prin care să atingem acest țel, 
precizînd formele de cooperare, 
modul de realizare a investiții
lor. încheierea contractelor de 
lungă durată.

în continuare, referindu-j • 
problemele legate de necesitatea 
asigurării unei cît mai mari 
eficiențe, tovarășul Ion Pățan 
a spus :

In legătură cu sarcina dată 
de Comitetul Executiv al parti
dului ca începînd cu anul a- 
cesta să se asigure o eficiență 
sporită a exporturilor, aș dori 
să vă informez că din anali
zele efectuate împreună cu mi
nisterele producătoare rezultă 
că ne-am apropiat mult de o- 
biectivul stabilit. Menționez 
însă că mai sînt unele produse 
din industria ușoară, construc
ția de mașini grele și de ma
șini-unelte, industria chimică 
care au încă o eficiență scă
zută. Conducerea partidului, to
varășul Ceaușescu ne-au trasat 
drept sarcină ca problemele 
eficienței prețurilor, ale mo
dului cum se valorifică produ
sele Ia export, și cum lucrăm 
în acest domeniu de activitate, 
să nu constituie o chestiune de 
campanie, ci o preocupare per
manentă. Atît comisia centrală 
pentru eficiență, cît șt colecti
vele care sînt înființate la mi
nistere, centrale și întreprin
deri vor trebui, pe baza unui 
program de muncă concret, să 
rezolve problemele zi cu zi, să 
facă din asigurarea eficienței o 
sarcină permanentă a tuturor, 
a fiecăruia dintre noi. Aceas
ta în scopul exportării în con
diții de prețuri mult mai bune 
a unor produse de calitate, com
petitive. Ceea ce se va reflecta 
pregnant în toți indicatorii teh- 
nico-economîcî din planul unic 
de dezvoltare a economiei na
ționale.

în încheiere vorbitorul a 
spus : Sarcinile cresc atât can
titativ, cit și calitativ, sporind 
și complexitatea lor. Pentru 
realizarea unor asemenea obli
gații este necesar să se renunțe 
la un anumit stil de muncă de
fectuos practicat în anul care 
a trecut de unele unități. Se 
impune cu necesitate ca, în 
cursul anului 1974, Ministerul 
Comerțului Exterior, comparti
mentele de resort din celelalte 
ministere, centralele șl între
prinderile care au activitate de 
export să depună toate efortu
rile pentru îmbunătățirea radi
cală a calității muncii, pentru 
o mal mare promptitudine, 
pentru o pregătire mult mai se
rioasă și abordarea acestor pro
bleme deosebit de complexe cu 
o mai înaltă răspundere, în re
lațiile care le avem cu străi
nătatea.
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TELEGRA E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis o telegramă to

varășului IOSIP BROZ TITO. în care se spune :
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugo

slavia îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa, în 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialist© România, al poporu
lui român și al meu personal, dumneavoastră. Prezidiului Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, popoarelor iugoslave vecine și prie
tene. cele mal cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

Crearea în urmă cu trei decenii, în cadrul sesiunii de la Iaițe 
a Consiliului Antifascist de Eliberare Națională, a noului stat 
Iugoslav pe baze democratice, federative reprezintă un eveni
ment de importanță istorică pentru destinele popoarelor iugo
slave. o încununare plină de succes a luptei lor eroice. îndelun
gate pentru eliberare națională și progres social.

Constatăm cu bucurie că în perioada care a trecut de la acest 
memorabil eveniment, popoarele iugoslave, sub conducerea Uni
unii Comuniștilor, au înfăptuit profunde prefaceri revoluționare, 
obținînd importante realizări în vasta operă de edificare a so
cietății socialiste. Republica Socialistă Federativă Iugoslavia re
prezintă totodată un factor activ în lupta pentru pace și colabo
rare între toate statele lumii.

Remarcînd cu satisfacție că între partidele, țările și popoarele 
noastre se dezvoltă constant relații de prietenie frățească și co
laborare multilaterală, bazate pe stimă și încredere reciprocă, 

• îmi exprim convingerea că, în spiritul întâlnirilor și convorbiri
lor rodnice, devenite tradiționale, pe care le-am avut cu dum
neavoastră. raporturile prietenești româno-iugoslave de coope
rare vor cunoaște'o extindere și aprofundare continuă, pe toate 
planurile, spre binelp popoarelor român și iugoslave, al cauzei 
socialismului și păcii în lumea întreagă.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura din toată inima, dragă 
tovarășe Tito, sănătate deplină, fericire personală $i mult succes 
în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, iar popoare
lor iugoslave, vecine și prietene, realizări tot mai mari în opera 
de ridicare a patriei socialiste pe noi culmi ale prosperității și 
progresului.

Conferința miniștrilor9 9
educației din țările9 9

europene membre ale
U. N. E. S. C. 0

Exista un specific

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis to
varășului GEMAL BIEDICI, președintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, următoa
rea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, vă adresez, în numele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România și al meu personal, dumnea
voastră și Consiliului Executiv Federal cordiale felicitări și 
sincere urări de noi succese în opera de construire a societății 
socialiste in patria dumneavoastră.

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

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunbt Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au trimis tovarășului ENVER HODJA, prim- 
s țcretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, 
tovarășului HADJI LLESHI, președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare Albania, și tovarășului MEH
MET SHEHU, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși.
De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, a 29-a aniver

sare a eliberării Albaniei de sub jugul fascist, în numele Comi
tetului Centrai al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră 
felicitări.

Oamenii 
realizările 
conducerea ________ _____  __  ______  ... _____________
tații socialiste. în făurirea vieții sale noi și-i urează noi și tot 
mai mad succese in dezvoltarea continuă a economiei, științei 
și culturii pentru înflorirea permanentă a Republicii Populare 
■Albania.

-Poporul român dă o înaltă prețuire relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborări statornicite între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Albania și își exprimă convin- - 
gerea că aceste relații se vor dezvolta și în viitor, spre binele 
popoarelor român și albanez, al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

și poporului albanez cele mai sincere și cordiale

muncii din România se bucură din toată inima de 
importante obținute de poporul frate albanez, sub 
Partidului Muncii din Albania. în edificarea socie-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, hiiCOLAE CEAUȘESCU. a primit din partea președintelui 
federal al Republicii Austria, dr. H. C. FRANZ JONAS, urmă
toarea telegramă :

în numele poporului austriac și al meu personal, adresez Ex
celenței Voastre sincere mulțumiri pentru urările și cuvintele 
prietenești transmise cu prilejul.................... ....Zilei naționale a Austriei.

Mlercuri au continuat la Bucu
rești lucrările celei de-a Il-a 
Conferințe a miniștrilor educa, 
ției din țările europene mem
bre ale U.N.E.S.C.O. Lucrările 
s-au desfășurat în comisii pe 
problemele : „Transformări ale 
structurilor, programelor, meto
delor de învățămînt superior, 
ținînd seama de creșterea efec
tivelor, de evoluția funcțiunilor 
și de orientarea sistemelor de 
educație spre educe ■ ia nerma- 
nentă" și „Cooperarea europea
nă în domeniul învâțămîntului 
superior, obiective, căi și jnij- 
loace".

I^a dezbateri au participat 
președintele conferinței, Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de . Miniștri al Re
publicii Socialiste România, mi
nistrul educației și învățămîn- 
tului, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Renă Maheu, di
rectorul general adjunct al 
U.N.E.S.C.O., A. M. M’Bow.

Din dezbaterile primei comisii 
g-au desprins preocupările foru
rilor competente din țările euro
pene în privința perfecționării 
metodelor de trecere de la învă
țămîntul secundar la cel supe
rior, necesitatea transformării 
structurilor de învățămînt în 
funcție de creșterea permanentă 
a numărului studenților, a adop
tării formelor deschise de învă
țămînt — cursuri serale și prin 
corespondență, universități popu
lare — accesul liber și egal al 
tuturor la școala superioară. Au 
reținut în special atenția proble
mele legării mai accentuate a 
învățămîntului superior de ne
voile economiei în general și 
ale industriei în special, cerce
tarea științifică, latură esențială 
a universității, precum și ches
tiunea modificărilor de metodă 
și conținut. De asemenea, a- 
vînd în vedere accelerarea pro
gresului științei și tehnicii, s-a 
abordat problema învățămîntu- 
lui continuu prin formele post
universitare, posibilitățile de 
schimbare a specialităților și 
alte sisteme de educație.

La cea de a doua comisie, di
rectorul general al U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, a făcut referiri 
privind situația și perspectivele 
cooperării regionale pe conti
nentul nostru, subliniind voința 
comună de a se da cooperării 
europene în domeniul învăță
mîntului superior o dimensiune 
practică, în vederea asigurării 
progresului multilateral.

Din luările de cuvînt s-a des
prins convergența de păreri a- 
supra necesității intensificării 
legăturilor universitare prin 
schimb de informații și docu
mente.

Au fost sugerate și alte po-

sibilități și căi de cooperare în
tre care a fost reținut in spe
cial, problema organizării prin 
colaborare a unor cercetări ști
ințifice.

Un ecou favorabil au stîrnit 
propunerile românești vizînd, 
în perspectiva consolidării se
curității și înțelegerii europene, 
educarea tinerei generații în 
spiritul ideilor generoase ale 
păcii și colaborării internațio
nale, precum și problema pro
movării studiului limbilor și 
civilizației popoarelor europene.

