
BibUof'-’i MunicW'f'"! Deffl
SA’a OF. 1

Proletari din toate țările uniți-vă I

ANUL XXIX, SERIA II, Nr. 7631 8 PAGINI —30 BANI SÎMBĂTĂ 1 DECEMBRIE 1973

Z UCRÂ RIL E SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NA ȚIONALE

ÎNSEMNĂRI

Vineri dimineața au început 
lucrările sesiunii a Xl-a a celei 
de-a Vl-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

înaltul for legislativ al țării se 
reunește după desfășurarea lu
crărilor Plenarei comune a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, pre
cum și a Plenarei Consiliului 
Național al Frontului Unități' 

\ Socialiste, care au dezbătut pe 
larg obiectivele dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării noastre pe 
anul vntoi și au aprobat în una
nimitate prevederile planului și 

^-bugetului pe 1974, au luat ho- 
tărîri, în spiritul cuvîntărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
probleme de o deosebită impor
tanță privind mersul mereu as
cendent af societății noastre, pe 
coordonatele stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națjonală ale partidului.

Sesiunea s-a deschis la ora 
10,00 dimineața. în sala Palatu
lui Marii Adunări Naționale, ală
turi de deputați, sînt prezenți, 
ca invitați, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, reprezentanți ai oame
nilor muncii, personalități ale 
vieții economice, științifice și 
culturale, ziariști români și 
străini.

Sînt de fața șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. Este, de asemenea, pre
zent Pio Carlo Terenzio, secre
tarul general al Uniunii Inter
parlamentare.

La intrarea în sala de ședințe, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat sînt întîmpinați cu pu
ternice și îndelungi aplauze de 
participant^ la lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale.

în lojile oficiale au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Vir-, 
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănăla- 
che, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu.

în loja din stînga se află 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în memo
ria deputaților Mihail Roșianu și 
Grigore Marteș, care s-au stins 
din viață în perioada de timp 
care a trecut de la ultima se
siune.

în unanimitate, deputății au 
aprobat ordinea de zi:

1. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1974;

2. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat pe 
anul 1974;

3. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat;

4. Proiectul, de lege privind 
rechiztfiile;

5. Proiectul de lege privind 
controlul financiar preventiv;

La primul punct de pe ordi
nea de zi, tovarășul Manea Mă
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președinteie 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1974,

In numele Biroului Marii A- 
dunări Naționale, tovarășul Ște
fan Voitec propune ca, avînd în 
vedere legătura strînsă dintre 
Planul național unic de dezvol
tare economico-socială și Buge
tul de Stat, expunerile la pro
iecte să se facă în continuare, 
iar dezbaterile generale să fie 
comune, urmînd ca discuția pe 

articole și votarea să se facă se
parat.

Marea Adunare Națională a a- 
probat această propunere.

în continuarea lucrărilor, tova
rășul Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, a prezentat expu
nerea la Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului de Stat 
pentru anul 1974.

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

Deputatul Aurel Vijoli, pre
ședintele Comisiei economico- 
financiare, a prezentat raportul 
acestei comisii și al celorlalte co
misii permanente ale Marii Adu
nări Naționale, care au exami
nat proiectele de legi în discuție.

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

Au luat cuvîntul tovarășii : 
Vasile Vîlcu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R. ; Traian Duda?, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 

de Mașini Grele ; Vasile Belizna, 
director general al Centralei in
dustriale de fire și fibre chimice 
Săvinești, județul Neamț ; Do
rina Ceguș,' inginer la Uzinele 
textile „Moldova" Botoșani; Ma
rin Vasile, prim-secretar al Co
mitetului județean Ialomița al 
P.C.R.; Alexandru Heinrich, 
adjunct al ministrului aprovizio
nării tehnico-materiale și con
trolului și gospodăririi fondu
rilor fixe; Ștefan Tripșa, 
prim-maistru oțelar Ia Com
binatul siderurgic Hunedoa
ra, Erou al Muncii Socialiste ; 
Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare 
și apelor; Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. ; Elisabeta Moszorjak, 
maistru rihtuitor la întreprin
derea de piele și încălță
minte „Crișul" Oradea ; loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie ; Constanța Neculai, in
giner la C.A.P. Rușețu, județul 
Buzău ; Ion Stănescu, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R.; Ioan Viorel 
Cerghizan, directorul Termocen
tralei Luduș-Iemut, județul Mu
reș ; Nicolae Doggendorf, direc
torul S.M.A. Orțișoara, județul 
Timiș.

Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale se reiau sîmbătă 
dimineața.

(Agerpres)

INTERVIUL
acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
revistei rfBusiness Week" din S. U. A.

După cum s-a mai anunțat, Ia 19 noiembrie președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe ziaristul John Pearson, redactor 
șef adjunct al revistei „Business Week" din S.U.A., căruia i-a 
acordat următorul interviu ;

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, timp de peste 
două decenii, economia Româ- 

' niei s-a dezvoltat intr-un ritm 
de peste 9 la sută pe an, în- 
registrînd astfel cea mai înal
tă creștere din lume. Cărui 
factor atribuiți dumneavoas
tră această realizare, în com
parație cu ritmurile mai lente 
de dezvoltare înregistrate în 
alte țări, atît socialiste cît și 
capitaliste ?

RĂSPUNS : într-adevăr, în 
ultimii 20 de ani, economia ro
mânească și îndeosebi industria 
au cunoscut un ritm înalt de 
dezvoltare. Aceasta se datorește, 
în primul rînd, faptului că 
România se afla la un nivel de 
dezvoltare economică destul de 
înapoiat și, ca atare, au trebuit 
făcute eforturi serioase pentru 
a asigura o ridicare generală a 
țării din punct de vedere eco
nomic și îndeosebi din punct de 
vedere industrial. Factorul ho- 
tăritor consider însă că a fost 
existența orînduirii socialiste, 
care permite concentrarea mij
loacelor materiale, financiare și, 
în primul rînd, a celor umane, 
în direcția unei dezvoltări rapi
de economico-sociale.

Este cunoscut că, în epoca ac
tuală a revoluției tehnico-știin- 
țifice, sint necesare uriașe mij
loace materiale și financiare și 
totdată o ridicare serioasă a ni
velului de cunoștințe al celor ce 
muncesc, începînd cu muncito
rii calificați și pînă la cadrele 
tehnice superioare, pentru a a- 
sigura dezvoltarea intr-un ritm 1 
intens. Tocmai în această direc- ' 
ție și-a concentrat preocuparea 
România. Dezvoltarea învăță-

Resurse 
de gindire 
economică

ACULIN CAZACU

Pentru comuniști, acțiunea 
socială se întemeiază întot
deauna pe realitate, pe care 
o presupune necontenit ca 
premisă. Pentru ei, de ase
menea, lumea este deopotri
vă domeniu de reflectare și 
de transformare. Realismul 
lor se constituie, așadar, ca 
atitudine față de viață, ca 
mod de a înțelege sensul a- 
cesteia. Ei sînt critici și re
voluționari. Sînt „materia- 
liști practici", cum spunea 
Marx cîndva.

M-arn gîndit la aceasta vă- 
zînd, în zilele din urma, zile 
de bilanț al anului '29, cum 
se adună, compacte, șuvoaie
le gîndirii colective asupra 
destinelor țării și se înfăți
șează, metodic, planul națio
nal unic al dezvoltăm econo
mice și sociale pentru anul 
30 de la eliberare. An ce va 
fi marcat, spre finele sale, la

(Continuare în pag. a ll-a)

venitul național 
în scopul dezvol-
un factor — nu 

puțin impor-

mîntului, științei, culturii a ju
cat un rol important în dezvol
tarea economică și constituie 
totodată unul din marile suc
cese ale României socialiste. A- 
ceasta a reprezentat un factor 
de bază al avîntului economic. 

Ar trebui să menționez că 
România face eforturi serioase, 
alocind din 
30-33 la sută 
tării.

Și, în fine, 
printre cei mai , , 
tanți — este și cel al dezvoltării 
relațiilor internaționale, al cola
borării largi atît cu țările socia
liste, cît și cu alte state, aceasta 
constituind un element deosebit 
de important in condițiile lumii 
de astăzi.

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

RĂSPUNS : Trebuie să men
ționez de la început că, cu toate 
succesele realizate în dezvolta
rea sa economică, România con
tinuă să fie încă o țară în curs 
de dezvoltare în comparație cu 
țările dezvoltate din punct de 
vedere economic.

în ce privește ritmul de dez-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ziaristul

american Nicholas Ludington
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
vineri 30 noiembrie, pe Nicholas 
Ludington, corespondentul per
manent la București al Agenției 
„Associated Press".

Alte organizații județene U.T.C. 
și-au îndeplinit angajamentul 

anual la acțiunile 
de muncă patriotică

• Timiș
Animate de dorința de a în

deplini cu înalt spirit de res
ponsabilitate și abnegație anga
jamentele asumate, de a se for
ma ca sprijin de nădejde a 
partidului in înfăptuirea politi
cii sale de dezvoltare multila
terală a societății soeiâliste, or
ganizațiile U.T.C. din județul 
Timiș raportează că în ziua de

CORNELIU NUȚU 
pr-im-secretar 

al Comitetului județean Timiș 
al U.T.C.

(Continuare în pag. a Vil-a)

COMPETIȚIA

unor țări, el trebuie 
desigur, cu nivelul 

care se găsesc aceste
voltare al 
comparat, 
general la _
state. Este de înțeles că țările 
cu o economie puternic dezvol
tată vor cunoaște o creștere re
lativă ceva mai lentă. Pînă la 
urmă, orice dezvoltare trebuie 
să aibă o anumită limită. în de
finitiv, producția materială, oa 
și producția spirituală de altfel, 
trebuie să servească anumitor 
necesități umane.

în ce privește România, apre
ciez că, pentru încă o perioadă, 
ea va trebui să facă eforturi în 
vederea menținerii unui ritm 
înalt de dezvoltare, pentru a re
duce decalajul dintre ea și ță
rile dezvoltate din punct de ve
dere economic și a asigura un 
asemenea nivel economic incit 
să poată satisface în condiții tot 
mai bune cerințele întregului 
popor. -Pe măsură ce acest de
calaj se va micșora, fără în
doială că și ritmul de creștere 
al României va trebui să se re
ducă treptat. Dezvoltarea în 
ritm înalt nu este un scop în 
sine pentru noi, ci un mijloc de 
a asigura făurirea unei societăți 
socialiste avansate, care să sa
tisfacă în bune condiții cerințele 
umane.

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

RĂSPUNS : Volumul mare al 
investițiilor a determinat crește- 

(Continuare în pag. a Vlll-a)

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

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

• Dîmbovița
Utecițtii din județul Dîmbo

vița, continuînd tradiția ce a 
existat pe aceste meleaguri și 
traducînd în practică inițiativa 
Biroului C.C. al U.T.C., lansată 
sub deviza „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", raportează 
realizarea planului anual la ac
țiunile de muncă patrio-

ION IANCU 
prim-secretar 

al Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C.

(Continuare în pag. a Vil-a)

ÎN NUMĂRUL DE AZI

• HOTĂRÎREA PLENAREI COMUNE A COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Șl CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE cu privire la măsurile 

pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului național unic 
de dezvoltare economică și socială a României pe anul 1974, 

problemele dezvoltării energetice și măsurile de economisire 
a combustibilului și energiei

(IN PAGINILE 3—4)

• HOTĂRÎREA PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIN 27-28 NOIEMBRIE 
1973 cu privire la activitatea internațională a partidului și statului

(IN PAG. A 2-A)

Un lucru îndeobște cunoscut : poți înnoi 
doar ceea ce cunoști, poți aprofunda doar 
ceea ce știi. Nu există niciodată un scop 
ultim ci doar o treaptă a perfecționării con
tinue. Pe acest amplu traiect se înscrie în
săși activitatea noastră politică, din perma
nența acestei perspective luăm act totdeauna 
de marile deschideri de gînd #și idei ale ac
tivității înseși a partidului și statului. Mutată 
în perimetrul concret al muncii și acțiunii 
fiecăruia, competiția aceasta a înnoirilpr, a 

; transformărilor se aseamănă poate cu un in
tim apel la luciditate. Iar în cazuri de ina- 
daptare să zicem — ceea ce nu exclude, 
adesea, și situațiile de incom
petență I - apelul la luciditate 
e un îndemn la cunoaștere. Și 
aceasta pentru simplul motiv că 
ne mai întîlnim, deseori încă, cu 
situații cînd, după o veche formulă, fondul 
unora dintre probleme este sacrificat pito
rescului formelor. Gîndirea lehuză, amețită, 
trece pe lingă tîmple și-l lasă pe insul nostru 
plutitor pe meandre de negură sau urcat în 
scări, medieval, ca un călăreț. Omul nostru 
vrea și cere forme: e bine ceea ce s-a făcut, 
dar, uite, treaba suferă încă de minusuri (tipii 
cresc, s-au intelectualizatI) și parcă (citiți si
gur) ar trebui să ne orientăm altfel, sâ ne mai 
gîndim, să mai studiem etc., etc., etc. Și pun 
pe cineva să li se facă legătura cu niște 
lucruri mai vechi, cu niște forme care, în 
știința lor despre viață, se dau de-a dura 
parcă, cota să se spargă. Le umflă cum ai 
umfla un cauciuc și le peticesc și le curăță 
și le dau drumul pe teren, fiecare să aleagă,

k__________________ ____________

A. I. ZĂINESCU

fiecare să ia. L-am văzut pe unul din aceș 
tia, mai zilele trecute, împăunat și țanțoș, 
aterizînd ca o ghiulea. Intr-un loc, furnica; 
de oameni care aveau precis ce face și stîn 
jeneala care a urmat se datora evident nu 
acestei neașteptate sosiri cît mai ales faptu
lui că insul nostru n-avea nimic ce să facă 
acolo, nici n-avea ce să spună.

Timpul se golea evident și suna a tablă și 
trecea. E bine ce se face a zis - și cei pre
zenți au surîs, cunoșteau fraza, știau și ce-o 
să urmeze - e bine dar ar trebui niște for
me mai vioaie, mai... Moment penibil în 

care privirile se înfigeau unele 
într-altele și coborau. Nu vreau 
să intru acum în detalii, pro
blema cred că e mult mai se
rioasă și merită un tratament 

special. Voi încerca altădată. Fiindcă există 
un adevărat cult al formelor și poate că nu 
acesta ar fi totuși lucrul cel mai rău. Există 
însă un cult formal al formelor care ascunde 
cel mai adesea incompetența și o întronează 
administrativ, macerînd și timp și energie și 
inițiative într-un fel de alergătură fără rost. 
Se caricaturizează astfel însăși ideea de 
muncă și aceasta mai ales atunci cînd, prin 
astfel de mijloace, tipii de o asemenea fac
tură apar în postura de a controla munca. 
Soluția ar fi ca mai înainte de aceasta să fie 
ei înșiși întrebați dacă știu să muncească 
sau, cum credeți, să fie ei înșiși puși să 
muncească. Adică, în competiția în care sîn- 
tem angajați, să trecem din cînd în cînd niș
te examene.
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1. Plenara Comitetului Cen
tral aprobă în unanimitate 
activitatea internațională a 
partidului și statului prezen
tată în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
își însușește întru totul analiza 
și aprecierile cu privire la 
principalele fenomene și ten
dințe pe arena mondială.
* Plenara constată că evoluția 

evenimentelor din această pe
rioadă, procesele petrecute pe 
plan mondial, modificările 
produse în raportul de forțe au 
confirmat și confirmă pe de
plin justețea principiilor și 
orientărilor fundamentale for
mulate de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului în domeniul poli
ticii externe.

Plenara relevă cu satisfacție 
că bilanțul activității bogate 
și multilaterale desfășurate 
de România socialistă în stric
tă conformitate cu aceste 
principii și orientări, acțiunile 
întreprinse de Româhia în 
slujba cauzei socialismului, 
păcii și colaborării interna
ționale, aportul constructiv la 
soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității au 
contribuit la consolidarea 
tendințelor pozitive în viața 
internațională, au făcut să 
drească prestigiul patriei 
noastre în lume, au adus Re
publicii Socialiste România 
noi și noi prieteni pe toate 
meridianele globului.

2. Plenara aprobă pe deplin 
activitatea desfășurată pe plan 
internațional de conducerea

• partidului de Comitetul Exe
cutiv și de Prezidiul Perma
nent ale C-C- al P.C.R., de 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

In mod deosebit plenara 
subliniază contribuția hotărî- 
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu - la elaborarea linii
lor directoare și 1a înfăptuirea 
practică a politicii externe a 
României socialiste, profun
zimea analizelor și realismul 
aprecierilor făcute de secreta
rul general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
înalta sa responsabilitate și 
principialitate în îmbinarea 
îndatoririlor interne și inter
naționale ale partidului și sta
tului. Inițiativele. contactele 
internaționale, vizitele între
prinse de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în diferite țări ale 
lumii au determinat rezultate 
rodnice în adîncirea relațiilor 
de prietenie cu celelalte țări 
socialiste, cu partidele comu
niste. cu alte partide și orga
nizații muncitorești, democra
tice. progresiste, au dus la in
tensificarea legăturilor cu sta
tele angajate pe calea dezvol
tării independente din Africa, 
Asia, America Latină, cu miș
cările de eliberare națională, 
cu forțele revoluționare, anti- 
imperialiste; totodată, aceste 
vizite au marcat contribuții 
de seamă la statornicirea unor 
noi raporturi între state, ba
zate pe principiile dreptului 
internațional, la promovarea 
procesului de destindere, la 
cauza păcii, cooperării și înțe
legerii între popoare.

3. Plenara reliefează cu sa
tisfacție adîncirea în conti
nuare a prieteniei și alianței 
frățești dintre România și ce
lelalte țări socialiste, amplifi
carea legăturilor de colabo
rare in cele mai diverse do
menii de activitate. O contri
buție de seamă au adus în a-
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cu privire
ceasta direcție numeroasele 
contacte și convorbiri. întîlniri 
și schimburi de vederi cu con
ducători de partid și de stat 
din aceste țări.

Plenara dă o inaltă apreciere 
activității desfășurate de secre
tarul general al partidului la 
intilnirea prietenească a con
ducătorilor partidelor comu
niste și muncitorești din unele 
țări socialiste care a avut loc 
în Crimeea în vara acestui an. 
In același timp, întîlnirile și 
convorbirile cu conducători de 
partid și de stat ai altor țări 
socialiste, din Europa. Asia și 
America Latină, au contribuit 
la întărirea relațiilor recipro
ce de prietenie și colaborare 
tovărășească, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei ge
nerale a socialismului si păcii.

Comitetul Central apreciază 
pozitiv participarea României 
la activitatea C.A.E.R., contri
buția la perfecționarea 
și adîncirea cooperării econo
mice, în producție și tehnico- 
științifice dintre țările mem
bre, la aplicarea în viață a 
prevederi lor „Programului 
Complex", în scopul înfloririi 
fiecărei economii naționale, al 
egalizării nivelurilor de dez
voltare economică a țărilor 
membre. în același timp, ple
nara relevă extinderea colabo
rării economice și tehnico-ști- 
ințifrce între România și cele
lalte țări soc aliste, în intere
sul accelerării progresului fie
cărei națiuni socialiste, al în
tăririi forțelor sistemului mon
dial socialist în ansamblu.

Partidul Comunist Român. 
Republica Socialistă România 
vor acționa și pe viitor, cu 
consecvență, pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor de 
strînsă prietenie cu toate ță
rile socialiste, pe baza .princi
piilor marxism-leninismuîui și 
internaționalismului proletar, 
ale respectării Independenței 
și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și 
întrajutorării frățești. Parti
dul și statul nostru vor de
pune în continuare toate e- 
forturile pentru întărirea u- 
nității țărilor socialiste, că 
factor de uriașă însemnătate 
al coeziunii întregului front 
antiimperialist mondial.

4. Plenara salută progresele 
marcante înregistrate în ex
tinderea și adîncirea relațiilor 
de prietenie și de colaborare 
multilaterală între România 
și țările care au pășit pe calea 
dezvoltării independente.

O strălucită manifestare a 
activității țării noastre în a- 
ceastă direcție a constituit-o 
vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu într-un șii 
de state ale Americii Latine, 
urmînd vizitelor întreprinse 
anterior în Asia și Africa. în- 
sușindu-și întru totul aprecie
rea Comitetului Executiv,

la activitatea internațională a partidului și statului
Plenara Comitetului Central 
subliniază că ț>rin rezultatele 
deosebit de pozitive, prin con
vorbirile cu conducătorii sta
telor respective, cu reprezen
tanții partidelor de guvernă- 
mînt și ai altor partide pro
gresiste $i democratice, prin 
declarațiile comune și cele
lalte documente semnate, prin 
întîlnirile cu păturile cele mai 
largi ale populației, această 
vizită s-a înscris ca un mo
ment de cea mai mare itnpor- 
tanță în activitatea interna
țională a României socialiste, 
ca o puternică expresie a soli
darității • militante cu țările 
angajate pe calea dezvoltării 
de-sine-stătătoare, constituind, 
totodată, o contribuție remar
cabilă la afirmarea ideilor so
cialismului, la cauza păcii și 
colaborării în întreaga lume.

Pornind de la faptul că vi
zita a pus bazele unei colabo
rări trainice și îndelungate cu 
aceste țări pe multiple pla
nuri, în spiritul egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc, plenara subliniază nece
sitatea ca ministerele, toate 
instituțiile și organizațiile de 
resort să acționeze pentru re
alizarea în cele mai bune con
diții a prevederilor acorduri
lor și înțelegerilor încheiate, 
corespunzător intereselor oo- 
porului român, cît și intere
selor popoarelor din statele 
vizitate, ale consolidării prie
teniei româno-latino-ameri- 
cane.

Comitetul Central își însu
șește concluziile cuprinse în 

‘cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la răstur
narea prin forță a guvernului 
■constituțional din Chile, apro
bă poziția adoptată de partid 
și guvern față de acest act și 
relevă importanța învățămin
telor exprimate în cuvîntare 
pentru dezvoltarea luptei re
voluționare a popoarelor..

Comitetul Central sublinia
ză că Partidul Comunist Ro
mân. România socialistă vor 
depune și în viitor toate efor
turile pentru întărirea solida
rității internaționaliste cu sta
tele care se dezvoltă indepen
dent, cu forțele politice care 
se pronunță pentru schimbări 
sociale progresiste. înnoitoare, 
pentru principii de organizare 
socialistă a societății, pentru 
libertatea popoarelor, pentru 
dreptul fiecărui popor de a-și 
exercita suveranitatea asupra 
resurselor naționale și a-și 
alege căile evoluției istorice 
potrivit propriei voințe, fără 
nici un amestec din afară-

5. Plenara reliefează consec
vența cu care partidul și gu
vernul țării noastre își mani
festă solidaritatea și acordă 
un sprijin multilateral mișcă
rilor de eliberare națională, 
luptei pentru libertate a po
poarelor aflate încă sub do
minație colonială. Numeroa
sele contacte și convorbirile 
purtate cu conducători ai a- 
cestor. mișcări, recunoașterea 
din primul moment a noului 
stat independent Guineea-Bis- 
sau și stabilirea de relații di
plomatice, semnarea Declara

ției comune cu Partidul Afri
can al Independenței din a- 
ceastă țară se înscriu ca ex
presii elocvente ale politicii 
României de deplină solidari
tate cu cauza dreaptă a eli
berării popoarelor.

Plenara subliniază că Ro
mânia va acorda în continuare 
întregul său sprijin mișcări
lor de eliberare națională, 
pentru lichidarea cu desăvîr- 
șire a oricăror forme de asu
prire colonială și abolirea de
finitivă a practicilor neocolo- 
nialiste, discriminărilor rasiale 
și politicii de apartheid, pen
tru desființarea oricăror for
me de asuprire, dominație și 
jefuire a altor popoare, pen
tru întărirea legăturilor dintre 
mișcarea comunistă interna
țională și mișcările de elibe
rare națională.

6. Comitetul Central își ex
primă aorobarea față de acti
vitatea țării noastre pentru 
dezvoltarea continuă, în spi
ritul coexistenței ^pașnice, a 
relațiilor de colaborare cu 
toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire social-po- 
litică. Un rol deosebit în a- 
ceastă direcție l-au avut vizi
tele, contactele la nivelul cel 
mai înalt, la alte nivele și 
convorbirile cu reorezentanți 
de răspundere dintr-un mare 
număr de state, inclusiv state 
capitaliste dezvoltate. Decla
rațiile solemne comune, tra
tatele și înțelegerile încheiate 
cu aceste prilejuri au stabilit 
baze trainice pentru adîncirea 
colaborării reciproc avanta
joase, constituind, în același 
timp, contribuții importante 
la îmbunătățirea generală a 
climatului politic și înțelege
rea între națiuni, la afirmarea 
principiilor unor noi relații 
între state, la stimularea 
cursului spre destindere in
ternațională.

Plenara C.C. al P.C.R. ex
primă’hotărîrea României so
cialiste de a milita cu energie 
în continuare pentru așezarea 
relațiilor dintre toate statele 
lumii pe temelia principiilor 
suveranității și independenței 
naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea 
cu folosirea forței, avantaju
lui reciproc și respectului mu
tual — principii a căror aoli- 
care constituie garanția sigură 
a dezvoltării libere, înflori
toare, a fiecărei națiuni, a 
conlucrării internaționale rod
nice, în conformitate cu nă
zuințele de pace și bunăstare 
ale întregii umanități.

7, Plenara dă o înaltă apre
ciere activității rodnice și stă
ruitoare desfășurată de con
ducerea partidului și statu
lui, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru instaurarea 
unui climat de securitate și 
pace pe continentul european, 
contribuției active a României 
Ia pregătirea și desfășurarea 
primei și a celei de^-a doua 
faze a Conferinței pentru secu- 
ritatt și cooperare în Europa.

Plenara C.C. al P.C.R. sta
bilește ca România să acorde 
și în viitor o atenție centrală 

înfăptuirii securității europe
ne, să depună toate eforturile 
în vederea desfășurării con
structive a lucrărilor Confe
rinței pentru securitate și 
cooperare în Europa — astfel 
ca aceasta să se finalizeze 
prin documente care să con
sfințească instituirea unui 
sistem precis, riguros și ferm 
de drepturi și îndatoriri, de 
angajamente și obligații reci
proce privind principiile joi
lor raporturi între statele con
tinentului și, totodată, să pre
vadă măsuri corespunzătoare 
pentru aplicarea și respecta
rea lor în practică, îneît fie
care națiune să dobîndească 
garanția dezvoltării sale libe
re, la adăpost de orice agre
siune sau imixtiune, să parti
cipe la intensificarea cooperă
rii intereuropene. neîngrădită 
de nici un fel de bariere ar
tificiale.

Plenara reafirmă convinge
rea fermă a României că 
securitatea europeană nu poa
te fi separată de eforturile 
pentru dezangajarea militară, 
de problemele dezarmării în 
general. Procesul înfăptuirii 
securității europene trebuie 
să ducă la retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state, la reducerea efectivelor 
trupelor naționale, la desfiin
țarea blocurilor și pactelor 
militare opuse, la lichidarea 
diviziunii actuale a Europei. 
Salutînd începerea negocieri
lor de la Viena. plenara Co
mitetului Central își exprimă 
convingerea că la aceste nego
cieri trebuie să participe toa
te statele interesate, să se țină 
seama cu strictețe de dreptu
rile și interesele legitime ale 
tuturor țărilor de pe conti
nent.

8. Pornind de la importan
ța înțelegerilor regionale pen
tru promovarea păcii și secu
rității în Europa și în lume, 
plenara subliniază hotărîrea 
României de a acorda în con
tinuare o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor de bună 
vecinătate între țările din 
Balcani, transformării acestei 
regiuni intr-o zonă a păcii, 
prieteniei și conlucrării rod
nice între popoare, fără arme 
nucleare

9. Comitetul Central al 
P.C.R exprimă satisfacția în
tregului partid și a întregului 
popor român pentru contribu
ția activă adusă de România 
la rezolvarea în ’spiritul păcii 
și înțelegerii între națiuni a 
marilor probleme internațio
nale, pentru hotărîrea cu care 
țara noastră militează în ve
derea stingerii tuturor foca
relor de încordare, soluționă
rii pe cale politică, prin tra
tative, a conflictelor și liti
giilor dintre state.

