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NICOLAE CEAUȘESCU

la Conferința organizației de partid
a municipiului București

Stimați tovarăși.

partid 
loc la 
an al

Capitala tă- 
sarcinilor de

acest prilejsă folosesc

tuturor membrilor de 
un

de dez- 
i îndoială, mu- 

principalul 
tării — are o 

i realizările ch
in îndeplinirea 

socia-

Cnnlcrința organizației de 
a municipiului București are 
Sfîrșltirl celui de-al treilea 
cincinalului și la începutul pregăti* 
rilor pentru cel de-al patrulea; de 
aceea, ea are o importantă deose
bită și, fără îndoială, va avea o in
fluentă pozitivă asupra desfășurării 
activității de partid în ~ 
rii, pentru îndeplinii ea 
plan pe anul 1969.

Doresc 
pentru a adresa delegatilor la con
ferință, 
partid din municipiul București 

valut călduros din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Roman (aplauze puternice).

După cum știți, recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului a 
făcut bilanțul rezultatelor dobin- 
dite in primii trei ani ai cincinalului 
subliniind că datorită muncii pline 
d Abnegație depuse rie clasa mun
citoare, de țărănime, de intelectua
litate. directivele trasate de Congre
sul al IX-lea și de Conferința Na
țională se înfăptuiesc cu succes, se 
asigură dezvoltarea susținută a eco
nomiei și, pe această bază, ridicarea 
continuă a nivelului de trai al între
gului nostru popor. Plenara Comite
tului Central a apreciat că rezulta
tele obținute în acești trei ani sînt 
o dovadă a realismului planului cin
cinal, a faptului că programul elabo
rat de Congresul al IX-lea coiespun- 
de pe deplin condițiilor și posibilită
ților tării noastre, capacității crea
toare a clasei muncitoare, a poporu
lui român, că prevederile sale vor fi 
«u numai realizate, ci și depășite.

La aceste realizări o contribuție 
d seamă au adus-o comuniștii, oa
menii muncii din Capitala patriei 
noastre. In discuțiile care au avut 
Ioc, în darea de seamă prezentată 
de comitetul municipal de partid 
s-au evidențiat rezultatele obținute 
de Capitală, aportul său la înfăptu
irea programului general 
rol tare a tărji. Fără 
nicipiul București 
centru industrial al 
pondere însemnată în 
ținute pînă acum i 
planului industriei noastre 
liste. De aceea aș dori să folosesc 
acest prilej pentru a felicita din 
toată inima pe toți muncitorii, in
ginerii. tehnicienii, oamenii de știin
ță și cultură din Capitală și să le 
urez succese 
tatea lor de 
aplauze).

După cum 
Comitetului 
an u i 1969 are 
înfăptuirea obiectivelor 
cincinal și în pregătirea bazei ma
teriale pentru trecerea la viitorul 
plan de cinci ani în curs de ela
borare. Este adevărat că prevederile 
planului pe anul viitor sînt mobili
zatoare. cum au spus aici mai mulți 
tovarăși. Ele sînt în deplină con
cordantă f u prevederile planului 
cincinal si asigură — atit in dome
niul pioductiei industriale și agri
cole. rit și jq domeniul ridicării ni
velului de viată a) oamenilor mun
cii — îndeplinirea in întregime a 
hotăririjor Congresului al IX-lea și 
chiar unele depășiri intr-o serie de 
sectoare de activitate

Anul viitor va fi marcat de eve
nimente importante pentru viata so
cială si politică a țării noastre. La 
începutul lunii martie vor area loc 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională. In august vom aniversa 
25 de ani de la eliberarea patriei 
și, probabil tot în cursul anuli’5 v:i- 
tor. va avea loc Congresul al X-lea 
al partidului. Organizațiile de partid 
trebuie să ia toate măsurile pentru 
a arigura o largă mobilizare a oa- 
m or muncii <a acest an să fio 
marcat de cit mai multe succese în 
cun-’ructia socialistă, în înflorirea 
patriei. Conferința organizației dum
neavoastră de partid a icitiat astăzi 
o . hemare către toate organizațiile 
județene de partid, către toți oa- 
men-i muncii, pentru înfăptuirea și 
depășirea prevederilor planului
1969. Apreciez această chemare 
o acțiune bună și sînt convins

lot ma; mari în activi-
vi '.- <■. *i îndelungi

s-a sublinia* la plenara 
Central al partidului, 

ur. rol hotiiritor in 
actualului

pe 
ra 
că 

«a va avea o influentă pozitiva nu 
numai In activitatea economici și 
socială din Capitală, ci și din 
treatja tară (aplauze prelungitei.

De asemenea, consider importantă 
chemarea adresată de cele trei ins-, 
titute de cercetare și proiectare din 
sectorul 7, către toate institutele

în

cercetare din Capitală și din tară, 
va exercita, cred, o înrîurire po- 

viitoare a

n făptuit-o de 
mij- 

penlrn că 
de mult, 

deplină în 
economiei 
ia orașe,

de 
Ea 
zitivă asupra dezvoltării v 
activității de cercetare și — cum 
discutam cu președintele Academiei 
— va constitui poate șocul necesar 
pentru a pune în mișcare unele ins
titute de cercetare car» se mișcă 
mai lent.

Doresc să subliniez aici că Secre
tariatul Comitetului Central al par
tidului va urmări felui în care or
ganizația dumneavoastră, cît și ins
titutele de cercetare își vor îndeplini 
angajamentele luate prin chemare ; 
de asemenea, vom urmări felul in 
care organizațiile de partid județene 
vor răspunde la chemările din Bu
curești, felul în care își vor îndepli
ni angajamentele pe care și le vor 
lua. La sfirșitul anului viitor vom 
face bilanțul — nu secret, ci public, 
prin presă — al felului In 
milelele județene de partid 
deplinit angajamentele 
Dec: tovarăși, s-a pornit 
cere intre organizațiile 
nostru (vii și puternice 
Aș dori din toată inima ca 
(ia municipiului București să cîștige 
intiecerea. Vă doresc succes 
(aplauze îndelungate).

După cum cunoașteți, planul pe 
anul viitor prevede creșterea pro
ducție; industriale cu 10,8 la sută, 
în acest scop sînt asigura’e atit 
mijloacele materiale și financiare, 
cit și forța de muncă, tot ceea ce 
trebuie pentru ca planul să fie în
făptuit în bune condiții.

in activitatea sa partidul nostul 
pornește de la faptul că construc
ția socialismului înseamnă nu nu
mai răsturnarea capitalistî'or — pen
tru că aceasta am 
mult — nu num=' socializarea 
loacelor de pioducție 
și aceasta am _caiizal-o 
Noi am lealizal o ‘uiitalc 
ce privește ca;acte; ui
noastre socialiste, atit 
cit și la sate ; dar aceasta constituie 
începutul, tovarăși. Pentru construc
ția socialismului, pentru 'lesăi’îrșirea 
socialismului este necesar să se 
creeze baza materiala '■■orespunzâ- 
toare, o industrie puternică, o agri
cultură avansată, c știință și cultu
ră înaintate. Fără realizarea acestor 
obiective fundamentale nu se poate 
vorbi constiuctia socialismului, 
na se poate vorbi de desăvîrșirea 
socialismului, de asigurarea *ondi- 
tiilor pentru trecerea la făurirea so
cietății comuniste. De aceea noi pu
nem in centrul activității partidului 
făurirea unei puternice economii mo
derne, la nivelul țărilor celor mai 
avansate din lume. Numai realizind 
acest tel 
ajuns la 
socialiste, 
depunem 
a asigura 
taie economiei, și în primul rînd 
industriei noastre, un progres con
tinuu al agriculturii noastre socia
liste ; numai pe această bază vom 
ajunge la desăvîr.Ș'rea socialismului 
(vii aplauze).