Numeroși vorbitori au apre
ciat ca fiind deosebit de utilă 
existența Centrului european 
pentru învățământul superior cre
at la București de U.N.E.S.C.O. 
Au fost făcute, in acest con
text, propuneri de profilare a 
activității centrului, de amplifi
care a posibilităților sale de ac
tivitate, de elaborare de studii 
pentru a se veni în întâmpinarea 
necesităților de informare ale 
universitarilor din întreaga Eu
ropă.

De asemenea, a fost sublinia
tă necesitatea sprijinului mai 
activ acordat țărilor în curs de 
dezvoltare pentru crearea unui 
sistem de învățămînt propriu, 
pentru formarea cadrelor cerute 
de dezvoltarea lor economico- 
socială.

• „TURNEUL CAMPIO
NILOR". competiția de tenis 
care reunește pe primii opt 
clasați în „Marele Premiu 
Filt“, cîștigat, după cum se 
știe, și anul acesta de româ
nul Ilie Nastase, se va des
fășura între 4 și 8 decem
brie la „Hynes Auditorium" 
din orașul american Boston.

In prima „rundă" a tur
neului se vor disputa urmă
toarele partide. în ordinea 
anunțată de organizatori : 
Stan Smith (S.U.A.) — Tom 
Okker (Olanda) ; Manuel O- 
rantes (Spania) — Jimmy 
Connors (S.U.A.) ; John 
Newcombe (Australia) — 
Jan Kodes (Cehoslovacia) : 
Hie Năstase (România) — 
Tom Gorman (S.U.A.). Fie
care jucător va susține trei 
partide înaintea semifinale
lor, programate vineri 7 de
cembrie. finala urmînd să 
aibă loc sîmbătă 8 decem
brie.

• DISPUTAT PE PATI
NOARUL DIN WEISS WAS
SER, meciul amical dc hochei 
pe gheață dintre selecționa
tele U.R.S.S. și R.D. Ger
mane s-a terminat cu scorul 
de 6—1 (1—0. 3—0. 2—1) în 
favoarea hocheiștilor sovie
tici.

1

♦
Ateneul Român a 
spectacol de gală în

Seara, la 
avut loc un 
onoarea participanților.

• TURNEELE FINALE ale 
„Cupei campionilor europeni" 
la lupte se vor desfășura în 
zilele de 8 și 9 decembrie la 
Sofia, cu participarea urmă
toarelor formații : lupte li
bere : Ț.S.K.A. Scptemvrisko 
Zname Sofia, Dinamo Tbilisi, 
Jenika (Polonia) și Dinamo 
București ; lupte greco-ro- 
mane : Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Znamo Sofia, Dinamo 
(UR.S.S.) și Steaua București.

al cercetării științifice
(Urmare din pag. I)

confundate. Participanții 
conferință — ne referim atît 
cei 80 de studenți ___ 1.
și la cadrele didactice din 
versele centre universitare 
au remarcat importanța, ac
tualitatea și oportunitatea pen
tru economia națională a te
melor aflate în studiu, legătura 
profundă dintre învățămîntul 
tehnic, cercetare și producție. 
După cum observa profesorul 
doctor inginer Ion Dragau, de 
la Institutul politehnic din Cluj, 
viitorii subingineri „au dovedit 
că știu nu numai să lucreze în 
cadrul unor secții, ci și să in
troducă noul în producție, să 
perfecționeze utilajele existen
te". Muncind nemijlocit in ca
drul unor mari întreprinderi, cu- 
noscînd direct nivelul tehnic al 
producției, izbindu-se de unele 
greutăți și deficiențe, studenții 
din învățămîntul de subingineri 
sînt mai apropiați de probleme
le concrete ale unităților eco
nomice, mai înclinați sâ le gă
sească o rezolvare optimă. Ca-

• racteristica lucrărilor prezenta
te o constituie tocmai aplica
bilitatea lor imediată în prac
tică. Expunerile teoretice au 
fost, în prealabil experimentate.

. verificate ; instalațiile mai mici 
6i unele tehnologii recomandate 
au fost prezentate ca prototi
puri, demonstrîndu-se pe viu 
avantajele fiecăruia. Nu întâm
plător lucrările cele mai apre
ciate au fost cele care și-au gă
sit deja utilizare în producție 
Studiul „Influența factorilor 
tehnologici de laminare asu
pra caracteristicilor fizico-me- 
canice la oțelul aliat pentru 
construcții marca 19 M 14", 
prezentată de loan Vergu și 
Nicolae Drăgulescu de la In
stitutul de subingineri din Hu

la 
la 

autori, cit 
di-

LA TEMPERATURI ÎNALTE

CRONICA 
U.T.

Ieri a părăsii Capitala. în- 
dreptîndu-se spre patrie, de
legația Mișcării dc Tineret 
„Connolly44 din Irlanda, for
mată din Brian Flynn și 
Brian Gormally, membri ai 
Comitetului Executiv Națio
nal al acestei organizații, 
care, la invitația C.C. al 
U.T.C., a făcut o vizită în 
țara noastră.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, George Macovescu, 
s-a înapoiat miercuri diminea
ța din R.S.F. Iugoslavia, unde 
a făcut o vizită de prietenie la 
invitația lui Miloș Minici, vice
președinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, secretarul fede
ral pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia.
• MIERCURI, la

Afacerilor Externe a 
nată noua Convenție 
dintre Republica
România și Republica Populară 
Ungară.

Ministerul 
fost sem- 
consulară 
Socialistă

• MIRCEA MALIȚA, repre
zentant al președintelui Consi
liului de Stat. s-a înapoiat în 
Capitală, venind din Siria, Irak 
Liban, Iordania, Kuweit, R.D.P 
a Yemenului și Emiratele Arab? 
Unite.
• LA RECENTA SESIUNE a 

Comitetului Executiv al Insti
tutului internațional de Teatru, 
care a avut loc la Paris, artistuj 
poporului Radu Beligan, direc
torul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" din București, a 
fost reales. în unanimitate,. în 
funcția de președinte al acestui 
for internațional.

(Urmate din pag. I)

rășul Ilie Macuc, cu privire la 
hotărîrea unanimă a muncitori- 

Jor de aici de a-și intensifica 
’ eforturile pentru ca fabrica să 
atingă parametrii proiectați cu 
patru luni mai devreme. în eva
luarea elanului colectiv ai sticla
rilor dorohoieni exemplele devin 
linii de forță dacă ne gîndim că 
au sosit aici peste 120 de vete
rani ce au deprins tainele me
seriei în anii lungi de călire la 
focul cuptoarelor din Tîrnăveni, 
Pădurea Neagră, Avrig, Turda, 
Mediaș. Sarcina lor este dificilă 
și nici n-ar putea fi altfel dacă 
ne gîndim că profesiunea recla
mă, pe lingă îndemânare, o pro
fundă cunoaștere a artei de a 
modela sticla.

Stînd o vreme alături de tine
rii noii întreprinderi am fost 
obsedat de ecourile acelei prime 
șarje, de fapttil că la oia aceea 
se aflau aici toți cei 80 de sti
clari. Știu acum că evenimentul 
a însemnat pentru ei inițieiea 
într-o fierbinte și tulburătoare 
epopee a focului. De aceea ceva 
din licărirea curată a ochilor lor 
se adună zilnic în lucirea dia
fană a paharelor și mă gîndesc 
că acum, trecînd prin cuptoare
le de opal — unde, prin elimi
narea tensiunilor interioare, sti
cla își cîștigă un binemeritat

echilibru — bijuteriile de lumi
nă fierbinte seamănă cu inimile 
temerarilor oameni ai focului 
veșnic.

Activitatea se desfășoară aici» 
ca oriunde pe pămîntul româ
nesc, sub rigorile clare ale luci
dității. Am întâlnit în cele două 
secții ale fabricii (la cuptoaie — 
fasonare și topitorie — gravură) 
foarte mulți tineri. Ei au urmat 
școli de calificare în centre cu 
reputație în producția de sticlă 
și acum i-am putut privi lucrtnd 
acasă, la Dorohoi. Am deslușit 
în prezența lor atmosfera tine
rească specifică unei noi între
prinderi și am înțeles că ocini 
lor transmit sticlei acea licărite 
curată și nostalgică despre care 
am putea spune că sporește a- 
roma pocalelor. Vasile lacoh, 
șeful de secție de la schimbul 
JI topitorie, care a lucrat 14 ani 
la Turda, mă roagă să am în 
vedere toate acestea cînd îmi 
vorbește despre tinerii lui. Notez 
numele cîtorva, apoi renunț. De 
ce numai pe unii și pe alții nu? 
Printre cei 52 tineri ai secției 
— ca o veritabilă pepinieră de 
viitoare cadre de nădejde — se 
află multe, foarte multe fete. 
O absolventă de liceu, pînă mai 
ieri profesoară suplinitoare pte- 
dînd româna la Hudești-Alba, 
mă asigură că alta e poezia 
muncii văzută chiar din interio-

rul ei și mă avertizează că nu
mai așa, muncind! însușindu-și 
toate amănuntele profesiei sale 
poate apropia poezia activității 
cotidiene de arta poeților, pentru 
că, rostul cuvîntului este ca și 
al sticlei: să strălucească și să 
cînte.