Permanent și ferm solidară 
cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez, a celorlalte po
poare din Indochina, țara 
noastră a salutat cu satisfac
ție Acordurile de la Paris cu 
privire la .încheierea păcii în 
Vietnam, ca și Acordul de re
stabilire a păcii și înțelegerii 
naționale în Laos. România 
va sprijini activ, în continua

re, eforturile poporului Viet
namez pentru consolidarea 
păcii și reconstrucția pașnică 
a patriei sale, pentru dezvol
tare de-sine-stătătoare pe 
calea progresului economico- 
social, va milita mai departe 
pentru restabilirea liniștii în 
întreaga Indochină și crearea 
tuturor condițiilor ca popoa
rele din Vietnam, 'din Cam- 
bodgia și Laos să-și rezolve 
singure problemele, fără a- 
mestec din afară, potrivit pro
priilor aspirații

10. Plenara C.C. al P.C.R., 
examinind cu atenție desfășu
rarea evenimentelor din O- 
rientul Apropiat, apreciază că 
evoluția situației din această 
zonă confirmă încă o dată 
justețea poziției constructive 
adoptate de țara noastră care 
s-a pronunțat consecvent pen
tru soluționarea pe cale po
litică a conflictului, a subli
niat în repetate rînduri că 
menținerea încordării, ner- 
petuarea ocupației de către 
Israel a teritoriilor arabe do- 
bîndite prin forță constituie o 
permanentă sursă de război, 
cu serioase pericole pentru 
cursul destinderii și păcii în 
lume.

Dînd o înaltă apreciere ac
tivității intense, acțiunilor si 
inițiativelor multiple, propu
nerilor si demersurilor între
prinse de conducerea partidu
lui si statului nostru, de tova
rășul Nicolae Ceausescu pe 
lîngă statele implicate direct 
în conflict și pe lîngă nume
roase alte state, plenara apre
ciază că în prezent trebuie 
făcut totul pentru consolida
rea încetării focului, crearea 
unei zone de dezangajare mi
litară și desfășurarea negocie
rilor. spre a se aiunge la o 
soluție ranidă și definitivă în 
Orientul Apropiat. In acest 
scop este necesară trecerea 
neîntîrziată la aplicarea Rezo
luției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967, retra
gerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, in
staurarea unei păci trainice, 
juste, care să garanteze suve
ranitatea și integritatea tutu
ror statelor din aceasă regiu
ne inclusiv a Israelului, re
zolvarea problemei poporului 
palestinian în conformitate cu 
aspirațiile sale legitime. Ple
nara subliniază utilitatea orga
nizării unei conferințe care 
s-ar putea desfășura sub egi
da O.N.U. și la care ar fi ne
cesar să participe, alături de 
părțile interesate, și alte state 
— mari, mijlocii și mici — de 
pe diferite continente, și în
deosebi din Africa șl Europa, 
care doresc și pot aduce o 
contribuție constructivă la 
statornicirea păcii în această 
parte a globului.

11. Plenara apreciază ca 
un imperativ arzător al con
temporaneității încetarea 
cursei înarmărilor, înfăptu
irea dezarmării generale și to
tale și, în primul rind, a dez
armării nucleare.

în conformitate cu acest de
ziderat major, România va ac
ționa în continuare pentru 
realizarea unor progrese efec

tive pe calea dezarmării ge
nerale, pentru adoptarea unor 
măsuri eficiente care să ducă 
la oprirea cursei înarmărilor, 
la înghețarea și reducerea 
treptată a bugetelor militare, 
interzicerea folosirii armelor 
nucleare și a altor arme de 
distrugere în masă, încetarea 
producției lor și distrugerea 
stocurilor existente, lichidarea 
bazelor militare de pe terito
riile altor state și retragerea 
trupelor străine în granițele 
lor naționale, stabilirea de 
zone denuclearizate.

12. Plenara a luat act cu 
satisfacție de inițiativele și 
acțiunile constructive între
prinse de România privind 
creșterea rolului și eficienței 
O N.U. în menținerea și întă
rirea păcii și securității inter
naționale. România va depune 
în continuare toate eforturile 
pentru ca O.N.U. să-și îmbu
nătățească activitatea, să de
vină în mod efectiv forul cel 
mai larg al participării active, 
pe baza deplinei egalități, a 
tuturor statelor la rezolvarea 
problemelor majore ale ome
nirii, să contribuie la întări
rea cursului spre destindere și 
cooperare pe arena mondială.

13. Avînd în vedere gradul 
tot mai accentuat al interde
pendenței statelor și comple
xitatea marilor probleme ce 
confruntă omenirea, plenara 
reafirmă cu putere convinge
rea României că soluționarea 
acestor probleme trebuie să 
fie rodul . conlucrării întregii 
comunități mondiale, cu parti
ciparea egală în drepturi a tu
turor tarilor, indiferent de o- 
rînduirea socială, mărimea te
ritoriului și a populației, forța 
economică sau militară.

Totodată, plenara subliniază 
că o cerință de importanță 
esențială pentru adîncirea 
procesului de destindere, pen
tru înfăptuirea dezarmării, a- 
bolirea practicilor imperia
liste, pentru soluționarea pro
blemelor mari ale contempo
raneității în concordanță cu 
interesele popoarelor este par
ticiparea mai intensă a mase
lor populare la viața inter
națională. In zilele noastre 
este un imperativ arzător ca 
opinia publică să-și facă au
zit glasul cu și mai multă 
fermitate, ca popoarele lumii 
să-și intensifice lupta pentru 
apărarea intereselor lor, să 
impună respectarea voinței și 
aspirațiilor lor de libertate, 
pace și progres.

14. Comitetul Central acor
dă o înaltă apreciere activită
ții desfășurate de Partidul 
Comunist Român pentru dez
voltarea relațiilor de solidari
tate și prietenie tovărășească 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești.

Numeroasele întîlniri și con
tacte internaționale ale parti
dului nostru, vizitele recipro
ce la diferite niveluri schim
burile de experiență, declara
țiile comune semnate cu un 
mare număr de partide fră

țești reprezintă expresii vii ale 
politicii profund internaționa
liste a Partidului Comunist 
Român de dezvoltare a co
laborării și întărire a unită
ții mișcării comuniste și mun
citorești mondiale. Plenara 
hotărăște ca Partidul Comu
nist Român să acționeze in 
continuare, cu consecvență, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de solidaritate în cadrul miș
cării comuniste internaționale 
pe baza principiilor autono
miei fiecărui partid, elaborării 
de-sine-stătătoare a liniei poli
tice, interne și externe, a ega
lității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne. în spi
ritul stimei și respectului reci
proc. Această linie de activi
tate răspunde în cel mai înalt 
grad cerințelor unității, întru- 
cit aplicarea strictă a acestor 
principii reprezintă condiția 
unei coeziuni noi, trainice a 
mișcării comuniste.

15. Plenara exprimă deplina 
sa aprobare față de acțiunile 
întreprinse de partidul nostru 
în vederea dezvoltării relați
ilor cu partidele socialiste șl 
social-democrate. Această ac
tivitate răspunde cerințelor 
majore ale contemporaneității, 
care reclamă intensificarea 
colaborării între comuniști și 
socialiști, în vederea întăririi 
rolului tot mai important pe 
care îl joacă în lumea de as
tăzi clasa muncitoare și orga
nizațiile sale politice.

Plenara relevă cu satisfacție 
dezvoltarea relațiilor Parti
dului Comunist Român cu un 
număr însemnat de partide 
de guvemămînt din noile sta
te independente, cu alte parti
de și organizații democratice, 
progresiste din întreaga lume.

Relevînd consecvența cu 
care P.C.R. își îndeplinește 
rolul de detașament activ al 
marelui front revoluționar 
mondial, plenara stabilește ca 
partidul să urmeze în conti
nuare linia dezvoltării mereu 
mai ample a colaborării cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, 'Socialiste și so
cial-democrate, cu toate for
mațiunile și organizațiile po
litice care se pronunță pentru 
socialism și comunism, pentru 
progres social, pentru apăra
rea intereselor fundamentale 
ale popoarelor, pentru pace, 
libertate și înflorirea civiliza
ției umane.

In spiritul unității dialectice 
dintre sarcinile dezvoltării e- 
conomico-sociale interne și 
îndatoririle internaționaliste, 
plenara subliniază însemnăta
tea internațională a marilor 
succese obținute de poporul 
român în construcția socia
listă, care se bucură de un 
larg interes și asigură crește
rea continuă a prestigiului 
României în lume demonstrînd 
ce poate face un popor stăpîn 
pe destinele sale, hotărit să 
depună toate eforturile pentru 
bunăstarea și fericirea sa, 
pentru făurirea unei vieți 
demne, libere și independente.' 

Plenara exprimă hotărîrea 
partidului de a desfășura in 
continuare o activitate inter
națională tot mai amplă, în 
vederea promovării mai de
parte a politicii externe sta
bilite de Congresul al X-lea, 
potrivit intereselor funda
mentale, ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în România, promovării 
cauzei socialismului și comu
nismului în lume, împlinirii 
aspirațiilor supreme de pace, 
bunăstare, libertate și progres 
ale întregii umanități.

55 DE ANI DE LA REALIZAREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN 

Piatră de hotar în dezvoltarea României moderne
.,,1 decembrie 1918. La 

Alba lulia, intr-o impresio
nantă adunare populara, 
peste 100 000 de oameni, ve- 
riiți din toate ținuturile tran
silvănene, animați de dorința 
fierbinte de a se uni cu țara 
și încurajați de puternicele 
manifestări de solidaritate 
organizate de masele popu
lare din aproape toate ora
șele și satele patriei noastre, 
au consfințit unirea Transil
vaniei cu România, eveni
ment care a marcat realiza
rea statului unitar român.

Premisele actului istoric de 
la 1 decembrie 1918 s-au 
conturat încă din vremurile 
îndepărtate ale istoriei noas
tre. Omogenitatea structurii 
economice, sociale și cultu
rale a întregului teritoriu lo
cuit de români încă din tim
puri străvechi, unitatea de 
limbă, legăturile puternice 
statornicite de-a lungul 
veacurilor între țările româ
ne, în ciuda fărâmițării feu
dale, sînt fapte pe temeiul 
cărora s-a format și s-a con
solidat conștiința unității 
naționale a poporului nos
tru. Izvorîtă din această con

știință, ideea unirii a fost în
scrisă pe stindardul revolu
ționarilor din 1848, core în 
mari adunări devenite istori
ce au scandat : „Noi vrem 
să ne unim cu țara".

Unirea a devenit o cauză 
scumpă a tuturor categoriilor 
sociale din țara noastră, a 
întregului nostru popor. Ea 
s-a impus ca o necesitate 
obiectivă, ca o condiție fun
damentală pentru progresul 
României, pentru prosperita
tea poporului nostru. Primul 
pas hotărîtor spre unificarea 
statală a fost făcut în ianua
rie 1859, cînd istoria patriei 
noastre a consemnat actul 
unirii Moldovei cu Țara Ro
mânească. Acest important 
act istoric a deschis un ca
pitol nou în dezvoltarea pa
triei noastre, impulsionînd 
puternic manifestarea voin
ței românilor dintr-o parte și 
dintr-alta a Carpaților de o 
se uni într-un singur stat. 
Mai ales că în conștiința 
poporului nostru rămăsese 
clară ideea că unirea din 
1859 este doar parțială și că 
ea trebuie consolidată prin 

unirea Transilvaniei cu Ro
mânia.

în 1877, cînd foarte mulți 
români din Transilvania s-au 
înrolat ca voluntari în arma
tă, participînd cu abnegație 
și vitejie la luptele pentru 
cucerirea independenței, o- 
dată cu exprimarea solidari
tății și năzuințelor comune 
ale întregii populații româ
nești s-a reafirmat și voința 
realizării statului național 
unitar român.

La sfîrșitul primului război 
mondial, in condițiile sfârî- 
mării imperiului habsburgic 
și într-un moment în care 
victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie însu
flețea lupta popoarelor pen
tru libertate, independență 
națională și progres social, 
muncitorimea, țărănimea, in
telectualitatea, cercuri îna
intate ale burgheziei, aproa
pe toate clasele și păturile 
societății au trecut deschis 
la înfăptuirea unirii. In toate 
județele, orașele și comu
nele Transilvaniei au fost 
create gărzi naționale ; sute 
de mii de semnături au întă
rit mandatul încredințat ce

lor 1228 de delegați la Ma
rea Adunare de la Alba lu
lia. Peste 100 000 de oameni 
au venit din toate ținuturile 
Transilvaniei, pentru a spri
jini actul unirii. în întreaga 
țară au fost organizate mi
tinguri și adunări de solida
ritate. Așadar, unirea Tran
silvaniei cu România, eveni
ment care, așa cum sub
liniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „a reprezentat o 
adevărată piatră de hotar în 
dezvoltarea României moder
ne", a fost opera întregului 
nostru popor, a întregii noas
tre națiuni.

Unitatea statală făurită 
acum 55 de ani se află as
tăzi, în condițiile construirii 
societății socialiste multila
teral dezvoltate în România, 
pe o treaptă superioară, a- 
ceea a comunității de inte
rese a românilor, maghiari
lor, germanilor, a tuturor cla
selor și păturilor sociale, 
strîns unite în jurul' partidu
lui, constituind o uriașă for
ță motrice a progresului ma
terial și spiritual al patriei.

A. VASILESCU

(Urmare din pag. I)

orele de rod, de cel mai 
mard sfat al comuniștilor, al 
11-lea în descindere istorică. 
Realismul economic și poli
tic al acțiunii de partid se 
naște, se generează constant 
pe temeiul co/îștiinței și miș
cării de masă. în noi, în fie
care din noi și în totalitatea 
noastră, se constituie o domi
nantă a gîndirii economice. 
Concepte ale economiei po
litice, altădată greu accesi
bile, se sparg acum în con
stelații de noțiuni, iar pă
trunderea celor mai mulți 
spre instrumentele minții, 
pentru înțelegerea mecanis
melor vieții, structurilor și 
mf rastruct urilor eco nomi ce, 
este mereu mai largă și mai 
fecundă. Sînt mereu mai nu
meroși oamenii care gindesc 
astăzi în termenii de randa
ment, eficiență, beneficiu, 
rentabilitate, productivitate, 
organizare, disciplină.

Forța materială a ideilor 
economice rezidă în puterea 
lor de a cuprinde masele. Și 
ele au această putere, o pro
bează evident în ultimii ani. 
Pusă în mișcare, gîndirea 
economică a oamenilor preve
de și, după caz, îndreaptă 
minusuri care frînează pro
cese de dezvoltare. Ea pă
trunde spre resurse noi, le 
scoate la iveală și declan

șează prelucrarea lor. Ea 
inovează și răspîndește noul 
pe spații mari, îndemnîncl la 
circumstanță și spirit chib
zuit. Am avut prilejul să 
particip adesea la consfă
tuiri ele producție, la dezba
terea unor cifre de plan, să ' 
studiez unele documente 
scrise, să primesc numeroase

Resurse de
gindire economică

relatări prin interviuri și să 
observ comportamente. Tre
buie să spun că am ajuns 
la concluzia (și convingerea) 
că nivelul la care se înțelege 
astăzi, de către oameni de 
profesii dintre cele mai va
riate, esența faptului și efor
tului economic, este ridicat. 
Mai mult, capacitatea oame
nilor de a face corelații, de 
a lega între ele tendințe și 
împrejurări aparent dispara
te și independente în timp, 
mă determină să cred în pu
tința sporită a tuturor de a 

reconstitui lanțuri obiective 
de cauze ale stărilor econo
mice și de a găsi explicații 
mai nuanțate evenimente
lor care le acompaniază.

Avem însă un învățămînt 
economic de masă, subliniez 
— de masă, — încă firav or
ganizat și extins. Și cred că 
nu este bine. Achizițiile bo

gate ale gîndirii economice a 
maselor s-au obținut în bună 
măsură prin fired lucrurilor, 
cu puțină rigoare de manage
ment. Un învățămînt econo
mic de masă ar exercita pu
ternice funcții politice. Orga
nic îmbinat cu cel ideologic, 
ar stimula deschiderea per
cepției spre faptul economic 
palpabil, spre definirea sa ri
guroasă și. înțelegerea multi
laterală a implicațiilor side, 
în fond, masele —- în cea 
mai largă distribuție socială 
a lor — participă la toate 
fazele elaborării planurilor

și mai durabile, 
i realizarea

de dezvoltare economică și 
socială. In acțiunea lor, în 
cadrele democrației economi
ce, ele implică acte de gin- 
dire și prospecție economică. 
Adîncirea formației lor în a- 
cest sens ar fi, astfel, o cule 
de a dubla mișcarea de des
coperire a unor noi resurse 
în tehnologic și natural cu 
acțiunea de valorificare mai 
amplă a resurselor conștiinței. 
Cunoașterea și acțiunea eco
nomică s-ar îngemăna mai 
strîns, iar efectele lor pro
gresive ar fi mai bogate în 
substanță ș'. ... 
întrecerea pentru _____
cincinalului actual înainte de 
termen are un caracter larg 
popular și probează, explicit, 
capacitatea maselot de a eva
lua realist nu numai posibi
litățile construcției econo
mice ca atare, ci și căile in
tensificării acesteia și învin
gerii timpului prin ritm spo
rit în creație.

Mă gindesc, pentru a con
chide, că amplificarea pon
derii informației și formației 
economice a maselor, a tine
retului în speță, în limitele 
de timp și spațiu ale actua
lelor forme de educație co
munistă, fără exces și lezare 
a timpului liber, ar avea reale 
consecințe pozitive și ar fun
damenta, mai consistent, în- 
sdșh faptul ideologic și poli
tic din conștiința fiecăruia.
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Plenara comună a Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a dezbă
tut, în zilele de 27—28 noiem
brie 1973, proiectul planului 
național unic de dezvoltare 
economică și socială a Româ
niei, proiectul bugetului de 
stat pe anul 1974 și principa
lele probleme ale dezvoltării 
energetice și măsurile de eco
nomisire a combustibilului și 
energiei 
importantă deosebită pentru 
accelerarea progresului gene
ral al țării și ridicarea ni
velului de trai al întregului 
popor.

C.C. al P.C.R. și Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României 
dau o înaltă apreciere ex
punerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, își însușesc în 
întregime aprecierile, orien
tările și sarcinile cuprinse in 
cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului șl adresează 
organelor și organizațiilor de 
partid, conducerilor întreprin
derilor, centralelor, ministe
relor, tuturor oamenilor mun
cii chemarea de a acționa cu 
întreaga pricepere și toată ho- 
tărîrea pentru realizarea e- 
xemplară a prevederilor pla
nului pe anul 1974 și îndepli
nirea înainte de termen a 
sarcinilor planului cincinal.

Plenara a constatat cu sa
tisfacție că sarcinile de plan 
pe primii trei ani ai cinci
nalului și angajamentele a- 
sumate au fost îndeplinite cu 
succes, un număr de 20 județe 
încheind realizarea prevede
rilor cincinalului pe această 
perioadă la producția indus
trială. Bilanțul realizărilor 
reliefează creșterea puterni
că a potențialului economic al 

~ țării prin dezvoltarea accele
rată a ramurilor. modeme ale 
industriei, hotărîtoare pentru 
progresul general al țării. A 
sporit eficiența economică ge
nerală pe baza valorificării 
mai bune a resurselor mate
riale și umane, utilizării mai 
intense a capacităților de pro
ducție, a promovării progresu
lui tehnic în întreaga econo
mie, România participă din ce 
în ce mai larg la diviziunea 
internațională a muncii, la 
circuitul economic mondial.

Anul 1973 se remarcă prin 
ritmuri mari de creștere în 
toate domeniile de activitate. 
Producția industrială va în
registra o creștere de aproape 
15 la sută față de anul 1972 ; 
în agricultură s-a obținut anul 
acesta o recoltă de cereale 
apropiată de media anilor 
1970—1972 ; au fost puse în 
funcțiune numeroase capaci
tăți de producție, dotate cu 
tehnică modernă ; a crescut 
în ritm susținut productivi
tatea muncii, au fost reduse 
cheltuielile de producție.

Pe baza dezvoltării produc
ției .materiale, a ridicării efi
cienței economice și creșterii 
rapide a venitului național 
au fost create condiții pentru 
îmbunătățirea nivelului de 
trai al populației. Numărul 
locurilor de muncă a crescut 
în primii 3 ani ai cincinalu
lui cu 700 mii; veniturile re
ale pe locuitor vor fi în acest 
an cu circa 25 la sută 
mari decît în 1970 ; au 
construite circa 325 000 apar
tamente. iar în mediul rural 
circa 127 000 de locuințe.

Plenara a subliniat că rezul
tatele însemnate obținute în 

.dezvoltarea economico-socia- 
lă' a țării în primii trei ani ai 
cincinalului dovedesc că or
ganizațiile de partid desfă- m
șoară o muncă susținută pen- suprem al Dezvoltării Econo- 

mice și Sociale obliga orga
nele și organizațiile de partid, 
comitetele și consiliile oame
nilor muncii, consiliile de 
conducere ale ministerelor să 
desfășoare o activitate susti-

documente de o

mai 
fost

HOTARIREA
Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist

A.

Roman și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale
J

cu privire la măsurile pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor
9

planului național unic de dezvoltare economică și socială a României
pe anul 1974, problemele dezvoltării energetice și măsurile

de economisire a combustibilului și energiei
serie de lipsuri și deficiențe, 
dacă s-ar fi desfășurat o mun
că organizatorică perseveren
tă și concretă pentru utiliza
rea completă a capacităților 
de producție, aprovizionarea 
ritmică cu materii prime și 
materiale și organizarea coo
perării între întreprinderi, ri
dicarea calității produselor, 
reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, reali
zarea integrală a punerilor 
în funcțiune a obiectivelor 
de investiții și ridicarea efi
cienței economice.

Plenara a constatat că pre
vederile planului național u- 
nic de dezvoltare economică 
și socială și ale Bugetului de 
stat al Republicii Socialiste 
România pe 1974, elaborate cu 
participarea- largă a maselor de 
oameni ai muncii, corespund 
orientărilor fundamentale sta
bilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională, sînt 
realiste, au asigurate baza 
materială și răspund în bune 
condiții posibilităților econo
miei noastre, cerințelor edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a 
României aprobă în unanimi
tate prevederile proiectelor 
Planului și Bugetului și sta
bilesc să 
Adunări 
ferare.

Plenara 
rile pentru dezvoltarea ener
geticii și folosirea mai judi
cioasă a combustibilului și a 
energiei, orientarea în acest 
sens a întregii activități de 
creștere a rezervelor și de uti
lizare a resurselor vor asigura, 
pe o perioadă de perspectivă, 
condiții pentru dezvoltarea în 
ritmuri înalte a forțelor de 
producție ale țării.

In scopul realizării inte
grale a sarcinilor prevăzute 
în planul național de dezvol
tare economico-socială pe anul 
1974, Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. și Consiliul

‘fi

fie' supuse Marii 
Naționale spre legi-

consideră că măsu-

tru unirea eforturilor oame
nilor muncii în vederea înde
plinirii sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea și ridică
rii României pe noi trepte de 
progres și prosperitate.

Dezbaterile din ^Plenară. au pută pentru asigurarea tutu- 
j . .... -x condițiilor în vederea va

lorificării superioare a între-
Și

relevat, deopotrivă, faptul că 
rezultatele obținute puteau 
și mai bune dacă nu ar 
continuat să se manifeste

fi
fi gului potențial material 
o uman de care dispunem.

I. în domeniul
producției industriale

producti vi
li și III la 
I, asigurîn- 
și asistența

1. — Ministerele, centralele 
industriale și întreprinderile 
vor lua măsuri hotărite pen
tru respectarea disciplinei de 
plan, îndeplinirea producției 
fizice în sortimentele prevă
zute și livrarea ritmică a aces
tora potrivit contractelor în
cheiate.

In acest scop se va acționa 
pentru folosirea intensivă a 
tuturor capacităților de pro
ducție și ridicarea 
tații schimburilor 
nivelul schimbului 
du-se conducerea
tehnică corespunzătoare în 
toate schimburile. îmbunătăți
rea fluxurilor tehnologice și 
eliminarea locurilor înguste.

Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, 
Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini Unelte și 
Electrotehnicii și celelalte mi
nistere producătoare de utila
je, vor asigura fabricația și 
livrarea utilajelor tehnologice, 
mașinilor-unelte, aparatajelor 
electrice și de automatizare în 
strictă
tractele i cheia te, încărcînd la 
maxin

mcordanță cu con-

și tn mod echili-

braț capacitățile de producție 
ale întreprinderilor. Se va 
acorda prioritate livrării ma
șinilor și utilajelor necesare 
echipării suprafețelor cons
truite și neutilate din între
prinderile existente.

2. — Comitetele și consiliile 
oamenilor muncii vor lua mă
suri pentru funcționarea în 
condiții de siguranță a insta
lațiilor, mașinilor și utilajelor, 
prin respectarea cu strictețe a 
normelor tehnologice de ex
ploatare, a graficelor de revi
zii și reparații, aprovizionarea 
din timp cu materiale și piese 
de schimb, astfel încît opririle 
pentru reparații să se limi
teze la strictul necesar.

Ministerele constructoare de 
mașini, precum și celelalte 
ministere producătoare de 
piese de schimb, vor elabora 
programe de fabricație con
crete pe fiecare întreprindere, 
corelate cu planurile de repa
rații ale uzinelor beneficiare.

3. Toate ministerele vor 
lua măsuri pentru îmbunătă
țirea cooperării, elaborarea și 
aplicarea studiilor privind 
concentrarea și specializarea

tarea din timp și calificarea 
forței de muncă necesare pe 
șantiere. în același timp, se va 
acționa pentru creșterea gra
dului de mecanizare a lucră
rilor grele și cu volum mare, 
pentru repartizarea judicioasă 
și folosirea intensivă a utila
jelor pe șantiere.

Ministerele, centralele și 
întreprinderile vor lua mă
suri pentru efectuarea în bune 
condiții a probelor și recep
ției instalațiilor, respectînd 
cu strictețe durata și condițiile 
stabilite în proiecte, pentru 
pregătirea cadrelor de munci
tori, ingineri și tehnicieni in 
uzine similare aflate în func
țiune, asigurarea materiilor 
prime și a materialelor nece
sare funcționării normale a 
noilor capacități și pentru 
pregătirea producției.

3. — în vederea creșterii 
eficienței economice a inves
tițiilor, ministerele, centralele 
și întreprinderile vor intensi
fica acțiunea de reproiectare 
pentru reducerea volumului 
de construcții prin eliminarea 
lucrărilor care nu corespund 
necesităților strict funcționale 
sau tehnologice ale producți
ei ; fondurile astfel disponibi- 
lizate vor fi orientate pentru 
procurarea de mașini și uti
laje care să fie montate în 
spațiile existente.

Pentru evitarea construirii 
de spații, care rămîn neuti
late pînă la etapa finală, este 
necesar ca la proiectare și exe
cuție să se stabilească ordinea 
normală de construire a fiecă
rui tronson de hală, corelat cu 
programul de livrare a utila
jelor.

In toate întreprinderile, sub 
îndrumarea comitetelor jude
țene de partid, vor fi identifi
cate spațiile construite și ne
utilate, precum și cele insufi
cient dotate și se vor întocmi 
programe pentru creșterea 
densității utilajelor și folosi
rea eficientă a tuturor spații
lor disponibile. începerea u- 
nor noi construcții se Va ad
mite numai după utilarea și 
folosirea integrală în scopuri 
productive a spațiilor con
struite.

Ministerele, organizațiile de 
proiectare și șefii de proiecte 
răspund de soluțiile tehnologi
ce și constructive adoptate, de 
dimensionarea spațiilor și ca
pacităților de producție, de 
calitatea și competitivitatea 
producției, de calculele pri
vind eficiența economică și 
valutară a investiției.

Organizațiile de construcții 
sînt obligate să analizeze te
meinic soluțiile constructive 
prevăzute în proiecte; ele 
răspund, împreună cu proiec- 
tanții și beneficiarii pentru 
executarea de construcții su
pradimensionate sau adopta
rea de soluții constructive 
costisitoare.

4. în vederea asigurării con
dițiilor pentru desfășurarea 
livrării și a montării utilaje
lor în strictă concordanță cu 
punerea în funcțiune, reduce
rea stocurilor de utilaje exis
tente, Comitetul de Stat al 
Planificării, Direcția Centrală 
de Statistică, Ministerul Fi
nanțelor și băncile, vor ana
liza introducerea unor indica
tori cu ajutorul cărora să se 
planifice și să se urmărească 
lunar volumul utilajelor mon
tate.

— elaborarea tehnologiilor 
pentru valorificarea resurse
lor minerale cu conținuturi 
mai reduse și cu condiții mai 
dificile de exploatare ;

— lărgirea bazei de energie 
primară, accentuarea orientă
rilor spre utilizarea cărbuni
lor în producția de energie și 
în alte procese de ardere ; e- 
laborarea soluțiilor privind 
accelerarea utilizării energiei 
nucleare și a altor noi surse 
de energie ;

— crearea de noi echipa
mente energetice și perfecțio
narea tehnologiilor și 
lațiilor de ardere în 
creșterii substanțiale a 
damentelor ;

— elaborarea de noi .. 
riale și ' tehnologii care 
conducă la micșorarea consu
mului de metal, lemn și altor 
materiale deficitare, valorifi
carea rapidă a rezultatelor 
cercetării științifice.