în această muncă, dumneavoastră, 
comuniștilor din Capitală, tuturor 
oameniloi muncii din municipiul Bu
curești, vă revin sarcini deosel-i* le 
mari. S-a vorbit de ele aici, nu do
resc să mă opresc asupra lor. Con
sider că ele au fost bine întekse — 
și angajamentele prezen’ate în che
marea adresată celoi’r’te arganizațji 
de partid dovedesc hic-'u. Tre
buie spus însă, tovarăși, că de 'a 
angajament pînă la rsaijzarn ?ste un 
drum lung, '-are cere □ muncă in
tensă. l-ire organizată; estc necesar 
ca toate forie’e clasei muncitoare, 
ale inginerilor tehnicienilor și oa- 
menilo; de știință din Capitală să 
fie strlns unite pentru a valorifica 
pe deplin experiența, elanul și ei •»- 
gia lor creatoare; numai astfel se 
va asicura ca atît sarcinile de plan, 
cît și angajamentele pe care vi 
le-ati luat să fie duse la bun sfîr-it.

Este știut că pe lingă rezultatele 
bune pe care le-au avut organele 
și organizațiile de pait'd din Capi
tală — despre care s-a vorbit mult 
aici și in mod îndreptățit — in di
feritele sectoare ale muncii s-au ma
nifestat și o serie de neajursuri și 
lipsuri. N-ar fi stricat, poate, dacă 
deleoații care au luat cuvîntul s-ar 
fi referit ceva 
Nu pentru a 
pentru a trage 
^unsurile 
trecut și, mai 
.desprind" mn-

care co- 
1 și-au în- 

asumate. 
o între- 

partidului 
aplauze), 

organiza -

vom putea spune că am 
desăvîrșirea construcției

Iată de ce este necesa; să 
eforturi susținute pentru 
un ritm înalt de dezvol- 

economiei,

m&i mult la acestea, 
umbri realizările, ci 
învățăminte din nda- 
s-au manifestat iu 

cai. seamă, ■ pentru a 
:■ i ; i vederea lichi-

carc

fie date în producți;

atît 
per
lată 
fap- 
sînl

dării lor, asigurării bunului mers al 
activității de viitor. Noi nu spunem 
întîmplfitor că critica și autocritica 
reprezintă o lege a dezvoltării noas
tre.

Faptele demonstrează, tovarăși, 
că în economia din București există 
încă multe rezerve nevalorificate. 
Dacă ne referim la folosirea capaci
tăților de producție existente tre
buie să spur cm că indicele de uti
lizare a mașinilor-unelte este de nu
mai 47,7 la sută, fiind chiar sub in
dicele general pe tară, care depă
șește 55 la sulă, deși la plenară 
noi l-am apieciat și pe acesta ca 
nesatisfăcălor. în întreprinderile din 
Capitală se mai găsesc mașini și 
utilaje nefolosite în valoare de 160 
milioane lei, din care jumătate sini 
aduse din import. La o serie de u- 
zine unele utilaje stau nemontate, 
nefolosite de peste doi ani. Cred că 
era bine dacă se analizau mai se
rios cauzele acestor stări de lucruri 
și, mai cu seamă, acțiunile pe care 
și le propune organizația de partid 
a Capitalei să le întreprindă pentru 
a realiza hotărîrea plenarei Comite
tului Central ca în cursul anului 
viitor 3ă se lichideze cu desăvîrși- 
re asemenea situații.

S-a vorbit aici despre problema lip
sei brațelor de muncă, dai nu s-a 
arătat în același ‘imp cîte ore au 
fost pierdute datorită stagnărilor în 
producție și altor cauze care lin de 
disciplina și buna organizare a pio
ductiei. Consider necesar ca Confe
rința organizației municipiului Bu
curești să stabilească, în hotărîrea 
sa, măsuri precise pentru folosirea 
din plin a capacităților de produc
ție existente■. utilajele e stau ne
folosite să 
sau -- dacă nu sînt necesare în Ca
pitală - să fie repartizate altor în
treprinderi. Nu ne putem permite 
luxul să ținem utilaje nefolosite!

Organizația din București trebuie 
să reflecteze și în legătuiă cu pro
blemele creșterii productivității 
munci). Este adevărat că sini re
zultate bune in realizarea planului 
.'n acest domeniu. Cu toate acestea, 
în Capitală se manifestă o folosire 
neratională a forței de muncă 
productivă, cit mai cu seamă a 
sonalului tehnico-adminisli aii v. 
cîteva dale care vorbesc despre 
tul că schemele acestui personal 
supraîncărcate. Pe ansamblul indus
trie! municipiului București, la 100 
da muncitori revin 18 persoane care 
nu lucrează diiect în producție. La 
întreprinderile constructoare de ma
șini - 25, la întreprinderile indus
triei chimice — 21, la înlreprinderi- 
’e industriei alimentare — 20. Situa
ția este mai bună în ramura indus
triei ușoare, unde la 100 de munci
tori revine 10,3 personal tehnico- 
administrativ. Trebuie să facem pași 
hotărîți pentru a lichida lipsurile in 
folosirea foiței de muncă, pentru că 
acestea influențează în mod negativ 
asupra productivității muncii in în
treprinderile Capitalei.

Se întreprind încă din 1967 o serie 
de studii privind îmbunătățirea or
ganizării producției și a muncii in 
București. Au fost scoase cu aceste 
prilejuri în evidentă mari posibilități 
pentru mai buna folosire a timpului 
de muncă, pentru mai buna organi
zare a activității în întreprinderi. Din 
păcate, măsurile preconizate se apli
că destul de încet, iar în multe părți 
au fost date uitării. Este, cred ne
cesar ca și în această privință Con
ferința să stabilească sarcini precise 
pentru a asigura punerea în aplicare, 
in cursul anului 1969, a măsurilor e- 
laborate pe baza studiilor efectuate 
de specialiști. Știți că anul viilor, în 
conformitate cu hotărlrilc Conferi o 
lei Naționale, urinează să trecem la 
formarea centralelor, la acțiunea de 
concentrare a întreprinderilor mici 
pentru ca. pe această cute să asi
gurăm o mai bună folosire atit a 
cadrelor de specialitate, cit și a ca
drelor de muncitori și, in același timp, 
s$ obținem o inai mare . rentabili', ore 
a activității întreprinderii»» poastn*. 
Si in Capitala sînt multe întreprin
deri mici care aparțin aceluiași mi
nister și care lucrează Independent; 
comitetul municipiului București îm
preună cu ministerele, cu centralele, 
cu conducerile întreprinderilor, tre
buie să găsească soluții caic s-i ducă 
la lichidarea acestei stări de lucruri.