Există un sens în viața acestor 
tineri. Există un sens în viața 
orașului, în destinul oamenilor. 
Acest sens este unic, revelator și 
sublim. Este sensul muncii, sen
sul socialismului. Așa îneît dacă 
un tînăr a lucrat pînă mai ieri 
la poștă, dacă un tehnician și-a 
făcut stagiul la minele de la 
Miorcani, dacă altcineva s-a în
tors definitiv acasă după ce ju
mătate din viață și-o petrecuse 
în alte locuri ale țării, înseamnă 
că devenind, acum muncitori la 
Dorohoi, toți aceștia construiesc 
conștient, cu deplina putere a 
ființei lor, propria devenire. Ri
gorile sticlei devin în felul acesta 
rigorile lucidității, iar munca 
sticlarilor vîrstnici ori tineri de 
la- (Dorohoi constituie, prin efor
turile lor de a-și scrie activitatea 
la temperatura cincinalului rea
lizat mai devreme, mărturia si
gură și elocventă a modului in 
care sensul nou al istoriei de
termină și înnobilează odată cu 
destinul țării destinele lor indi
viduale.

nedoara, distinsă cu premiul I 
la subsecția tehnologie, abor
dează o problemă de impor
tanță majoră pentru Combi
natul siderurgic din localitate : 
evitarea pierderilor de metal. 
Cei doi studenți care își e- 
fectuează practica la lamino
rul de profile fine au consta
tat că datorită unei încălziri 
neuniforme oțelul respectiv 
crăpa în timpul laminării. în- 
registrîndu-se astfel o mare ri
sipă de material. Datorită va- 
riațiunilor de temperatură de-a 
lungul semifabricatului, profi
lul finit prezenta in plus și 
însemnate modificări ale ca
racteristicilor fizico-mecanice. 
După cercetări care au durat 
aproape un an. loan Vergu și 
Nicolae Drăgulescu au adus o 
importantă perfecționare pi- 
rometrelor existente, reușind 
să determine cu exactitate va- 
riațiunile de temperatură și, 
implicit să realizeze o încălzi
re mai uniformă a semifabricate
lor. Rezultatele la care au ajuns, 
expuse amănunțit în lucrare, au 
fost valorificate cu mult suc
ces de către conducerea secți
ei, dificila problemă a oțelului 
19 M 14 găsindu-și astfel o re
zolvare definitivă.
' Aceeași valoare practică o pre
zintă lucrarea „Studiul proce
selor tranzitorii la frînarea di
namică de la mașina de îndrep
tat profile cornier mic", dis
tinsă cu premiu la subsecția 
electromecanică. Dănuț Ghiura, 
membru al • colectivului de stu- 
denți hunedoreni care a redac
tat-o, preciza și el în cuvîntul 
introductiv că ..tema de cerce
tare a fost preluată direct din 
producție". La laminorul de 
profile mici și mijlocii se pro
duceau uneori accidente dato
rită întăririi defectuoase a la
minatelor între 'rolele mașinii 
de îndreptat profile. Tinerii 
cercetători au conceput o insta
lație de frînare electrică me
nită să evite apariția curburi
lor și să preîntâmpine avarierea 
mașinii. Ideea lor a fost apli
cată în producție cu bune re
zultate

Mai mulți studenți de la învă
țămîntul de subingineri din 
Baia Mare au făcut o comuni
care privind construcția șl

experimentarea unei mașini de 
flotare, onorată cu premiul II 
la subsecția electromecanică, 
care a stîrnit un mare interes 
printre participant!, ca și „Stu
diul x entilării pe machetă 3 
funcționării unor instalații de 
ventilare și încălzire". Cei 10 
studenți de la Institutul poli
tehnic dm Cluj< autori ai lu
crării, vizează, după aprecierile 
specialiștilor, un domeniu puțin 
studiat pe plan mondial : folo
sirea jeturilor de aer Ia crea
rea unui microclimat optim in 
încăperile 
utorii au propus un sistem 
ventilare cu aplicabilitate 
diverse domenii de activitate, 
mai ales în sectorul creșterii și 
îngrășării animalelor.

Rezultă deci că participarea 
viitorilor subingineri la o se
siune națională de comunicări 
științifice reprezintă un mare 
cîștig pentru activitatea de cer
cetare din învățămîntul supe
rior, un puternic impuls dat 
acesteia, demonstrîndu-se preg
nant că subinginerii pot să-și 
aducă o contribuție substanția
lă la modernizarea și perfec
ționarea proceselor tehnologi
ce, la creșterea beneficiilor în
treprinderilor.

Organizatorii au tras și une
le învățăminte din desfășurarea 
conferinței. Constantin Mihart, 
reprezentantul Comitetului E- 
xecutiv al U.A.S.C.R. la această 
manifestare, e de părere că în 
viitor trebuie să se revadă 
cadrul organizatoric al confe
rinței. Deși cercetarea studenți
lor de la subingineri are un 
anume specific, nu e totuși jus
tificată, arăta el, actuala sepa
rare a inginerilor de subingineri, 
pentru că atlt în timpul stu
denției, cit și ulterior in pro
ducție, ei colaborează. Nume
roase lucrări sînt redactate în 
comun, așa că nu e firesc ca 
tocmai la prezentarea lor au
torii să fie despărțiți. Ar fi 
și logic și eficient ca viitoarele 
conferințe naționale ale cercu
rilor științifice să se desfășoa
re pe specialități : construcții, 
metalurgie, minerit etc., la a- 
cestea urmînd să participe toți 
studenții care se introduc în 
tainele profesiunilor respective, 
viitori ingineri și subingineri.

supraaglomera-te. A- 
de 
în

/
(Urmare din pag. I)

cutarea arăturilor șl a fertili
zărilor pe ultimele suprafețe, la 
efectuarea muncilor specifice în 
pomicultură și viticultură, la 
stocarea corespunzătoare a ma
șinilor și utilajelor, la depozi
tarea și prepararea furajelor, 
La continuarea executării lu
crărilor de amenajări pentru 
irigații și desecări, o mare a- 
tenție se cere a fj acordată 
participării uteciștilor meca
nizatori la realizarea unor re
parații de bună calitate la trac
toarele și mașinile agricole atît 
de mult solicitate în campa
niile acestui an, la moderniza
rea adăposturilor zootehnice, la 
activitatea în legumicultură. 
Punct distinct în programul de 
activități al fiecărei organizații 
U.T.C. : reducerea pe toate căi
le a consumului de carburanți, 
energie și de piese de schimb 
concentrează activitatea de fie
care clipă a celor peste un mi
lion de tineri ai satului. Prin 
torța lor de mobilizare, iniția
tive ca „Registrul economiilor", 
„Să lucrăm o zi pe lună cu 
combustibili economisiți" și al
tele s-au impus nu numai în 
marile unități agricole, dar 
oriunde acolo unde muncește 
un utecist. De asemenea, din 
noiembrie și pînă în aprilie 
sînt create condițiile favorabile 
— și Biroul Comitetului Cen
tral al U.T C. recomandă acest 
lucru — antrenării tinerilor la 
dezbateri aprofundate asupra 
problematicii economice, po
litice și sociale, la acțiunile 
menite să asigure înfăptuirea 
exemplară a programului elabo
rat de partid privind dezvolta
rea și modernizarea agriculturii, 
ridicarea vieții materiale și spi
rituale a satului. Numitorul co
mun al dezbaterilor din adună
rile organizațiilor U.T.C. îl 
constituie, firește, angajarea 
efectivă a tineretului satelor în 
efortul de îndeplinire mai de
vreme a prevederilor cincinalu
lui. Făcînd bilanțul primului an 
al întrecerii „Tineretul — fac
tor activ în realizarea cincina
lului înainte de termen", uteciș- 
til de la sate au prilejul să for
muleze răspunsul lor angajat, 
revoluționar, la chemarea con
ducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu adresată 
nouă, tinerilor, de 8 face totul 
pentru materializarea exem
plară a obiectivelor stabilite 
de Congresul a! X-lea, Confe-

rința Națională și plenarele 
C.C. al P.C.R. Odată cu apre
cierea rezultatelor obținute vor 
fi stabilite organizațiile U.T.C. 
și tinerii evidențiați, aceștia 
fiind propuși pentru obținerea 
insignei de „cooperator fruntaș". 
Fără îndoială că este necesar 
să se stabilească măsuri con* 
crete pentru amplificarea între
cerii pe anul 1974, prin partici
parea tuturor tinerilor de la sate 
la îndeplinirea angajamentelor 
proprii pe care organizațiile 
U.T.C. le formulează și le fac 
cunoscute în adunările oameni
lor muncii și ale cooperatorilor, 
în popularizarea experienței 
pozitive se cer folosite mai ac
tiv gazetele de perete, panourile 
de onoare, foile volante, plian
tele, schimburile de experiență 
pe domenii de activitate, dialo