Concomitent cu asigurarea 
condițiilor pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de plan 
pe anul 1974, Consiliul Na
țional pentru Știință și Teh
nologie; Comitetul de Stat al 
Planificării și ministerele vor 
lua măsuri pentru pregătirea 
din timp a programului de 
cercetare și a planului teh
nic pe anul 1975, astfel încît, 
principalele sarcini și direcții 
de promovare a progresului 
tehnic să preceadă elaborarea 
planurilor de dezvoltare eco
nomică și socială.

lor de sinteză fină și a produ
selor chimice auxiliare de mic 
tonaj ; Ministerul Industriei 
Ușoare va asigura mărirea 
gradului de finețe a țesături
lor și tricotajelor, moderniza
rea confecțiilor.

în vederea accelerării in
troducerii progresului tehnic, 
ministerele, centralele indus
triale și întreprinderile vor 
pune în centrul preocupărilor 
îndeplinirea integrală a pro
gramelor de însușire a noilor 
produse și de modernizare a 
celor din fabricația curentă. 
Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie și ministe
rele vor urmări lunar stadiul 
asimilării produselor noi și 
vor adopta operativ măsurile 
necesare pentru prevenirea 
oricăror întîrzieri.

Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele și 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Unelte 
și Electrotehnicii, vor acționa 
pentru diversificarea produc
ției de mașini și utilaje și vor 
asigura, în termene cîX mai 
scurte posibil, recuperarea în
târzierilor în atingerea gra
dului de integrare la produ
sele fabricate pe bază de li
cență. Totodată, se impune 
orientarea fer-mă spre tipiza
rea produselor și materialelor.

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

procese de ardere, extinderea 
folosirii lignitului și a șisturi
lor bituminoase, precum și re
ducerea consumurilor proprii 
tehnologice în centralele elec
trice și termice, cit și a pier
derilor în rețelele de trans
port și distribuție. Se va in
tensifica activitatea pentru 
realizarea programului de 
construcții hidroenergetice și 
trecerea la utilizarea energiei 
nuclearoelectrice.

In toate unitățile — îndeo
sebi din chimie, metalurgie, 
materiale de construcții și 
construcții de mașini — se 
vor lua măsuri imediate pen
tru elaborarea bilanțurilor 
energetice, reducerea consu
murilor specifice energetice, 
înlocuiiea agregatelor cu ran
damente scăzute, îmbunătăți
rea proceselor de ardere, per
fecționarea tehnologiilor de 
fabricație, întărirea controlu
lui și eliminarea risipei de 
resurse energetice.

Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele va 
accelera asimilarea, fabrica
rea și livrarea cazanelor și 
instalațiilor de ardere cu ran
damente ridicate și scoaterea 
din fabricație a agregatelor cu 
consumuri exagerate de com
bustibil.

Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor și cele
lalte ministere, care au în do
tare mijloace de 
vor acționa pentru scoatere# 
din exploatare sau înlocuirea 
mijloacelor de transport cu 
uzură avansată și cu consu
muri excesive de carburanți, 
pentru eliminarea transpor
turilor în gol și pe trasee ne
raționale și optimizarea între
gii activități de transporturi.

în domeniul edilitar și cas
nic se va acționa peniru ra
ționalizarea consumului de 
combustibili și energie, fără a 
afecta desfășurarea normală 
a vieții și activității sociale, 
prin normarea temperaturii 
de încălzire și a iluminatului, 
stabilirea de orare corespun- 

pentru funcționarea 
de producere și

producției, pentru stabilirea 
profilului tuturor întreprinde
rilor.

Consiliul de coordonare a 
profilării, specializării și coo
perării în ramurile construcții 
de mașini și metalurgie, îm
preună cu ministerele, va in
ventaria capacitățile cu profil 
de construcții de mașini, indi
ferent de mărimea și suborA 
donarea organizatorică a aces
tora și va elabora un program 
pentru comasarea și regrupa
rea lor în unități 
dotate cu tehnică 
capabile să execute 
înaltă tehnicitate.

4. Gospodărirea 
a resurselor materiale alocate 
pentru îndeplinirea pjanului 
constituie o sarcină econo
mică generală a tuturor orga
nelor de partid și de stat.

In vederea reducerii mai 
accentuate a consumurilor ma
teriale se va acționa cu hotă- 
rire pentru a asigura concep
ția și execuția corespunzătoa
re a produselor, normarea 
consumurilor la toate mate
riile prime și materialele. În
treprinderile constructoare de 
mașini vor stabili programe 
pentru reducerea consumului 
de metal prin îmbunătățirea 
structurii sortimentale a pro
ducției, reproiectarea produ
selor, folosirea în mai mare 
măsură a înlocuitorilor, per
fecționarea tehnologiilor de 
fabricație.

Pentru încadrarea în cota 
normală de exploatare a pă
durilor și economisirea mate
rialului lemnos, Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții să sta
bilească soluții și modali
tăți concrete pentru recu
perarea integrală a lemnului 
existent în parchete, creșterea 
coeficientului .de valorificare 
a masei lemnoase, extinderea 
fabricației și folosirii plăcilor 
aglomerate și fibrolemnoase, 
limitarea folosirii cherestelei 
de rășinoase și foioase.

Ministerele, centralele și în- zătoare p. 
treprinderile vor intensifica instalațiilor ... r_______
colectarea tuturor deșeurilor consum a energiei și combus-
— metal, lemn, textile, .hîrtie tibililor, ale magazinelor, ale
— și vor asigura prelucrarea instituțiilor administrative
industrială a acestora. de gospodărire cornunală.

In vederea aprovizionării 6. Plenara C.C. al P.C.R. și 
ritmice cu materii prime și Consiliul Suprem al Dezvoltă- 
materiale, ministerele, cen- rii Economice și Sociale cer 
tralele și întreprinderile vor tuturor întreprinderilor, cen- 
lua măsuri severe pentru res- tralelor și ministerelor să ac- 
pectarea disciplinei contrac- ționeze cu mai multă exigență 
tuale, încadrarea în reparti- în direcția îmbunătățirii ra
țiile asigurate prin plan ; se dicale a calității și fiabilității 
vor urmări operativ stocurile produselor prin reproiectarea 
supranormative și fără mișca- acestora, îmbunătățirea para
re și se va acționa cu toată metrilor lor _ tehnico-econo- 
fermitatea pentru repunerea mici, perfecționarea procese- 
rapidă în circuitul economic a lor tehnologice, întărirea răs- 
acestora punderii in omologarea pro-

„ ' . - _ duselor, precum și prin ridi-
5. Plenara aprobă masurile carea permanentă a calificării 

pentru dezvoltarea energeticii profesionale a muncitorilor, 
și raționala folosire a combus- inginerilor și tehnicienilor și 
tibilului și energiei. In vederea creșterea exigenței controlu- T lin no r>Dlifnrx>
obținerii unor creșteri sub
stanțiale a producției indus
triale și a venitului național aparatură de măsură și con- 
în condițiile folosirii judicioa
se a resurselor energetice, 
Plenara obligă organele și or
ganizațiile de partid, ministe
rele, centralele și întreprinde
rile să treacă de îndată la ti*  mașinilor, 
aplicarea măsurilor stabilite 
în acest scop.

Ministerul Minelor, Petro
lului și Geologiei va intensi
fica cercetările și prospecțiu
nile geologice pentru identifi
carea și punerea în exploa
tare a unor noi rezerve de 
cărbune, petrol, gaz metan, 
ape termale și va lua măsuri oțeluri aliate — mai ales 
pentru creșterea gradului de celor slab aliate și a oțeluri- 
exploatare a acestora prin in- l°r carbon de calitate ; la rîn- 
troducerea tehnologiilor mo- dul lor, ministerele construc- 
deme de extracție, pregătirea toare de mașini vor acționa 
noilor fronturi de lucru, ex- pentru dezvoltarea mai accen- 
tinderea mecanizării lucrări- tuată a producției în dome
lor în exploatările carboni- niile: electronică, electroteh- 
fere. nică, mașini-unelte, mecanică

Ministerul Energiei Elec- fină și optică, construcții na- 
trice și celelalte ministere eco- vale și utilaje de mare capa- 
nomice vor acționa hotărît citate pentru 
pentru reducerea substanția- lignit și altele. Ministerul In- 
lă a utilizării hidrocarburilor dustriei Chimice va asigura 
în centralele electrice și alte creșterea ponderii sortimente-

puternice, 
modernă, 

lucrări de

judicioasă

transport,

insta- 
scopul 

râu

mate- 
să

e- 
pe stan- 
fumîzor 
suprave- '

II. în domeniul agriculturii■ ■

Organele și organiza- 
partid, organele și u- 
agricole, comitetele

cit mai grabnică a parametri
lor proiectați.

Ministerele vor trebui să ia 
neîntîrziat măsuri pentru ela
borarea și aprobarea studiilor 
tehnico-economice și proiecte
lor de execuție aferente lu
crărilor prevăzute să înceapă 
în 1974, precum și proiectelor 
tehnice pentru fabricarea uti
lajelor. Se va acționa pentru 
încheierea de urgență a con
tractării utilajelor și instala
ților tehnologice din țară și 
din import. întreprinderile 
furnizoare trebuie să asigure 
în mod riguros fabricația și 
livrarea utilajelor pentru in
vestiții, corelat cu termenele 
de montaj și de punere în 
funcțiune.

Furnizorii și beneficiarii de 
utilaje și instalații vor orga
niza verificarea calitativă 
xigentă a utilajelor 
durile de probă la 
sau pe șantiere, sub 
gherea furnizorului.

2. — Ministerul Construcții
lor Industriale, celelalte mi
nistere care au în subordine 
organizații de construcții și 
comitetele executivă ale con
siliilor populare județene vor 
executa lucrări numai la o- 
biectivele de investiții repar
tizate prin plan și vor con
centra mijloacele de produc
ție pe acele șantiere unde sînt 
asigurate utilajele și instalații
le tehnologice necesare, în ve
derea scurtării duratei de exe
cuție a lucrărilor, micșorării și 
lichidării imobilizărilor de fon
duri materiale și utilaje.

Trebuie să se asigure o or
dine rațională de atacare a 
fiecărui obiectiv și corelarea 
realizării lucrărilor de con
strucții cu livrările de utilaje.

Băncile nu vor mai deschide 
finanțarea unor obiective in
dustriale decît după contracta
rea de către titulari sau bene
ficiari # utilajelor din țară și 
din import.

Pe baza balanțelor terito- 
ria ale forței de muncă, toate 
întreprinderile și consiliile 
populare vor organiza recru-

dustriei Construcțiilor de Ma
șini Grele au sarcina să treacă 
la fabricarea și dotarea unită
ților agricole cu combine de 
tip îmbunătățit pentru recol
tat porumb știuleți, să asigure 
mașinile necesare mecaniză
rii lucrărilor din legumicul- 
tură, pomicultură, viticultură, 
de recoltare a nutrețurilor de 
volum și de mecanizare a lu
crărilor în zootehnie, de ad
ministrare a îngrășămintelor 
și insectofungicidelor.

4. — în zootehnie este ne
cesar să se acorde o atenție 
mai mare complexelor de 
creștere și îngrășare a anima
lelor, să se urmărească îm
bunătățirea selecției și repro
ducției animalelor, popularea 
unităților cu material biologic 
corespunzător, precum și re
ducerea pierderilor din mor
talități. în acest scop se va 
asigura importul de animale 
de rasă pentru îmbunătățirea 
radicală în 3—4 ani .a șepte
lului. Organele agricole tre
buie să realizeze o îmbunătă
țire substanțială a bazei fura
jere, folosirea rațională a fu
rajelor și crearea de rezerve 
pentru îmbunătățirea furajării 
animalelor.

Organele și organizațiile de 
partid vor mobiliza oamenii 
muncii din agricultură pen
tru intensificarea întreținerii 
și fertilizării suprafețelor de 
pășuni și finețe naturale, spo-
rirea producției furajelor de conducere din întreprinderi; 
volum, bogate în proteină. Tot- centrale și ministere vor tre- 
odată, trebuie să se pună în bul sa acorde 0 mare
funcțiune la termenele pre- atenție comerțului exterior, să 
văzute toate capacitățile de acționeze cu toată energia 
producere a furajelor proteice, pentru asigurarea producerii

Organele comunale trebuie fondului de marfă destinat 
să acționeze cu stăruință pen- exportului, creșterea calități- 
tru valorificarea mai bună a lor competitive ale produselor 

în și valorificarea avantajoasă a 
de acestora pe piața externă.

Ministerul Comerțului Ex- 
centralele,

întreprinderile vor trebui să

1. — 
țiile de 
nitățile 
executive ale consiliilor popu
lare județene, vor lua măsuri 
hotărite pentru gospodărirea 
judicioasă a fondului funciar 
și conservarea pămîntului — 
avuție națională de importan
ță hotărîtoare — limitarea la 
minimum a scoaterilor din 
circuitul agricol a terenurilor 
scoase provizoriu din produc
ție. Sumele încasate pe baza 
tarifelor de deviz pentru fo
losirea terenurilor agricole în 
alte scopuri vor constitui un 
fond special care va fi utili
zat pentru refacerea și reda
rea în circuitul agricol a al
tor terenuri, dezvoltarea și 
îmbunătățirea fondului fun
ciar agricol.

2. — Structura culturilor va 
fi simțitor îmbunătățită, mă- 
rindu-se ponderea plantelor 
tehnice, în special a inului 
pentru fuior, sfeclei de zahăr 
și bumbacului.

Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, 
organele de partid și organele 
agricole județene vor acționa 
din timp ca în fiecare unitate 
agricolă să fie asigurat între
gul necesar de semințe și vor 
acorda cea mai mare atenție 
desfășurării la timp și in bune 
condițiuni a tuturor lucrări
lor agricole.

Se va acționa energic pentru 
darea în funcțiune la timp și 
exploatarea terenurilor ame
najate pentru irigații, astfel 
încît să se realizeze produc
țiile prevăzute în studiile teh
nico-economice.

3. — O atenție deosebită se 
trebui va acorda folosirii raționale a

parcului de tractoare și ma
șini agricole, întreținerii și ex
ploatării acestora. Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor și Ministerul In-

și

lui de calitate.
Este necesar să se accelere

ze dotarea întreprinderilor cu

trol, precum și cu stan
duri de încercări. Unită

țile beneficiare vor organiza 
la fabricile furnizoare din 
țară și din străinătate recep- 

utilajelor și 
materialelor respective.

In vederea realizării de pro
duse care asigură un grad ri
dicat de valorificare a resur
selor de materii prime și 
materiale, Ministerul Indus
triei Metalurgice va 
să acționeze cu toată fermita
tea pentru lărgirea gamei de 

a

carierele de

IV. în domeniul relațiilor
economice externe

In scopul creșterii schimbu
rilor comerciale externe, dez
voltării în continuare a coope
rării economice cu alte țări și 
înfăptuirii Hotărîrii Conferin
ței Naționale a P.C.R., cu pri
vire la echilibrarea balanței 
de plăți externe, comitetele 
județene de partid, cadrele de

bună a 
tară și 
costuri-

III. în domeniul investițiilor
1. — Ținind seama de fap

tul că, în anul viitor, mai 
mult de o treime din sporul 
producției industriale urmea
ză să se realizeze pe baza ca
pacităților noi planificate să 
intre în funcțiune, sînt nece-

posibilităților existente 
gospodăriile populației 
sporire a efectivelor și crește
re a producției animaliere ; se terior, ministerele, 
va acorda cea mai mare aten
ție contractărilor și achizițiilor specifice integral, în cel mai 
de animale. scurt timp, volumele de ex

port și să ia măsuri hotărite 
pentru contractarea completă 
a planului de export.

Ministerul Comerțului Ex
terior, Ministerul Finanțelor și

sare eforturi deosebite din Comitetul de Stat al Planifi- 
partea tuturor ministerelor, cării, ministerele economice, 
pentru organizarea corespun- centralele, întreprinderile și 
zătoare a probelor tehnologi- agențiile economice din străi- 
ce, a recepției, darea în func- nătate vor trebui să acționeze 
țiune la termenele planificate cu perseverență pentru creș- 
a noilor obiective și atingerea terea eficienței exportului

prin valorificarea mai 
materiilor prime din 
din import, reducerea 
lor interne și obținerea unor
prețuri externe îmbunătățite.

Este necesar totodată să fie 
sporită exigența în gospodări
rea fondurilor valutare desti
nate importurilor, să fie iden
tificate noi resurse interne 
care să permită reducerea im
porturilor la strictul necesar.

în vederea evitării disper
sării fondurilor valutare și 
îmbunătățirii achiziționării 
din import a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, precum 
și a materialelor este necesar 
să se elimine împărțirea arti
ficială a importurilor în cen
tralizate și departamentale, 
să se stabilească, pînă la sfîr- 
șitul lunii decembrie 1973, 
răspunzători unici pentru im
portul fiecărei categorii de 
produse, indiferent de subor
donarea departamentală a be
neficiarului. Pentru principa
lele materii prime și mate
riale să se extindă încheierea 
de contracte și acorduri pe 
termen lung.

Ministerul Comerțului Ex
terior și celelalte ministere 
vor lua măsuri pentru îmbu-

(Continuate in pag a IV-ai



— - ■M

„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 SÎMBĂTĂ 1 DECEMBRIE 1973

HOTÂRÎREA
Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist
Roman și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale»

cu privire la măsurile pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor

„Creații și 
invenții ale 
studenților"

planului național unic de dezvoltare economica și socială a României
pe anul 1974, problemele dezvoltării energetice și măsurile

de economisire a combustibilului și energiei
(Urmare din pag. a Ill-a)

nătățirea radicală a cooperă
rii României cu alte state, 
tratarea și încheierea de ac
țiuni noi de cooperare inter
națională. care să permită ex-

tinderea bazei de aprovizio
nare cu noi surse d£ materii 
prime, stimularea exportului 
de produse românești, îndeo
sebi de mașini și utilaje, in
tensificarea introducerii pro
gresului tehnic în producție.

V. în domeniul ridicării 
eficienței economice

concrete de măsuri, pe între
prinderi și județe. pentru 
recrutarea și pregătirea mun
citorilor calificați. îndeosebi, 
pentru obiectivele noi de in
vestiții ce se vor pune îp 
fyncțiu.ne, precum și pentru 
unitățile economice. în spe
cial în sectoarele deficitare 
— construcții de ,mașini, mi
nerit, siderurgie, construcții. 
O atenție deosebită trebuie

Plenara obligă ministerele, 
’entrate,Ie și întreprinderile, 
organele și organizațiile de 
partid să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru creș
terea eficienței economice — 
cale sigură pentru creșterea 
venitului național și ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

1. în toate unitățile econo
mice se vor lua măsuri pentru 
sporirea producției și a veni
tului net la 1 000 lei fonduri acordată atragerii femeilor în 
fixe, reducerea cheltuielilor 
de producție, valorificarea su
perioară a materiilor prime și 
materialelor.

Realizarea sarcinilor prevă
zute în plan cu privire la 
creșterea productivității mun
cii Impune acțiuni hotărîte 
pentru intensificarea meca
nizării și automatizării pro
ducției, organizarea științifi
că a muncii, repartizarea ra
țională a forței de muncă.

Ministerul Muncii, împreu
nă cu ministerele și centrale
le, va lua măsuri pentru fun
damentarea corespunzătoare 
a normelor de muncă și îmbu
nătățirea lor sistematică, con
tinuarea cu fermitate a acțiu
nii de extindere a acordului 
global în industrie, în agricul
tură, în construcții, ca și în 
celelalte ramuri ale produc
ției materiale.

Organele și organizațiile de 
partid vor elabora programe

activitatea economică și so
cială. Concomitent, vor fi lua
te măsuri pentru desfășurarea 
în condiții mai bune a cursu
rilor de perfecționare a pre
gătirii inginerilor, tehnicieni
lor. cercetătorilor, proiec
tau ți lor și a altor categorii de 
specialiști.

Organizațiile de partid, de 
sindicat și de tineret trebuie 
să acționeze împreună cu con
ducerile întreprinderilor pen
tru întărirea ordinii și a dis
ciplinei, respectarea programu
lui normal de lucru, reducerea 
orelor suplimentare nejusti- 
ficate in raport cu gradul de 
folosire a capacităților și a 
timpului de lucru ; trebuie să 
se evite munca în zilele de 
duminică și de repaus legal în 
sectoarele care nu au proces 
de producție continuu.

Sporirea eficienței econo
mice în toate ramurile eco
nomiei impune intensificarea

măsurilor pentru reducerea 
substanțială a costurilor prin 
revizuirea normelor de con
sum și înfăptuirea integrală a 
programelor de reducere a 
acestora. reproiectarea pro
duselor și a tehnologiilor de 
fabricație cu consumuri ridi
cate de materii prime, mate
riale șj combustibili.

Ministerul Finanțelor, îm
preună cu ministerele econo
mice și băncile, va lua mă
suri pentru reducerea și în
lăturarea pierderilor din acti
vitatea unor întreprinderi, a- 
sigurînd rentabilizarea ac
tivității tuturor unităților e- 
con ornice.

Ministerul Finanțelor va ac
ționa cu exigență pentru re
ducerea la strictul necesar a 
fondurilor destinate pentru 
activitatea administrației de 
stat centrale și locale, precum 
și a celor destinate celorlal
te unități bugetare.

2. Ministerul Finanțelor, 
împreună cu Comitetul de 
Stat al Planificării va lua 
măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de elaborare a pla
nului economico-fjnanciar și 
a bugetului de stat. Organe
le financiare vor controla 
fundamentarea indicatorilor 
financiari, pe toate treptele 
organizatorice, urmărind ca 
bugetul să dea posibilitatea 
efectuării unor analize apro
fundate asupra mersului vie
ții economice.

în vederea perfecționării in
dicatorilor de planificare și 
analiză economică, cunoașterii 
valorii nou create în activi
tatea productivă și stimulă
rii reducerii cheltuielilor ma
teriale se vor lua măsuri pen
tru introducerea din anul vii
tor a indicatorului „produc
ția netă“.'

Ministerele economice și 
Ministerul Finanțelor vor asi
gura urmărirea sistematică a

modului în care se îndepli
nesc indicatorii financiari, vor 
interveni operativ, stabilind 
măsuri de prevenire a unor 
fenomene economice negative.

3. Consiliile de control mun
citoresc — la nivel central, 
județean și la întreprinderi — 
vor 
pra

intensifica controlul asu- 
transpunerii în viață a

prevederilor prezentei hotă- 
rîri, orientând activitatea de 
control pe toate treptele orga
nizatorice într-un spirit de 
înaltă exigență, spre asigura
rea creșterii eficienței econo
mice. a îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor stabilite prin pla
nul de dezvoltare economică 
și socială pe anul 1974.

VI. în domeniul ridicării 
nivelului de trai

Plenara Comitetului Central 
al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale apreciază că prevede
rile planului și bugetului de 
stat pe anul 1974 asigură creș
terea în continuare a nivelu
lui de tfai. devansarea pro
gramului prevăzut prin planul 
cincinal.

C.C. al P.C.R. și Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Șociale a României 
aprobă măsurile privind ma
jorarea generală în anul 1974 
a salariilor, corelarea mai ju
dicioasă, in cadrul ramurilor, 
a salariilor muncitorilor cali
ficați, majorarea salariilor 
tarifare de bază din categoriile 
inferioare, încadrarea indus
triei textile într-o categorie 
superioară de salarizare. Ple
nara cheamă organele ș-i orga
nizațiile de partid, toți oame
nii muncii să desfășoare o ac
tivitate tot mai intensă pentru 
creșterea productivității mun
cii, realizarea de economii, 
gospodărirea mai bună a mij
loacelor materiale și finan
ciare, pentru realizarea planu
lui cincinal înainte de termen 
și la un nivel superior, în 
condițiile unei înalte eficiențe 
a întregii activități economico- 
sociale.

9.6 la sută, 
nominal să 
1 700 lei. iar

Sporirea accentuată a veni
tului național creează condiții 
ca, în anul viitor, veniturile 
reale totale ale populației să 
crească cu circa 
'salariul mediu 
ajungă la circa
veniturile țărănimii, provenite 
din munca în cooperativele 
agricole de producție și gospo
dăria personală, pentru o per
soană activă la 950 lei lunar. 
Vor spori cu 8.9 la sută fon
durile alocate de la buget 
pentru acțiuni social-culturale.

Desfășurarea în bune con- 
dițiuni a aprovizionării popu
lației impune ca ministerele, 
centralele și întreprinderile 
producătoare de bunuri de 
consum să asigure lărgirea și 
diversificarea în continuare a 
sortimentelor de mărfuri, ri
dicarea calității produselor, iar 
Ministerul Comerțului Interior, 
și Consiliile populare județene 
să ia măsuri pentru a asigura 
buna gospodărire a fondului 
de mărfuri și desfacerea lui în 
condiții corespunzătoare de 
deservire.

Fonduri importante sînt alo
cate pentru dezvoltarea și 
perfecționarea în continuare a 
învățământului, aplicarea mă
surilor de dezvoltare a ocro
tirii sănătății; va continua

programul suplimentar de con
struire de grădinițe și creșe de 
copii. Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de locuit se vor 
construi 114 000 apartamente 
fizice din care peste 60 000 din 
fondurile, statului.

Comitetele județene de par
tid și Consiliile populare ju
dețene vor trebui să asigure 
urmărirea permanentă a mo
dului în care se realizează 
obiectivele cu caracter social 
și construcțiile de locuințe.

*
îndeplinirea prevederilor 

planului pe 1974, realizarea 
obiectivelor dezvoltării econo
mice a țării necesită perfec
ționarea întregii activități de 
conducere, a stilului și meto
delor de muncă a tuturor ca
drelor din economie, a organi
zațiilor de partid, folosirea ju
dicioasă a activului ,de partid, 
atragerea maselor la asigura
rea conducerii concrete a ac
tivității economice și exercita
rea unui .control riguros, la 
soluționarea problemelor ce 
condiționează atingerea indi
catorilor cantitativi și calita
tivi planificați.

Plenara apreciază că, sub 
conducerea organelor și orga
nizații lor de partid, colectivele 
de muncă din fabrici și uzine, 
de pe ogoare, din mine și de 
pe șantiere dispun de capaci
tatea de a obține succese și 
mai însemnate în anul care 
vine, pe toate planurile acti
vității economi co-sociale.

Plenara adresează comuniș
tilor. tuturor celor ce muncesc, 
chemarea de a nu precupeți 
nici un efort în lupta pentru 
accelerarea progresului econo- 
mico-social al patriei, pentru 
înfăptuirea exemplară a poli
ticii elaborate de Congresul al 
X-lea — politică ce corespunde 
pe deplin intereselor vitale ale 
întregii națiuni.

în aceste zile, Institutul poli
tehnic găzduiește expoziția 
„Creații și invenții ale studen
ților" din Centrul universitar 
București. Reunind eîteva din
tre cele mai valoroase lucrări 
realizate în anul 1973 în pro
cesul de integrare învățămînt- 
cercetare-producție, unele fina
lizate ca lucrări de diplomă și 
distinse cu premii la recenta 
Conferință națională a cercuri
lor științifice studențești, expo
ziția schițează și sugerează une
le direcții ale preocupărilor de 
acest fel existente în facultățile 
cu profil tehnic, economic, me
dical și agronomic din Capita
lă. In ce constă originalitatea 
exponatelor, ce soluții propun 
ele practicii ? Institutul de arhi
tectură prezintă un proiect de 
„Restructurare urbană a secto
rului V, București", lucrare de 
diplomă a studenților E. Nicolae, 
M. Cocheci, F. Colpaci, T. 
Gheorghiu,, distinsă la Semina
rul național de la Timișoara cu 
premiul I.

Din partea catedrei de Teh
nologia construcțiilor de ma
șini, explicațiile ne sînt date de 
dr. ing. A. Brăgaru, după a că
rui metodă sînt construite patru 
prototipuri de standuri : Stand 
pentru organizarea schemelor 
de orientare. Acest prototip fo
losit în instruirea studenților cu 
privire la găsirea optimei de 
proiectare a unor dispozitive pe 
baza unui mare număr de va
riante, este util și în cercetarea 
științifică, unde depășește para
metrii mondiali de operativitate. 
Standul pentru optimizarea pro
iectării dispozitivelor dă posibi
litatea unor decizii științifice la 
stabilirea schemelor optime de 
orientare a pieselor de proiec
tat, reduce timpul de proiecta
re a dispozitivelor și asigură 
îmbunătățirea calității produse
lor. Ștandul pentru alegerea op
timală a blocurilor de acționare 
folosite în construcția de dispo
zitive permite alegerea varian
tei optime în sistemele de strîn- 
ger.e a dispozitivelor de lucru 
pentru mașîni-unelte. Standul 
pentru analiza structurală a sis
temelor de sțrîngere în vederea 
optimizării blocurilor de transfer 
și blocurilor de execuție reține 

. atenția pentru rapiditatea cu 
care oferă soluții necesare sui 
proiectare și producție. Thate 
aceste standuri au la bază o 
idee fundamentală — ne spune 
interlocutorul nostru — și anu
me că proiectarea este și se do
vedește o știință care se învață 
ca orice disciplină științifică, ca 
și Fizica sau Chimia. Lucrările 
fac parte din programul de co
laborare cu producția, vizînd o 
activitate de cercetare de 
perspectivă. Standurile acestea 
exercită un control riguros asu
pra variantelor de cercetare, 
propunînd numai soluții logjce 
și eficace excluzîndu-Je pe cele 
naive,.de prim moment, și indică 
exact în ce punct a apărut eroa
rea și cine a generat-o.