S-a vorbit aici de lipsa forței de 
muncă, deși este greu ca in România 
.să ne plîngem că nu avem braț* de 
muncă, atunci cind in agricultura lu-
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crează încă circa 50 la sută din 
populația activă a tării, în timp ce 
în alte țări — nu chiar dintre cele 
mal avansate — ponderea acestei 
populații este sub 00 la sută. Cred 
că nici în București nu se poate 
vorbi de o lipsă de forță de muncă. 
Se poate, în schimb, vorbi de o folo
sire a ei neralională, de lipsuri In 
calificarea cadrelor în diferite dome
nii de specialitate. Cred că trebuie 
luate măsuri pentru ca, încă din 
cursul anului 1969, întreprinderile să 
treacă la pregătirea muncitorilor ca
lificați atît în școlile de care dispun 
actualmente, cît și prin calificarea la 
locul de muncă. Trebuie, totodată, 
luate măsuri pentru a se pune capăt 
fluctuației, pentru a se asigura sta
bilitatea și disciplina in muncă in 
toate sectoarele de activitate.

Problema asigurării cadrelor și a 
calificării lor, a folosirii rationale a 
forței de muncă și a disciplinei în 
producție este o problemă deosebit 
de importantă; vom merge într-un 
ritm șl mal rapid înainte în econo- 
m’e numai In măsura în care vom 
ști să rezolvăm in mod just și ope
rativ această problemă. Astăzi este 
de înțeles pentru toți că în nici un 
sector nu se mai poate asigura dez
voltai ea economiei fără oameni cu 
calificarea cea um înaltă, fără oa
meni pricepuți și hotărîți să facă to
tul pentru a înfăptui sarcinile încre
dințate de partid, pentru a corespun
de încrederii acordate de clasa mun
citoare. Fiecare director, muncitor, 
maistru, ministru, secretar de partid 
poartă, la locul său de muncă, răs
punderea pentru îndeplinirea sarci
nilor ce i-au fost încredințate în fața 
poporului — și este firesc să fie 
menținui in munca respective numai 
în măsura in care răspunde cum se 
cuvine acestei încrederi (vii aplauze).

Avem toate condițiile, tovarăși să 
asigurăm cadrele necesare în toate 
sectoarele. In anii regimului .nostru 
socialist au crescut zeci și zeci de 
mii de ingineri, sute de mii de mun
citori calificați, care - prin munca 
lor — au dovedit că* au capacitatea 
și hotărîrea de a înfăptui politica, 
programul partidului 1 nostru. Să pu
nem la muncă oameni destoinici, cu 
încredere, să-i sprijinim și vom pu
tea îndeplini toate sarcinile c ire ne 
levin (puternice; aplauze).

La plenara Comitetului Central s-a 
acordat o .aienlie deosebită proble
mei reducerii cheltuielilor materiale, 
care sînt încă mari, problemei folo
sirii mai judicioase a mijloacelor ma
teriale și financiare, asigurării unei 
viteze de rotație cit mai rapide a 
mijloacelor circulante și a mijloacelor 
fixe 
meni, 
cupă 
orice 
celor

Nu este un secret jșentru ni- 
mai ales pentru cei ce se o- 
de problemele iccononiL v că 
încetinire in circulația mijloa- 
materiale duce la stagnare in

A
In pagina a lll-a

CUVÎNTAKEA
TOVARĂȘULUI 1LIE VERDEȚ 

la Coiifei’infa organizației 
Județene Hunedoara a P.C.R.

Cil MÂNUI ANUAI ÎNMPUINIT
E. M. tPetrHa
cursul zilei de ieri, 23 decem- 
coleclivul minei Petrlla a rea- 
sarrnlle de , plan pe 1968. Bi-

In 
brie, 
Uzat 
lanțul cu care minerii. petrileni în
cheie anul este cit se poate de 
nic : aproape 24 000 d-* ‘tone de 
bune extrase peste prevederile 
nului, 3 000 000 lei economii la 
tul de cost.

Acest su <\-s se datprvște eforturi
lor susținute depuse de harnicii mi
neri, ingineri și tehni< !eni care, prin 
organizarea superioara a producției 
și a muncii, au fructilicat întregul

rod- 
căr- 
pld- 
pre-

Mărfi
U decembrie 

1968

dezvoltarea economiei, împledlsă mer
sul rapid înainte. Este necesar să a- 
cerdăm o atenție mai marc decît 
pînă acum folosirii raționale a mij
loacelor materiale, lichidării stocuri
lor supranormative de materii pri
me, materiale și produse finite, luării 
tuturor măsurilor pentru a nu mai 
admite crearea lor. In Capitală va
loarea acestora era la 1 octombrie 
de peste un miliard de lei. Trebuie 
luate măsuri pentru micșorarea hotă- 
rită a consumurilor de materiale, li
chidarea sau reducerea substanțială 
a pierderilor provocate de rebuturi, 
care în întreprinderile din București 
se ridică la 88 de milioane lei; sînt 
necesare măsuri energice pentru e- 
conomisirea combustibilului, a tutu
ror mijloacelor materiale și financia
re. Fiecare în sectorul său de lucru 
— director, muncitor — trebuie să 
înțeleagă că aceste mijloace aparțin 
întregului nostru popor, că ele tre
buie chibzuite și gospodărite cu răs
pundere șl că de aceasta fiecare răs
punde în fata partidului, a clasei 
muncitoare, a poporului. In această 
privință, trebuie să acționăm cu mai 
multă holărîre și cu mai multă 
intransigentă, tovarăși 1 Să ter
minăm cu atitudinea de toleiant-i față 
de risipă, față de nesocotirea bunu
lui întregului nostru popor'

Unii tovarăși au vorbit aici des
pre felul cum au început să lucreze 
comitetele de direcție înființate în 
acest an. Intr-adevăr, timpul este încă 
scurt pentru a trage concluzii gene
rale asupra activității lor. Dar, se 
pare că începutul este bun, că aceste 
comitete de direcție oferă posibilita
tea de a uni cunoștinței?, priceperea 
celor mai buni specialiști din între
prinderile și instituțiile noastre în 
vederea găsirii unor soluții judicioa
se pentru bunul m^rs al activității. 
Cred, însă, că se impune din partea 
Comitetului municipiului București, a 
comitetelor sectoarelor, mai multă 
preocupare pentru felul in care își 
desfășoară activitatea comitetele de 
direcție și mai mult ajutor. Membrii 
acestor comitete trebuie să participe 
mai frecvent la activitatea lor, asigu- 
rind o justă orientare a muncii de 
conducere colectivă a întreprinderi
lor. De asemenea., aș dori să mă a- 
dresez miniștrilor — se găsesc aproa
pe toți aici. Si ei ar trebui să meargă 
cîleodată la comitetele de direcție din 
întreprinderi și, mai ales, să asigure 
ca miniștrii adjuncți și directorii ge
nerali să participe la activitatea a- 
cestora cel puțin o dată la trei luni. 
Numai in felul acesta ei pot acorda 
un ajutor efectiv in soluționarea pro
blemelor pe care le ridică buna func
ționare a întreprinderilor noastre. 
Din păcate, puține cadre de condu
cere din ministere fac acest lucru.

(Continuate in pag. a 2-a)

lox potential; in scopul realizării rit
mice și la toți indicatorii a sarcini
lor do plan.