țlile U.T.C. vor iniția acțiuni în 
rîndul elevilor, antrenîndu-i pe 
aceștia la activitățile din sec
toarele de producție ale unită
ților agricole și la creșterea a- 
nimalelor în gospodăriile indi
viduale, declanșîndu-se. totoda
tă, concursul „Cel mai frumos 
animal crescut de elevi în gos
podăriile părinților". Cu deose
bită exigență se cere analizată 
problema participării la muncă 
a tinerilor ; împreună cu direc
țiile județene pentru proble
mele muncii și ocrotirii sociale, 
a consiliilor populare și a con
ducerilor unităților agricole, co- 
mitetelle U.T.C. vor iniția ac
țiuni vizînd depistarea și înca
drarea în muncă a tuturor ti
nerilor fără ocupație, în special 
a fetelor. Cu atît mai mult se 
impune acest lucru dacă avem

rll", „Meseriile satului", „Buna 
servire". Prin lărgirea corpului 
propriu de lectori cu specialiști 
din diferite domenii ale agricul
turii, comitetele U.T.C. vor ur
mări ca toți tinerii care lucrea
ză în unitățile agricole să fie 
cuprinși la invățămîntul agro
zootehnic, la expunerile, dezba
terile și demonstrațiile organi
zate pentru cunoașterea noutăți
lor în agricultură, la vizionarea 
în colectiv a lecțiilor cu tema
tică agricolă predate la televi
ziune. Se va insista asupra cu
noașterii Statutului C.A.P. și a 
avantajelor generalizării acordu
lui global, ca formă eficientă de 
organizare și retribuire a muncii 
cooperatorilor, lucrătorilor din 
I.A.S. și a mecanizatorilor. Din 
rîndul celor mai destoinici ti
neri cooperatori, mecanizatori și

față de «porirea și apărarea 
proprietății obștești, față de 
marile îndatoriri ce revin tine
rei generații în dezvoltarea lo
calităților rurale. O atenție spo
rită va fl acordată învățămân
tului politic U.T.C.. care trebuie 
să cuprindă pe toți tinerii în 
vîrstă de pînă la 30 de ani și 
care se va desfășura sub forma 
de dicționare politice și expu
neri urmate de disouții ; se va 
insista pe organizarea informă
rilor politice, a întâlnirilor cu 
activiști de partid și de stat, a 
expunerilor, dezbaterilor. răs
punsurilor la întrebări, precum 
și pe alte acțiuni politico-edu
cative. Este firesc $i necesar ca 
întreaga activitate politică și 
moral-cetățenească »ă se desfă
șoare în spiritul proiectului de 
norme ale vieții și muncii co-

r

Anotimpul unor ample acțiuni
politico-educative

guî cu fruntașii. îndeosebi în 
perioada premergătoare adună
rilor cooperatorilor, ale oame
nilor muncii este necesar să tie 
inițiate întâlniri cu conducătorii 
unităților agricole și specialiști, 
cu scopul de a explica tinerilor 
sarcinile de producție ce le re
vin și modalitățile de înfăptuire 
a lor. Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, în
treaga activitate desfășurată în 
această perioadă de către orga
nizațiile U.T.C. trebuie să mar
cheze trecerea la o etapă mai 
bogată în împliniri, în care par
ticiparea în producție a fiecărui 
tînăr să aibă ca efect o contri
buție sporită a Uniunii Tinere
tului Comunist la îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen.

în acest context, perioada lu
nilor de iarnă se cere din plin 
folosită pentru recrutarea, ca
lificarea și permanentizarea ti
nerilor în sectoarele deficitare 
în forță de muncă ale agricul
turii — și în primul rînd în 
zootehnie, la exploatarea siste
melor de irigații, legumicultura 
și pomicultură. Pentru stimula
rea deprinderii meseriei de 
crescător de animale, organiza-

în vedere faptul că numeroase 
sectoare de activitate ale satu
lui resimt lipsa forței de mun
că calificată : mecanizarea, zoo
tehnia, construcțiile, exploată
rile forestiere, atelierele și sec
țiile industriale și prestatoare 
de servicii etc. în ce privește 
pregătirea profesională și pro
paganda agricolă în rîndul tine
rilor de la sate, se indică or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
să sprijine conducerile unități
lor agricole în declanșarea unor 
acțiuni de masă menite să con
tribuie la răspîndirea cunoștin
țelor avansate de lucrare a nă- 
mintului și de creștere a ani
malelor, de exploatare a mași
nilor și de generalizare a teh
nologiilor noi. în acest scop a- 
pare ca necesar să se acționeze 
în continuare pentru amenaja
rea agrocluburilor, pentru orga
nizarea consfătuirilor pe profile, 
a vizitelor în stațiunile experi
mentale și la uzinele construc
toare de mașini agricole și să 
se acorde o atenție deosebită 
fazelor de masă ale concursuri
lor „Cine cunoaște agricultură, 
cîștigă*, „Olimpiada mecaniza
torului*. „Specialiștii agricultu-

lucrători din I.A.S. vor fl recru
tați și pregătiți aceia care vor 
lucra în cultura plantelor teh
nice, a inului, cînepei și bum
bacului, iar în acele unități care 
nu au suficienți mecanizatori, 
se vor 'extinde cercurile de în
vățare a conducerii tractorului 
și mînuirii mașinilor agricole de 
către cooperatori și elevii 
selor terminale.

P

cla-

pro- 
î e- 

maselor, trebuie 
cu exigență pro-

In spiritul și pe baza p 
gramului partidului de 
ducare a maselor, treb

să fie abordate 
blemele educației politice, ideo
logice și morale ale uteciștilor, 
ale creșterii orizontului de cul
tură, toate aspectele legate 
activitatea și viața tinerilor 
organizație și în afara ei, 
locul de muncă. în familie, 
societate. în mod direct.
vorba despre modul în care or
ganele și organizațiile U.T.C. 
își vor intensifica munca poli
tică pentru antrenarea întregu
lui tineret din mediul rural la 
cunoașterea și însușirea docu
mentelor de partid și de 
stat, dezvoltarea sentimentelor 
de răspundere fată de muncă.

de 
în 
la 
în 

este

muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste. Pentru reușită, se re
comandă să se acționeze în sen
sul discuțiilor largi, aprofunda
te. asupra fiecărui punct din 
cadrul acestui program. Un ac
cent aparte se cere pus pe in
tensificarea agitației vizuale 
prin amenajarea gazetelor tine
retului ; nici o astfel de gazetă 
să nu rămină fără rubrici de 
genul „Evenimente la zi". „Ati
tudini și fapte ale tinerilor", 
„Comuna noastră de azi și mîi- 
ne". „Experiența fruntașilor". 
Paralel,, la căminele culturale 
vor fi organizate spectacole, 
stagiuni teatrale, gale de filme, 
concursuri, expoziții de artă 
populară, aniversări ale unor 
momente semnificative din via
ta tinerilor. în colaborare cu 
organele județene ale culturii 
și sindicatelor vor fi stabilite 
sarcini concrete pentru depla
sarea ansamblurilor și forma
țiilor cultural-artistice. expoziții 
științifice și de carte, iar la clu
burile tineretului. programele 
să fie bogate, atrăgătoare, edu
cative. Pe timpul vacanței de 
iarnă, elevii și studenții vor fi 
antrenați direct la aceste actâ-

vități, Iar navetiștii vor fi in
cluși în activitatea permanentă 
din comune. Nici un tînăr al sa
tului nu trebuie să rămînă în 
afara acțiunilor de sărbătorire 
a majoratului, precum și a com
petițiilor sportive (schi, săniu
ță, tenis de masă, 
trtntă) cuprinse în 
retului". Excursiile 
rimi, precum și la 
larg interes istoric, ___ ____
tural și economic se cer organi
zate la sfîrșitul fiecărei săptă- 
mînî, cei mai harnici dintre ti
nerii satului urmînd să fie tri
miși în taberele B.T.T.

Exigent se cere acționat în 
scopul consolidării politico-or- 
ganizatorice și creșterii puterii 
de mobilizare a organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist 
de la sate. Se impune să se facă 
dovada unei atitudini combati
ve, de promovare a criticii șl 
autocriticii cu privire la neajun
surile cons-tatate. propunîndu-se 
măsuri în ' 
rii stilului 
nalor și 
Comitetele 
vor organiza în această perioa
dă. pe centre de comune, dez
bateri cu participarea membri
lor activului U.T.C. — cadre 
didactice, pe teme privind locul 
și roiul acestora în viața sate
lor ; vor iniția schimburi de ex
periență între activele U.T.C. în 
stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii. întreprinderile agri
cole și cooperativele de pro
ducție. unitățile industriale și 
prestatoare de servicii. între 
comitetele comunale U.T.C., in- 
sistîndu-se cu acest prilej asu
pra extinderii experienței po
zitive.

A

ga h, popice, 
„Cupa tine- 
în împreju- 
obiective de 
po-littc. cul-

vederea îmbunătăți- 
de muncă al orga- 
organizațiilor U.T.C. 
județene ale U.T.C.

Fără îndoială că și în aceas
tă perioadă activitatea ti
nerilor este mult solicitată 

sectoarele de producție aleîn . —_____ _ _
unităților agricole ; există însă 
timp suficient pentru ca toți ti
nerii satului să fie antrenați la 
amplele acțiuni podițico-educa- 
tive initiate pe toată perioada 
iernii. Și este o datorie a comi
tetelor județene ale U.T.C., a 
fiecărei organizații sătești în 
parte, de a face totul, ca acest 
program de acțiuni să fie mate
rializat întocmai, punîndu-se 
astfel temeiul unei participări 
mai largi, 
noscute în 
Pentru că.
manda 
Ceaușeseu 
populare de la Slobozia, trebuie 
să devină un an al producțiilor 
agricole record în toate dome
niile.

superioare celor cu- 
perioada precedentă. 
1974. așa cum reoo- 

tovarășul Nicolae 
cu prilejul adunării

J

TORINO NEGRU: Patria (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

VIFORNIȚA : Central (orele 
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

IN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE : Capitol (orele 9,30 ; 11,45 ; 
14; 16.15; 18,30; 20,45).

ANCHEIA POȘTAȘILOR: Fes
tival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21).

NICOVALA SAU CIOCANUL: 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL; Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; “ " " '
vita (oreie 9; 11,15; 
18,15; 20,30): Melodia 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 
mură (orele 9; 11.15; 
18.15: 20.30).

FLOAREA DE CACTUS*. Victo
ria (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30).