Ce intenții au beneficiarii ? 
Beneficiarii sînt uneori ipotetici. 
Deși calitățile acestor aparate 
au fost verificate, asimilarea lor 
întîmpină unele dificultăți, poa-
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SCENARIUL : Felix Mironer — după romanul lui Daniel 
Defoe ; REGIA : Stanislav Govoruhin ; MUZICA : An

tonio Vivaldi
CU : Leonid Kuravlev, Irakli Hizanișvili, E. Jarikov. V. 

Paulus, A. Safronov, V. Marenkpv, V. Kulik
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producție a studiourilor americane

SCENARIUL : David Kidd ; REGIA : Philip Leakock ; 
IMAGINEA : Jack A. Maria

CU ■: Doug McClure, Rene Auberjonois, Richard Easeliart, 
Max Baer jr„ Chuck Connors, Don Knight, Greg MuIIavey

TORINO NEGRU: Patria (orelt 
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 J Capitol (orele 9,30 ; 11,45 ; 
14; 16.15; 18,30; 20,45).

ANCHETA 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; 20,45); Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45); Fla
mura (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 
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: București (orele , 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); Excelsior 
(orele 9: 11,15: 13.30; 16; 18,15:
20.30) .

MIHAI VITEAZUL; Doina (orele 
8,30; 13,30; 19). Matineu pentru 
copii (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; 21).

PARAȘUT1ȘTII: Timpuri Noi
(orele 9—20.15 în continuare).

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

ULTIMELE SASE "“Tl'------
Buzești (orele 9; 11,15; 13.30: 
18,30; 20.45); •
l?,30: 15.45;
(orele 9,15:
20.30) .

OMUL DE DINCOLO: 
(orele 15 30; 18: 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR: MiO- 
RITA (orele 9: 11.15: 13.30: 15,45: 
18; 20,15)

ȘAPTE ZILE: Ferentari (orele 
16; 18: 20)

LOVE STORY'. Dacia (orele 9; 
11J5; 13.30. 16; " •*  -------

100 DE LEI:
15,?O: îtr 20.15).

AVENTURA 
înfrățirea (orele 15.30; ...

MONOLOG: Pacea (orele 15,30; 
17,45; 20).

ALBA CA ZAPADA Șl CEI
ȘAPTE PITICI: Bucegi (orele 16; 
18; 20).

NUNTA: Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,15).

mafia ALBA: volga (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15).

PARADISUL: GiuJești (orele
15,80, 18; 20,15): Arta (orele 15,30; 
18: 20,15).

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

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

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

PAMÎNTUL 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 CÎNTA NU ARE ------
DURI RELE: Progresul < 
15.30: 18: 20.15).

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

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEAI A: Vitan (orele 15.30; 
17,45; 20).

1001 de seri : 19,30 — Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor; 20,00 — 
Cintecul săptămînii; 20.05 — 52 de 
inițiative în 52 de săptămîni; 20,15 
— Teleenciclopedia; 20.55 — Pu
blicitate : 21.00 — Film serial : Man- 
nix ; 21,5.0 — Cîntecele mele... — 
recital de muzică ușoară cu Mi- 
haela Mihai ; 22,20 — Telejurnal. 
Sport ; 22,30 — Hochei pe gheață: 
România—Bulgaria (rezumat fil
mat) : 22.50 — Ce mi-e drag adun 
în cintec. Seară de romanțe.

PROGRAMUL II
16.00 — 'Film serial. In umbra 

lupilor. Reluarea episodului V : 
..Tezaurul de aur“; 17.00 — între
bări și răspunsuri ; 17.35 — Telex ; 
17,40 — Muzică populară : 17.55*  — 
Istoria' filmului sonor. Voci în 
insulă.

te mai mult de natură subiectivă, 
în cadrul catedrei de mașini 

agricole, studenți ai Facultății 
de mecanică agricolă au pro
iectat și construit unele standuri 
(Pentru studiul proceselor de 
granulare a furajelor; Pentru 
separarea centrifugo-vibratoare 
a semințelor; Pentru separarea 
semințelor după greutatea spe
cifică ș.a.) devenite lucrări de 
absolvire. Alte aparate prezen
tate în expoziție realizează în
locuirea unor circuite electroni
ce prin circuite pneumatice 
(cum ar fi „Standul pentru stu
diul elementelor logice pneuma
tice", autor, Aurel Florescu, 
cercul de Mecanică fină). Acest 
procedeu, de înlocuire, de mare 
actualitate, probează virtuțile 
unor circuite care se realizează 
mai simplu, sînt mai rezistente 
și mai ieftine, precizează stu
dentul Mircea Andreescu, de la 
Facultatea de mecanică, „ghi*  
dul“ cu care vizităm în conti
nuare expoziția. Atrage, de ase
menea, atenția o lucrare breve
tată, realizată de un grup de 
studenți din anul III, Ele^ -o- 
nică (Monica Dumitru, Marcel 
Corneș, Cug Theodor, Valeria 
Ionescu). Este o „Cameră de io- 
nizare pentru măsurarea cu izo
topi radioactivi a diametrelor 
sîrmelor de cupru în procesul 
tehnologic de trefilare". Econo
mii estimate — 10 milioane lei 
anual. Rezultatul unui contract 
de cercetare este și Panoul de 
afișa} pentru săli sportive. Co- 
laborînd cu Centrul medical in
dustrial al Ministerului Chimiei, 
Viorel Cojocaru a realizat un 
Sistem de biotelemetrie, cu pa
tru canale, portabil.

Institutul medico-famiaceutic 
prezintă contribuții originale ale 
studenților în domeniul sintezei 
de noi produși, metode tehnice 
și statistice în stabilirea cauze
lor și profilaxiei unor afecțiuni, 
în spațiul ce i-a fost rezervat, 
Institutul agronomic expune, 
între altele, eîteva rezultate, ale 
cercetărilor de la Stațiunea di
dactică experimentală Băneasa : 
un hibrid simplu de porumb, 
caracterizat printr-o bună capa
citate de producție și rezisten
ță ; grîu de toamnă — linia 8, 
care dă producție superioară, 
este de talie scurtă, ceea ce-i 
conferă rezistență la cădere, și 
dovedește adaptabilitate în con
diții de irigare. De asemenea, 
menționăm studiul asupra șapte 
soiuri de batat, din care s-au 
stabilit cele mai potrivite pen
tru a fi cultivate în zona cîm- 
piei de sud.

Institutul de petrol, gaze și 
geologie este reprezentat de cî- 
teva lucrări dintre care men
ționăm : Studiul mineralogic și 
petrografic în zona Băița Sat; 
Studiul echipamentului și tehno
logiei de punere în producție a 
sondelor de mare adîncime; 
Lucrări experimentale pentru 
conturarea de prognoze alune
cărilor de teren din bazinul 
Vrancea, realizate de Centrul 
studențesc de studii, cercetări 
și proiectări din I.P.G.G.

O serie de contribuții care 
interesează producția aduc și 
studenții economiști mai ales 
prin lucrări efectuate pe exem
plul unor unități industriale sau 
de comerț.

Expoziția la care ne-am refe
rit citînd unele lucrări prezen
tate este, sigur, departe de a 
iluștra complet gama rezultate
lor notabile de proiectare și 
cercetare existente în cercurile 
științifice studențești din Capi
tală. Credem însă că o expoziție 
permanentă, în măsură să acre
diteze cu promptitudine ultime
le noutăți din creația științifică 
studențească, ar îndeplini o mi
siune de care viața științifică 
și culturală a centrului univer
sitar nu se poate lipsi.

GEORGETA RUȚA

GIN- 
(orele

NEA- 
îfi:

SiMBATA 1 DECEMBRIE 1973

PROGRAMUL I

DUMINICA 2 DECEMBRIE 1973

PROGRAMUL I

MINUTE:
. ____ 16:

Gloria (orele 9; 11.15; 
18; 20.15);

11.30; 13.45:
Flacăra

16: 18.15:

Unirea

18,15; 20.30). 
Coirocenl (orele

LUI POSEIDON;
18; 20.15).

9.00 — Lumea copiilor ; 9.Ș0
— O viață pentru ‘ o idee : 
Victor Babeș (II); 10.00 — Telex ; 
10.05 — Selecțiuni din emisiunea 
..Cîntare patriei**;  10,25 — Prim 
plan : Ion Co.man. Erou al Muncji 
Socialiste,. președintele C.Ă.P. 
Ciorăști. jud. Vrancea ; jW,50 —

.. .io _ Biblioteca
Ion Pillar; 11,50 

populară ; 12,05 —
16,00 — Telex ;

8,00 — Bună dimineața; 8,30 — 
Cravatele roșii... din județul Si
biu ; 9.25 — Film serial : Daktari •; 
9.50 — Viața satului: 11.00 — Emi
siune în limba maghiară; 12.30 — 
De strajă patriei; 13.00 — Album 
duminical: 14,00 — Fotbal : Steaua 
—Uni verși ta tea Craiova (Divizia 
A). Transmisiune directă de la 
Stadionul ..23 August4*;  17,35 —
Film serial : Schulmeister. Episo
dul II; 18,30 — Drumuri în istorie. 
Tara Bîrsei; 18,45 — Vetre folclo
rice. Nestemate argeșene; 19.15 — 
Publicitate; 19.20 — 1001 de seri;
19.30 — Telejurnal. Șăptămîna po
litică internă și internațională în 
imagini; 20.10 — Reportajul săp- 
tămînii. Așa se naște un' oraș ;
20.30 — Film artistic. Cazul Ya-
mabe. Premieră pe țară: 22,00 — 
Vedele internaționale. Nana Mous- 
couri și Sacha Dis.tel; 22,15 —
Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL II

Hidrocentrala de la 
Zigoneni a fost 
conectată
la sistemul
energetic național

Portativ ‘73; 
pentru toți :
— Muzică
Telejurnal : ........ ,
16,05 — Caleidoscop cultural-artis
tic; 16.25 — Avanpremieră: 16.30 
Emisiunea în limba germană ; 18 15
— Tragerea de amortizare ADAS :
18 25 — Toamnă băimăreană ; 18.40
— Teleglob. Republica Africa Cen
trală . 19.00 — Omul de lîngâ tine.’ 
Secretarul de partid ; 19.20 —

11—13 — Stagiunea concertelor 
educative pentru tineret. Ciclul : 
Mari personalități ale muzicii u- 
niversaie — ..Johann Sebastian 
Bach**;  20,10 — Film serial pentru 
copii : Grăsunul. Episodul II : 
,.La școală"; 20.40 — Itinerar geo
grafic. Piatra Craiului : - • -
pelicani: 21,05 — De pe 
lirice ale țării. Select!uni 
pereta ..Liliacul44 de 
Strauss; 22,00 — Film 
Mannix.

Printre 
scenele 
din o- 
JpJișnn 

serial

Constructorii grupului de 
șantiere Argeș-Olt au con
semnat, vineri, un nou suc
ces — conectarea la sistemul 
energetic național a hidro
centralei de la Zigoneni — 
a 12-a din cele 14 asemenea 
unități prevăzute a fi puse 
m funcțiune pe acest curs 
de apă. pină la finele ac
tualului cincinal.

Noua centrală hidroelectri
că, cu o putere instalată de 
15,8 mw, are un lac propriu 
de acumulare cu un volum 
de 13 000 000 mc apă. El va 
asigura apa necesară si pen
tru turbinele altor două hi
drocentrale — de la Băicu- 
lești și Mînicești — în pre
zent intr-un stadiu avansat 
de execuție.

(Agerpres)
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LUCRĂRILE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunerea la proiectul de lege pentru
adoptarea Planului național unic
de dezvoltare economico-socială

a Republicii Socialiste România pe anul 1974
Tovarăși deputați, tovarășe 

deputate.
Vă rog să-mi permiteți ca -r- 

din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri — să prezint Marii A- 
dunări Naționale Proiectul de 
lege pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1974.

Elaborarea planului ș-a re
alizat cu participarea organelor 
de conducere colectivă din uni
tățile economice, printr-o strin- 
să conlucrare intre întreprin
deri. centrale, consiliile popu
lare și ministere. Un rol im
portant pentru evidențierea u- 
nor noi și însemnate rezerve 
interne, care au contribuit la 
fundamentarea temeinică a pro
punerilor de plan, l-au avut a- 
ăunările generale ale oamenilor 
muncii, intensa activitate poli
tică și organizatorică desfășu
rată de organele și organizații
le de partid.

Deciziile cuașterii economice 
pe anul viitor au fost definiti
vate pe baza analizelor făcute 
în secțiunile și în biroul Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice si Sociale, la Consi
liul de Miniștri, cu flecare mi
nister în parte, precum $i a in
dicațiilor date pe întregul par
curs de elaborare a planului de 
către Comitetul Executiv .al Co
mitetului Central. în forma în 
care vă este prezentat proiectul 
planului pe 1974 a fost aprobat 
îp unanimitate d.e Plenara co
mună a Comitetului .Central al 
Partidului și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării, care au a- 
preciat că el asigură transpu
nerea în viptă a directivelor 
Congresului al Xriea și ale Con
ferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

Aș vrea să subliniez, tova
răși, că întreaga activităte de 
elaborare a planului s-a reali
zat sub conducerea directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
îndrumările și soluțiile date de 
secretarul general al partidului 
au fost determinate pentru pro
iectarea planului în concordan
ță cu' cerîrițeîe accelerării pro
gresului economico^social și ri
dicării nivelului de viață al po
porului român.

prezentată de fovarăful 
MANEA MĂNESCU,

vicepreședinte al Consiliului de 
lui de Stat

mers pînă la 
de produse, 

posibilități 
reducerii

Stimați tovarăși.
Programele ne anul viitor țin 

seama de reali zările obținute 
în primii trei ani ai ^etnaiului 
cincinal. în acești api. dezvol
tarea potențialului economic 4 a 
avut loc în condițiile perfecțio
nării și modernizării structuri
lor economice. A fost intensifi
cată acțiunea de reînnoire a 
producției și de vaJorificatre su
perioară a resurselor tării. a 
sporit eficiența schimburilor 
externe.

Pe baza creșterii producției 
industriale și agricole, a între
gii producții materiale, precum 
și a productivității muncii, ve
nitul national a sporit într-un 
ritm mediu de 11.3 la sută, ceea 
ce a permis înfăptuirea unui 
vast program de in vești ții. pu
nerea în funicțiune a unui nu
măr important de obiective e- 
conomice și sociale, concomitent 
cu ridicarea nivelului de trai 
al populației.

Planul pe anul 1974 asigură 
continuarea acestui mers ascen
dent al economiei naționale, al 
întregii societăți.

Toate ramurile producției ma
teriale se vor dezvolta în rit
muri înalte. în plan se reflectă 
orientările date de conducerea 
partidului cu privire la utiliza
rea mai intensă a capacităților 
de producție : dirijarea efortu
lui de inveștiții in primul rind 
spre dotarea cu mașini' și uti
laje ; asigurarea unei înalte e- 
ficiențe a produselor din eco
nomie ; îmbunătățirea bazei 
materiale a planului în condi
țiile reducerii mai accentuate a 
consumurilor de materii prime, 
materiale și energie ; formarea 
și ridicarea calificării cadrelor; 
accelerarea procesului de mo
dernizare a producției prin a- 
plicarea rezultatelor 
științifice 
înalte.

Corolarul 
constituie 
materiale _ — 
economico-sociale : întărirea fi
nanțelor țării și a monedei na
ționale ; intensificarea partici
pării României la circuitul eco
nomic mondial și echilibrarea 
balanței de plăți externe ; creș
terea ' 
național ; îndeplinirea cu 
ces a sarcinilor cincinalului 
domeniul creșterii nivelului 
trai material și cultural al 
porului?.

Stimați tovarăși deputați,

Aceste analize au 
produs sau grupe 
au evidențiat noi 
pentru accentuarea 
consumurilor de materii prime, 
materiale și de energie în eco
nomie.

în domeniul energeticii, planul 
pune in fața întregului nostru 
popor sarcina de a raționaliza și 
economisi energia electrică și 
combustibilii. In acest cadru, se 
prevede în 1974, comparativ 
cu anul 1973. o reducere a con
sumurilor specifice de 11 lâ 
sută la combustibil și 9 la sută 
la energia electrică.

S-a acționat pentru reducerea 
consumurilor din activitatea in? 
dustrială și de transporturi, ca 
și a pierderilor din sistemul e- 
nergetic, îmbunătățirea randa
mentelor termice, perfecționa
rea structurii sortimentale a pro
ducției și raționalizarea ilumi
natului public șț casnic.

întreprinderile și centralele, 
consiliile populare și ministe
rele, împreună cu Mirîisterul A- 
provizionării și Comitetul de 
Stat’ al -Planificării, trebuie să 
realizeze în continuare, pe par
cursul .executării planului, noi 
reduceri ale consumurilor de 
combustibili și energie electrică, 
să exercite un control riguros 
asupra respectării hotăririlor 
Comitetului Executiv, ale Con
siliului de Stat și ale guvermir 
lui.

Echilibrul material stabilit în 
procesul de elaborare a planului 
impune b riguroasă disciplină, in 
fiecare unitate și pe întregul 

‘parcurs al execuției prograrpe- 
lor noastre. In acest scop, se 
impune ca ministerele, centra
lele și întreprinderile să urgen
teze încheierea contractelor e- 
conomice de aprovizionare și 
desfacere ; să ia măsuri pentru 
reproiectaiea produselor și teh
nologiilor cu consumuri exager 
rate ; să asigure încă din prima 
zi a planului realizarea produc
ției fizice in structura sortimen
tală stabilită, livrarea ritmică a 
materiilor prime și semifabrica
telor. inc,adrar,ea strictă in conr 
sumurile specifice pentru fiecare 
produs și reper in parte.

Trebuie să fie aplicate cu fer
mitate prevederile legii. Depăși
rile de producție vor fi admise 
numai în cazul cînd este asigu
rată aprovizionarea, iar mărfu
rile respective au desfacere 
certă. îndeosebi la export.

Comitetul de Stat al Planifi
cării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale. Ministerul 
Finanțelor împreună cu cele
lalte organe centrale și mi
nistere au datoria să urmă
rească permanent rpodul in 
care se realizează aprovizionarea 
unităților, să intervină operativ 
pentru asigurarea necesarului de 
materii prime și materiale, pen
tru eliminarea cauzelor care duc 
la formarea de ștocuri supra- 
normative, în scopul desfășură
rii normale a proceselor de pro- 

-‘ducție, a activității economice.

Miniștri, președintele Comitetu- 
al Planificării.

cercetării
și a tehnologiilor

acestor orientări il 
consolidarea bazei 
a întregii dezvoltări

substanțială a venitului 
suc- 

în 
de 

po

sar-în vederea îndeplinirii 
pinilor prevăzute în. plan, a fost 
asigurată baza materială nece
sară pentru desfășurarea în bu
ne condițiuni a producției in
dustriale și agricole, a investi
țiilor, a comerțului interior și 
exterior, a tuturor activităților 
economice și S9cial-ciilturale. 
Resursele materiale au fost di
mensionate în concordanță cu 
nivelele și structura producției, 
pe baza unor analize aprofun
date. efec< ite de către colec
tive Largi < .) ministere, centrale, 
întreprinderi și organe locale.

Tovarăși și tovarășe,
Ritmul de creștere a produc

ției industriale, în 1974 față de 
1973, este de 16,7 la sută, este cel 
mai înalt ritm din ultimele două 
decenii. Creșteri mai susținute 
se prevăd in industria chimică, 
construcția de mașini și indus
tria ușoară. Drept urmare, in a- 
nul 1974 industria va contribui 
cu 68 la sută la formarea veni
tului național și cu aproximativ 
două treimi la dotarea econo
miei cu mașini și utilaje.

Un accent deosebit se pune pe 
aspectele calitative ale dezvoltă
rii industriale. Astfel, moderni
zarea in continuare a structurii 
industriale se reflectă în dina
mica mai rapidă a unor subra- 
muri, grupe de produse și pro
duse cu tehnicitate ridicată, cum 
sînt electrotehnică și electroni
ca, oțeluri speciale, mașini-unel- 
te, utilaje tehnologice, mijloace 
de automatizare, fibre și fire 
sintetice, produse ale chimiei 
de sinteză fină și altele. înde
plinirea acestor sarcini este sus
ținută prin programul de cerce
tare științifică și tehnologică de 
proiectare, care orientează acti
vitatea institutelor specializate 
și a sectoarelor de concepție din 
unitățile productive in direcția 
modernizării și înnoirii produc
ției.

în anul viitor, mai mult de o 
treime din sporul d.e producție 
industrială urmează să se obți
nă pe seama noilor capacități 
care vor intra în funcțiune. Se 
impune ca organele colective de 
conducere din întreprinderi și 
centrale să ia măsuri hotărîte 
pentru creșterea gradului de în
cărcare a capacităților existente 
și folosirea intensivă a întregu
lui potențial tehnico-productiv 
în aceeași direcție, ministerele 
și centralele, îndeosebi în cons
trucția de mașini, trebuie să ac
ționeze pentru extinderea coope
rării și specializării în producție, 
tipizarea produselor, concentra
rea capacităților de producție și 
a forței de muncă în unități pu
ternice, extinderea fabricației de 
serie mare. Va trebui să creăm 
o opinie de masă, pînă la secție 
și loc de muncă, în rîndjil tu
turor salariatelor, pentru întreți
nerea cu grijă a mașinilor-unel-

te, a utilajelor și instalațiilor, 
executarea în cele mai bune 
condiții a reparațiilor, folosirea 
integrală a timpului de lucru, 
întărirea disciplinei în producție.

Proiectul de plan prevede 
creșteri însemnate ale producției 
agricole, care țin seama de re
zervele existente în acest sector, 
precum și de fondurile sporite 
alocate pentru lărgirea și mo
dernizarea bazei materiale a a- 

* gri culturii.
în acest fel, agricultura — ra

mură importantă a economiei 
românești — își va spori contri
buția la creșterea venitului na
tional. la mai buna aprovizio
nare a populației și a produc
ției. la satisfacerea celorlalte 
nevoi ale economiei.

Pentru îndeplinirea acestor 
obiective trebuie să se asigure 
cit mai buna folosire și gospo
dărire a pămîntului — unul din 
bunurile de cel mai mare preț 
al națiunii noastre. Este impe
rios necesar să șe limiteze cu 
strictețe scoaterea terenurilor 
din circuitul ' agricol, să se ia 
măsuri pentru a se reda agri
culturii noi suprafețe și pentru 
a .se realiza integral programul 
de îmbunătățiri funciare.
' Sarcinile d,e plan la produc

ția aftricolâ vegetală au fost sta
bilite cu organele locale, urmjă- 
rindu-se amplasarea cit mai ju
dicioasă a culturilor pe zone și 
ynităti agricole, utilizarea rațio
nală a suprafețelor amenajate 
pentru irigații.

Planul proved^ îmbunătățirea 
structurii culturilor. în Vederea 
creșterii producției de cereale 
și a plantelor tehnice : șe pre.- 
vede, de asemenea. sporirea 
producției de legume și fructe-

Fondurile alocate pentru dez*  
voltarea bazei tehnico-materia- 
le a agriculturii asigură mărirea 
parcului de mașini și tractoare. 
S-gu prevăzut măsuri pentru 
completarea sistemei actuale 
de mașini agricole necesare me
canizării lucrărilor de pregătire 
a solului, de administrare a în
grășămintelor, de semănat și 
stringerea recoltelor. Totodată, 
s-au asigurat cantități sporite 
de îngrășăminte și alte substan
țe chimice. Unitățile din agri
cultură trebuie să acorde o gri
jă deosebită folosirii bazei ma
teriale în vederea realizării re
coltelor prevăzute.

în zootehnie, eforturile 
buie orientate în primul 
spre realizarea efectivelor pla
nificate. îmbunătățirea calității 
șeptelului. obținerea de ran
damente superioare la produc
ția animalieră. Se impune o 
preocupare deosebită pentru 
asigurarea bazei furajere, utili
zarea cit mai eficientă a supra
fețelor de Pășuni și finețe na
turale. punerea in funcțiune a 
tuturor capacităților prevăzute 
în plan pentru producerea fura
jelor proteice. Atît în întreprin
derile agricole de stat, cit și în 
cooperativele agricole de pro
ducție vor trebui luate măsuri 
pentru gospodărirea rațională a 
furajelor.

în concordanță cu necesitățile 
dezvoltării economiei naționale 
și cu cerințele populației, volu
mul transporturilor de mărfuri 
va crește cu 10.8 la sută, iar cel 
de călători cu 8 la sută. Planul 
asigură mijloacele pentru dota
rea și modernizarea transportu
lui feroviar, auto, naval și ae
rian. în vederea utilizării mai 
bune a mijloacelor de transport 
și reducerii cheltuielilor vor tre
bui luate măsuri pentru opti
mizarea fluxurilor de transport, 
reducerea parcursului mărfuri
lor, intensificarea acțiunii de 
mecanizare a operațiilor de în
cărcare și descărcare, de 
țeinerizare.

a montajului și a probelor teh
nologice, în vederea intrării in 
producție a fiecărei capacități 
potrivit prevederilor de olan.

Pe întregul parcurs al execu
tării investițiilor, se impune o 
conlucrare permanentă între 
proiectante titulari de investiții, 
constructori, producători de ma
șini și utilaje, în vederea reali
zării exemplare a fiecărei faze 
— de la elaborarea documenta
țiilor pină la recepționarea noi
lor obiective și atingerea para
metrilor tehnico-economici pro
iectați.

Tovarăși deputați.
Dezvoltarea accelerată a pro

ducției în toate ramurile econo
miei naționale, progresele reali
zate în modernizarea producției 
și tehnologiilor de fabricație fac 
posibilă creșterea volumului și 
eficienței comerțului exterior al 
României.

în orientarea comerțului ex
terior. se prevede lărgirea în 
continuare' a schimburilor eco
nomice. a colaborării și coope
rării cu țările membre ale 
C.A.E.R. — pe baza Programu
lui Complex — promovarea 
relațiilor economice cu toate ță
rile socialiste, precum si cu ce
lelalte țări ale lumii în confor
mitate cu principiile politicii 
externe ale partidului și statu
lui nostru.

Exportul țării noastre — cal
culat in prețuri curente — ur
mează să crească in 1974 cu 
43.5 la sută, față de anul 
1973. Ministerele^ centralele și 
întreprinderile au obligația să 
asigure normalizarea și con
tractarea neîntîrziată a întregu
lui volum de export : livrarea 
mărfurilor la termenele și de 
calitatea cerută pe piețele _ ex
terne : s.ă acționeze cu hotărîre 
pentru sporirea eficienței ex
portului. Trebuie să se urmă
rească îndeaproape evoluția 
pieței externe, să se analizeze 
periodic rezultatele obținute și 
să se asigure valorificarea op
timă a fondului de marfă pen
tru export.

Pentru asigurarea bazei ma
teriale a planului prevede, 
de asemenea, o creștere însem
nată a importurilor de maiorii 
prime, materiale, mașini, utilaje 
și alte produse. Exprimată in 
prețuri curente, această creștere 
este de 38,8 la sulă în 1974 față 
de 1973.

Stimați tovarăși,

tre- 
rînd

con-

Programul de inyeștilii 
fondurile statului este cu r__
20.7 la sută mai mare decit in 
anul 1973. Aplicînd. indicațiile 
conducerii superioare, a fost re
dusă ponderea lucrărilor de 
construcții-montaj în totalul in
vestițiilor și a fost concentrat 
efortul spre dotarea cu mașini 
și utilaje a suprafețelor exis
tente. ceea ce creează condiții 
pentru introducerea mai rapidă 
în circuitul economic a noi ca
pacități de producție.

Planul prevede darea în func
țiune a circa 450 capacități in
dustriale și 85 de capacități 
agrozootehnice importante, ast
fel incit pînă la sfîrșitul anului 
vom ajunge la un volum de 
fonduri fixe de peste 1 000 de 
miliarde lei.

Pentru a asigura folosirea efi
cientă a fondurilor de investiții 
se cer luate măsuri ferme în 
vederea respectării prevederilor 

' înscrise în plan privind asigu
rarea documentațiiior de inves
tiții pentru fiecare obiectiv în 
parte : încheierea de urgență a 
contractării utilajelor tehnolo
gice, livrarea acestora în cele 
mai bune condiții de calitate și 
la termenele stabilite.

Pe fiecare șantier trebuie lua
te măsuri pentru asigurarea 
forței de muncă calificată și a 
tuturor condițiilor materiale ne
cesare desfășurării ritmice a lu
crărilor, executării ireproșabile

din 
peste

în mai mare măsură decit în 
anii anteriori, planul concreti
zează importurile pe produse 
fizice și acțiuni. Pentru buna 
gospodărire a fondurilor valu
tare, șe impune să se urgen
teze acțiunea de specificare și 
de contractare a acestor impor
turi. Pe fiecare categorie de 
produse se va stabili o răspun
dere unică, indiferent de sub
ordonarea departamentală a 
beneficiarilor

în desfășurarea operațiilor de 
import și export, atît producă
torii, cit și unitățile comerciale 
trebuie să manifeste o mai înal
tă exigență pentru îndeplinirea 
riguroasă a prevederilor de 
plan, condiție fundamentală a 
ridicării eficienței comerțului 
nostru exterior.