La- obținerea acestor frumoase re- 
zuLdie un aport deosebit l-au adus 
minerii din brigăzile conduse de 
Stan Constantin, Dumbrăveanu Mi- 
'hai, Rotaru Gheorghe, Rus Mihal, 
Szabo Carol, Ciornei Adam, Duca 
Gheorghe, Stoica Constantin și al
tele. Preocupați zi de zi de sporirea 
continuă a producției de cărbune, 
minerii au asigurat totodată cărbu
ne de calitate superioară, fără aba
teri de la norma do cenușă admisă.

Mai amintim că, alături de minerii 
din sectoarele productive, și colecti-

Întîlnirea
conducerii de partid 

președinți 
cooperativelor 

agricole 
ai Uniunilor

cu
ai

Șl
cooperatiste

județene
bunk la sediul Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român 
a avut loo o întilnire a conducerii 
de partid cu pteședinți al coopera
tivelor agricole de producție din 
întreaga țară și cu președinții uniu
nilor județene ale cooperativelor a- 
gricole de producție.

ha întilnire au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Paul Niculescu- 
Mlzil, Virgil Trofin, Vasile Vilcu, 
Dumitru Popescu.

Cu acest prilej a avut loc o dez
batere pe marginea proiectului de 
lege privind impunerea veniturilor 
realizate din activități agricole, care 
a fost discutat în masele largi ale 
țărănimii cooperatiste și se află pe 
ordinea de zl a actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

Au luat cuvîntul Dumitru Tudose, 
președintele C.A.P. Stoicănești, ju
dețul Olt; Radu Constantin, preșe
dintele G.A.P. Amărăștii de Sus, ju- 
Îetul Dolj,- Virgil Popescu, preșe- 

Intele C.A.P. Vărăști, județul Ilfov ; 
Jicolae Vlad, președintele Uniunii 

județene G.A.P. Suceava ; Chirii Pri
veghi, președintele C.A.P. Odobești, 
județul Vrancea ; Rovin Măstan, pre
ședintele C.A.P. Românași, județul 
SplajIon Olteanu, președintele 
O^A.P. Luna, județul Cluj; Vasile 
Roman, președintele C.A.P. Drăgu- 
șeni, județul Satu Mare; Aurel Ti- 
tiLni, președintele C.A.P. Sieut, 
judelui Bistrita-Năsăud; Ion A- 
pșstolescu. președintele Uniunii 
jițdetene C.A.P. Brăila ,• Ion Bica, 
------- . ----------------------------------- - -u
Județene C.A.P. Brăila ,• Ion 
președintele G.A.P. Voivodeni, 
dețul Brașov; Eleonora Oprea, pre
ședinta C.A.P. Tinosu, județul Pra
hova ,- Alecu Crăciun, președintele 
C.A.P. Băleni, județul Galați; Nico
lae Chilinban, președintele C.A.P. 
Plopșor, județul Gorj; Alexandru 
Buzatu, președintele Uniunii județe
ne C.A.P. Dîmbovița ,• Constantin 
Bădița, președintele C.A.P. Salcia, 
județul Mehedinți; Paul Tănăsoiu, 
președintele C.A.P. Ulmeni, județul 
Buzău .• Ion Mânu, președintele C.A.P. 
Tg. Lăpuș, județul Maramureș; \ra-
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înflăcărată chemare
la întrecerea patriotică

Pe adresa Conferinței județene Hunedoara a P.C.R. au 
sosit chemările conferințelor organizațiilor de partid ale muni
cipiului București și județului Timiș către toate organizațiile 
județene ale Partidului Comunist Român, către toți oamenii 
muncii din industrie și agricultură de a desfășura anul viitor 
o activitate creatoare pentru înfăptuirea programului de dez
voltare a economiei naționale elaborat de Congresul al IX- 
lea, pentru realizarea exemplară a măsurilor stabilite de Con
ferința Națională a partidului.

0

Analizînd rezultatele obținute, pre
cum și marile rezerve și posibilități 
ale unităților economice din Capi
tală, Conferința organizației de partid 
a municipiului București s-a angajat: 

să depășească planul producției 
industriale în anul 1969 cu a- 
proape 500 milioane lei, să ri
dice nivelul tehnic șl de com
petitivitate al produselor, să 
reducă consumul specific de 
materii prime și materiale cu 1 
la sută, să depășească planul 
de livrări la export cu cel pu
țin 125 milioane lei, să obțină 
300 milioane lei beneficii peste 
plan, să dea in funcțiune 18 o- 
biective cu 1—6 luni înainte de 
termenele prevăzute etc.

Conferința organizației de partid a 
județului Timiș s-a angajat: să 

mărească suprafața agricolă cu 
800 ha, să scoală de sub in
fluența excesului de umiditate 
cel puțin 35 000 ha, să sporeas
că producțiile medii la hectar
— față de prevederile planului
— cu 5 la sută la grîu în co- 

vul sectorului XI investiții înscrie 
o remarcabilă realizare: îndeplini- 
tea sarcinilor planului anual încă 
din data de 18 decembrie a.c., ca 
urmare a organizării judicioase a 
locurilor de muncă, a eforturilor de
puse de minerii din brigăzile condu
se de Boteanu Nicolae, Graur Iile, 
Tătar Petru și alții.

Ieri dimineață,-fn-schimbul I, sectorul

preșe-

sile Băibulescu, președintele G.A.P. 
Scornlcești, județul Olt / Ion Im- 
broane, președintele G.A.P. Racovl- 
ța, judelui Timiș; Nicolae Geană, 
președintele G.A.P. Tutova, județul 
Vaslui; Vaslle Nemehnlduc, 
dintele G.A.P, Șlpote, județul Iași ; 
Pavel Rizo, președintele C.A.P. Va
lea Iul Mihai, județul Bihor,- Stelian 
lordache, președintele G.A.P. Găl- 
seanca, județul Brăila; Ion Spătă- 
relu, președintele C,A,P. Gh. Doja, 
județul Ialomița.

Vorbitorii au exprimat adeziunea 
generală a membrilor cooperativelor 
agricole pe care le reprezintă, a tu
turor oamenilor muncii de la sate 
fată de principiile profund echita
bile ale proiectului de lege privind 
noul sistem de impunere progresivă 
a veniturilor provenite din activită
țile agricole, subliniind că el cores
punde pe deplin, atit intereselor 
membriloi cooperativelor agricole 
de producție, cit și intereselor ge
nerale ale statului nostru socialist, 
ale întregii societăți. Ei au eviden
țiat pe larg schimbările pozitive a- 
dinci petrecute în nivelul de trai al 
țărănimii cooperatiste in anii socia
lismului, creșterea continuă a veni
turilor maselor de țărani, precum 
și necesitatea ca, pe această bază, 
oamenii muncii de la sate să-și adu
că contribuția proporțional cu veni
turile fiecăruia la dezvoltarea socie
tății noastre socialiste, la înflorirea 
patriei.

în cadrul discuțiilor, vorbitorii au 
făcut totodată propuneri privind îm
bunătățirea unor prevederi a*e pro
iectului de lege.