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE;1 București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

M.IHAI VITEAZUL: Doina (orele 
8,30; 13,30; 19). Matineu pentru 
copil (orele 11.45; 17,15).

OMUL. DIN LA MANCHA: Scala 
(orele 9.30; 12,15; 15,30; 18,15; 21);

Favorit (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) ; Modern (orele 8,30; 11:
13,30; 16: 18.30; 31).

PARAȘUTIȘTU: Timpuri Noi 
(orele 9—20.15 în continuare).

DESPRE O ANUME FERICTRE: 
Floreasca (orele 15.30 ; 18 ; 20.30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE: 
Buzesti (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
18.30; 20.45); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 13,45; 18; 20,15); Flacăra
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 18*. 18.15;
20.30) .

OMUL de DINCOLO; Unirea 
(orele 15.30: 18; 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR: Mlo^ 
RIȚA (orele 8; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15).

ȘAP'TE ZILE: Ferentari (orele 
16; 18; 20).

LOVE STORY: Dada (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

100 DE LEI: Cotroceni (orele
15,30: 18* 20,15).

AVENTURA LUI POSEIDON:
înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

MONOLOG: Pacea (orele 15,30; 
17.45; 20).

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Bucegl (orele 18; 
18; 20).

NUNTA: Viitorul (orele 15,30; 
18; 20.13).

MAFIA ALBA: Volga (orele 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15).

paradisul: Giulești (orele 
15,30; 18; 20,15): Arta (orele 15,30; 
18; 20,15).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO: 
Crîngași (orele 15,30; 19).

CU CĂRȚILE PE FAȚA: Dru
mul Sării (orele 15.30; 18: 20.15).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL 
MARCAT**: Lira (orele 15,30: 18;
20.15) .

PĂMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI: Aurora (orele 9: 11,15: 13.30: 
15,45: 18; 20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATA: 
Moșilor (orele 15.30: 18; 20.15).

STARE DE ASEDIU: Popular 
(orele 15.30: 18: 20,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM: 
Munca (orele 15,30: 18: 20.15).

CINE CINTA NU ARE -----
DURI RELE: Progresul i 
15.20: 18: 20.15).

FANTOMA LUI BARBA : 
GRA: Rahova (orele 15.30:
20.15) .

NICI UN MOMENT DE PLTC- 
TISEAIĂ: Vitan (orele 15.30;
17 45: 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI: Cosmos (orele 10.30: 15.30: 
19).

nase" (Sala Savoy) : LA SAVOY, 
BOEMA ! — ora 19,30; Teatrul 
„ion Creangă": NOTA ZERO LA 
purtare — ora 9; Teatrul „Ion 
Vasilescu": DOCTOR FĂRĂ VOIE
— ora 19,30; (la Sala Palatului): 
PIRUETE MUZICALE — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română*4 : 
LEGENDĂ ȘI DOR - ora 19.30; 
Circul „Globus": GALA ACROBA
ȚILOR — spectacol
— ora 19,30.

internațional

PROGRAMUL III

9
IO

20.45) ; Gri- 
13,30: 15.45:
(orele 9;

20.45) i Fla-
13.30: 16;

Incognito —9,oo — șuri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale; 
9.55 — Melodia zilei. Cine-a găsit 
tinerețea mea de Radu Șerban : 
10,00 — Divertis-club; 11,00 — Ști
ință și tehnică; 11,10 — Profil pe 
portativ; ștefan Lăzărescu: 11.30
— Pentru prietenii magnetofonu
lui — duete din opere; 12,00 — 
Transmisiuni directe din țară:
12.10 — Invitație în fonotecă; 12,55
— Melodia zilei; 13,00 — închide
rea emisiunii de dimineață; 17,00
— Știrile după-amiezii; 17,05 — 
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor; 18,00 — 
Șap'te zile, șapte arte. Cinema;
18.10 — Concert din opere: 18.55
— Melodia zilei; 19,00 — In di
rect... de la Bacău. Seară pentru 
tineret: 19,30 — Știri; 19,35 — Casa 
de discuri Qualiton; 20,00 — Tea
tru radiofonic. întoarcerea; 21,00
— Radio-super-top. Muzică ușoa
ră românească: 22,00 — Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,30 — Melodia zilei; 22,35 — Ve
dete ale muzicii ușoare; 23.15 —

— • ■ 23.20 —
românești;

Ion Chlriac; 
din opere

Poetica.
Concert
23,55—24.00 — Ultimele

PROGRAMUL I

9.00 — Curs de
Lecția 67; 9.30 —______
germană. Lecția 69; 10,00 
lex; 10.05 — Cărți și idei: ____ _
cism și romantism în dramaturgia 
românească" (1816—1918) de Vi cu 
Mîndra; 10,25 — Publicitate; 10,35
— Telednemateca (reluare); 12.00
— Telejurnal; 16.00—17,00 — Tele- 
școală; 17.30 — Emisiune în limba 
maghiară; 18.30 — Telex; 18,33 — 
Din țările socialiste; 18,45 — Uni
versitatea TV; 19.20 — 1001 de 
seri: Lambsy șj lupul (V); 19.30 
•— Telejurnal; 20,00 — Cîntecul 
săptâmînil; 20,05 — Publicitate: 
20.10 — Seară pentru tineret © 
Turneul emblemelor — concurs 
închinat celei de a 30-a aniversări 
a eliberării patriei de sub jugul 
fascist. Etapa I. Participă echipe
le reprezentative ale județelor 
Botoșani, lași. Neamț șl Suceava. 
Transmisiune directă de la Casa 
de cultură a sindicatelor din Ba
cău « ..De joi pînă joi*4 — Agen
dă săptămînală « Atitudini « Ti
neri muzicieni; 21.50 — „Iugosla
via azi“ — producție a studiouri
lor iugoslave de filme pentru te
leviziune; 22.15 — 24 de ore.

limba engleză.
Curs de limba 
‘ ' - Te-

.Clasi-

\

GTN-
(orele
NEA-

18:

Opera Română : PELLEAS ȘI 
Melisande — ora 19,30; Teatrul 
de Operetă: VOIEVODUL ȚIGA
NILOR — ora 19,30; Teatrul Na
tional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ - ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): CASA DE 
MODE - ora 20; (Sala Studio): 
VALENTIN ȘI VALENTINA - 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara*4 
(Sala Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON - ora 
19.30; (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR - ora 20; Teatrul 
de Comedie-- TNTERESUL GENE
RAL — ora 20: Teatrul Giulești . 
SIMBATA LA VERTTAS - ora 
19.30; Teatrul Mic : DUPĂ CĂDE
RI — ora 19.30; Teatrul „C. Tă-

PROGRAMUL II

17,30 — Telex: 17,35 — Film
pentru copii și tineret ..Aleksandr 
Nevski". Regia Serghei Eisenstein, 
în distribuție: Nikolai Cerkasov, 
Nikolai Ohlopkov; 19.20 — 1001 de 
seri : Lambsy și lupul (V1); 19,30 
— Telejurnal; 20.00 — Concertul 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. Dirijor Iosif Conta. So
listă ’Silvia Marcovici; 22,05 —
Documentar științific TV : Bio
nica.

SPORT PE 
MICUL ECRAN
SIMBATA 1 DECEMBRIE 

ora 22.30 - Hochei pe ghea
ța : ROMÂNIA-BULGA-
RIA, Rezumat înregistrat 
de la patinoarul „23 Au
gust".

DUMINICA 2 DECEMBRIE 

ora 14.00 - STEAUA - UNI
VERSITATEA CRAI OVA. 
Transmisiune directă de la
Stadionul „23 August".



/de peste hotare Sărbătoarea Iugoslaviei frățești

0 inițiativă majoră 
a României la O.N.U.

încheierea Conferinței arabe 
la nivel înalt

P
opoarele Iugosla
viei frățești săr
bătoresc astăzi un 
moment de sea
mă al istoriei lor. 
Cu trei decenii in 
urmă, în cadrul sesiunii de 

la Iaițe a Consiliului Antifas
cist de Eliberare Națională a 
fost creat noul stat iugoslav pe 
baze democratice, federative,

încununare a unei lupte eroice, 
plină de jertfe, pentru libertatea 
țării, pentru progres social. Doi 
ani mai tîrziu Adunarea Con
stituantă a adoptat declarația 
prin care a fost abolită mo
narhia și proclamată republi
ca. Cele două evenimente sc 
înscriu în istoria Iugoslaviei ca 
momente de cea mai mare im
portanță, deschizătoare ale

• ÎNCEPEREA DEZBATERILOR ADUNĂRII GENERALE PRIVIND CREȘ
TEREA ROLULUI O.N.U. TN MENȚINEREA SI CONSOLIDAREA PĂCII 
SI SECURITĂȚII INTERNATIONALE
• CUVÎNTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE

„Creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în menține
rea și consolidarea păcii și securității internaționale, in dezvol
tarea colaborării intre toate națiunile, în promovarea normelor 
de drept internațional în relațiile dintre state" - inițiativă ma
joră de mare însemnătate și actualitate, adusa de România 
in atenția și preocupările Organizației - a intrat, marți după- 
amiazâ, în dezbaterile plenarei Adunării generale.

Dezbaterile au fost/ deschise 
de ambasadorul țării noastre la 
Națiunile Unite, Ion Datcu, care, 
cu acest prilej, a reamintit că 
inițiativa României izvorăște 
din atașamentul nețărmurit al 
poporului și guvernului român 
față de O.N.U., față de _ țelu
rile și principiile Cartei.. Ea 
este o expresie a dorinței au
tentice a țării «noastre de a ve
dea organizația exercitîndu-și 
efectiv rolul ce i-a fost confe
rit în eliminarea surselor de 
conflict și tensiune, în dezvol
tarea cooperării între națiuni, 
în asigurarea unei păci trainice 
în lume.