în același timp, se impune o 
activitate intensă pentru înche
ierea de contrâcte pe termen 
lung, pentru asigurarea unor 
surse certe de aprovizionare și 
piețe de desfacere.

în planul pe anul 1974 se a- 
cordă un loc însemnat acțiuni
lor de cooperare economică in
ternațională. alocîndu-se mij
loacele materiale și financiare 
necesare participării la consti
tuirea de societăți mixte și la 
alte acțiuni de cooperare. Este 
necesar ca ministerele să ia 
măsuri pentru creșterea operar- 
tivității în tratarea și încheie
rea de noi acțiuni de cooperare 
economică, industrială și tehni- 
co-științifică, care să permită 
extinderea bazei de aprovizio
nare cu materii prime, să sti
muleze schimbul de produse, să 
contribuie la accelerarea pro
gresului tehnic.

Tovarăși și tovarășe,
Concentrarea eforturilor 

zona indicatorilor de eficiență 
este cu atit mai necesară, cu 
cit aici se dă bătălia principală 
pentru creșterea rapidă a veni
tului național, pentru crearea 
resurselor necesare dezvoltării 
economice, în ritmuri susținute, 
și pe această bază ridicarea 
nivelului de trai al populației.

Planul pe anul viitor pre
vede o mai bună gospodărire a 
potențialului productiv, care se 
reflectă în reducerea cheltuieli
lor de producție, îndeosebi a 
color materiale. în industria re
publicană. cheltuielile Ia 1000 
lei producție-marfă se vor re
duce. de la’ eirca 848.9 lei la 
825,5 lei, patru cincimi din acea
stă reducere urmjnd să se reali
zeze pe seama micșorării chel
tuielilor materiale de producție.

Este necesar să acționăm mai 
energic pentru reducerea consu
murilor specifice de materii 
prime, materiale și energie ; 
folosirea mai bună a fondurilor 
fixe ; ridicarea calității produc
ției : lichidarea risipei și a tu- 
.tuturor chel tuielilor neecono
mice.

Ministerele, centralele și în
treprinderile. împreună cu Mi
nisterul de Finanțe și Co
mitetul de Stat al Planificării 
trebuie să apalizeze eficiența 
economică a fiecărui produs și 
să stabilească 'soluții pentru 
creșterea rentabilității, pentru 
instituirea unui sever regim de 
economii in gestiunea econo
mică

în vederea ridicării eficienței 
economice, planul prevede creș
terea productivității muncii in 
industrie cu 9.6 la șută, iar in 
construcții cu 8 la sută.

în

Realizarea acestui obiectiv 
este de o deosebită importanță 
pentru creșterea noastră econo
mică, impune înfăptuirea in fie- - 
care întreprindere, centrală și 
minister a programelor de mă
suri stabilite prin plan pentru 
extinderea mecanizării și auto
matizării ; perfecționarea con
tinuă a organizării producției și 
a muncii.

O atenție deosebită se cere 
acordată recrutării și pregătirii 
muncitorilor calificați, a cadre
lor de tehnicieni și specialiști, 
in raport cu exigențele sporite 
ale procesului de producție, cu 
necesitățile punerii in funcția 
une a noilor obiective prevă
zute. întreprinderile, centralele 
și ministerele trebuie să înfăp
tuiască programul de calificare 
pe meserii și cu precădere a 
celor deficitare.

ci o înțeles că înfăptuirea 
măsuri impune creșțerea 
susținută a venitului na- 
a producției și producti- 
muncii, reducerea mai

Tovarăși deputați,
Opțiunile creșterii 

pe amil viitor sint 
grăitoare a politicii . 
nostru de repartizare judicioa
să a venitului național între 
fondul de dezvoltare' și fon- 

Ele dau ex- 
că asigurarea 
a acumulă- 
ca un fac- 

al progresului 
dovedește 

măsuri

economice 
o dovadă 
partidului

dul de consum, 
presie faptului 
unei rate înalte 
rii se manifestă 
tor propulșor 
economico-social, se 
temelia sigură a unor ___
succesive de ridicare a nivelu
lui de trai al clasei muncitoare 
și al întregului nostru popor.

Pe baza creșterii venitului 
național, va fi posibil ca în anul 
viitor fondul de consuni să spo
rească cu un ritm superior celui 
din anii precedenți. Creșterea 
medie anuală a fondului de 
consum a fost în perioada ani
lor 1961—1965 de 5,1 la sută, în 
1966—1970 acesta s-a ridicat la 
6,2 la sută, în primii trei ani 
ai actualului cincinal este 
7,5 la sută, iar pentru anul vii
tor se prevede de 8 la sută.

în condițiile creșterii cu 14,6 
la sută a venitului național, 
planul asigură fondurile mate
riale și bănești necesare reali
zării programului stabilit în 
cincinal pentru creșterea nive
lului de trai și, în unele dome
nii. pentru depășirea lui. In 
anul viitor, veniturile reale pe 
locuitor vor crește cu 8.6 la 
sută.

La propunerea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Plenara Co
mitetului ' Central al partidului 
și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale au 
aprobat recent noi măsuri pen
tru îmbunătățirea salarizării 
muncitorilor calificați.

Aceste măsuri transpun în 
viață hotărîrile Congresului al 
X-lea al partidului și ale Con
ferinței Naționale privind asi
gurarea unei mai bune corelări 
între salariile mici și salariile 
mari, în cadrul fiecărei ramuri, 
prin ridicarea salariilor mici ale 
muncitorilor calificați.

Se asigură astfel aplicarea 
consecventă a principiului echi
tății socialiste în cadrul siste
mului de remunerare a muncii 
și stimularea în mai mare mă
sură a muncii calificate : se dă 
o nouă expresie grijii partidu
lui și statului pentru tinerele 
generații care intră în produc
ție, in viața socială. De aseme
nea, prin aceste măsuri' se a- 
cordă prețuirea și respectul cu
venit femeilor muncitoare.

de

Este 
acestei 
și mai 
ționalj 
vității 
accentuată a cheltuielilor mate
riale, sporirea rentabilității, 
gospodărirea cu simț dâ răspun
dere a fondului de salarii, a 
fondurilor de consum social, a 
tuturor mijloacelor materiale și 
financiare, aplicarea unui re
gim sever de economii în toate 
sectoarele de activitate.

Măsurile stabilite de Plenara 
Comitetului Central și de Con
siliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale sînt de na
tură să stimuleze participarea 
tot mai activă h oamenilor 
muncii la creșterea avuției na
ționale, la înfăptuirea progresu
lui economic și soci.al al țării.

în concordanță cu veniturile 
sporite ale populației, desface
rile de mărfuri prin comerț se 
vor majora cu 9,7 la sută, iar 
volumul prestărilor de servicii 
— cu 13,3 la sută. Ministerele, 
centralele, întreprinderile pro
ducătoare de bunuri de consum 
șj organele locale vor trebui să 
asigure lărgirea și diversificarea 
în continuare a sortimentelor de 
mărfuri, ridicarea calității pro
duselor corespunzător exigen
telor sporite ale populației.

în anul 1974 se vor construi 
114 mii apartamente fizice și 
un număr suplimentar, față de 
prevederile cincinalului, de 
locuri în cămine muncitorești, 
cămine studențești, creșe, gră
dinițe, școli și spitale. S-a a- 
sigurat prin plan baza mate
rială pentru dezvoltarea activi
tății de cercetare științifică, de 
învățămînt, cultură, ocrotirea 
sănătății, sportului și turismu
lui.

Ministerele și consiliile popu
lare județene trebuie să urmă
rească permanent modul în care 
se îndeplinesc diferitele obiec
tive cu caracter social, să ia 
măsuri pentru ca mijloacele 
materiale și financiare puse la 
dispoziție să fie gospodărite cu 
grijă și cu eficiență.

Tovarăși deputați, tovarășe 
deputate,

înainte de a încheia acest ra
port, vreau să relev însemnăta
tea deosebită a hotăririlor Ple
narei Comitetului Central al 
partidului și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, a expunerii făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenară — sinteză cuprinzătoa
re a direcțiilor în care clasa 
muncitoare, întregul nostru po
por. trebuie să-și îndrepte efor
turile pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de dezvoltare 
economicQrSQcială a țării.

Întrucît proiectul de plan pe 
anul 1974 corespunde orientări
lor stabilite de Congresul al X- 
lea și de Conferința Națională, 
contribuind la realizarea înainte 
de termen a cincinalului, vă 
rog, tovarăși deputați și tova
rășe deputate, să-i conferiți pu
tere de lege.

Totodată, propun Marii Adu
nări Naționale ca — potrivit 
procedurii — să aprobe și exe
cuția planului pe anul 1972.

Îmi exprim convingerea 
realizarea planului pe 1974 
anul aniversării a trei decenii 
de la eliberarea patriei și al 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunișt Român — se va 
înscrie ca o nouă contribuție 
de seamă la progresul și pros
peritatea României socialiste.

că

Expunerea la proiectul de lege pentru
adoptarea bugetului de stat

Stimați tovarăși deputați și 
deputate.

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, vă rog să-mi per
miteți să prezint Marii Adu
nări Naționale proiectul de lege 
pentru adoptarea bugetului de 
stat al ** 
România

Doresc 
ceput că . .
borării proiectului bugetului de 
stat s-a urmărit cu strictețe 
transpunerea în viață a hotărî- 
rilor Congresului al X-lea, și 
ale Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român din 
iulie 1972. a orientărilor și indi
cațiilor deosebit de prețioase 
date personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, cu pri
vire la accentuarea laturilor 
calitative ale activității econo- 
mico-so.ciale. gospodărirea ju
dicioasă a fondurilor, reducerea 
cheltuielilor de producție. în
deosebi a celor materiale, in
staurarea unui sever regim de 
economii, sporirea pe această 
cale a eficienței în toate dome
niile.

Lucrările privind oregătirea 
proiectului bugetului de stat au 
la bază oropunerile făcute de 
întreprinderi și centrale, ana
lizele efectuate de Ministerul 
Finanțelor. Comitetul de Stat 
al Planificării, bănci și celelalte 
organe centrale de sinteză eco
nomică. îmoreună cu ministere
le și comitetele executive ale 
consiliilor popul.aire județene și 
al municipiului București, pre
cum si măsurile stabilite de 
Consiliul de Miniștri în vederea 
identificării rezervelor de creș
tere a veniturilor și dimensio
nării cît mai raționale a cheltu
ielilor.

Indicatorii din proiectul bu
getului de stat au fost elaborați 
în strîns.ă concordanță cu pre
vederile din proiectul olanului 
național unic de dezvoltare e- 
conomică și socială. resursele 
bugetare asigurînd finanțarea 
obiectivelor prevăzute. Venitu
rile și cheltuielile înscrise în 
proiectul de buget reflectă rit
murile înalte ale creșterii eco
nomice în anul 1974. proporții
le și structurile stabilite, dez
voltarea activității în toate ra
murile. lărgirea continuă a co
merțului externer. sporirea 
centuată a venitului național și

Rcpublicii Socialiste 
pe anul 1974.
să subliniez de la în- 
pe tot parcursul ela-

ac-

prezentată de tovarășul 
FLORE A DUMITRESCU,

ministrul
creșterea, pe această bază, a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului. în cifrele bu
getului se oglindesc angajamen
tele afumate de organizațiile de 
partid, de milioanele de oameni 
ai muncii de pe întreg teritoriul 
țării de a realiza planul cinci
nal înainte de termen.

Proiectul bugetului de stat pe 
anul 1974 se fundamentează, 
totodată, pe rezultatele obți
nute in realizarea planului pe 
anul 1973 și în executarea bu
getului. care se va încheia — 
potrivit preliminărilor — la ve
nituri cu suma de 171.6 miliar
de de lei. iar la cheltuieli cu 
162.3 miliarde de lei. rezultînd 
un excedent de 9,3 miliarde de 
lei.

întocmit în aceste condiții^ 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 1974 cuprinde, atît la ve
nituri. cit și la cheltuieli, suma 
de 198.2 miliarde de lei, prezen- 
tîndu-se 
partea de 
o rezervă 
liarde de

astfel echilibrat. în 
cheltuieli este indusă 
bugetară de 2,2 mi
lei.

Veniturile bugetului 
de stat

Majoritatea covîrșitoare a ve
niturilor bugetare provine de la 
unitățile economice socialiste, 
corespunzător structurii econo
miei noastre. Impozitele și ta
xele de la populație. în sumă 
de 18,3 miliarde de lei. repre
zintă 9.2 la sută din totalul ve
niturilor bugetare prevăzute pe 
anul 1974.

Vărsămintele din beneficiile 
unităților economice de stat, 
impozitul pe circulația mărfuri
lor și impozitul de regularizare, 
luate la un loc. în anul 1974 în
sumează 112.7 miliarde de lei; 
cu 10.5 miliarde de lei mai mult 
decit preliminările pe anul 1973. 
Elementul cel mai dinamic al 
acumulărilor bănești ale statu
lui îl reprezintă beneficiile uni
tăților economice, care față de 
preliminările pe anul 1973 vor 
crește cu 14.5 miliarde de lei, 
respectiv cu 20 la sută.

Avînd în vedere dimensiunii 
le beneficiilor planificate, se 
impune ca unitățile economice

finanțelor
să acorde în anul 1974 o atenție 
deosebită realizării planurilor 
de producție și de desfacere, 
reducerii cheltuielilor de pro
ducție și celorlalți factori, care 
condiționează volumul benefi
ciului. nivelul rentabilității, 
gradul de eficiență economică. 
Numai prin îndeplinirea planuJ 
lui de beneficii și al celorlalte 
acumulări bănești, întreprinde
rile pot să-și satisfacă obliga
țiile legale față de societate, să 
participe la constituirea resur
selor necesare finanțării obiec
tivelor de care depinde dezvol
tarea economică și socială a 
țării.

Pe seama realizării și depăși
rii acumulărilor bănești planifi
cate și a obținerii de economii 
în efectuarea cheltuielilor, tre
buie să se asigure și resursele 
necesare majorării generale a 
salariilor, precum șf' pentru a- 
plicarea măsurii recent adopta
te de Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân referitoare la îmbunătăți
rea salariilor tarifare de bază 
din categoriile inferioare.

în anul 197Ș, majoritatea uni-; 
tăților economice au obținut re
zultate bune în ndeplinirea pla
nului de beneficii. Totuși, unele 
întreprinderi din industriile : 
alimentară, extractivă, chimică 
și ușoară, precum și din agricul
tură și construcții nu și-au în
deplinit sarcinile de beneficii — 
unele înregistrînd chiar pierderi 
— datorită nerealizării planului 
de producție și depășirii chel-i 
tuielilor planificate. Pornind de 
la cerințele obiective ale econo
miei naționale, de la indicațiile 
conducerii de partid și de stat, 
Ministerul Finanțelor, băncile, 
întregul aparat financiar din eco
nomie trebuie să urmărească și 
să sprijine îndeaproape realiza
rea de către întreprinderi și cen
trale. de către toate unitățile a 
sarcinilor de reducere a chel
tuielilor de producție, de rațio
nalizare a consumurilor, de creș
tere a rentabilității. Organele fi
nanciar-bancare vor controla 
sistematic modul cum se aduc la 
îndeplinire programele de mă
suri stabilite pentru rentabili
zarea unităților care au înre
gistrat pierderi, astfel incit fie-

care întreprindere să-și acopere 
cheltuielile din venituri proprii 
și să realizeze beneficii, cores
punzător potențialului economic 
de .care dispune.

Adincireal analizei critice a 
fiecărui element de cost, a con
sumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie, 
a cheltuielilor cu manopera, a 
tuturor cheltuielilor, trebuie să 
devină o acțiune permanentă în 
fiecare întreprindere și centrală, 
în vederea identificării cauzelor 
care conduc la înregistrarea de 
cheltuieli ridicate, înlăturării lor 
și reducerii prețului de cost pe 
produs.

O mare importanță pentru, ob
ținerea unui volum sporit de a- 
cumulări bănești prezintă res
pectarea și scurtarea duratelor 
de atingere a patametrilor teh
nico-economici proiectați — vo
lumul producției, productivitatea 
muncii, nivelul cheltuielilor de 
producție etc. Dacă la numeroa
se capacități s-au realizat acești 
parametri, mai există totuși u- 
nități economice noi, pentru care 
s-au investit fonduri material^ 
și bănești însemnate și la care 
nu s-gu realizat parametrii pro
iectați, datorită unor neajunsuri 
privind modul de punere in 
funcțiune, precun> și unor lip
suri în exploatare, în aprovizio
nare. în pregătirea cadrelor ele. 
Asemenea cazuri se îritilnesc 
îndeosebi în industria chimică, 
metalurgică și ușoară, materia- 
lelpr de construcții, precum și 
în agricultură, fiind necesare 
acțiuni mai hotărâte pentru în
lăturarea cauzelor care le gene.- 
rează. Va trebui acordată o a- 
tenție sporită recepțiilor ce se 
fac la punerea în funcțiune a 
noilor capacități de producție, 
stabilirii componenței comisiilor 
și modului de organizare a re
cepțiilor.

în domeniul activității de co
merț exterior, este știut că rea
lizările Qbținute se reflectă în 
rezultatele financiare ale fiecărei 
unități exportatoare și firește în 
volumul venitului național. A- 
cest aspect capătă dimensiuni 
noi, ținînd seama de dezvoltarea 
intensă a comerțului nostru ex
terior în anul 1974 și în viitor, 
în asemenea condiții, îmbunătă
țirea activității de comerț ex
terior, valorificarea superioară a 
produselor noastre la export 
trebuie să devină, pentru toți cei 
care au răspunderi în legătură 
cu această activitate, inclusiv

pentru organele financiar-banca- 
re, o preocupare permanentă, de 
zi cu zi.

în anul 1973, urmare situației 
conjunctura le a prețurilor pe 
piața externă — care au marcat 
creșteri însemnate —, analizelor 
efectuate la fiecare centrală . și 
întreprindere, măsurilor luate 
pentru îmbunătățirea activității 
de comerț exterior, s-au obținut 
o serie de rezultate pozitive. Ți
nînd seama de mutațiile foarte 
pronunțate ce intervin în nivelul 
prețurilor externe, de fluctua
țiile frecvente ale cursurilor va
lutare, pentru a realiza în con
tinuare o îmbunătățire a eficien
ței exportului, este necesar să 
urmărim permanent aceste fe
nomene ale pieței internaționa
le, iar pe această bază să asigu
răm ca pentru fiecare produs 
exportat încasările valutare să 
acopere cheltuielile interne, cal
culate în 'valută pe baza prețu
rilor externfe la zi, precum și 
un anumit beneficiu.

Cheltuielile bugetului 
de stat

în anul 1974, cea mai mare 
parte a resurselor bugetare, în 
sumă de 117,9 miliarde lei, res
pectiv 59,5 la sută din totalul 
cheltuielilor, va fi folosită pen
tru finanțarea economiei națio
nale. în cadrul cheltuielilor de 
natură economică locul cel mai 
important îl ocupă - cele privind 
finanțarea obiectivelor și acțiu
nilor ce se efectuează din fon
dul central și fondurile locale 
de dezvoltare economico-socială
— investiții, dezvoltarea produc
ției și altele.

în vederea asigurării unei 
gospodăriri cît mai raționale a 
tuturor fondurilor de investiții, 
conducerea partidului a hotărît 
ca orice lucrare de investiții, in
diferent de valoare, finanțată 
din fondurile generale ale sta
tului sau din resursele unităților 
socialiste, inclusiv cele ce se rea
lizau din fondurile necentraliza
te, să fie cuprinsă concret în 
plan și să nu fie începută decît 
dacă a fost aprobată de orga
nele în drept.

Organele financiar-bancare 
vor veghea ca aceste măsuri să 
fie aplicate întocmai. Cu prile
jul avizării noilor investiții, la 
deschiderea finanțării și pe tot 
parcursul executării lucrărilor, 
organele financiar-bancare tre
buie să adîncească analize
le și controlul, să urmă
rească concentrarea eforturilor 
cu precădere pentru punerea în 
funcțiune cît mai grabnică a o- 
biectivelor începute și reduce
rea imobilizărilor în învestii ii * 
neterminate, înlăturarea supra
dimensionărilor și exagerărilor 
în construcții, a cheltuielilor ne
justificate, neoportune sau ine
ficiente.

Pentru anul 1974, corespunză
tor sarcinilor sporite de pro
ducție, executări de lucrări și 
prestări de servicii s-au asigu
rat unităților economice pentru 
activitatea curentă mijloacele 
circulante necesare. în anul 
1973, datorită unor neajunsuri 
în activitatea de aprovizionare
— producție — desfacere la inr 

’ tern și la export, s-au menținut
la unele întreprinderi imobili
zări în stocuri peste necesar, 
care au generat credite cu do- 
bînzi majorate, constituind un 
balast pentru cheltuielile de 
producție ale unităților respec
tive. Organele financiar-ban
care împreună cu cele de apro
vizionare și de planificare, cu 
ministerele vor urmări perma
nent evoluția și structura stocu
rilor la unitățile economice și 
vor auționa pentru găsirea căi
lor celor mai eficiente de re
distribuire operativă, pentru 
prevenirea formării de noi 
stocuri supranormative, asigu- 
rindu-se, astfel, accelerarea vi
tezei de rotație a fondurilor în 
economie.

în vederea sprijinirii coopera
tivelor agricole de producție in 
efectuarea unor investiții pro
ductive, în proiectul de buget 
s-a prevăzut suma de 2,4 mi
liarde de lei pentru asigurarea 
resurselor de creditare pe ter
men lung a acestor unități. în 
afară de credite, statul va spri
jini în continuare cooperativele 
agricole prin finanțarea acțiu
nilor agrozooveterinare, acor
darea hnot prime pentru pro
ducția de lapte, remunerarea 
specialiștilor, plata indemniza
țiilor pentru cadre de conducere 
și alte, acțiuni, care la un loc 
reprezintă circa 2,5 miliarde de 
lei, To.tââ,ată., cooperativele be
neficiază de lucrări de îmbună
tățiri funciare pentru care sta
tul investește importante fon
duri. Este necesar ca unitățile 
agricole cooperatiste, cu spriji
nul comitetelor executive ale 
consiliilor populare și al orga
nelor financiar-bancare, să ia 
toate măsurile ca fondurile alo
cate de stat, precum și cele pro
prii, să fie folosite cit mai ju- 
dieios, astfel incit să se obțină 
producții și . venituri cît mai 
mari. '

In proiectul bugetului de stat 
pe anul 1974 s-a prevăzut pen
tru finanțarea acțiunilor social- 
culturale suma de 49 miliarde 
de lei, cu 4 miliarde de lei mai 
mult decît în anul 1973. Pe prin
cipalele acțiupi, fondurile în
scrise în proiectul de buget 
sînt : 12,3 miliarde de Iei pen
tru învățămînț, 9,3 miliarde de 
lei pentru ocrotirea sănătății, 
16.9 miliarde de lei pentru asi
gurările sociale, 1 miliard de 
lei pentru cultură și artă, 7.H 
miliarde de lei pentru ajutorul 
de stat pentru copii. Volumul 
acestor fonduri reflectă efortu
rile mari făcute de stat, grija 
deosebită pentru asigurarea și 
pe această cale a creșterii bu
năstării materiale și spirituale 
a poporului. Unitățile social- 
culturale, toate cadrele care ad
ministrează aceste fonduri au 
obligația să asigure utilizarea 
lor în strictă concordanță cu 
prevederile legii, să evite orice 
formă de risipă, să obțină la 
fiecare leu cheltuit o eficiență 
socială cît mai ridicată.

Pentru construcția de locuințe 
proprietate de stat g-au prevă
zut în proiectul de buget fon
duri importante. Totodată, în 
vederea sprijinirii populației in

(Continuare in pag. a Vl-a)
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Expunerea la proiectul de lege 
pentru adoptarea bugetului de stat

(Urmare din pag. a V-a) 
construirea de locuințe proprie
tate personală și cumpărare de 
locuințe din fondul de stat, Casa 
de Economii și Conșemnațiuni 
va acorda aproape 5,5 miliarde 
de lei credite.

în proiectul de buget s-a în
scris, pentru acoperirea cheltu
ielilor organelor centrale și lo
cale aie administrației de stat, 
organelor judecătorești și ale 
procuraturii, suma de 2,9 mili
arde de lei. Dimensionarea a- 
cestor cheltuieli s-ă făcut ținînd 
seama de aplicarea normelor 
unitare de structură în 1973, 
precum și de sarcinile trasate 
pentru accentuarea regimului de 
economii, sarcini pe care va 
trebui să le îndeplinim cu per
severență pe tot parcursul exe
cutării bugetului de stat.

Pentru apărarea țării, în pro
iect s-a prevăzut suma de 8,6 
miliarde de lei, adică 4,3 la 
sută din to'talul cheltuielilor.

Bugetele locale
Volumul bugetelor locale, care 

fac parte integrantă din bugetul 
de stat, se propune pe anul 
1974 la suma de 29,4 miliarde 
de lei.

Veniturile proprii ale bugete
lor locale se prevăd la 24,6 mi
liarde de lei, acoperind 83,7 la 
sută din totalul cheltuielilor bu
getelor locale. Județele Bacău, 
Brașov, Brăila, Cluj, Mureș, 
Prahova, Sibiu, Timiș și muni
cipiul București iși vor acoperi 
în totalitate cheltuielile din ve
nituri proprii și vor vărsa la 
bugetul republican suma de 1,9 
miliarde de lei drept excedent. 
De La bugetul republican se vor 
aloca, pentru echilibrarea buge
telor locale, sub formă de cote 
defalcate și subvenții, suma de 
6,7 miliarde de lei.

Resursele bugetelor locale pe 
anul 1974 sînt destinate îndeo
sebi pentru finanțarea eco
nomiei locale 10,9 miliarde 
de lei și pentru finanțarea ac
țiunilor social-culturale 16,9 mi
liarde de lei.

Controalele efectuate în cursul 
acestui an și analizele făcute cu 
prilejul elaborării lucrărilor de 
buget pe anul 1974 evidențiază 
necesitatea ca toate comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare să acționeze mai hotărit 
pentru sporirea veniturilor pro
prii și încasarea integrală și la

CERCETAREA
ȘTIINȚIFICĂ 

instrument de perfecționare 
a activității educative

Moment semnificativ în acti
vitatea Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
recentul simpozion privind ro
lul și locul tinerei generații în 
procesul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și contribuția Uniunii Tineretu
lui Comunist la educarea poli- 
tico-ideologică și moral-cetățe- 
nească a tinerilor a prilejuit 
și o analiză profundă cu privi
re la valorificarea muncii și 
cercetării științifice în activita
tea practică a organizațiilor 
U.T.C.

Cei cinci ani de activitate a 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului au fost 
marcați de numeroase studii, 
cercetări, analize, simpozioane, 
reunind în jurul ideii de creș
tere a eficienței muncii politice 
cu ajutorul investigației științi
fice, un mare număr de acti
viști politici și culturali, spe
cialiști în diferite probleme, ti
neri care lucrează efectiv în 
unitățile industriale. S-au im
pus astfel, în activitatea con
cretă. două principii : realiza
rea unor studii interdisciplina- 
re și realizarea unei cercetări - 
acțiune, proiectată în așa fel 
încît să se înscrie — prin toate 
fazele ei — în procesul de per
fecționare a activității politico- 
educative. Ideea este valoroasă 
intrucît cercetarea nu se în
cheie odată cu interpretarea 
datelor, nu rămîne închisă în 
paginile unui volum.

Activiști ai Uniunii Tineretu
lui Comunist, secretari ai unor 
organizații U.T.C. au remarcat 
cu acest prilej faptul că publi
cațiile Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului 
au constituit un real ajutor în. 
munca politică, concretă, un 
sprijin în înțelegerea specifici
tății problemelor tineretului. 
Stefania Vogel, secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
U.T.C.. amintea volumele din 
seria „Tineretul azi", lucrări 
științifice deosebit de valoroa
se ale căror concluzii au ' fost 
folosite pentru perfecționarea 
activității organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderile județului ca 
și pentru întărirea și diversifi
carea muncii politice desfășura
tă cu tinerii de la sate. O par
curgere a volumelor editate în 
acești cinci ani atestă aborda
rea celor mai importante do
menii de activitate a Uniunii 
Tineretului Comunist — for
marea conștiinței revoluționare, 

timp a Acestora la buget, pentru 
raționalizarea cheltuielilor pri
vind administrația locală, pre
cum și pentru utilizarea cît mai 
judicioasă a fondurilor destina
te întreținerii și reparării 
drumurilor, finanțării gospo
dăriei comunale, acțiunilor agro- 
zooveterinare și altor activități 
de interes local. Este necesar să 
se ia măsuri hotărîte pentru 
respectarea destinației fonduri
lor aprobate, pentru promova
rea unui regim sever de econo
mii ' în toate domeniile de acti
vitate.