în încheierea intilnirii a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în unanimitate, participants la în- 
tîlnire și-au exprimat acordul deplin 
ca proiectul de lege privind impu
nerea veniturilor realizate din acti
vități agricole' să Jie supus dez
baterii aprobării Marii Adunări 
Naționale.

operativele agricole de produc
ție și cu 7 în I.A.S., la porumb 
cu 6 la sută în C.A.P. și cu 8 
la sută în I.A.S., să obțină o 
producție medie la hectar de 
sfeclă de zahăr de cel puțin 
25 000 kg, să realizeze peste 
plan 7 500 tone de legume, să 
mărească în 1969 față de anul 
în curs, efectivele de animale 
în C.A.P. cu 6,2 la sută la bo
vine, 6,3 la porcine și cu 13,3 
la sută la păsări.

Aceste chemări au fost primite cu 
deosebit entuziasm de călre parlici- 
pantii la Conferința organizației de 
partid Hunedoara, numeroși delegați 
exprimind în cuvîntul lor hotărîrea 
fermă de a depune noi eforturi pen
tru descoperirea și punerea in va
loare a rezervelor interne existente 
în fiecare unitate economică, pentru 
a contribui în acest fel la accelera
rea procesului de edificare a Româ
niei socialiste, la ridicarea patriei 
pe noi culmi ale progresului și ci
vilizației.

(Continuare in pag. a 4-a) 

marilor frontale susținute metalic și 
mecanizate de la mina Lupeni, sectorul 
,V, condus de inginerul Răspopa Nico
lae, și-a îndeplinit sarcinile de plan 
pe anul 1968. Depășirea cumulată 
pînă ieri de acest vrednic colectiv 
este de 13 000 tone cărbune, ran
damentul planificat a foșt depășit 
cu 0,133 tone, pe post, iar economiile 
la prețul de cost se ridică la 
1 026 000 lei.

Merite deosebite la succesul ob
ținut de soctor revin brigăzilor con
duse de minerii Petre Constantin, 
Caila Vasile, Butnaru Victor, Aiftin- 
căi Nicolae, Pop Constantin și Simo 
Alexandru, maiștrilor Simo Fran- 
cinsc, Flori loan, Grosaru Constan
tin, Zborovschi Ludovic și Rusu Mi
hai.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Conferința organizației de partid a municipiului București
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Aș dori să mA reler la adunările 
peneralc al? ‘-alariaților <l>n între
prinderi care tmneeză <ă albă loc 
în perioada următoare $1 care, de 
asemenea, fiind la începutul activi
tății lor. trebuie să se bucure de 
sprijin susținut ăttt din partes mi
nisterelor. cit șl a comitetului muni
cipal de partid. Este necesar să asi
gurăm evitarea oricăror tendințe de 
formalism in aceste adunări, ca ele 
să dezbată in mod temelnx proble
mele Întreprinderii, să analizeze In 
spirit critic activitatea să-șl spună 
cux Intui asupra măsurilor ce se Im
pun. întregul colectiv de șalariați 
trebuie să cunoască ce trebuie tăcut 
cum trebuie acționat în vederea ln- 
dep’.inirii în bune condiții a sarcini
lor de plan. Aceste adunări gene- 
jalc reprezintă un Instrument minu
nat; da<ă \om ști stl-1 folosim vom 
•sigura mobilizarea largă a tuturor 
salariaților la perfecționarea muncii 
din întreprinderi, la Îndeplinirea pla
nului. Trebuie să facem ce aceste a- 
dunări să reprezinte nu numai o ma
nifestare gencral-dcmocralică, ci și 
o formă de participare activă a clasei 
muncitoare la conducerea Intrc-gil ac
tivități economice.

O altă problemă despre care s-a 
vorbit la plenara Comitetului Cen
tral. Iar aici in darea de seamă și în 
discuții, este aceea a investițiilor pen
tru anul viitor. Pe țară, va trebui să 
realizăm un volum de 63,8 miliarde lei. 
Din acestea, municipiului București 
îi revin peste 10 miliarde. După cum 
vedeți, Capitala se bucură In conti
nuare de o atenție deosebită atit î.n 
ce privește dezvoltarea industriei, cit 
al construcția de locuințe, precum și 
alte domenii de activitate. Sini In 
construcție întreprinderi deosebit de 
Importante nu numai pentru econo
mia Capitalei, ci a întregii țări,- alte 
obiective la fel de însemnate urmea
ză să fie începute In cursul anului 
viitor. In angajamentul luat aici, în 
chemarea adresată de dumneavoastră 
organizațiilor județene de partid se 
prevede ca o serie de obiective să fie 
date în folosință cu cîteva luni mal 
înainte. Eu salut această Inițiativă 
dar doresc să subliniez că nu e un 
angajament ușor șl că pentru tra
ducerea Iul în viață sfnt necesare 
măsuri bine gîndlte și aplicate con
secvent. Țlnînd seamă că In cursul 
anului 1968 și In Capitală unele 
unități n-au intrat la timp In pro
ducție, se cere să luăm măsuri — 
în primul rlnd — pentru ~a obiec
tivele ce urmau să fie date în func
țiune în 1968 să Intre In exploatare 
cel puțin la începutul anului 1969; 
în al doilea rînd, toate capacitățile 
aflate în construcție în Capitală 
trebuie să Între la termenul plani
ficat în producție, și în al treilea 
rlnd, să fie date în funcțiune cu 
1—6 luni înainte de termen cele 18 
poi obiective, așa cum v-ați propus 
in chemare. Acestea sînt sarcini 
mari și consider că organizațiile 
noastre de partid, conducerile în
treprinderilor trebuie să muncească 
cu rîvnă și pasiune pentru a asi
gura realizarea lor. Trebuie să fie 
clar, tovarăși, nu va avea mare im
portanță dacă veți realiza cîteva o- 
biective înainte de termen, înregls- 
tîînd, în schimb, la altele mari înlîr- 
zleri, așa cum s-a întîmplat în acest 
an, cînd 18 obiective nu au fost ter
minate la timp, la unele dep’âșindu- 
ie termenul de punere In funcțiune 
cu peste 6 luni.

O altă problemă legată de planul 
de investiții este ponderea încă ri
dicată a cheltuielilor pentru construc
ții și montaj în totalul InvesLți’lor. 
în București ea reprezintă la Între
prinderile constructoare de mașini 
44.8 la sută, la Întreprinderile din in
dustria chimică 44.7 la sută, la în
treprinderile metalurgice aproape 40 
la sută, Iar In industria ușoară 95,5 
la sută. Or. se știe, de exemplu, în 
cazul chimiei, că în toată lumea se 
merge pe linia ca instalațiile să fie 
puse sub cerul liber, ca ponderea 
construcțiilor-montaj să fie foarte 
mică, sub 30 la sută. Cred că trebuie 
luate măsuri hotărlte pentru ca încă 
de anul viitor să facem o cotitură în 
această direcție. La plenară s-a sta
bilit. ca sarcină pentru anul viitor, 
reducerea ponderii lucrărilor de con- 
strucții-montaj cu cel puțin 10—15 
la sută.

Sînt necesare măsuri pentru a fo
losi mai rațional și spațiile adminis
trative existente, pentru a du mai 
admite construcții de noi clădiri ad
ministrative, pentru ca mat multe în
treprinderi să folosească In cernu m a- 
eeleașî spații.