Definind sintetic concepția gu
vernului nostru față de O.N.U. 
— sublinia vorbitorul — preșe
dintele Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arăta : „Acordăm un 
rol deosebit organismelor in
ternaționale, Organizației Nați
unilor Unite, considerînd că a- 
cestea, și în primul rînd O.N.U., 
trebuie să aibă o contribuție 
mai importantă în soluționarea 
problemelor internaționale. Este • 
în interesul tuturor popoarelor, 
și în primul rînd al popoarelor 
mici și mijlocii ca această Or
ganizație să fie cît mai viabi
lă. De tăria și forța ei depind, 
în mare măsură, soluționarea 
problemelor internaționale, con
tinuarea cursului spre destin
dere, asigurarea independenței 
tuturor statelor lurhii".

Referindu-se, în continuare, 
la pașii însemnați făcuți de 
O.N.U. în direcția înfăptuirii 
universalității sale, prin recu
noașterea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la Națiunile 
Unite, prin primirea în organi
zație a celor două state germa
ne și a noi țări care s-au des
prins din sistemul colonial, 
ambasadorul român a reliefat 
că aceștia sînt pași necesari pen
tru creșterea capacității Orga-

nizației de a acționa eficient 
pentru întărirea păcii și secu
rității internaționale și pentru 
dezvoltarea cooperării între 
națiuni.

Arătînd că O.N.U. este încă 
departe de realizarea universa
lității sub aspectul aducerii în 
dezbaterea Organizației a pro
blemelor internaționale de in
teres general și ai soluționării 
lor cu participarea tuturor sta
telor interesate, reprezentantul 
român a subliniat că Organiza
ția este martora unor practici 
care alirpentează un proces de 
eroziune a prestigiului și efi
cienței sale prin manifestarea 
unor tendințe de a scoate ches
tiunile urgente și importante, 
care afectează pacea și securi- 
tatep internațională, interesele 
tuturor statelor membre, din 
sfera sa. firească de activități și 
de a o orienta spre preocupări 
de însemnătate secundară.

Ambasadorul român s-a refe
rit, în continuare, la căile și 
mijloacele de întărire a rolului, 
eficienței și prestigiului O.N.U. 
în cîmpul relațiilor 
mondiale. Creșterea _____
O.N.U., a spus vorbitorul, de
pinde, înainte de toate, de vo
ința politică a statelor membre, 
de hotărirea lor de a conlucra 
în cadrul Organizației pentru 
rezolvarea problemelor de inte
res comun, de a-și îndeplini o- 
bligațiile care decurg din Car
tă. Este necesară, înainte de 
toate, crearea condițiilor pentru 
ca, adresindu-se O.N.U., statele 
membre să aibă certitudinea că 
găsesc in Organizație o pavăză 
de nădejde în apărarea indepen
denței și suveranității lor, un 
sprijin efectiv pentru salvgar
darea drepturilor și intereselor

politice 
roluluî 

de-

mod nemijlocit, pe baza depli
nei egalități în drepturi, la so
luționarea problemelor care pri
vesc soarta păcii și civilizației 
umane, ambasadorul român a 
declarat : „Astăzi, mai mult ca 
oricînd, problemele mari, care 
interesează omenirea, nu pot fi 
rezolvate numai de cîteva țări. 
Reglementarea lor durabilă re
clamă participarea și luarea în 
considerație a pozițiilor tuturor 
națiunilor interesate, asigurarea 
condițiilor ca țările mici și 
mijlocii să-și poată spune din 
plin cuvîntul și să ia parte la 
elaborarea soluțiilor. Pornind 
de la această concepție, credem 
că O.N.U. trebuie să devină cu 
adevărat un for al întregii co
munități internaționale, care să 
ofere cadrul de participare ac
tivă a tuturor statelor la solu
ționarea problemelor interna
ționale, în interesul popoarelor, 
al colaborării și păcii",

O contribuție de seamă la a- 
tingerea acestui țel ar repre
zenta-o inițierea unor . acțiuni 
ferme spre Eliminarea din rela
țiile internaționale a oricăror 
elemente ale vechii politici im
perialiste de forță, presiune, in
timidare și dictat, astfel îneît 
fiecare popor să-și poată alege 
calea dezvoltării potrivit voin
ței sale, fără nici un amestec 
din afară.

Reprezentantul României. a 
subliniat necesitatea intensifi
cării eforturilor de întărire a 
capacității de acțiune a Organi
zației în domeniul operațiuni
lor de menținere a păcii. Astăzi, 
a declarat el, apare și mai clar 
că trebuie urgentată soluționarea 
problemelor privind crearea și 
funcționarea forțelor O.N.U. de 
menținere a păcii, folosirea lor 
pentru preîntâmpinarea și lichi
darea 
siune, 
dresa 
denței
a statelor, oricine le-ar sâvîrși 
și oricare ar fi pretextul.

în continuare, ambasadorul 
român a subliniat necesitatea 

• ca Adunarea Generală — organ 
in care sînt reprezentate toate 
statele membre — să exercite un 
rol sporit în soluționarea mari
lor probleme internaționale, iar 
Consiliul de Securitate să-și 
perfecționeze funcționarea, ast
fel îneît, prin compoziție și mo
dul de adoptare a deciziilor, a- 
cesta să reflecte locul, rolul și 
ponderea statelor mici' și mijlo
cii in lume.’

ALGER 28 — Corespondentul 
Agerpres, Mircea S. Ionescu, 
transmite : La Palatul Națiuni
lor din Alger a avut loc miercuri 
ședința de închidere a reuniunii 
la nivel înalt a șefilor de stat 
din țările arabe convocată la 
cererea președinților Anwar 
Sadat (R.A. Egipt) și Hafez 
Assad (Siria), pentru a examina 
problemele privind lumea arabă 
și situația pe plan internațional 
în lumina evenimentelor care au 
intervenit in urma recentului 
conflict militar arabo-israelian. 
în ședința de închidere au rostit 
cuvîntări Houari Boumediene, 
președintele Algeriei, care a pre
zidat și lucrările reuniunii, 
Anwar Sadat (R.A.E.), Hafez 
Assad (Siria), Habib Bourguiba 
(Tunisia) și regele Hassan al 
II-lea (Maroc).

Conferința a adoptat 
rație finală, rezoluții și 
cumente în domeniile 
economic și militar.

Declarația finală dată publi
cității la încheierea reuniunii 
arată că „șefii de stat arabi, pe

o decla- 
alte do- 

politic,

deplin conștienți de responsabi
litățile lor și-au exprimat do
rința de a-și aduce contribuția 
la stabilirea unei păci juste în 
Orientul Apropiat" și au relevat, 
în context, necesitatea evacuării 
de către Israel a tuturor terito
riilor arabe ocupate, a Ierusali
mului și restabilirea drepturilor 
legitime ale populației palesti
niene. Toate convorbirile serioa
se și constructive asupra păcii în 
această zonă — șe arată în de
clarație — vor trebui să se 
situeze în acest cadru.

Singurul reprezentant legitim 
al populației palestiniene, au 
declarat în intervențiile lor șefii 
de stat, este Organizația pen
tru eliberarea Palestinei. (La 
lucrările reuniunii de la Alger 
a participat și o delegație a 
O.E.P., condusă de președintele 
organizației, Yasser Arafat).

Documentele adoptate reafir
mă hotărîrea țărilor arabe de a 
acorda sprijin financiar R. A. 
Egipt și Siriei și lansează un 
apel la unitatea de acțiune a 
tuturor statelor arabe.

„0 mare victorie a
întregului popor coreeanf f

Adunarea Generală a O.N.U. a hotărît în 
unanimitate desființarea Comisiei O.N.U. 

pentru unificarea și refacerea Coreei

BLOC

tuturor actelor de agre- 
a oricărui atentat la a- 
suveranității, indepen- 

și integrității teritoriale
lor legitime, pentru dezvoltarea 
lor economică și socială.

Subliniind că trebuie să se țină 
seama de voința și hotărirea 
popoarelor de a participa în

0 știre și
un reportaj

Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite a adop
tat miercuri, în unanimitate, în 
baza consensului realizat în Co
mitetul pentru problemele po
litice și de securitate, o hotă- 
rire privind desființarea neîn- 
tîrziată a Comisiei O.N.U. pen
tru unificarea și refacerea Co
reei. în legătură cu aceasta. Li 
Jong Mok, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, șeful delegației de ob
servatori ai R.P.D. Coreene la 
Națiunile Unite, a declarat că 
desființarea acestei Comisii 
„reprezintă o mare victorie a

întregului popor coreean, care 
luptă pentru realizarea unifică 
rii independente și pașnice a 
țării, fără amestecul forțelor 
din afară". Delegația R.P.D. 
Coreene a adresat mulțumiri 
tuturor statelor care au spriji
nit activ poziția justă a guver
nului Republicii Populare De
mocrate Coreene și a poporului 
coreean.

Imagine din Ljubljana.

Noul centru comercial din Skoplje

drumului spre o viață mai bună, 
spre socialism.