O problemă majoră, care pri
vește în aceeași măsură toate 
întreprinderile și instituțiile re
publicane și locale, de stat și 
cooperatiste, o constituie folosi
rea cît mai-chibzuită a fondului 
de salarii. Se impune ca la fie
care unitate să se asigure o 
strictă concordanță între rezul
tatele obținute în îndeplinirea 
planului și fondul de salarii 
utilizat, să se respecte normele 
de muncă și de structură stabi
lite.

în viitor, ca urmare a hotărî- 
rii conducerii de partid privind 
desființarea cu începere de la 
1 ianuarie 1974 a fondului de 
salarii nescriptic, datorită ne
ajunsurilor ce.au existat în uti
lizarea acestui fond, sumele 
pentru remunerarea muncii pri
vind lucrările strict necesare 
realizării sarcinilor de plan vor 
fi cuprinse în fondul de salarii 
planiifcat, în mod concret, pe 
activități și destinații pe bază 
de documentații temeinic fun
damentate, întocmite de către 
întreprinderi, centrale și mini
stere.

Plățile urmează să fie efec
tuate în cadrul normelor și ta
rifelor legal aprobate si numai 
după un control riguroș efec
tuat de către organele de con
trol preventiv din fiecare uni
tate precum și de către bănci

Stimați tovarăși,
în conformitate cu prevede

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

Stimați tovarăși deputați și 
deputate.

Pe tot parcursul executării 

educarea prin muncă și pentru 
muncă, idealul tineretului, stu
dierea specificului acțiunii po
litice în rîndul principalelor 
categorii de tineri — muncitori, 
țărani, elevi, studenți.

Eficiența activității Centrului 
de cercetări pentru problemele 
tineretului — amintea și Leon 
Buburuzan, activist al C.C. al 
U.T.C., se vădește și în acti
vitatea de pregătire a tinerilor 
activiști, studiile și cercetările 
constituind un sprijin științific 
și metodologic pentru ca acti
vitatea lor să se desfășoare la 
parametrii unei eficiente maxi
me. .

Creșterea rolului Uniunii Ti
neretului Comunist în ansam
blul vieții social-politice,. preo
cuparea de a educa întregul ti
neret în spiritul principiilor de 
muncă și de viață ale comuniș
tilor, pentru formarea și dez
voltarea la fiecare tînăr a unui 
mod de a gîndi și de a acționa 
consecvent revoluționar, presu
pun însă în momentul de față 
perfecționarea întregii activi
tăți politico-educative cu tine
retul. Este momentul — au sub
liniat participanții la simpozion 
_  de a reflecta cu seriozitate 
și la căile sporirii eficienței 
cercetării științifice. O opinie 
în acest sens a formulat Vic
tor Vaum, activist al Comite
tului municipal Baia Mare al 
U.T.C. : „Primind publicațiile 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului luăm 
cunoștință uneori de rezultatele 
unor studii întreprinse cu 
mulți ani în urmă, cu analize 
teoretice care își propun mai 
mult să elucideze concepte sau, 
investigînd realități minore, să 
fotografieze situația dintr-o în
treprindere, fără concluzii și 
observații care ar putea duce 
la îmbunătățirea în profunzime 
a activității organizațiilor U.T.C. 
Tineretul nu este, așa cum a- 
firmă unul dintre volumele pu
blicate — «obiect de cercetare». 
Frin investigarea problemelor 
majore și a opiniilor despre 
căile îmbunătățirii activității 
politice, trebuie să se participe 
direct la perfecționarea muncii 
organizațiilor U.T.C. Acesta 
este după părerea mea «obiec
tul» cercetării".

Opinii vizînd necesitatea 
creșterii eficienței cercetării 
științifice au formulat și alți 
participanți, evidențiind circu
lația restrînsă a publicațiilor 
centrului, faptul că acestea 

bugetului de stat, Ministerul Fi
nanțelor, băncile și administra
țiile financiare vor urmări în
deaproape modul cum se reali
zează veniturile și cheltuielile, 
precum și ceilalți indicatori fi
nanciari și vor stabili — după 
caz — împreună cu ministerele, 
conducerile unităților economice, 
Comitetul de Stat al Planifică
rii și celelalte organe centrale 
de sinteză măsuri pentru recu
perarea eventualelor rămîneri 
în urmă sau pentru folosirea 
operativă a resurselor supli
mentare și disponibilităților ce 
se creează, acționind în mod 
susținut pentru menținerea 
echilibrului financiar și mone
tar în economie.

Cerințele gestiunii economice 
— ca și ale oricărui act de ad
ministrare a bunurilor și banu
lui public — implică respecta
rea riguroasă a legilor, care sînt 
egale pentru toți, de jos și pină 
sus. Drepturile și competențele 
acordate organelor de condu
cere ale unităților economice 
trebuie exercitate tocmai în 
acest spirit de disciplină și or
dine desăvîrșită. Satisfacerea 
acestor cerințe esențiale nece
sită întărirea controlului. îmbu
nătățirea evidenței și a siste
mului de raportare a indicatori
lor, urmărirea operativă a , fe
nomenelor care apar, interven
ția promptă pentru înlăturarea 
neajunsurilor.

Organele financiar-bancare. 
integrate în efortul colectiv al 
oamenilor muncii, vor lua toate 
măsurile pentru traducerea în 
viață a sarcinilor de mare răs
pundere trasate în ampla și 
aprofundata expunere a secre
tarului general al partidului la 
recenta Plenară comună a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României. 
Ele vor acționa cu fermitate 
pentru întărirea controlului în 
economie în vederea asigurării 
respectării disciplinei de plan și 
financiare, pentru sprijinirea 
unităților economice în îndepli
nirea sarcinilor stabilite, contri
buind în acest fel la creșterea 
eficienței activității economice, 
la executarea în bune condiții 
a planului și a bugetului de 
stat pe anul 1974 documente pe 
care am convingerea că le 
veți învesti cu putere de lege.

sînt apreciate uneori mai mult 
penitru punerea în discuție a 
unor noțiuni și concepte decit 
prin posibilitatea, valorificării 
concrete. Mai mult, unele 
dintre ceroetările și volumele 
publicate nu au ajuns, adesea, 
acolo unde firesc și-ar fi aflat 
locul — în întreprinderi, la or
ganizațiile U.T.C. și nici măcar 
la activele U.T.C. dii^ marile 
orașe. Activiștii, activul larg al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
tinerii din întreprinderi cunosc 
de aceea în mică măsură pro
blematica și concluziile cerce
tărilor științifice care cu sigu
ranță i-ar interesa.

Este adevărat, în cei cinci 
ani s-a adunat un valoros ma
terial documentar. Momentul 
actual implică însă efortul sin
tezei : sistematizarea rezultate
lor obținute, asigurarea unui 
flux operativ și sistematic de 
informații spre beneficiari ■— 
așa cum au propus participan
ții — în primul rînd prin rea
lizarea unei bănci de date re
feritoare la problematica tine
retului. Aceasta presupune, în a- 
celași timp, activizarea și lărgi
rea filialelor Centrului de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui — modalitatea cea mai opera
tivă și mai judicioasă de a va
lorifica potențele de investiga
ție științifică nefolosite : reali
zarea unor acțiuni „la cererea" 
comitetelor județene U.T.C. pe 
probleme concrete, în domeniile 
esențiale ale muncii politice cu 
tineretul, ca și inițierea unor 
studii comune, antrenînd cerce
tători și aotiviști la o acțiune 
de coparticipare caracteristică 
prin împletirea cunoștințelor 
teoretice cu experiența practi
că ceea ce ar face posibilă ela
borarea unor strategii de apli
care a rezultatelor cercetării.

Așa cum remarca în final di
rectorul Centrului de cercetării 
pentru problemele tineretului, 
tovarășul Ovidiu Bădina, trece
rea de la cercetarea descriptivă, 
la cercetarea eficientă, cu larg 
caracter aplicativ și de progno
ză nu se poate însă produce 
decît prin realizarea unui salt 
calitativ științific al cercetării. 
Aceasta este și soluția pentru 
creșterea eficienței de ansam
blu a cercetării științifice, mo
dul specific de angajare socia
lă al cercetătorului.

CRISTIAN IONESCU

CONCURSUL NOSTRU

„PENTRU CEA 
MAI BUNĂ CLASĂ44

L Ați anunțat în „Pagina elevu- 
f lui” că veți veni în vizită la co- 
i lectivele care s-au înscris să 
r participe la concurs. Noi v-am 
v luat-o înainte. Am fost investit 
[ eu cu calitatea de reporter. In 
N momentul în care s-a anunțat 
. concursul ziarului „Pentru cea 
k mai bună clasă”, întrecerea 
' noastră avea vechime de o lună.
> Organizația U.T.C. ă anului III 
[ B a fost inițiatoarea ei. Acum
> se află în competiția muncii și 
t învățăturii 18 colective de elevi. 
1 întrecerea noastră poartă devi- 
k za: „Să trăim și să muncim în 
r chip comunist", și este sprijinită 
l cu căldură dar și cu exigență de 
‘ către tovarășii profesori. Trebuie 
l să știți că după ce înscrierea 
r noastră la concurs a fost făcută 
) publică, prin ziar, la școală au 
[ sosit o mulțime de scrisori de
> felicitare din partea unor colec- 
k tive de elevi, a unor tineri din 
S țara; ni se cereau amănunte, 
j Asta ne-a dat mai mult elan.
\ Există o. mare. dorință de a nu 
C rămîne in urmă. Sînt 18 concu- 
l renți care vor să cîștige, dar, în 
v același timp, toți formează o e- 
f chipă Comisia pe liceu care ve- 
1 ghează la desfășurarea concursu- 
/ lui, formată din utecisti și aju- 
\ tată de tovarășii profesori, ține 
f evidența rezultatelor. Dar, tot- 
\ odată, este o comisie care acțio- 
f nează, ajută și îndrumă clasele 
\ participante. Ultima ședință a 
f avut loc în 19 noiembrie. Pe 
f scwt spus, ea a constatat că în 
[ fruntea clasamentului se află, 
) deocamdată, cei trei ani 3: 
k anul III B cu 799 puncte, anul 
/ III C cu 598 puncte, anul III A 
u cu 596 puncte. Trebuie avut însă 
r în vedere că aceste clase au sus- 
l ținut și probele pentatlonului ar- 
* fistic. Așa stînd lucrurile, consi- 
l der, cu toată modestia, că pozi- 
f ția cea mai bună o dețin anul 
\ III B, inițiatoarea întrecerii cu 
[ 396 puncte, și anul III A, cu a-
> celași punctaj. „Lanterna roșie”, 
I de alarmă se află la anul I C, cu 
S 48 puncte, ultima clasată.
. Intîlnirile comisiei nu sîntfoar- 
r te „liniștite”, se dispută aprins 
L — deseori în contradictoriu — 
r privind aprecierea unor colective. 
I In felul acesta, deținem și un cîș- 
f tig momi: sporește spiritul corn- 
t bativ al uteciștilor, se confruntă 
[ păreri, și acest spirit ajunge la 
k clase. Uteciștii devin mai exi- 
. genți, dar și mai săritori. Normal 

La curent cu evenimentele politice
Concursul a făcut să sporească preocuparea pentru mai buna 

organizare a muncii politice; nu există organizație U.T.C. de 
clasă care să nu pregătească, cu periodicitate informări politice. 
Ii ajută profesorii.

A munci în atelierul școlii...
înseamnă a te considera coparticipant la realizarea comenzilor: 

mobilier pentru căminele și grădinițele din județ. Se preconi
zează depășirea planului valoric anul acesta, de 28.000 lei. Con
firmă elevii anului I C.

O comisie de concurs, o comisie de lucru
Așa le place celor din colectivul de urmărire a concursului să 

se numească,: comisie de lucru, intrucît, realmente, ea intervine 
ori de cite ori un „echipaj" aflat în întrecere se află în... pană.

Și fiecare clasă are o formație artistică...
Precum acest grup artistic al anului 11 B, care participă la 

pentatlonul artistic.

Clasele noastre — mai frumoase
O deviză a elevilor liceului.

Și fiecare clasă face sport

Ei sînt doar cîțiva dintre 
uteciștii care, prin tot ceea 
ce realizează, pot fi afișați 
de pe acum la panoul de , 
onoare al întrecerii.- Maria i 
•Bardeș, anul III B, George- ’ 
ta Zamfir, anul III A, Ma- i
rin Ioniță, anul III B, Dan 
Briceag, anul IIB, Vivi An- 
ghel, anul III E.

Fotografiile realizate de 
EMILIAN PLECAN

să existe satisfacția celui decla
rat mai bun, dar nu este o bucu
rie egoistă, de învingător. Ade
sea asistăm la oferte făcute de 
către unele colective pentru a 
veni în sprijinul altora mai sla
be. Se întîmplă, însă, ca „prea 
entuziaștii” să plătească tribut 
subiectivității alergînd cu orice 
chip după un punctaj cît mai 
mare pentru colectivele lor. La 
o clasă, s-a întîmplat ca un elev 
să rezolve probleme și să le ofe
re colegilor pentru a le copia, să 
existe un număr cît mai mare de 
rezolvitori. Comisia de concurs a 
intervenit de îndată. Elevii din 
clasa respectivă nu vor fi consi
derați rezolvitori, chiar dacă nu
mele lor va apare în revistă, in
trucît au încercat să recurgă la 
un mijloc necinstit.

Constatăm că se muncește 
mult și se irosește foarte puțin 
timp. La învățătură, progresele 
sînt 
mai 
deși 

_ ----------- ,
notabile. Nu este vorba nu
de notele bune din catalog, 
și acestea contează, ci mai

NE-AM ANGAJAT 
SĂ MUNCIM SI SĂ TRĂIM 

ÎN CHIP COMUNIST
ales de participarea interesată a 
elevilor la orele de clasă. Au 
dispărut absențele nemotivate.

Poate că satisfacția cea mai 
mare ne-o oferă revirimentul 
din cadrul învățământului politic. 
Lăsînd la o parte faptul că el 
se ține cu regularitate, im
portant de semnalat ni se pare 
caracterul de dezbatere instau
rat în cercuri. Foarte puțini sînt 
cei care nu se pregătesc, care nu 
iau cuvîntul. Avem și un mare 
număr de abonamente la ziar și 
tot atîția cititori reali ai ziaru
lui. Toate clasele au acum ga
zetă de perete, iar acestea au ie
șit din monotonia anilor trecuți,

Ei sînt inițiatorii !
Ei, elevii anului III B, care au chemat la întrecere toate cla

sele din liceu și apoi, cu liceul, cu organizațiile U.T.C. de clasă 
s-au înscris la concursul nostru.

devenind tribune ale opiniei co
lectivului de clasă. Nu există 
clasă care să nu fi inițiat ex
cursii, drumeții, vizite la între
prinderile industriale din oraș și 
țară. După cum nu există ute- 
ciști din școală care, pînă la a- 
ceast# dată, să nu fi efectuat cel 
puțin 6 ore de muncă patriotică. 
Menționăm că s-a născut o nouă 
inițiativă: ne-am asumat sarci
na de a planta pomi pe o în
tinsă zonă a orașului. Fiecare 
clasă organizează pentatlonul ar
tistic, activități sportive.

N-am vrut să vă trimitem un 
raport de activitate. Mai avem 
timp și, mai ales, sperăm să con

state realitatea reporterii dum
neavoastră care ne vor vizita.

MARIN IONIȚA 
secretarul 

organizației U.T.C,, 
a anului III-B 

Liceul de cultură generală 
din Găești

N. R. L-am trimis la fața lo
cului pe fotoreporter. El a con
statat, cu ajutorul aparatului de 
fotografiat, că ceea ce ne-a scris 
secretarul U.T.C. învestit cu 
funcția de reporter, este întru- 
totul adevărat. Ba chiar că au 
fost lucruri care „i-au scăpat”. 
Depunem mărturie cu ajutorul 
fotografiilor.
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romă- 

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Președintelui pe viață și 
Republicii Africa Centrală, General de armată JEAN BEDEL 
BOKASSA, următoarea telegramă :

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

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

IncepInd de astăzi

Reducerea prețurilor la frigiderele 
cu compresor din producția internă

ZQINUUL ALB A ÎNCEPUT?
Pentru amatorii sporturilor de iarnă, ÎNTREPRINDEREA 

DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE — BUCU
REȘTI organizează excursii pe ilinerariiie :'

1. BUCUREȘTI—SINAIA—PREDEAL
— cu plecări din oartierele: 

TITAN — Complex A. 9 — restaurantul Mini,. 
BERCENI — b-dul Metalurgiei — centrala telefonică. 
GIULEȘTI — b-dul Constructorilor — intersecția cu țos.

Giulești — complex comercial.
FLOREASCA — strada Glinka — oficiul P.T.T.R. — nr. 30. 
DRUMUL TABERII — cinematograful FAVORIT.
GRIVIȚA — calea Griviței — intersecția cu b-dul 1 Mai — 

restaurantul Grivița.
PIAȚA PALATULUI — restaurantul Cina.

LA PREȚUL DE 67, LEI
2. BUCUREȘTI— SINAIA—PREDEAL—POIANA BRAȘOV

— cu plecări din cartierele : 
DRUMUL TABERII — cinematograful FAVORIT.

GRIVIȚA — calea Griviței — intersecția cu b-dul 1 Mai — 
restaurantul Grivița.

PIAȚA PALATULUI — restaurantul Cina.
PREȚUL UNUI BILET 77 LEI

3. BUCUREȘTI—PITEȘTI—C, LUNG-MUȘCEL — CABANA 
VOINA

— cu plecarea din
PIAȚA PALATULUI — restaurantul Cina.

LA PREȚUL DE 77 LEI
4. BUCUREȘTI—VĂLENI—CHEIA

— cu plecarea din
DRUMUL TABERII — cinematograful FAVORIT

LA PREȚUL DE 65 LEI
Plecările au loc in fiecare duminică Ia ora 7.00, iar în 

costul biletului ce se achită DIRECT LA AUTOCAR, este 
inclus și un dejun

Informații suplimentare, la Filialele de turism din Calea 
Victoriei nr. 100 și B-dul Republicii nr. 68. Telefon : 15.74.11 
și 14.08.00.

de Ia 4 800 Iei la 4 300 
Iei.

® Frigider electric cu 
compresor „Frigero 
Lux", capacitatea 240 
1, de la 5 740 lei la 
5 240 Iei.

Prin această măsură se 
vine în sprijinul populației, 
care va beneficia atît de 
reducerea de preț cit și de 
un consum electric mai 
scăzut, conferit de frigide
rele cu compresor.

Aceste frigidere se vînd 
și cu plata in rate, cu un 
avans minim de 20 la sută, 
restul sumei,fiind eșalonat 
în 18 rate lunare.

publicii Cuba. Au luat parte 
generali, ofițeri, maiștri militari 
și subofițeri din garnizoană 
București.

Au fost prezenți Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain, ambasado
rul Republicii Cuba la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

După un cuvînt de salut, ros
tit de generalul-maior Constan
tin Drăghici, despre semnificația 
evenimentului aniversat a vor
bit ambasadorul Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain.

Participant!! la adunare au 
vizionat apoi o fotoexpoziție Și 
filme documentari despre via
ța și activitatea militarilor, pre
cum și din lupta poporului cu
banez pentru libertatea na
țională.

Vineri dimineața a sosit în 
Capitală Aymar Achille Fould, 
secretarul de stat al Ministeru
lui Armatelor din Franța, care 
face o vizită oficială în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, erau prezenți generalul de 
armată Ion Ioniță. ministrul 
apărării naționale, generalul 
colonel Ion Gheorghe. prim-ad
junct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major, generali și ofițeri supe
riori precum -și Constantin Fii* * 
tan, ambasadorul României la 
Paris.

Cu începere de la 1 de
cembrie a.c. prețurile frigi
derelor cu compresor din 
producția internă au fost 
reduse cu cite 500 lei bu
cata, după cum urmează :

® Frigider electric cu 
compresor „Frigero", 
model cabinet, capaci
tate 140 1, de la 4110 
lei Ia 3 610 lei.

0 Frigider electric cu x 
compresor „Frigero", 
model masă, capacita
tea 140 1, de la 4 150 lei 
la 3 650 lei.

*5) Frigider electric cu 
compresor „Frigero Su- 
per“, capacitatea 180 1.

Cu prilejul Zilei Naționale a 
Republicii Africa Centrală, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Jean Claude Mandaba, a 
oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat Ilie Verdeț, 
f>rim vicepreședinte al Corisi- 
iului de Miniștri, Ion Pățan, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Vasile Patilineț, minis
trul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Corneliti 
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoa
ne oficiale.

Au luat, de asemenea, parte 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați în România, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La invitația Comitetului Cen
trai al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, tovarășul Ștefan 
Andrei secretar al C.C. al 
P.C.R., a plecat vineri diminea
ță într-o vizită de prietenie în 
R.P. Polonă.

La aeroportul Otopeni a fost 
salutat de tovarășii Cornel Bur
tică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass. mem- 
bru al C.C. al P.C.R.. Dumitru 
Turcuș și Constantin Vasiliu, 
adjuncți de șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid. A fost de față 
Wladyslaw Wojtasik, ambasado
rul R.P. Polone la București.

Vineri dimineața, s-a încheiat 
protocolul intre Grupul român 
dig.. Uniunea Interparlamentară 
și' Uniunea Interparlamentară 
privind organizarea, la Bucu
rești, in primăvara anului 1974, 
a sesiunii uniunii.

Documentul a fost semnat de 
Corneliu Mănescu, președintele 
Grupului român, și Pio Carlo 
Terenzio, secretar general al 
Uniunii Interparlamentare.

★

Vineri după-amiază, a părăsit 
Capitala, secretarul general al 
Uniunii interparlamentara, Pio 
Carlo Terenzio, care, împreună 
cu Vitaly Evseev, secretar gene
ral adjunct al Uniunii, a făcut 
o vizită în țara noastră, la invi
tația Grupului român din Uniu
nea interparlamentară.

O delegație a Comitetului 
municipal București al Partidu
lui Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Matei, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. a plecat 
vineri dimineața în Cuba, unde, 
la invitația Comitetului Central 
©1 Partidului Comunist din Cu
ba. va face o vizită în schimb 
de experiență.

Vineri seara, la Casa centrală 
a armatei a avut loc adunarea 
festivă consacrată celei de-a 
17-a aniversări a Zilei Forțelor 
Armate Revoluționare ale Re

Erau de față Francis Levas
seur, ambasadorul Franței la 
București, locotenent-colonelui 
Yvan Dujon, atașat militar, 
aero și naval, și membri ai am
basadei. '

La amiază, Aymar Aehille 
Fould, secretarul de stat al Mi
nisterului Armatelor din Fran
ța, a făcut o vizită protocolară 
la Ministerul Apărării Națio
nale, unde a fost primit de ge
neralul de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale. 
Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Vineri după-amiază, a sosit 
în Capitală o delegație economi
că din Republica Salvador, con
dusă de dr. Ricardo Guiller
mo Castaneda Cornejo, adjunct 
al ministrului relațiilor externe.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala tn- 
dreptindu-se spre patrie de
legația Uniunii Tineretului 
Comunist (K.I.S.Z.) din Re
publica Populară Ungară, 
condusă de tovarășul Jozsef 
Csikos, adjunct de șef de sec
ție Ia C.C. al K.I.S.Z. La ple
care, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, delegația a fost 
salutată de tovarășul Nicolae 
Petrovici, adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al U.T.C.. de 
activiști ai C.C. al U.T.C,

Astăzi se deschid lucrările

Congresului Societății de Cruce Roșie

EDUCAȚIA SANITARĂ 
ÎN SLUJRA

u

SĂNĂTĂȚII
Astăzi se deschid în Capi

tală lucrările Congresului So
cietății de Cruce Roșie. Tiiqp 
de două zile reprezentanții • 
celor 4,7 milioane de membri 
ai Societății de Cruce Roșie 
vor face bilanțul activității 
desfășurate în ultimii șase 
ani de către Consiliul Na
țional, comisiile locale, de 
activul voluntar, în raport cu 
sarcinile specifice ce au fost 
trasate de către partid.

în anii socialismului,' - țara 
noastră a înregistrat succese 
deosebite în domeniul ocro
tirii sănătății. Multe boli 
transmisibile au fost eradi
cate, a scăzut mortalitatea 
generală și infantilă, ceea ce 
a favorizat creșterea duratei 
medii a vieții la 70 de ani 
față de 42 de ani, cît era îi\ 
1938. Măsurile speciale in
stituite în scopul facilitării 
sporului natural de popu
lație reprezintă o altă direcție 
în care s-a acționat și se ac
ționează cu deplină efi
ciență.

La toate aceste realizări, o 
contribuție însemnată a a- 
dus-o organizația de Cruce 
Roșie, care s-a impus ca o 
forță capabilă să mobilizeze 
un larg activ voluntar, mii 
de membrii aducîndu-și. a- 
portul la multiplele și gene
roasele acțiuni de întrajuto- 
tare a oamenilor. Dînd o 
înaltă apreciere rolului și 
activității ei în viața social- 
bbștească a țării, în februa
rie 1972, în urma unei am
ple analize, a fost adoptată 
hotarîrea Secretariatului C.C. 
al P.C.R. cu privire la îmbu
nătățirea muncii de Cruce 
Roșie. în timpul care a tre
cut de la adoptarea măsuri
lor, Crucea Roșie a devenit 
o organizație cunoscută și a- 
preciată de cetățenii patriei 
noastre, cu larg caracter ob
ștesc și cu scopuri profund 
umanitare. 125.000 de acti
viști voluntari activează astăzi 
în cele peste 14.500 comisii 
de Cruce Roșie din întreprin
deri, instituții, școli, facultăți,

Lucrările Conferinței 
miniștrilor educației7 »

din țările europene membre 
ale U.N.E.S.C.D.

în. cursul zilei de vineri, cele 
două comisii de lucru ale Con
ferinței miniștrilor educației 
din țările europene membre 
ale U.N.E.S.C.O. au adoptat 
proiecte de recomandări privind 
amplificarea cooperării univer
sitare ; democratizarea învăță- 
mintului superior ; orientarea 
activității Centrului european 
pentru învățămîntul superior 
de la București ; perfecționarea 
sistemelor de orientare pentru 
învățămîntul postsecundar și 
universitar ; educarea tineretu
lui în spiritul ideilor de pace, 
înțelegere internațională și c,oo- 
perare ; educația permanentă ; 
lărgirea concepției 8e învăță-; 
mint superior; echivalarea și 
recunoașterea internațională a 
studiilor și diplomelor univer
sitare ; studiul limbilor și cul
turilor popoarelor europene ; 
cooperarea universitară în do
meniul cercetărilor fundamen
tale de interes comun etc.

în luările de cuvînt în cele 
două comisii, a fost subliniată 
contribuția pe care Centrul pen
tru învățămînt superior al 
U.N.E.S.C.O. o poate aduce la 
mai buna cunoaștere a diferi
telor sisteme europene de în
vățămînt superior. In interven
țiile prezentate, în acest sens, 
s-a manifestat dorința ca acest 
for să ofere, periodic, date sta
tistice și informații cu privire

OAMENILOR
cartiere, comune. în ultimii 
doi ani, desfășurîndu-și una < 
din sarcinile sale principale 
— educația sanitară a popu
lației — Societatea de Cru
ce Roșie a organizat 16.500 ’ 
de cursuri sanitare, cu par- ( 
ticiparea a peste 360.000 de 
cetățeni. Să mai amintim și { 
faptul că, revalorificînd tra
diția organizației de a pre- < 
găti surori de Cruce Roșie — 
activ voluntar valoros — cu < 
sprijinul de specialitate al 
Ministerului Sănătății, al di- < 
lecțiilor sanitare județene 
funcționează în prezent. în I 
anii I și II, în jur de 300 de 
cursuri de surori, în care se 1 
pregătesc peste 10.000 de ti- . 
nere fele și femei. ’

Educația sanitară este 
astăzi o componentă a edu- * 
cației comuniste a tinerei ge- i 
nerații. în toate sectoarele * 
de activitate, acolo unde 
muncesc și trăiesc, tinerii 1 
participă la acțiuni educativ- , 
sanitare. S-au constituit 
cercuri în care, sub îndru
marea cadrelor medico-sani- ’ 
tare, tinerii primesc în mod 
organizat și sistematic cu
noștințele necesare înțelege- ( 
rii științifice a fenomenelor 
legate de viață și sănătate, ( 
Comisiile de Cruce Roșie, în \ 
colaborare cu < 
U.T.C. din școli, 
deri, institute de 
superior, comune, 
acțiuni menite să 
tineri o atitudine 
scopul prevenirii îmbolnăviri
lor, pentru a asigura o dez
voltare armonioasă, pentru a 
promova sănătatea.