în general am păreTe bună despre 
felul cum lucrează Ministerul Indus- 
telei Ușoare? am vizitat In pauză • 
expoziție reprezentind realizări ale 
•cestui minister. Totuși, In ce priveș
te clădirile administrative, nici aici 
•u s-a lucrat prea bine, pentru că 
tatr-un singur loc — tn Drumul Tabe
rei — 3 întreprinderi, una lingă alta, 
an construit 8 blocuri turn pentru 
Bevol administrative. ® bună fo
losire a mijloacelor materiale șl 
financiare, gospodărirea lor judi
cioasă Impuneau să se ridice o 
•Ingură clădire, comună. Si chiar- 
dacă era vorba de întreprinderi ale 
unor ministere diferite, tot trebuia 
•ă se meargă pe linia concentrării 
spatiilor administrative. Deficiențe 
de acest gen se manifestă in Capita

la »l în alte domenii. Am fost In 
sectorul unde se construiesc Fabri
ca de medicamente, Fabrica de sti
clărie și Fabrica Pollcolor. Toate 
șl-au făcut cîte un bloc turn, care 
mai de care mai frumos, și, desigur, 
mai costisitor. Și toate acestea pc 
seama invcriltiilor I Am dat numai 
două exemple . sînt și altele dc acest 
fel In Capitală. Despre construcțiile 
pentru institutele de cercetări șl 
proiectări, despre alte construcții do 
natură Administrativă din Capitală 
se poale spune că au apătul ca ciu
percile după ploaie ,- sini prea multe 
clădiri șl nejustificat de mari. Con
siliul municipal trebuie să facă o 
analiză serioasă a acestei situații și 
să nu mai aprobe în nici un caz 
începerea de noi construcții adminis
trative. Aceasta este, desigur, vala
bil și pentru ministere i la plenara 
Comitetului Central, în plan chiar, 
s-a stabilit oprirea oricăror construc
ții de acest fel, pînă la o examinare 
temeinică a situației. Trebuie să gă
sim, de asemenea, soluții mai bune, 
care să asigure — chiar atunci rînd 
astfel do clădiri sînt necesare — 
construcții ieftine. Unii arhitect! — 
In sală <fnt șl ei reprezentați — nu vor 
să renunțe la principiul că fiecare 
cercetător, proiectant sau funcționar 
trebuie să aibă camera sa de lucru. 
Este cunoscut că și în țările cu un 
venit național pe locuitor mal mare 
decît România s-a renunțat de mult 
la asemenea concepție în construc
ții. Se Impune ca ministerele, dar 
și Comitetul de partid al Capitalei, 
să se preocupe mai mult de activi
tatea institutelor de proiectare. Co
muniștii, organizațiile de partid din 
institutele de proiectare trebuie să 
devină stegari ai luptei pentru înfăp
tuirea acestor hotărîii ale partidu
lui. „ .

în ceea ce privește construcțiile 
din alte domenii, aș dori să subli
niez că măsurile adoptate în toamnă 
în sectorul locuințelor, dacă vOr fi 
aplicate pînă la capăt, vor da re
zultate bune. în orice caz, experien
ța din Capitală a dovedit că se pot 
realiza locuințe bune cu un consum 
redus do materiale șl de fonduri. 
Costul unui apartament, incluzînd șl 
apartamentele de clasa I și a IV-a, 
ajunge în medie la circa 35 000 de 
lei, adică aproape la Jumătate față 
de anii precedenți. Aceasta ne per
mite să luăm măsuri ca anul viitor 
să construim cu aproximativ 30 000 de 
apartamente în plus pe țară. Dar 
problema reducerii consumului de 
materiale, a lichidării risipei, a folo
sirii raționale n forței de muncă și
a mecanizării lucrărilor este încă de
parte de a fi rezolvată satisfăcător 
și ea trebuie să-constituie o preocu
pare permanentă pentru Comitetul 
municipal de partid și Consiliul 
popular al orașului București.

O importantă problemă — asupra 
căreia în conferință nu s-a insistat 
suficient — este aceea a comerțului 
exterior. Bucureștiul are o pondere 
însemnată în volumul comerțului 
exterior, atît la import, cît și la ex
port ; nu mai vorbesc de faptul că 
In București își desfășoară activita
tea toate organizațiile de comerț 
exterior. Pe lingă rezultatele obți
nute In creșterea volumului comer
țului exterior, în realizarea în bune 
condiții a sarcinilor care revin în
treprinderilor și ministerelor, sînt șl 
o serie de neajunsuri. în primul 
rlnd, aș dori să mă refer la ten
dința, care mai persistă în unele 
întreprinderi, ministere, unități de 
cercetare, de a apela cu ușurință 
la import, de a nu folosi cum tre
buie materiile prime, utilajele, ma
șinile, aparatura care se produc In 
țară. Or, este știut, tovarăși, că 
pentru a importa utilaje, aparatură, 
mașini — fie din țări socialiste, fie 
din țări capitaliste — trebuie să plă
tim cu produse românești. De aceea, 
cu cit apelăm mai mult la import, 
cu atît o parte mai mare din pro
dusele noastre trebuie trimise în 
străinătate. Este de înțeles că șl în 
viitor va trebui să importăm o serie 
de materiale și materii prime De
care nu le 
materiale șl 
oare le avem 

avem,- dar sînt șl 
materii prime pe 
în tară și pe care

nu le folosim, recurgînd la impor
turi. în cursul întocmirii plahului oe
1969 și apoi la plenara Comitetului
Cential s-a stabilit ca începînd încă 
din anul viitor să facem o cotitură 
radicală în acest domeniu. Tot ceea 
ce se găsește In țară, tot ceea ce 
putem să producem în țară să reali
zăm în țară, tovarăși, chiar dacă 
pentru început are o calitate mal 
slabă. Nu avem declt să luăm mă
suri pentru ca oamenii noștri de 
știință să găsească soluții de a spori 
calitatea acestor produse. Deoarece 
s-au luat măsuri hotărlte pentru a 
reduce importul la utilaje, Ia Insta
lații complexe solldtîndu-se mal 
mult industria noastră, trebuie să se 
acorde o deosebită atenție utilizării 
raționale a aparaturii «I mașinilor. 
Am slabiht ca unele Instalații chi
mice cere erau prevăzute «6 le Im
portăm — In sumă da 400 milioane 
de lei valută — să fie produse în 
țară,- ml ie pare că aproape toate 
se vor produce In București, Ie 
„Grivița Roșie", care va trebui să 
depună eforturi pentru a le fabri
ca la timp al de bună calitate. 
De fapt, nu numai „Grivița roșiei 
este angajată în această acțiune, 
ci șl ,23 August*, și întreprinderea 
.Vulcan*, piecum și alte întreprin

deri din București. Comitetul muni
cipal, precum șl organizațiile de 
partid din aceste Întreprinderi vor 
Irebui să analizeze serios sarcinile 
ce le revin, să stabilească măsuri 
corespunzătoare pentru a le înde
plini în bune condiții. Dorim, to
varăși, să așezăm i inclnalul viitor, 
Intr-o măsură mult mai mare, pe 
producerea în țară a utilajelor. Am 
făcut și facem investiții însemnate 
în industria construcțiilor de mașini 
tocmai pentru a putea rezolva In 
mod radical această sarcină. Vom 
îbxii importa, fără nici o îndoială, dar 
v a trebui să sporească serios con
tribuția producției interne la utila
rea întregii economii. Bucureștiului 
îi revin în această privință sarcini 
deosebit de mari.