Anii care au trecut au fost 
ani de mari biruințe ale po
poarelor iugoslave. Ele au de
venit stăpîne pe propria lor 
soartă, și-au descătușat ener
giile și, sub conducerea Uniu
nii Comuniștilor, au izbutit să 
realizeze importante progrese în 
toate domeniile. Profundele 
prefaceri revoluționare interve
nite, realizările in vasta ope
ră de edificare a societății so
cialiste. sint urmărite cu pro
fundă satisfacție de opinia pu
blică din (ara noastră.

Oamenii muncii din R.S.F. Iu
goslavia își consacră eforturile 
dezvoltării industriei, agricul
turii. culturii, științei șl invă- 
țămintului. In 1972, producția 
industrială iugoslavă a fost de 
12 ori mai mare decît cea din 
1939. Au fost create noi ra
muri ale economiei naționale, 
iar zone ale țării care altădată 
se aflau în înapoiere au cu
noscut o veritabilă renaștere 
datorită progresului Industri
al.. Mari succese s-au obținut șl 
pe planul invățămintului. Nu
mai în 1972, 32 000 de tineri
au absolvit facultățile și școli
le superioare, între anii 1957— 
197? numărul specialiștilor pre
gătit! de invățămintul superi
or iugoslav a fost de 382 000 ti
neri. La toate succesele pe care 
Iugoslavia frățească Ie-a repur
tat, o contribuție deosebită a 
adus-o generația tinâră, angaja
tă cu toate forțele sale într-un 
vast efort constructiv.

Tînăra generație a României 
socialiste, împreună cu între
gul nostru popor, salută cu 
profundă satisfacție cursul as
cendent al tradiționalelor rela
ții de prietenie româno-iugos- 
lave. Aprofundarea acestor re
lații, extinderea lor pe o bază 
reciproc avantajoasă, răspunde 
aspirațiilor popoarelor noastre, 
intereselor lor fundamentale, 
cauzei păcii șî socialismului. Un 
rol esențial în dezvoltarea a- 
cestor relații îl au frecventele 
intilniri între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tlto, 
întîlnirl fructuoase care stimu
lează întărirea continuă a le
găturilor frățești dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

La marca sărbătoare a Iugos
laviei frățești, transmitem po
poarelor țării vecine șl priete
ne felicitări călduroase și ura
rea de a obține realizări tot 
mai mari în opera de ridicare a 
patriei socialiste pe noi culmi ale 
prosperității și progresului.

La Scul continuă acți
unile studențești împotriva 
reprimării libertăților poli
tice. Agenția Reuter infor
mează despre demonstrația 
organizată de aproximativ 
500 de studenți de la uni
versitatea particulară Sung- 
kyunkwan. Poliția a interve
nit operind 60 de arestări. 
Se anunță, pe de altă parte, 
că Ia două universități exa
menele au trebuit să fie a- 
minate din cauza boicotării 
lor de către studenți.

Ședința comisiei
C. A. E. R. pentru

O știre de la O.N.U. și un reportaj din Etiopia. Le-am în- 
tîlnit în aceiași număr de gazetă. Aparent, cele două rela
tări par îndepărtate nu numai geografic, ci și tematic. Din 
New York s-a transmis despre dezbaterea privind dezarmarea. 
O dezbatere care durează de mult și care întîrzie să aducă 
umanității eliberarea de povara cursei înarmărilor. O dez
batere care se prelungește, îmbogățind arhivele cu steno
gramele unor ședințe de multe ore în timp ce visteria unor 
state devine mereu mai săracă, cu fiecare efort de înarmare. 
Reportajul din Etiopia are drept temă foametea care bîntuie 
ucigătoare. Am citit, deseori, despre foamete și poate de 
aceea cuvîntul acesta și-a diminuat capacitatea de a ne im
presiona. Mulți, foarte mulți oameni de pe Terra suferă de 
pe urma flagelului foametei. Subnutriția este cronică, în 
zone ale planetei locuite de milioane de oameni. Subnutriția 
aceasta, pe care unii încep să o socotească o fatalitate, 
are efecte catastrofale după fiecare capriciu al naturii — de 
la inundații la secete distrugătoare. Dar ceea ce ne-au 
descris reporterii de la „Der Stern", ca și mărturiile publi
cate de „Le Monde" dă o altă dimensiune noțiunii de foa
mete. Nu mai este vorba de imaginile obișnuite, de tablou
rile pe care pelicula ni le-a mai înfățișat. Drama din Etiopia 
este cutremurătoare. Mii de oameni mor uciși de gloanțele 
invizibile ale foametei. în bătălia inegală sînt prea multe victi
mele subnutriției, cei care își pierd viața deoarece n-au iz
butit să dobîndească puținul necesar supraviețuirii. In pro
vinciile Wollo și Tigre numărul morților oscilează zilnic între 
1.200 și 1.500:............... ................................................
lor răpuși pînă 
sînt amenințați 
săptămînalului 
adaugă alte 
cinătatea aceleiași situații, într-o întinsă zonă 
Oamenii aceștia așteaptă zadarnic picătura de apă care să 
le aducă izbăvirea. Pămîntul însetat, s-a uscat sub pîrjolul 
solar. Satele au devenit ruină. Le-a devastat foametea. în
cotro să o pornească oamenii ? Drumurile speranței se 
transformă într-un cimitir nesfîrșit. Toate drumurile duc spre 
nefericire...

Reportajul din Etiopia l-am decupat, așezîndu-l lingă te
legrama venită de la New York. Foametea și dezarmarea. 
Mai exact : foametea și absurdul înarmării. Peste 200 mi
liarde de dolari se transformă anual in arme. Cursa înar
mărilor înghite, exasperant, resurse uriașe. Resurse care, în 
loc să fie irosite pentru arme sofisticate acumulate în depozite, 
ar fi putut să devină piine pentru flămînzii planetei, ar fi 
putut să alunge acest flagel din viața umanității. îmi ima
ginez miliarde de pîinî - rumene, proaspete, care să înve
selească privirile oamenilor. Miliarde de plini care să ne facă 
să uităm cuvîntul foamete. Pentru că foametea nu este o 
fatalitate, ci consecința unei stări de înapoiere, moștenită 
din trecutul colonial A învinge foametea înseamnă a învinge, 
în primul rînd, cumplita moștenire a acestui trecut.

De la tribuna O.N.U., în actuala dezbatere privind de
zarmarea, reprezentantul României sublinia ; „Irosirea unor 
imense resurse umane și materiale pentru scopuri militare 
apare și mai irațională dacă este raportată la situația eco
nomică și socială din lume, dominată de agravarea drama
tică a decalajelor, perpetuarea subdezvoltării în zone întinse 
ale globului - ceea ce face și mai fragilă securitatea inter
națională".

Apelurile adresate rațiunii se înmulțesc. Și, totuși, pașii 
efectivi pe drumul către dezarmare întîrzie. Miliardele de 
dolari continuă să fie măcinați în malaxorul înarmării, iar 
milioane de oameni continuă să fie înfrînți fără speranță in 
bătălia foametei, o infrîngere care se plătește cu viața. Sche
letele care rătăcesc pe șoselele Etiopiei ar trebui să nu fie 
ignorate în palatul de sticlă de la O.N.U. Fotografiile din 
„Der Stern" le-aș proiecta mereu în sala dezbaterilor despre 
dezarmare.

O știre de la O.N.U. și un reportaj din Etiopia. Rîndurile 
culese la linotip pot avea darul să ne îndemne să reflectăm 
mai profund la destinul uman și la realitățile planetei.

Unii evaluează la peste 1Q0.000 numărul ce- 
acum. Mai mult de două milioane de oameni 
să moară de foame - avertizează reporterii 

„Der Stern". Două milioane. La care se 
cinci sau șase milioane împinse în ve- 

din Africa.

EUGEN1U OBREA

l

IARNA IN EUROPA
Iarna pare să se fi instalat 

definitiv, în ultimele 48 de ore, 
în întreaga Europă, bucuria pri
melor zăpezi fiind insă însoțită 
de numeroase dificultăți în 
menținerea fluenței traficului 
rutier. In Franța, în multe re
giuni temperatura a coborît sub 
zero grade, iar căderile de ză
padă au fost abundente. La 
Bordeaux, de pildă, temperatu
ra a atins minus 5 grade, ceea 
ce reprezintă nivelul cel mai 
scăzut cunoscut pentru această 
perioadă din 1926, iar pe Coasta 
de Azur și la frontiera cu Italia 
frigul de minus 3 grade a fost 
însoțit de zăpezi care au provo
cat numeroase întreruperi ale 
circulației, îndeosebi a cami
oanelor de tonaj greu.

In Italia au fost semnalate, 
de asemenea, temperaturi în jur 
de minus 7—3 grade la Bolzano 
și Pisa, iar ninsorile sînt abun-

dente la înălțimea de peste 500 
metri, în timp ce în Republica 
Federală Germania aproape în
treg teritoriul țării este acope
rit de un strat de 13—15 cen
timetri. în Austria, Grecia, 
Cehoslovacia, termometrul se 
menține în jur de zero grade și 
ninsorile cad în continuare în 
aproape toate zonele acestor 
țări, în timp ce în Polonia tem
peratura se menține în jur de 
minus 15 grade, iar stratul de 
zăpadă depășește în multe locuri 
16 centimetri.

Excepție de la această regulă 
„continentală" fac, pînă în pre
zent, Marea Britanie și Olanda, 
unde se mențin caracteristicile 
toamnei în timp ce în Portuga
lia temperatura este pozitivă — 
peste 15 grade — soarele stră
lucește în tot timpul zilei, iar 
oamenii se plimbă în haine de 
primăvară.

energia electrică
• ZILELE ACESTEA A A- 

VUT LOC LA MOSCOVA cea 
de-a 39-a ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru 
energie electrică. La lucrări au 
participat delegații din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Re
publica Cuba, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară și U.R.S.S. în con
formitate cu Convenția dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iu
goslavia, la ședință a participat 
și o delegație din R.S.F. Iugo
slavia.