Dorința de ă avea un ti
neret puternic, sănătos moral 
și fizic, apt de a prelua și a 
continua eforturile înainta
șilor pentru o viață mai pli
nă, mai bogată, impune edu
cația sanitară ca parte inte
grantă a procesului de for
mare a tineretului, a activi
tății de educare a lui în spi
ritul muncii.

organizațiile 
întreprin- 

! învățămînt 
, desfășoară 

cultive la 
activă în

IOAN VOICU 

la activitatea instituțiilor uni
versitare de pe continent. 
In ansamblul acelorași preocu
pări, mai rriulți vorbitori, între 
care și delegația română, au 
sprijinit ideea ca Biroul pen
tru cooperarea științifică euro
peană al U.N.E.S.C.O. să spri
jine investigațiile științifice ale 
cadrelor didactice, schimburile 
de profesori și studenți, pe 
baza unor programe ce vor fi 
stabilite de o reuniune de ex- 
perți în domeniul respectiv. 
Recunoscînd că educația per
manentă este un factor de o 
importanță esențială în dezvol
tarea generală economică și so
cială, dezbaterile au scos în 
evidență necesitatea introduce
rii pe scară largă a mijloace
lor tehnice și pedagogice mo
derne. In ceea ce privește des
fășurarea, in deplina sa am
ploare, a procesului de educare 
a tineretului, în spiritul păcii, 
înțelegerii și cooperării inter
naționale, s-a recomandat 
eliminarea din manuale și 
din alte mijloace de pre
dare a prezentării tenden
țioase a istoriei și culturii di
verselor popoare, pentru ca ti
neretul să fie format încă din 
copilărie în spiritul păcii și 
respectului față de alte po
poare.

(Agerpres)

• Timiș
(Urmare din pag. I)

30 noiembrie, cu o lună înainte 
de termen, au realizat angaja
mentele la muncă patriotică pe 
anul 1973.

Zeci de mii de tineri din ju
dețul nostru, încadrați în între
cerea „Tineretul — factor activ 
îri realizarea cincinalului îna
inte de termen", și-au adus 
contribuția în cursul acestui an 
la realizarea planului județean 
de investiții, prin participarea 
directă la darea în folosință 
înainte de termen a unor obiec
tive economice. socia.l-culturale, 
la sprijinirea unităților din a- 
gricultură în campaniile agri
cole, la lucrările de hidroame
liorații, înfrumusețarea localită
ților etc.

La capitolul lucrări finanțate 
am realizat suma de 15 milioane 
lei. iar la lucrările nefinanțate 
am depășit 120 de milioane. Bi
lanțul nostru cuprinde între al
tele : 10 743 tone de metale 
vechi. 220 tone deșeuri de hîr- 
tie, 205 380 ambalaje din sticlă 
colectate în timpul liber. Tine
rii au împădurit 95 de hectare, 
a-u plantat 160 000 pomi fructi
feri și ornamentali, au adunat 
32 tone de plante medicinale. La 
cele 54 șantiere locale ale tine
retului s-au realizat lucrări în 
valoare de 7,7 milioane lei.

în cadrul acțiunilor întreprinse 
în unitățile agricole în campa
niile de vară și toamnă au par
ticipat 45 000 de elevi. 15 000 stu
dent! și 20 000 muncitori, țărani, 
intelectuali, recoltînd peste 5 000 
tone legume, 13 000 tone porumb. 
Valoarea lucrărilor a fost de 4 
milioane lei. Au fost sprijinite 
peste 127 de C.A.P. și 30 de 
I.A.S.

La un alt capitol. înfrumuse
țarea localităților, au fost rea
lizate economii în valoare de 
60 de milioane lei.

Realizarea angajamentelor la 
munca patriotică, moment de 
bilanț âl celor peste 95 000 de 
tineri constituie un prilej de 
evidențiere și mobilizare a noi 
resurse care ăă permită reali
zarea unor noi deoășiri la obiec
tivele înscrise în întrecerea ute- 
cistă.

• Dîmbovița
fUrmare din pag. I)

tică, îndeplinindu-și în acest 
fel angajamentele asumate cu 
ocazia aniversării unui sfert de 
veac de la înființarea primelor 
șantiere naționale ale tineretu
lui. Din acțiunile mai impor
tante la care au participat cei 
peste 47 000 uteciști amintim : 
colectarea a 20 300 tone fier 
vechi, lucrări în silvicultură în 
valoare de peste 500 000 lei. 
plantarea unui număr de 25 000 
bucăți pomi fructiferi și orna
mentali, întreținerea unei supra
fețe de 20 000 hectare islaz și 
pășuni naturale. sprijinirea 
campaniei de toamnă unde au 
fost cuprinși peste 20 000 de ti
neri, realizînd economii în va
loare de 3 milioane lei. S-a ac
ționat de asemenea la obiecti
vele de investiții din platforma 
industrială a municipiului Tir- 
goviște, I.A.E.I. Titu, Fabrica de 
ciment Fieni, Automecanica Mo
roni. căminele pentru tineret 
precum și gospodărirea și în
frumusețarea localităților urba
ne și rurale. în cinstea aniver- ' 
sării Republicii ne angajăm să 
realizăm o depășire de 30 la 
suită atît la acțiunile finanțate 
cit și la cele nefinanțate față de 
planul existent.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

PROGRAM 
COMPETIȚIONAL

ETAPA LA ULTIMA ORĂ

Fotbal la 
minus 13 grade

Etapa de mîine are loc, în 
condiții aparte. Desigur, or
ganizatorii partidelor vor de
pune toate eforturile nece
sare pentru înlăturarea zăpe
zii de pe suprafețele de joc. 
Toate meciurile încep la o- 
rele 14. Întîlnirea derby a 
etapei. Steaua—Universita
tea Craiova, va avea loc pe 
stadionul „23 Augiist" și va 
fi televizată în direct. La a- 
ceeași oră,r 14, începe și me
ciul Dinamo—Jiul pe stadio
nul din Ștefan cel Mare. Ce 
credeți, cîți spectatori vor fi 
prezenți la fiecare din cele 
două partide, dacă ele se 
desfășoară la concurență ? 
Avem, de-a face, din nou. cu 
defecțiuni de organizare care 
impietează asupra publicului, 
spectacolului sportiv și nu în 
ultimul rînd, asupra încasări
lor. 'Nedumerirea noastră 
este cu atît mai mare cu cît. 
Federația anunțase că meciul 
Steaua—Univ. Craiova se va 
disputa sîmbătă. Ce presiuni 
au intervenit, în virtutea că
ror rațiuni s-a modificat pro
gramul ? Dar putea fi pro
gramat sîmbătă, ori dumini
că, de la orele 11, Dinamo— 
Jiul! Cluburile nu-s intere
sate să aibă spectatori ? Din 
nou sîntem nevoiți să consta
tăm că forul de specialitate 
cedează în fața cluburilor, 
manifestînd slăbiciuni pe care 
nu le înțelegem.

Și-acum un fugar tur de 
orizont în etapa de mîine. în 
partidele de la București pri
ma șansă o au gazdele. Li
derul se prezintă, la această 
confruntare, cu multe impro
vizații dată fiind suspendarea 
unor jucători — Niculescu, 
Nlță — și starea de conva
lescență a altora: Oblemen- 
co, Velea. De asemenea. Ra
pidul, cu formația sa subțire 
și debusolată, care de patru 
etape n-a mai înscris nici un 
gol, nu poate emite pretenții 
mari la Constanța. în plus,

| GHEORCHE CRISTESCU |
La 29 noiembrie 1973 s-a atins 

din viață, după o lungă și grea 
suferință, tovarășul Gheorghe 
Cristescu. militant de seamă al 
mișcării muncitorești și socia
liste din țara noastră, fost se
cretar general al Partidului Co
munist din România, ales la 
primul Congres al P.C.R.. în 
1921.

Gheorghe Cristescu s-a năs
cut la 8'octombrie 1882, în co
muna Copaci din fostul județ 
Vlașca. intr-o familie nume
roasă de țărani săraci.

Cunoscînd încă din tinerețe, 
ca lucrător plăpumar, greutățile 
vieții și exploatarea capitalisto- 
moșierească. Gheorghe Cristescu 
s-a încadrat cu hotărîre, încă 
din anul 1897, în mișcarea socia
listă și muncitorească, forța po
litică și socială cea mai înain
tată din societatea românească 
din acele vremuri.

Orator talentat care înflăcăra 
masele la întrunirile muncito
rești, Gheorghe Cristescu a luat 
parte activă la acțiunile de în
tărire a mișcării socialiste din 
primul deceniu al veacului nos
tru, la crearea cercurilor socia
liste, la editarea ziarelor „Româ
nia muncitoare" și „Lupta zii- 
nică“« la organizarea sindicate
lor muncitorești.

în 1907. la Conferința de la 
Galați a fost ales in Comitetul 
de conducere a Uniunii Socia
liste din România, iar în anul 
1908 în conducerea Comisiei Ge
nerale a Sindicatelor.

La Congresul din 1910. Gheor
ghe Cristescu a fost ales secre
tar al Comisiei Generale a, Sin
dicatelor din România.

Tn muncile de conducere pe 
care le-a îndeplinit în mișcarea 
sindicală — care acționa în le
gătură nemijlocită cu partidul 
politic al proletariatului, înainte 
de primul război mondial —, 
Gheorghe Cristescu și-a adus o 
cohtribuție importantă la afir
marea clasei muncitoare și a or
ganizațiilor sale în viața social- 
politică a țării.

în timpul primului război 
mondial. Gheorghe Cristescu, 
aflat în teritoriul vremelnic 
ocupat de trupele Puterilor 
Centrale, a participat la organi
zarea mișcării socialiste în con
diții de ilegalitate, la ridicarea 
maselQr populare la lirota împo
triva cotropitorilor. Pentru ac
tivitatea sa revoluționară a fost 
arestat de autoritățile de ocu
pație.

La sfîrșitul războiului. Gheor
ghe Cristescu s-a aflat în pri
mele rînduri în activitatea de 
organizate a luptei maselor 
nopulare. a largii mișcări de so
lidarizare a proletariatului din 
România cu Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, cu re
voluția proletară din Ungaria, cu 
lupta proletariatului din alte 
țări.

După sîngeroasa represiune a 
demonstrației muncitorești de la 
13 Decembrie 1918 din Piața 
Teatrului Național. Gheorghe 
Cristescu, împreună cu alți mi-

Din partea comisiei de organizare a funeraliilor
Comisia pentru organizarea 

funeraliilor tovarășului Gheorghe 
Cristescu comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Gheorghe Cristes
cu este depus la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 

echipa de pe malul Mării, 
se prezintă după două înfrîn- 
geri neașteptate. Tot prima 
șansă o au și petroliștii în 
fața studenților clujeni, me- 
talurgiștii din Reșița în fața 
Sportului studențesc și Stea
gul roșu în meciul cu ultima 
clasată, S.C. Bacău. în raport 
cu ultimele evoluții, cu for
ma și poziția în clasament a 
echipelor considerăm că par
tidele echilibrate vor avea 
loc la Timișoara (Politehni
ca—F.C. Argeș) Cluj (C.F.R. 
—U.T.A.) lași (Politehnica— 
A.S.A. Tg. Mureș).

Gerul care s-a lăsat nu va 
diminua spectacolul ci, dim
potrivă, credem că va avea 
un efect pozitiv în sensul că 
va influența direct mișcarea 
jucătorilor pe teren — atît 
de reclamată — ca și dina
mismul acțiunilor, a fazelor 
de poartă, iar numeroasele 
sancțiuni — o invitație la 
disciplină și corectitudine. 
Să sperăm!

C. VASILE

• Campionatele internaționale 
de tenis ale Braziliei au conti
nuat la Rio de Janeiro cu dis
putarea sferturilor de finală ale 
probei de simplu bărbați. Jucă
torul român Ion Tiriac l-a întîl- 
nit pe sud-africanul Cliff Drys
dale, în fața căruia a pierdut în 
trei seturi : 6—2, 3—6, 3—6. Pen
tru semifinale s-au mai calificat 
tenismenii brazilieni Edson 
Mandarino și Thomas Koch.

• La Anvers s-a disputat pri
mul meci dintre echipa locală 
Racing Ford și formația Dinamo 
București, contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet 
masculin. După ce la pauză sco
rul a fost egal : 38—38, în final 
victoria a revenit baschetbaliști- 
lor belgieni cu 75—65. Partida 
retur se va desfășura Ia 6 de
cembrie, la București.

• La Cleveland a avut loc tra
gerea la sorți a partidelor din 

litanți revoluționari, a fost ares
tat și schingiuit. Eliberat din 
închisoare la puțin timp, își 
continuă neabătut activitatea 
revoluționară, în conducerea 
Partidului Socialist.

împreună cu alți militanți ai 
mișcării muncitorești și socia
liste, Gheorghe Cristescu a fost 
ales, în două rînduri, în anii 
1919 'și 1920, deputat în Parla
ment, unde a desfășurat o sus
ținută activitate, înfierind te
roarea dezlănțuită împotriva 
mișcării muncitorești și cerînd 
guvernului să ia măsuri pentru

îmbunătățirea condițiilor de 
viață și muncă ale muncitorilor 
și țăranilor.

în această perioadă de mare 
însemnătate în istoria mișcării 
muncitorești din România, 
Gheorghe Cristescu militează 
neobosit pentru întărirea poli- 
tiCo-ideolOgică a Partidului So
cialist și transformarea acestuia 
în Partid Comunist, pentru dez
voltarea solidarității internațio
nale a celor ce muncesc.

în toamna anului 1920, con
duce delegația Partidului Socia
list din România care a f purtat 
discuții la Moscova cu V. I. 
Lenin și cu alți conducători ai 
Internaționalei a IlI-a Comu
niste privind afilierea la aceasta 
a mișcării muncitorești din țara 
noastră.

După întoarcerea in țară, 
Gheorghe Cristescu și ceilalți 
delegați ai partidului au inten
sificat activitatea de pregătire a 
Congresului, participînd la nu
meroase întruniri, la care s-a 
pronunțat cu fermitate pentru 
transformarea Partidului Socia
list în Partid Comunist. A luat 
parte la lucrările Consiliului Ge
neral al Partidului Socialist și 
Sindicatelor din 30 ianuarie—3 
februarie 1921, în timnul cărora, 
împreună cu alți' militanți ai 
aripii de stingă din partid, s-a 
plasat pe poziția majorității 
membrilor partidului, care cerea 
convocarea imediată a congre

mișcării revoluționare și demo
cratice din România, Sos. Kisc- 
leff nr. 2.

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

HOCHEI. Pe patinoarul „23 
August*'  din Capitală are Ioc 
dubla întîlnire amicală dintre 
reprezentativele României și 
Bulgariei. Prima partidă are loc 
astăzi, de la ora 18, iar cea de-a 
doua, mîine de la ora 17. Divi
zia A, grupa B, programează la 
Miercurea Ciuc meciurile dintre 
I.P.G.G. — Liceul nr. 1 Miercu
rea Ciuc, iar la Cluj, Agronomia 
— Tîrnava Odorhei.

RUGBI. Etapa a VIII-a are 
loc mîine. întîlnirile diviziona
re din capitală sînt următoa
rele : teren Gloria, ora 9, Spor
tul studențesc — Vulcan, ora 
10,30, Gloria — Chimia Năvo
dari, teren Olimpia, ora 10, Di
namo — Știința Petroșani. în 
țară : Agronomia Cluj — Steaua, 
C.S.M. Sibiu — Grivița roșie, 
Farul — Politehnica Iași, Rul
mentul Bîrlad — Univ. Timi
șoara.

VOLEI. în Capitală în cadrul 
etapei a VIII-a a turului cam
pionatului diviziei A, astăzi în 
sala Giulești, de la ora 17 au 
loc partidele : Rapid — ’Con
structorul (f) și I.T.B. — Medi
cina <f).

BOX. Azi de la ora 18, în sa
la Dinamo din Capitală, are loc 

cadrul finalei „Cupei Davis", 
care opune, în sala ..Audito
rium" din localitate, echipele de 
tenis ale S.U.A. și Australiei.

în primele două partide de 
simplu se vor întîlni Stan Smith 
cu John Newcombe și Tom Gor
man cu Rod Laver. Antrenorul

formației gazdă, Dennis Ralston, 
a anunțat că în partida de dublu 
vor evolua Stan Smith și Eric 
van Dillen. Perechea australiană 
va fi comunicată în ziua me
ciului. Duminică, în ultima zi a 
finalei, se vor desfășura întîlni
rile Tom Gorman-John New
combe și Stan Smith-Rod La
ver. 

sului general. în cadrul lucrări
lor Congresului din mai 1921. a 
prezentat raportul de activitate 
al Comitetului Executiv, precum 
și raportul delegației care în 
toamna anuilui 1920 a fost in 
Rusia sovietică. Fiind arestat 
în ziua de 12 mai 1921, împre
ună cu ceilalți congresiști care 
au votat pentru transformarea 
Partidului Socialist în Partid 
Comunist, a fost -deținut la în
chisoarea Văcărești și apoi im
plicat în procesul din Dealul 
Spirii, unde a avut o poziție 
demnă și curajoasă.

Clasa noastră muncitoare, 
partidul comuniștilor, au apre
ciat in mod deosebit contribu
ția adusă de Gheorghe Cristescu 
la dezvoltarea mișcării revolu
ționare și democratice din 
România, aportul său la fău
rirea Partidului Comunist în 
mai 1921, pasiunea și abnegația 
cu care a îndeplinit funcția de 
secretar general al Partidului 
Comunist din România pînă la 
Congresul al III-lea din anul 
1924, sarcină de. înaltă răspun
dere. în care, s-a afirmat ca un 
militanta înflăcărat și luptător 
neînfricaKpentru cauza celor ce 
muncesc, pentru viitorul socia
list al patriei.

în perioada următoare, în 
condițiile deosebit de grele în 
care proletariatul român și-a 
desfășurat activitatea revoluțio
nară, Gheorghe Cristescu a 
făcut parte din conducerea 
Partidului Socialist Unitar, 
iar după unificarea cu Partidul 
Socialist Democrat — din con
ducerea acestuia. în ciuda pri
goanei la care a fost supus de 
regimurile reacționare, el a mi
litat cu înflăcărare și consec
vență împotriva fascismului, 
pentru unirea forțelor muncito
rești, pentru drepturi democra
tice, pentru independența și 
suveranitatea națională a patriei.

în ultimii ani ai vieții sale, 
la o vîrstă înaintată. Gheorghe 
Cristescu a militat cu aceeași 
pasiune, prin scris și viu grai, 
pentru triumful ideilor socialis
mului, a salutat cu bucurie ma
rile înfăptuiri ale ponorului 
nostru muncitor, prestigiul în 
continuă creștere al României 
socialiste.

Gheorghe Cristescu va rămîne 
în amintirea poporului nostru 
ca un exemolu de dăruire re
voluționară. de slujire devotată 
a intereselor vitale ale poporu
lui român în luota împotriva 
asupririi capitalisțo-moșierești, 
pentru înaltele idealuri ale eli
berării n'ationale si sociale, pen
tru triumful ideilor socialismu
lui și comunismului.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN 
CONSILIUL CENTRAL

AL UNIUNII GENERALE 
A SINO’CATELOR 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA

Mitingul de doliu și înhuma
rea vor avea loc azi, 1 decem
brie a.c., la ora 14,30, la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

o gală de verificare care va 
opune Lotul de juniori unei se
lecționate a Capitalei, reuniune 
de selecție în vederea dublei în- 
tîlniri cu. reprezentativa simila
ră a R.D. Germane. Mîine, în 
sala Progresul, de la ora 10, are 
loc a doua gală din cadrul „Me
morialului puiu Nicolae".

ȘAH. în sala I.P.G.G. din Ca
pitală continuă întrecerile de șah 
din cadrul campionatului națio
nal masculin. . y

LUPTE. Turneul final al di
viziei A la lupte libere progra
mează astăzi de Ia ora 10. iar 
după amiază de la ora 17, în 
sala Floreasca din Capitală, ulti
mele întilniri ale campionatu
lui. Participă echipe ale clubu
rilor Steaua, Dinamo Brașov, 
Steagul roșu Brașov, Rapid, 
Dunărea Galați și C.S. Tîrgo- 
viște.

POPICE. Arena Voința din 
Capitală găzduiește azi și mîi
ne o competiție internațională 
dotată cu „Cupa Carpați". La 
această ediție și-au anunțat 
participarea sportivi din Ceho
slovacia, R.D. Germană, Unga
ria, suedia, R.F. Germania și 
România. (G. FL.).

• Federația franceză de tenis 
a anunțat, că nu va accepta la 
turneul de la Rolland Garros 
nici un jucător care este legat 
prin contract cu asociația orga
nizatoare a turneului american 
interorașe. Hotărîrea luată de 
forul francez este un răspuns 
la scrisoafea Asociației jucători
lor de tenis profesioniști, pri
vind poziția organizatorilor ma
rilor turnee europene față de 
tenismenii angajați în turneul 
interorașe. Totodată, Federația 
franceză de tenis propune 
constituirea unui organism care 
să coordoneze circuitele de tenis 
europene.

• La Viena, în cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet fe
minin, echipa Politehnica Bucu
rești a învins cu scorul de 94—73 
(43—40) formația locală Union 
Garant. Partida retur se va dis
puta la 6 decembrie, la Bucu
rești.



Interviul acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

rea puternică a avuției națio
nale, a venitului național. Pe a- 
ceastă bază, a putut să se în
făptuiască o politică de creștere 
continuă a nivelului de trai al 
populației. Ar fi suficient de 
menționat faptul că în acest cin
cinal, 1971—1975, veniturile din 
salarii ale populației vor crește 
cu peste 50 la sută în compa
rație cu 1970.

Se vor asigura anual 220— 
230 000 noi locuri de muncă

Salariul real al tuturor oame
nilor muncii va crește în acest 
cincinal cu peste 20 lâ sută, iar 
desfacerea de mărfuri către 
populație cu peste 40 la sută.

în același timp, după cum 
cred că ați putut observa, con
struim într-un ritm destul de 
intens locuințe și alte așezămin
te sociale. Avem în vedere ca 
și în următorul plan cincinal 
1976—1980 — pe care îl elabo
răm în prezent — să continuăm 
alocarea unei părți însemnate 
din venitul național pentru in
vestiții, în scopul grăbirii apro
pierii României de țările dez
voltate din punct de vedere e- 
conomic și creșterea, pe această 
bază, a nivelului general de 
viață.

Trebuie să spun că tocmai 
dezvoltarea în continuare în
tr-un ritm intens a economiei, 
alocarea în continuare pentru 
dezvoltare a unei părți însem
nate din venitul național- vor 
asigura condiții pentru o creș
tere a producției bunurilor de 
consum, a serviciilor și deci a 
bunăstării generale a poporului. 
De altfel, un calcul simplu a- 
rată că dacă dintr-o sută de do
lari am cheltui 90 la sută pen
tru consum, aceasta ar însemna 
în valoare absolută 90 de do
lari ; dar dacă din 500 de do
lari vom aloca pentru consum 
70 Ia sută, vom cheltui 350 de 
dolari. De altfel, situația țări
lor în curs de dezvoltare este 
foarte elocventă în această pri
vință. Dar, ca să nu vorbesc de 
alții, voi aminti situația Româ
niei care este elocventă. în 1950, 
venitul național pe locuitor era 
de circa 80 de dolari. Acum este 
de aproximativ 800 dolari, și 
cheltuind pentru consum 70 la 
sută, cheltuim 560 de dolari. 
Dar în America știți bine acest 
lucru, așa că nu trebuie să vă 
fac prea multe calcule.

ÎNTREBARE : Cred că 
este o ilustrare foarte eloc
ventă.

Din cite cunosc, Dumnea
voastră Domnule Președinte, 
ați declarat că, pînă în 1990, 
România trebuie să devină o 
națiune cu o industrie avan
sată și că actualul plan cin
cinal va fi hotărîtor în ce 
privește realizarea acestui o- 
biectiv. Ați dori să explicați 
ce factori au stat la baza sta
bilirii acestui termen și de ce 
considerați că actualul plan 
cincinal este hotărîtor ?

RĂSPUNS : Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român a stabilit orientarea cu 
privire la apropierea României, 
pînă în 1990, de nivelul țărilor 
dezvoltate din punct de vedere 
economic. După cum vedeți, este 
o perioadă de circa 20 de ani. 
Am pornit de la faptul că dez
voltarea într-un ritm mai înalt 
decît al țărilor dezvoltate va 
duce realmente la atingerea a- 
cestui nivel. Dacă țările dezvol
tate vor realiza o creștere să 
spunem de 30 la sută, iar Româ
nia de 60—65 la sută, atunci 
este pe deplin posibil să reali
zăm acest obiectiv.

Am menționat deja că, propu- 
nîndu-ne să construim societa
tea socialistă multilateral dez
voltată, care presupune satisfa
cerea din plin a necesităților 
materiale și spirituale ale omu
lui, trebuie să ne propunem să 
creăm și condițiile pentru a sa
tisface aceste cerințe. De la a- 
cest obiectiv am pornit.

Am apreciat că actualul cin
cinal este hotărîtor, deoarece 
ne-am propus să reorganizăm, 
în acești ani, pe o bază moder
nă, industria, să introducem 
rapid progresul tehnic, să dez
voltăm în ritm înalt cîteva ra
muri hotăritoare cum sînt con
strucția de mașini-unelte, elec
tronica cu tot ceea ce se cu
prinde aici. Aceasta va crea o 
puternică bază pentru următorii 
15 ani. Vom construi, de exem
plu, în acest cincinal circa 700 
de întreprinderi industriale noi, 
bazate pe cuceririle tehnicii și 
științei contemporane. Aș putea 
spune că, pe primii trei ani, 
am realizat ceva în plus față 
de ceea ce aveam prevăzut în 
plan. Poate că am „greșit" că 
m-am referit la 1990. Dacă vor 
fi condiții de pace pe plan in
ternațional vom putea să 
scurtăm acest termen.

ÎNTREBARE : Prin aceas
ta înțelegeți că veți putea a- 
tinge aceste obiective înain
te de 1990 ?

RĂSPUNS : în condiții de 
pace, pe baza a ceea ce am rea
lizat pînă acum, rezultă că pu
tem să obținem o creștere mai 
însemnată a economiei ținînd

PE SCURT • PE SCU

Situația din Orientul 
Apropiat

• AGENȚIA M.E.N. anunță 
că Republica Arabă Egipt a ho- 
târit să suspende negocierile de 
la kilometru] 101, pe șoseaua 
Cairo—Suez. Ahmed Anis, pur
tătorul de cuv*nt  oficial al gu
vernului de Ia Cairo, a decla
rat că Egiptul a adoptat această 
hotărîre intrucît „Israelul se 
eschivează de la aplicarea celei 
de-a doua clauze a Acordului 
pentru consolidarea încetării fo
cului între Egipt și Israel, refe
ritoare la dezangajarea recipro
că a trupelor și retragerea lor 

seama și de dezvoltarea largă a 
colaborării internaționale.

ÎNTREBARE: Aș dori să 
vă întreb de ce, in 1973, pro
porția investițiilor alocate in
dustriei grele a crescut în 
raport cu planurile inițiale. 
Care este cauza acestei 
schimbări în repartizarea in
vestițiilor și care ramuri in
dustriale vor beneficia în mod 
deosebit de pe urma ei ?

RĂSPUNS : Am menționat 
că dorim să asigurăm o dezvol
tare mai accentuată a ramurilor 
de bază ale industriei metalur
gice, construcției de mașini-u
nelte, electronicii și altor sec
toare producătoare de utilaje și 
mijloace de transport. De aceas
ta vor beneficia toate celelalte 
ramuri, începînd chiar cu agri
cultura, deoarece vom putea s-o 
dotăm mai rapid cu mijloace 
moderne de mecanizare. Același 
lucru este valabil și pentru ce
lelalte ramuri — industria u- 
șoară, alimentară și altele. Do
tarea lor cu mijloace moderne 
pe bază de import ar fi prac
tic imposibil de realizat. Toc
mai de aceea am pus un mai 
mare accent pe dezvoltarea in
dustriei grele.

ÎNTREBARE : România
și-a afirmat puternic dorința 
de a duce o politică indepen
dentă atît în domeniul po
litic, cît și economic. Ați 
dori, Domnule Președinte, să 
explicați principiile de bază 
ale acestei politici, așa cum 
România le aplică în relații
le sale cu alte țări socialiste, 
cu Statele Unite ale Ameri
ca și cu alte state occiden
tale?

RĂSPUNS : România a cu
noscut vreme de secole domina
ția străină. Și-a cucerit de fapt 
independența reală abia cu a- 
proape 30 de ani în urmă și de 
aceea dorește să realizeze o 
asemenea dezvoltare incit să 
asigure poporului independența 
economică și politică, condiție 
de bază a progresului în toate 
domeniile.

Pornim de la faptul că, în ac
tualele condiții internaționale, 
dezvoltarea economico-socială 
independentă a’ națiunilor este 
o condiție primordială pentru 
progresul tuturor popoarelor, 
pentru o pace trainică în lume. 
Totodată, înțelegem că progre
sul României," ca și al oricărei 
alte țări, presupune o largă co
laborare internațională, parti
ciparea activă la diviziunea in
ternațională a muncii, la schim
burile de valori materiale și 
spirituale.