Este, de asemenea, necesar < a or- 
ganizația de partid din Bucuroșii să 
exercite un control mai temeinic șl 
o influență mai puternică în legă
tură cu felul In care se valorifică 
produsele noastre in străinătate. 
Trebuie să asigurăm ca și întreprin
derea producătoare și întreprinderea 
de comerț exterior să fie legate di
rect de prețul pe care îl obțin în 
valută, lată de ce consider că era 
bine dacă in conferință această pro
blemă ocupa un loc mai însemnat. 
Se cer eforturi nu numai pentru a 
asigura livrarea la export a unor 
produse de bună calitate, ci și mă
suri pentru z mobiliza comuniștii din 
acest sector în vederea îndeplinirii 
la un nivel superior a atribuțiilor 
pe care le au. Dacă în activitatea 
organizațiilor de comerț exterior — 
care toate își au sediul în Capitală 
— sînt neajunsuri, înseamnă că nici 
organizația din Bucuiești nu acțio
nează în mod eficient : ea trebuie 
să controleze și să îndrumeze munca 
tuturor comuniștilor din acest impor
tant domeniu.

Acestea sînt cîteva din problemele 
economice asupra cărora am dorit 
să insist. $tiu că în București dis
punem dc toate forlele necesare, și 
de partid și economice, pentru a li
chida lipsurile care s-au manifestat 
pînă acum, pentru a asigura înde
plinirea în bune condiții atît a pla
nului, cit șl a angajamentelor luate 
peste plan; eu sînt convins că veți 
realiza toate sarcinile, tovarăși! 
(aplauze prelungite).

Cunoașteți grija și atenția pe care 
Comitelui nostru Central Întregul 
partid o acordă dezvoltării activi
tății științifice. Aceasta se datorește 
faptului că noi pornim de la consi
derentul că întregul progies al so
cietății noastre, atît în domeniul 
construcției materiale, cit și cultura
le este slrins legat de dezvoltarea 
cercetării științifice. In lumea de azi. 
clnd oamenii au pătruns în Cos
mos, au pornit să înconjoare Luna, 
aplicarea realizărilor științei re
prezintă o condiție indispensabilă a 
progresului economic și spiritual. 
Nici o țară — și mai cu seamă o țară 
care-și propune să construiască so
cietatea cea mai avansată din lume, 
societatea comunistă — nu poate mer
ge înainte fără a-și baza activitatea 
pe cele mai înalte și mai moderne 
cuceriri științifice (aplauze). Iată 
de ce partidul nostru acordă o deo
sebită atenție acestui sector de acti
vitate. Trebuie să spunem însă că 
deși am oblinut o serie de rezultate 
pozitive în unele domenii ale cer
cetării științifice, sintem, încă de
parte de a putea afirma că am reu
șit să facem ca cercetarea româ
nească să joace un rol de prim or
din, dacă nu hotărîtor, în dezvolta
rea materială a țării. Avem în Bu
curești 150 de institute, centre 
$i laboratoare centrale, precum șl 
un mare număr de laboratoare uzi
nale, în care lucrează 27 de mii de 
salariați, din care aproape 7 mii 
cercetători. Avem în Capitală un 
sector important al învățămîntului 
superior, în care activează peste 6 
mii de cadre didactice reunite în 
300 de catedre — o forță impresio
nantă, care poate și trebuie să aibă 
un rol important în rezolvarea mul
tiplelor probleme pe care le ridică 
dezvoltarea societății noastre. Dispu
nem de o importantă bază materială 
de cercetare științifică. Pentru ne
voile cercetării în Capitală, în pri
mii 3 ani ai cincinalului s-au alocat 

fonduri de două miliarde și jumă
tate de lei, din care aproape 800 
de milioane pentru investiții? în pla
nul pe 1969 sînt prevăzute — pen
tru Instituțiile de cercetare din Bu
curești — fonduri de circa 1 miliard 
100 de milioane lei. Cred că nu sînt 
mici aceste fonduri? dacă ele vor fi 
folosite cu pricepere și vor fi îndru
mate spre domeniile hotărltoare ale 
cercetării științifice, vom putea ob
ține rezultate bune. Avem în rîn- 
dul cercetătorilor un număr mare de 
membrii de partid — dacă nu mă 
înșel, aproape 30 la aulă din totalul 
cercetătorilor — o forță ce poate f! 
trebuie tă fie folosită pentru a asi
gura o cotitură în activitatea de cer
cetare.

Am eoxslderat oă apelul celor trei 
Institute e un Iuctu pozitiv. Am as
cultat eu Interes -șl cuvîntul tova
rășului Nfiron Nicolejcu, cere ne-a 
asigurat oă șl în activitatea Institu
telor Academiei va Interveni o ootl- 
tură în anul viitor. Poate e mult 
spus, dar este necesar, într-adevăr, 
oa în activitatea de cercetare să in
tervină un salt oalltatlv în direcția 
legării de problemele dezvoltării mate
riale e societății noastre, de producție. 

Rste necesar ce întregul poienița) știin
țific să fie folosit pentru a asigura 
valorificarea mai bună a resurselor 
noastre materiale, crearea dc noi ma
terii primo și substanțe utile produc- 
Hei materiale, de noi soiuri do plante 
șl animale productive. Numai așa sil
ința poale să-șl îndeplinească rolul 
de forță materială de producție în 
societatea noastră. Am făcut un în
ceput bun înscriind in planul pentru 
anul viitor introducerea în producție 
a rezultatelor cercetării de pînă a- 
cum, șl totodată trecind la planifica
rea principalelor «ercetări pentru faza 
pilot, șl a celor începute sau pentru 
care s-au alocat fonduri. Se mai cre
de la noi că cercetarea nu poate fi 
planificată. Experiența internațională 
demonstrează însă că cercetarea poa
te și trebuie să fie planificată.

Am asistat astăzi la lansarea sate
litului care va ocoli Luna și am vă
zut că oamenii de știință și-au pro
pus — și au reușii într-adevăr, la 
miime de secundă, această experien
ță. Activitatea în spațiul cosmic este 
— cred — o activitate fundamentală 
de cercetare. Cunoașteți și cum au 
acționat in acest domeniu tovarășii 
sovietici; nu lâ intimplare, ci planifi
cat! Cunoașteți cum acționează șl 
Statele Unite și alte țări — lot pla
nificai. Nu numai că se poate, dar 
Bici nu se concepe astăzi cercetare 
științifică fără un scop bine >tabilit 
(vii aplauze).

Firește, cercetarea presupune mun
că, imaginație, îndrăzneală. Dintr-un 
șir de teme, e posibil ca unele să 
nu poală li duse pînă la capăt, dar 
cine nu încearcă, cine nu-și propune 
să dea societății cit mai mult — nu 
hîrtii și rcfqrate, desigur, ci rezul
tate concrete in producție, în viața 
societății — acela, ingăduiți-mi să 
spun, orice titlu ar avea, nu este cer
cetător științific! Este cu adevărat 
cercetător acela oare se frămintă, ca
re fierbe pentru a oferi societății cit 
mai mult I (vil aplauze).