Comisia a examinat principa
lele tendințe ale dezvoltării e- 
lectroenergeticii pe perioada 
pînă în 1990, în conformitate cu 
prevederile Programului com
plex, propunerile de colaborare 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
interesate în acest domeniu, 
precum și principalele tendințe 
de perspectivă ale dezvoltării 
sistemelor energetice interco
nectate ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și propunerile pentru 
extinderea și adîncirea colabo
rării în această direcție.

Comisia a dezbătut principa
lele probleme referitoare la cre
area de către țările interesate 
prin colaborare a unei puterni
ce rețele de înaltă tensiune de 
750 kV, în vederea conectării 
părții europene a sistemului e- 
nergetic al U.R.S.S. cu sisteme
le energetice ale țărilor mem
bre.

Conducta de pe întinderile

de gheată
O construcție îndrăzneață»De la Prudhoe Bay la Valdez,străbătînd 1280km

• 24 miliarde barili de petrol sub calota albă
Prin aprobarea masivă din Camera Repre

zentanților a fost dat, practic, startul în con
struirea conductei transaiaskane, unul din cele 
mai mari proiecte de acest gen din lume.

Proiectul îndrăzneț de 
plantare a 
de 1 280 de 

să străbată — de 
— întinderile de 
laskăi, trecînd 
înalți și 147 de cursuri de 
și parcurgînd trei zone seismi
ce, active, s-a născut sub impe
riul unei necesități : asigurarea 
unei cît mai rapide și mai si
gure căi de transport pentru 
marile bogății petroliere de la 
Prudhoe Bay.

Atunci cînd, în urmă cu șapte 
ani, cîteva zeci de reprezentanți 
ai marilor concerne petroliere 
au venit Ia Anchorage la o ma
re licitație disputîndu-și adju
decarea drepturilor de explora
re și foraj în nordul alaskan, 
guvernatorul Alaskăi, Keith Mi
ller, exclama patetic: „Avem 
întîlnire cu visurile noastre. Cel

exploatare a pungilor de petrol 
aflate sub masiva calotă de 
gheață au fost de la început e- 
vidente, tot atît de evidentă a 
fost dificultatea de a se realiza 
un mijloc de transport a petro-

im
unei conducte 
kilometri, care 
la nord la sud 
gheată ale A- 
peste munți

apă

mai sărac stat al S.U.A. are 
șansa să devină unul din marii 
producători de aur negru". Pe 
atunci o asemenea viziune apă
rea cam hazardată. între timp 
masivele explorări pe o foarte 
largă arie la North Slope au 
conturat mai exact dimensiunile 
„rezervelor" petroliere ce se as
cund sub ghețurile Alaskăi. în 
Golful Prudhoe, de-a lungul 
coastei nordice a peninsulei A- 
laska, sub un strat de ghețuri 
perene, la o adîncime variind 
între 2 000 și 4 000 de metri se 
află cel mai mare zăcămînt de 
țiței identificat vreodată în A- 
merica de Nord: 24 miliarde 
barili de primă calitate (un ba
ril e echivalent cu 158,98 litri) 
dintre care cel puțin 10 miliar
de se adaptează proceselor nor
male de extragere.

Dacă dificultățile de forare șl

-4 KlâMm

Traseul conductei transaiaskane
(Hartă reprodusă din 

revista DER SPIEGEL)

Aspect din Belgrad.

Cancelarul Willy Brandt a 
declarat, marți, în fața 
grupului parlamentar social
democrat, că R. F. Germania 
va cunoaște în următoarele 
șase luni o reducere de 20 ja 
sută a importurilor de petrol, 
De asemenea, cancelarul a 
anunțat pentru joi o decla
rație guvernamentală, care 
va stabili un plan de măsuri 
în scopul asigurării aprovizio
nării cu energie a țării. Tot 
joi, în Bundestag dezbaterile 
vor fi consacrate probleme
lor actualei crize mondiale 
de energie și folosirii eco
nomicoase a rezervelor exis
tente.

lulu! spre oentrele industriale 
din S.U.A.

Au fost avansate trei proiecte., 
alternativă :
• General Dynamics Corpo

ration a prezentat un proiect 
de transportare a petrolului cu 
tancuri submarine cu propulsie 
atomică ; asemenea vase de 
mare capacitate ar putea trans
porta sub ghețurile Mării de 
Nord petrolul trecînd pe la Cer
cul Polar. Costul proiectului : 
5 miliarde dolari. Principalul 
inconvenient : construirea flotei 
respective ar dura minimum 
zece ani.

• Humble Oil and Rafining 
Corporation a experimentat fo
losirea vasului de 115 000 tone 
„Manhattan" ca spărgător de 
gheață. Experiența efectuată in 
1969, timp de patru luni, nu a 
dat însă satisfacție. Șl proiectul 
care propunea eonstruirea unei 
flote de spărgătoare de gheață, 
cu o valoare totală de 4 mili
arde de dolari, a fost abandonai 
(cu atît mai mult c« cît con
struirea unui mare port la 
Prudhoe Bay ridica probleme 
tehnice cvasi insolubile).

• Un grup de șapte companii 
petroliere au înființat societa
tea „Trans Alaska Pipeline 
System" (T.A.P.S.) care și-a 
propus oonstruirea unei con
ducte petroliere menite ■ să asi
gure transportul petrolului de 
la Prudhoe Bay la apele libere 
de ghețuri din sud, avînd ca 
punct terminus portul Valdez la 
Pacific. Această variantă, al că
rei cost preliminat e evaluai 
actualmente, ia 4,5 miliarde do
lari, a apărut ca soluția cea mai 
operativă. Singurele rezerve 
care s-au manifestat față de 
„soluția conductei" au fost cele 
referitoare la pericolele de po
luare pe care le-ar aduce res
pectiva construcție într-o regn>-

Raționalizarea combustibililor 

fin Suedia
Guvernul Suediei 

a hotărît raționaliza
rea consumului de 
benzină, începînd 
din luna ianuarie 
1974, și, imediat, te- 
ducerea cu 25 la su
tă a livrărilor de 
combustibil folosit în 
industrie și la încăl
zitul casnic, a anun
țat marți ministrul 
comerțului, Kjell- 
Olof Feldt.

Marile companii 
petroliere au preci
zat, la rîndul lor, că 
aprovizionarea cu 
produse petroliere a 
Suediei va fi redusă 
luna viitoare cu 10 
la sută la benzină, 
15 la sută la com
bustibilul industrial 
și 20 la sută mini
mum la combustibi
lul folosit pentru în
călzitul casnic.

Pe de altă parte,

ministrul Feldt a 
precizat că în ziMtu 
următoare vor fi c6*>- 
tribuite cartele spe
ciale pentru procu
rarea benzinei tutu
ror proprietarilor da 
automobile. El a a- 
nunțat că guvernul 
suedez pregătește 
un plan de măsuri 
destinate să reducă 
și consumul energe
tic în locuințe, bi
rouri și magazine.

ne aproape virgină. „Din mo
ment ce petrolul va ieși la su
prafață la o temperatură de cir
ca 40 de grade — se arată în
tr-un studiu recent — exista 
riscul unei topiri a gheții din 
jur. Aceasta ar putea compro
mite stabilitatea conductei fixate 
pe ea. în acest caz s-ar putea 
produce pierderi de petrol și 
poluări".

Penuria crescîndă de petrol a 
determinat, totuși, o opțiune în 
favoarea proiectului conductei 
transaiaskane capabilă să asi
gure într-un timp mai scurt re
zolvarea problemei transportu
lui „aurului negru" din Alaska. 
Dînd cale liberă construcției, 
geologii de la Ministerul de In
terne al S.U.A. au înaintat însă 
T.A.P.S. o listă de „80 de mă
suri obligatorii de siguranță 
împotriva poluării", cea mai 
impozantă listă de restricții im
puse vreodată unei întreprin
deri particulare la realizarea u- 
nui proiect. Directorul executiv 
al lui „Trans Alaska Pipeline

System", > Carter Barcus, a de
clarat, însă, într-o conferință de 
presă că T.A.P.S. „are toate 
mijloacele și soluțiile tehnolo
gice oare să asigure construirea 
conductei cu un minimum de 
riscuri de poluare". El a afirmat 
că aproape jumătate din tuburi
le de oțel necesare (cu un dia
metru de 1,22 metri) coman
date firmelor japoneze sînt deja 
transportate în Alaska în punc
tele principale ale traseului 
conductei (Valdez, Fairbanks și 
Prudhoe Bay; șt că lucrările 
propriu-zise pot începe ime
diat. „Cel mai tîrziu în septem
brie 1976 — a âpreciat Barcus 
—- petrolul de Ia Prudhoe Bay 
va curge prin conductă în 
tancurile petroliere ancorate Ia 
Valdez". Calculele preliminate 
arată că spre sfîrșitul actualu
lui deceniu petrolul „drenat" 
prin conducta transalaskană va 
acoperi 10 la sută din necesarul 
de atunci al S.U.A,

P. NICOARA

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclnteli". Tel x 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se faa la oficiile poștale și dltuzorU din întreprinderi ti Instituții — Tiparul : Combinatul poligrafia „Casa Sein teii". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA*4 — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Gri vițel or. 64—86 POB - 200L