De aceea, dezvoltăm larg re
lațiile de colaborare cu toate 
țările socialiste și trebuie să 
spun că aceste relații joacă un 
rol important în dezvoltarea 
României.

De asemenea, extindem rela
țiile cu țările în curs de dez
voltare cît și cu țările capitalis
te dezvoltate. Printre acestea, 
relațiile cu Statele Unite au, de 
asemenea, un rol și sper că vor 
avea mai cu seamă în viitor. 
Astăzi ponderea schimburilor 
cu Statele Unite este încă des
tul de scăzută.

în relațiile noastre de colabo
rare pornim de la necesitatea 
de a se asigura egalitatea, din 
toate punctele de vedere, între 
parteneri, respectul reciproc al 
independenței, neamestecul în 
treburile interne și, desigur, a- 
vantajul reciproc.

ÎNTREBARE: Domnule
Președinte, această politică 
pare să meargă împotriva o- 
biectivului de integrare eco
nomică dintre țările membre 
ale C.A.E.R. Ați dori să co
mentați dacă politica Româ
niei de independență econo
mică este — și cum este — 
afectată de apartenența sa la 
C.A.E.R. ?

RĂSPUNS: Politica de dez
voltare economică a României 
nu numai că nu merge împo
triva obiectivului de dezvoltare 
a colaborării cu țările membre 
ale C.A.E.R., dar ea favorizea
ză tocmai extinderea acestei co
laborări, fiind știut că, cu cît o 
țară este mai dezvoltată econo
mic, cu atît ea dispune de o 
bază mai serioasă pentru a par
ticipa mai larg la colaborarea 
cu alte state. Acesta este și ca
zul României. De altfel, Pro
gramul complex cu privire la 
colaborarea economică între ță
rile membre ale C.A.E.R. pre
vede realizarea unei astfel de 
colaborări, care să asigure o 
dezvoltare rapidă a fiecărei țări, 
care să nu afecteze în nici un 
fel, ci, dimpotrivă, să consoli
deze independența economico- 
socială a fiecăreia. Deci, este 
de înțeles că apartenența Ia 
C.A.E.R.. participarea la înfăp
tuirea Programului complex nu 
sînt de natură să afecteze în 
vreun fel independența econo
mică, ci dimpotrivă, duc toc
mai la consolidarea și întărirea 
colaborării între parteneri e- 
gali, dornici să asigure dezvol
tarea fiecăruia și, împreună, în
tărirea tuturora.

ÎNTREBARE: Acum, in
vestitorilor din străinătate li

pe pozițiile deținute Ia 22 oc
tombrie".
• VINERI a fost proclamată 

starea de alarmă totală în rin- 
dul armatei israeliene. Această 
hotărîre arată agențiile de pre
să a fost adoptată în urma im
pasului în care se află, în pre
zent, convorbirile israeliano- 
egiptene de la kilometrul 101.

• AGENȚIA A.D.N. infor
mează că, la Bonn, au început 
convorbiri în vederea încheie
rii unui acord de colaborare in
tre Republica Federală Germa
nia și Republica Democrată 
Germană în domeniul tehnico- 
științific. S-a stabilit ca aceste 
convorbiri să fie continuate, 
în ianuarie 1974, la Berlin. 

se permite să dețină acțiuni 
în societăți mixte cu între
prinderi românești și să par
ticipe la gestiunea acestora. 
Cum se împacă astfel de in
vestiții ale companiilor capi
taliste cu principiile econo
miei socialiste și cu faptul că 
în România este interzisă 
proprietatea străină asupra 
mijloacelor de producție ? 
Care sînt motivele care au 
dus la luarea hotăririi de a 
se încuraja înființarea de so
cietăți mixte cu capital 
străin ?

RĂSPUNS : Este adevărat, 
am hotărît să recurgem — în 
relațiile de colaborare economi
că internațională — și la orga
nizarea de societăți mixte, atît 
în România, cit și în alte țări. 
Am pornit la aceasta ținînd sea
ma de noile condiții de dezvol
tare a economiei mondiale, de 
necesitatea unor forme noi în 
relațiile economice, și anume de 
cooperare directă în producție. 
Aceasta permite o extindere 
mai largă și de mai lungă dur 
rată a relațiilor economice cu 
alte state și, totodată, posibili
tatea introducerii mai rapide în 
producție a cuceririlor științei 
și tehnicii contemporane. Socie
tățile mixte funcționează pe te
ritoriul românesc pe baza legi
lor statului român și în cadrul 
lor sînt aplicate toate princi
piile relațiilor din societatea 
noastră, legislația socială din 
România.

Desigur, partea care aparține 
întreprinderilor românești este 
proprietate socialistă a întregu
lui popor și se încadrează ca a- 
tare în principiile generale ale 
economiei noastre, iar partea cu 
care participă societățile străine, 
aparține acestora. Ele pot să 
beneficieze de toate drepturile 
pe care le conferă legea cu pri
vire la constituirea societăților 
mixte, fără însă a avea alte 
drepturi speciale în ce privește 
problemele proprietății în Ro
mânia. Se prevede că, în cazul 
renunțării la participare sau al 
desființării societății, România 
să aibă dreptul de prioritate 
sau de opțiune asupra întregii 
întreprinderi.

ÎNTREBARE: Pot să în
treb dacă aceasta înseamnă 
dreptul de a achiziționa par
tea ce aparține partenerilor 
străini ?

RĂSPUNS : în condițiile li
chidării întreprinderii, tocmai a- 
ceasta înseamnă : ceea ce apar
ține partenerului străin nu poa
te fi vîndut altcuiva decît cu 
acordul părții române. De alt
fel, apreciem că societățile mix
te sînt mai avantajoase decît 
formele de credit pe care ie 
foloseam și le folosim și în pre
zent. Este o cointeresare mai 
mare și pentru companiile stră
ine de a asigura livrarea de 
tehnologii avansate, de a ur
mări menținerea la un nivel 
ridicat a producției, de a rea
liza și pentru societatea mixtă 
beneficii corespunzătoare. După 
cum vedeți, motivele sînt des
tul de pragmatice : dorin
ța de a obține o dezvoltare 
mai rapidă a industriei, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, asigurînd, în ace
lași timp, și societăților cu care 
urmează să colaborăm, beneficii 
corespunzătoare. De altfel și 
România participă la o serie de 
societăți mixte în alte țări și 
sperăm că ele se vor dovedi a- 
vantajoase pentru toate părțile.

ÎNTREBARE: Domnule
Președinte, cum se încadrează 
asemenea societăți mixte în 
planul economic global al 
României ? Există vreo con
tradicție între asigurarea pro
fitului pentru partenerii stră
ini și sistemul central de 
planificare și de control al 
prețurilor și cum se rezolvă 
acestea ?

RĂSPUNS : Societățile mixte 
le realizăm în acele domenii în 
care este interesată și România 
și care corespund, în general, cu 
planul nostru de dezvoltare. De 
exemplu, am creat o societate 
mixtă în electronică chiar cu 
o firmă din Statele Unite. Ea 
se încadrează foarte bine în 
programul de dezvoltare rapidă 
a electronicii în România și nu 
vine în nici un fel în contra
dicție cu dezvoltarea economiei 
noastre în general ci, dimpotri
vă, contribuie la realizarea pro
gramului de dezvoltare rapidă 
a electronicii.

în ce privește problemele be
neficiului în raport cu contribu
ția în societățile mixte, acesta 
se asigură după cum îl stabilim 
de comun acord și după cum 
reușim să-l realizăm. Fiind o 
societate mixtă, beneficiul de
pinde de felul cum vor lucra 
ambii parteneri. Este de înțeles 
că organizarea de societăți mix
te, în domeniile în care și Ro
mânia este direct interesată, 
răspunde prevederilor planului 
nostru de dezvoltare a econo
miei. Producția este destinată 
să satisfacă atît necesitățile 
României, cît și ale partenerilor 
noștri, ca și un export cît mai
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La Moscova a fost semnat 
un acord interguvernamen- 
tal româno-sovietic privind 
colaborarea la construirea 
Combinatului minier de pre
parare a azbestului de la 
Kiembai.

Acordul a fost semnat în 
baza convenției generale 
din 8 iunie 1973, care preve
de participarea țării noastre 
la realizarea acestui obiec
tiv, alături de alte țări 
interesate, membre ale 
C.A.E.R.

• GUVERNELE R.P. Mongole 
și Canadei au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă 

larg, după cum este înțelegerea 
cu partenerul străin. Nici din 
acest punct de vedere nu este 
nici o contradicție cu planul de 
dezvoltare a României.

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

ÎNTREBARE : In general, 
Domnule Președinte, cum a- 
preciați rolul investițiilor stră
ine în România ? Ce limite 
se vor pune acestor societăți 
în ceea ce privește numărul, 
mărimea, amploarea activită
ților lor și în ce industrii vor 
fi permise aceste societăți ?

RĂSPUNS : Crearea societăți
lor mixte — care presupun și 
investiții străine în România — 
este legată de programul de 
dezvoltare a industriei româ
nești, cum am menționat deja. 
Ca atare, numărul și mărimea 
lor vor fi în funcție de dome
niile în care vom considera că 
sint necesare asemenea societăți 
mixte și în care, desigur, vom 
găsi și parteneri interesați de a 
participa cu investiții în Româ
nia. Scopul activității lor este 
de a realiza produse de un înalt 
nivel tehnic, de a asigura atît 
satisfacerea unor necesități ale 
economiei românești, cît și ale 
partenerilor, un export compe
titiv și de eficiență economică 
maximă. Aceasta înseamnă și 
realizarea de beneficii maxime 
care convin atît României, 
cît și, sper, partenerilor noștri 
ce vor participa la asemenea 
societăți.

ÎNTREBARE: Domnule
Președinte, este România în 
mod deosebit interesată în 
investiții din partea firmelor 
din Statele Unite și de ce ?

RĂSPUNS : Da, România este 
interesată în investiții și din 
partea companiilor americane, 
așa cum este interesată în in
vestiții și din partea altor socie
tăți străine.

Am dori să dezvoltăm și să 
realizăm asemenea întreprinderi 
mixte cu companii din Statele 
.Unite, pornind de la necesita
tea extinderii legăturilor econo
mice reciproc avantajoase din
tre țările noastre și avînd în 
vedere nivelul tehnic al indus
triei din Statele Unite. Prin a- 
ceasta se va contribui la reali
zarea într-un mod mai rapid a 
obiectivelor de care am vorbit 
anterior. Trebuie să spun, tot
odată, că extinderea acestor re
lații economice, inclusiv prin 
societăți mixte, va dezvolta re
lațiile de prietenie dintre po
poarele noastre și consider că 
aceasta corespunde și cauzei 
mai generale a cooperării și 
păcii în lume, în spiritul prin
cipiilor de care am vorbit.

ÎNTREBARE : Avînd în ve
dere eforturile României de 
a dezvolta legăturile comer
ciale și economice cu . Statele 
Unite, vă întrebăm, Domnule 
Președinte, dacă rezultatele 
obținute au corespuns aștep
tărilor dumneavoastră ? Ce 
credeți că ar trebui făcut în 
viitor pentru dezvoltarea a- 
cestor legături ?

RĂSPUNS : Trebuie să spun 
că, în ultimii ani, îndeosebi 
după vizita președintelui Nixon 
în România și după vizita mea 
în Statele Unite, s-au obținut 
rezultate bune în dezvoltarea 
colaborării economice. Totuși, 
nu am ajuns la nivelul pe care 
l-ar permite existența unor 
condiții normale în comerțul re
ciproc și am în vedere acorda
rea de către Statele Unite a 
clauzei națiunii celei mai favo
rizate României.

ÎNTREBARE : Cum vor fi 
afectate relațiile comerciale 
dintre Statele Unite și Româ
nia, de amînarea de către 
Congresul american a acțiu
nii de acordare a clauzei na
țiunii celei mai favorizate 
României ?

RĂSPUNS : Fără îndoială că 
neacordarea clauzei națiunii ce
lei mai favorizate influențează 
în mod negativ asupra dezvol
tării relațiilor economice, avînd 
în vedere că schimburile tre
buie să se bazeze pe principii 
de egalitate, pe crearea de con
diții corespunzătoare pentru 
mărfurile românești în Statele 
Unite și pentru mărfurile ame
ricane în România. Sigur, noi 
sîntem interesați și dorim o ex
tindere a relațiilor economice 
cu Statele Unite dar, pentru a- 
ceasta, trebuie să existe și con
diții care să permită produselor 
românești să fie competitive pe 
piața Statelor Unite.

Cred că Congresul Statelor 
Unite va ajunge cît mai curînd 
la concluzia că este necesar să 
adopte hotărîrea de a acorda 
atît României, cît și altor țări 
socialiste, clauza națiunii celei 
mai favorizate. Aceasta are o 
deosebită importanță pentru 
politica de dezvoltare a colabo
rării economice, pentru soluțio
narea unor probleme economice 
pe plan internațional, reprezen- 
tînd, totodată, o contribuție la 
cursul nou de colaborare, de 
pace și destindere în lume.

• LEONID BREJNEV, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., și-a în
cheiat vizita oficială în India, 
plecind spre Moscova, anunță 
agenția TASS.

Naționalizări în 
Republica Zair

• PREȘEDINTELE ZAIRU- 
LUI, Mobutu Șese Seko, a a- 
nunțat vineri naționalizarea tu
turor companiilor străine care 
acționează în domeniul agricol, 
„începînd de la 30 noiembrie, 
a spus el, plantațiile, fermele 
pentru creșterea vitelor, ferme
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Penuria de combustibili: 
preocupări și măsuri 
Știrile despre măsurile ce se iau pretutin

deni pentru economisirea combustibililor și 
energiei electrice și pentru a se face față, în 
perspectivă, penuriei crescînde de hidrocar
buri ocupă, în continuare, un loc de frunte 
în fluxul informațiilor transmise de agențiile 
de presă.

Din Copenhaga se anunță că guvernul danez a hotărît să 
aplice o reducere cu 25 la sută a livrărilor de combustibil 
destinat întreprinderilor industriale, agricole și comerciale 
și o reducere cu 20 la sută a livrărilor de combustibil pen
tru transportpl în comun.

Camera Reprezentanților a S.U.A. a adoptat o lege prin 
care in Statele Unite se permanentizează orarul de vară. A- 
ceastă măsură face parte din programul guvernamental 
pentru depășirea crizei energiei ; se consideră că desfiin- 
țîndu-se orarul de iarnă, se poate reduce consumul de

„Energia umana**,  o noua forma de energie pentru acționa
rea autovehiculelor ? O asemenea interpretare a fotografiei 
pe care o reproducem ar fi, inexacta. Cei care au imaginat 
acest original mijloc de transport pe străzile Buxelles-ului au 
dorit sâ exprime cu umor ideia că, totuși, se poate circula 

și fârâ motorul cu benzina...

electricitate cu cel puțin 3 la sută (și aceasta Ia orele de 
vîrf, seara).

In Canada, ministrul energiei, MacDonald, a cerut popu
lației să reducă voluntar consumul de combustibil în a- 
ceastă iarnă cu cel puțin 15 la sută. El a spus că într-un 
viitor apropiat guvernul va impune cote fixe obligatorii 
pentru consumul de combustibil și va introduce raționali
zarea.

Potrivit unor surse bine informate, citate de agenția 
FRANCE PRESSE, în Elveția se fac pregătiri de instituire 
a raționalizării benzinei pentru autovehicule precum și a com
bustibilului destinat consumului casnic.

în vederea economisirii combustibilului, guvernul francez 
a hotărît ca temperatura de încălzire în școli și universități 
să nu depășească 20 de grade Celsius. După cum relevă a- 
genția FRANCE PRESSE autoritățile franceze intenționează 
să adopte și alte măsuri restrictive în ce privește consumul 
de combustibil industrial și casnic; măsurile în acest sens 
vor fi adoptate Ia 5 decembrie de Consiliul de Miniștri.

Parlamentul guatemalez a aprobat un proiect de lege prin 
care consumul de combustibil este riguros controlat pe plan 
național. In baza proiectului, forului executiv i se acordă 
puteri larg; de acțiune în vederea raționalizării combustibi
lilor. Pînă in prezent, guvernul de la Ciudad de Guatemala 
a instituit o serie de măsuri cu caracter restrictiv, în care 
sînt incluse limitarea vînzărilor de petrol și produse deri
vate din petrol și a consumului de energie electrică pentru 
iluminatul public ca și cel pentru unele centre industriale.

Alte trei importante societăți de transporturi aeriene, 
„United Airlines" (S.U.A.), „Sabena" (Belgia) și „Swissair" 
(Elveția) au anunțat reducerea unui număr de zboruri pen
tru a se economisi carburanți.

Inițiativa României privind 
creșterea rolului 0. N. U.

se bucură de un larg interes
In Adunarea Generală au con

tinuat dezbaterile asupra punc
tului de pe ordinea de zi inti-, 
tulat „Creșterea rolului O.N.U. 
în menținerea și întărirea păcii 
și securității internâționale, în 
dezvoltarea colaborării între 
toate națiunile, în promovarea 
normelor dreptului internațional 
în relațiile dintre state", înscris 
pe agenda actualei sesiuni la 
inițiativa României,

în cuvîntul său, ambasadorul 
Uruguay ului, Mario Mendez 
Rivas, a apreciat că asigurarea 
participării efective a țărilor cu 
potențial militar redus la viața 
internațională reprezintă o ga
ranție a atingerii țelului pri
mordial al O.N.U. — pacea și 
solidaritatea. El a insistat asupra 
necesității instituirii urgente a 
unui sistem de securitate inter
națională colectivă, arătînd că 
principiilor dreptului internațio
nal, trebuie să li se adauge ime
diat, un sistem corespunzător și 
eficace care să împiedice și să 
reprime actele de agresiune.

Reprezentantul Ghanei, amba
sadorul Frank Edmund Boaten, 
a evocat necesitatea întăririi 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru ca aceasta să poată răs
punde într-o mai mare măsură 
aspirațiilor popoarelor.

în cuvîntul sau, ministrul afa
cerilor externe al Norvegiei, 
Dagfinn Vaarvic, a relevat ro
lul central pe care O.N.U. și 
instituțiile sale specializate tre
buie să îl aibă în rezolvarea noi

le agricole vor reveni zairezi- 
lor".

De asemenea, el a arătat că 
trebuie considerate ca aparți- 
nînd poporului zairez toate con
cesiunile puse în valoare prin 
credite acordate celor ce aveau 
în folosință terenuri.

• TRIBUNALUL ordinii pu
blice din Madrid a condamnat 
recent șapte muncitori din re
giunea Malaga la pedepse cu 
închisoarea pe termene variind 
între 14 luni și 10 ani șî la pla
ta unei amenzi de 10 000 de pe
setas fiecare, informează agen
țiile United Press International 
și France Presse. Acuzații au 
fost învinuiți de propagandă 
ilegală în favoarea „Comisiilor 

lor probleme ce apar în viața 
internațională, subliniind că 
„orice tendință de a exclude
O.N.U. de la participarea la so
luționarea situațiilor conflic- 
tuale poate avea influențe ne
gative".

în intervenția sa, C.P. Pana- 
yotacos, ambasadorul Greciei, a 
salutat inițiativa României. în 
continuare, reprezentantul Gre
ciei a relevat caracterul urgent 
al necesității „îmbunătățirii ac
tivităților organelor Națiunilor 
Unite, pentru ca acestea să de
vină o tribună a comunității in
ternaționale, capabilă să rezolve 
în mod eficient, cu participarea 
activă a tuturor statelor, mari 
sau mici, problemele pe care le 
ridică continuu realitățile zile
lor noastre".

Ambasadorul Suediei, Olof 
Rybeck, a elogiat România pen
tru inițiativa de a aduce pro
blema creșterii rolului O.N.U. pe 
agenda sesiunii Trebuie să me
dităm cu toții asupra ei. „Este 
de datoria guvernelor statelor 
membre să respecte principiile 
și obligațiile ce le revin prin 
Cartă. Toate statele membre tre
buie să folosească mai bine or
ganizația și, împreună, trebuie 
să cerem respectarea deplină a 
hotărîrilor adoptate de O.N.U. 
Numai în acest fel vom întări 
prestigiul și capacitatea organi
zației, în interesul tuturor na
țiunilor iubitoare de pace", a 
declarat vorbitorul.

muncitorești" (sindicatele nere
cunoscute de guvern) și în ca
drul cercurilor intelectuale și 
muncitorești din orașul și re
giunea Malaga.

• ASTRONAUTII AMERI
CANI sosiți la Moscova pentru 
efectuarea pregătrii în comun 
cu cosmonauții sovietici, în ve
derea viitorului experiment 
spațial . „Șoiuz" — Apollo", 
și-au încheiat activitatea la 
Centrul de pregătire al cosmo- 
nauților sovietici, după o perioa
dă de zece zile de intensă acti
vitate. în care au studiat pro
iectul viitorului zbor și siste
mele tehnice ale navei spațiale 
..Soiuz".

hotare
Conferința pentru 

securitate și cooperare 
in Europa

Vineri, în cadrul lucrărilor ce
lei de-a doua faze a Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, s-au întrunit, în șe
dință plenară, Comisia întîi — 
pentru problemele politice, ju
ridice și militare ale securității 
— și Comisia a treia — pentru 
cooperarea în domeniul culturii, 
educației, informațiilor și con
tactelor umane, precum și o 
serie de organe subsidiare.

în Comisia întîi, partici:panții 
au făcut o evaluare a stadiului 
în care se află lucrările organe
lor sale de lucru și au efectuat 
un schimb de vederi privind 
modalitățile de desfășurare a 
lucrărilor în perioada următoa
re, în vederea creșterii eficien
ței activităților conferinței.

Ca o idee general acceptată, 
s-a relevat necesitatea încheie
rii, pînă la data de 14 decem
brie, a dezbaterilor generale 
privind conținutul principiilor 
menite să guverneze relațiile 
dintre statele partLCipamite, pre-

tovarășului 
Ștefan Andrei 
in R. P. Polonă

La invitația C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
vineri, a sosit la Varșovia tova
rășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La aeroportul Okencîe din 
Varșovia oaspetele a fost în
tâmpinat de Ryszard Frelek, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.M.U.P., șeful Secției exter
ne a C.C. al P.M.U.P., de alți 
activiști ai C.C. al P.M.U.P.

A fost prezent Aurel Duca, 
ambasadoru] României la Var
șovia. '

In aceeași zi, tovarășul Ștefan 
Andrei a fost primit de Jozef 
Kempa, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al
P.M.U.P,, prim-secretar al Co
mitetului Varșovia al P.M.U.P. 

CENTRAFRICANE

după cum arată 
mare, Republica 
Camerun, Repu-

de 
baunda, baya și ban- 
cîteva mii de pigmei 
țării este orașul Ban-

o Devenit colonie franceză înainte 
rea de „Oubangui-Chari".

Se împlinesc astăzi 15 ani de Ia proclamarea Republicii 
Africa Centrala, eveniment care a deschis tânărului stat 
largi perspective pentru dezvoltarea de sine stătătoare, în 
conformitate cu aspirațiile poporului său.

® Aflată în centrul continentului african, 
și denumirea sa, Ia 1 000 km. depărtare de 
Africa Centrală este înconjurată de Ciad, _______ , __
blica Populară Congo, Republica Zair și Sudan. Vastul său te
ritoriu — 623 000 km. pătrați — se prezintă sub forma unui pla
tou muntos, relativ uniform, a căruj înălțime scade spre nordul 
țării, contopindu-se cu cîmpia joasă din jurul lacului Ciaf- 
Populația Republicii Africa Centrală numără 2 800 000 
locuitori, aparținînd grupurilor etnice 
tu. în pădurile din sud-vest trăiesc 
aparținînd tribuluj babinga. Capitala, 
gui, cu peste 240 000 de locuitori.

de 1 900, sub denumî- 
xv,« kc „vuuaugui-vuMi , acest teritoriu a cunoscut încă de 
Ia începutul secolului XX răscoale ale triburilor autohtone 
împotriva colonialiștilor, răscoale ce au culminat cu outer, 
mea revoluție a triburilor baya dintre anii 1929 și 1931. Lupta 
pentru dobindirea independențe] se intensifică, după cel 
de.al doilea război mondial. La 1 decembrie 1958 acest te
ritoriu se proclamă republică, numindu-se Republica Africa 
Centrala. Anii care s-au scurs de atunci au fost martori ai 
eforturilor neobosite desfășurate pentru înlăturarea urmări
lor dominației coloniale.

• După dobindirea independenței, statul centrafrican a 
luat măsuri de trecere sub controlul său a unor importante 
ramuri ale economiei și de dezvoltare a unor noj sectoare 
productive. Subsolul Republicii Africa Centrală conține ză
căminte de diamante (principala bogăție minieră a tării), 
de. a“F.’ fier« cupru, uraniu, cărbune. Un rol primordial in 
valorificarea resurselor miniere îl dețin diamantele, care, la 
o producție anuală situată în jurul cifrei de 500 000 de carate, 
reprezintă peste jumătate din totalul exporturilor.

Intensificarea prospecțiilor miniere, sporirea potențialului 
energetic, creșterea producției forestiere, construcțiile de 
cai de comunicație constituie — alături de dezvoltarea agri
culturii. principala ramură a economiei — prioritățile actua
lului plan cincinal de dezvoltare economică și socială.

Sectorul industrial, inexistent înainte de dobindirea inde
pendenței, este reprezentat acum prin unități de prelucrare 
a materiilor prime locale. In ultimii ani au intrat în func
țiune peste 120 de noi întreprinderi. Asigurarea cu energie 
electrică a noilor obiective industriale o face hidrocentrala 
de la cascada Boali precum și termocentralele de la Bangui și Bovar.

Pentru dezvoltarea agriculturii au fost puse la dispoziția 
cultivaturilor mașini agricole ceea ce a determinat ea pro
ducția acestei ramuri să se tripleze intre 1966 și 1971. Pă- 
mintui țării oferă condiții favorabile culturilor de bumbac, 
mei, porumb, orez, cafea, manioc, arahide.

• Moștenire a dominației coloniale, analfabetismul consti
tuia un fenomen aproape general. După proclamarea in
dependenței combaterea neștiinței de carte s-a înscris prin, 
tre principalele obiective ale guvernului. Rețeaua școlară 
cuprinde în prezent aproximativ 70 Ia sută din populația 
țării. In toamna anului 1971 s-a inaugurat. Ia Bangui, prima 
Universitate centrafricană. La absolvirea cursurilor ei, stu
denții de acum vor deveni primii specialiști cu pregătire 
superioară formați în țară.

• Pe plan extern, Republica Africa Centrală militează 
pentru lichidarea colonialismului și a discriminării rasiale și 
se pronunță pentru colaborarea cu toate statele. Relațiile ro- 
mâno-centrafricane cunosc o dezvoltare ascendentă, atît în 
domeniul economic, cît și în cel politic. Cooperarea reciproc 
avantajoasă a celor două țări a primit impulsuri substanți
ale că urmare a întâlnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jean Bedel Bokassa. Aceste vizite 
la nivel inalt au deschis noj perspective colaborării bilate
rale, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

R.Ț.

militează

cum și aspectele de fond privi
toare la măsurile de aplicare a 
principiilor și la aspectele mili
tare ale securității. Se preconi
zează ca la reluarea lucrărilor 
Conferinței, în ianuarie 1974, să 
aibă loc un schimb de vederi 
asupra problemelor de ansamblu 
ale securității europene, urmînd 
ca ulterior, într-un timp relativ 
scurt, să se treacă la procesul 
de redactare a documentelor fi
nale.

Comisia a hotărît să țină la 
7 decembrie o ședință consacra
tă în primul rînd contribuțiilor 
pe care unele țări riverane ale 
Mediteranei. neparticipante la 
Conferință, le-au prezentat în 
cadrul acesteia, cu acest prilej 
fiind prevăzut să se stabilească 
urmările care vor fi date aces
tor contribuții.

In cadrul ședinței comisiei a 
treia, au continuat discuțiile, pe 
baza propunerilor existente, cu 
privire la principiile și orientă
rile globale ale cooperării în 
domeniile culturii, educației, 
informațiilor și contactelor u- 
mane.

Punct strategic 
cucerit de patrioții 

khmeri
Forțele patriotice cambod

giene au preluat, vineri, con
trolul asupra orașului Vi- 
hear Suor, punct strategic 
spre căile de acces către 
Pnom Penh dinspre est, a- 
nunță agenția Reuter. Din 
cei 400 de militari lonnoliști 
care apărau Vihear Suor, la 
numai 24 kilometri nord-est 
de capitala cambodgiana, 
doar 100 au reușit să se re
tragă înainte de căderea ora
șului. ~

Vihear Suor se afla sub 
puternica presiune a patrio- 
ților de aproape două luni. 
Este cea de-a treia poziție 
importantă preluată de for
țele patriotice naționale de 
eliberare khmere în decursul 
acestei luni, după Tram 
Khnar și Sran, situate la sud 
și sud-vest de Pnom Penh.
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