Este timpul să înțelegem că efor
turile pe care clasa muncitoare în
tregul popor le fac pentru dezvolta
rea cercetării științifice trebuie recom
pensate, rezultatele trebuie să se sim
tă în producție, în crearea de bunuri 
materiale de înaltă calitate, care să 
ajute la dezvoltarea rapidă a socie
tății noastre, la satisfacerea cerin
țelor poporului, la făurirea bazei 
materiale pentru desăvîrșirea socialis
mului și trecerea treptată spre co
munism. Aceasta cerem noi de la 
cercetarea științifică! (vil aplauze). Și 
aceasta este valabil pentru toate do
meniile științei, inclusiv biologia si 
medicina. Cunoașteți unde 3 ajuns 
știința mondială în aceste domenii: 
să înlocuiască inima omului. Desigur, 
să realizezi aceasta nu este ușori 
pentru aceasta trebuie îndrăzneală, 
pasiune și muncă. Noi ne mulțumim 
uneori să spunem că pârtie păm la 
întilniri și congrese internaționale, că 
prezentăm referate și concluzii, că 
publicăm articole în reviste. Firește, 
toate acestea au importanța lor — 
dar referatele, concluziile publicate 
trebuie să fie rezultatul unei activi
tăți dc cercetare care urmează să 
fie aplicată In viață, (vii aplauze).

Ridic toate acestea in fața Conlc- 
rinței organizației de partid din Bu
curești pentru că aici își desfășoară 
activitatea cea mai mare parte din 
cercetătorii noștri, și organizația de 
partid poartă răspunderea pentru o- 
rienlaroa și îndrumarea activității de 
cercetare științifică. Este necesar să 
dezbatem serios problema orientării 
institutelor de cercetare, a muncii 
comuniștilor din aceste institute, să 
trasăm și în acest domeniu sarcini 
concrete, controlabile, ca în oricare 
sector de activitate. Nu există sferă 
de muncă față de care comitetul mu
nicipal de partid să nu poarte .ăs 
punderea deplină. Cu atit mai mult 
în sectorul de cercetare, unul din sec
toarele hotărîtoare pentru mersul 
Înainte al societății noastre, (vil a- 
plauze). Am convingerea fermă că 
comuniștii din București car? lucrea
ză în munca dc cercetare și aproape 
totalitatea cercetătorilor vor răspunde 
cu entuziasm chemării partidului, a 
poporului nostru, punlndu-și toate cu
noștințele în slujba cauzei socialis
mului și comunismului în patria noas
tră (aplauze puternice). Sînt convins 
că tot ceea ce s-a Instris în planul 
de cercetare, angajamentele luate aici 
vor fl nu numai realizate, dar șl de
pășite. Am convingerea că oamenii 
de știință nu vor rămîne cu nimic 
mai prejos cjecît ceilalți oameni al 
muncii — din Industrie, din agricul
tură sau din alte sectoare de acti
vitate — că îșl vor uni eforturile 
în munca clocotitoare a întregului 
popor. pentru ca împreună cu toți ce
tățenii să asigure progresul neîntre
rupt al patriei noastre. (vH aplauze).

A» fi meritat, poale, să fie dez
bătute mal mult unele probleme In 
legătură ou învflțămlnlul din Bucu- 
roftl. Pentru că șl aloi Capitala deține 
• pondere întomnată. Este adevărat 
eă In anul acesta am dezbătut pro
blemele îavMămîntulul înlr-e plena
ră a Comitetului Central, că am a- 
pcobat un program, că încep să sa 
aplice măsurile stabilite tn plenară. 
Spun încep, pentru că nu toate mă
surile hotărlte de plenară au prins 
viață/ este încă mult de făcut șl 
In acast sector, care are 0 
deosebită Importanță pentru viața 
societății noastre. Puțin s-a făcut, 
dej! eia timp, pentru organizarea 

mal bună a desfășurării procesului 
de învățăm! rit, și mai cu seamă în 
privința asigurării manualelor ne
cesare și a condițiilor materiale, 
pentru ca invățămintul să răspundă 
cît mal bine căințelor moderne, 
Slnt sl In această direcție multe pro
bleme nerezolvalo, se lucrează Încă 
încet la adoptarea soluțiilor nece
sare, încă nu se ține seama în sufi
cientă măsură de experiența, de pă
rerile, de punctul do vedere al ca
drelor >are lucrează in învățămint. 
Noi apreciem că senatele universi
taro și consiliile profesorale tre
buie să Joace un rol tot mai impor
tant în modernizarea rapidă a în
vățămîntuiui superior, in înfăptuirea 
tuturor măsurilor stabilite în acest 
sens de partidul nostru. Orice rămi- 
nere in urma In acest domeniu poa
te avea repercusiuni negative asu
pra dezvoltării viitoare a societății 
noastre. Rog organizația de partid 
a municipiului București să acorde 
mai multă atenție problemelor în
vățământului superior, să analizeze 
mal des modul In care se desfășoară 
procesul de învățămînt, să acționeze 
mal energic pentru a asigura înfăp
tuirea directivelor și hotăririlor par
tidului și Marii Adunări Naționale. 
Avem țoale condițiile: avem cadre 
bune, avem studențl buni care — 
lucru îmbucurător — cer să se asi
gure un nivel mai înalt Invățămlntu- 
lui nostru.

Printre altele este necesar să asl- 
guiăm o mal mare apropiere a ca
drelor didactice de masa studen
ților, o mal strînsă conlucrare a pro
fesorilor cu studenții.

Asistentul, conferențiarul, profeso
rul trebuie să se afle acolo unde 
sint studențl. să muncească șl să 
trăiască alături de ei. Numai așa 
profesorul va fi un educator, va de
veni, într-adevăr, acel oro chemat 
să făurească intelectualul de mline 
al patriei noastre (vii aplauze). Sînt 
convins că toți tovarășii care lucrea
ză în învățămînt vor face totul pen
tru a realiza directivele $i hotărîrile 
adoptate de partid și de Marea Adu
nare Națională, că și în acest do
meniu Capitala patriei va fi un 
exemplu, reușind să determine îm
bunătățiri radicale în desfășurarea 
procesului de învățămînt.

Cunoașteți, tovarăși, preocuparea 
?i grija permanentă a partidului nos
tru pentru a asigura ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al poporului. 
De altfel, scopul întregii noastre po
litici, țelul ei suprem este omul, 
asigurarea condițiilor ca omul so
cietății socialiste să se bucure din 
plin - atît din punct de vedere ma
terial, cît și spiritual — de tot ceea 
ce creează mai bun civilizația uma
nă. în direcția aceasta ne concen- 
tram eforturile și sîntem holărîțl 
să facem totul și în viitor pentru ca 
poporul nostru să ducă o viață dem
nă, din ce în ce mai îmbelșugată.

Am adoptat în acești ani un șir 
de măsuri 'pricind îmbunătățirea 
nivelului de viață al poporului, in 
Directivele adoptate de Congresul 
al IX-lea se prevede ca pînă în 1970 
salariul real să crească cu 20—25 
la sută. Pe primii trei ani avem o 
creștere de 9,5 la sută. Prin măsu
rile stabilite în planul pe 1969 se 
asigură creșterea salariilor cu circa 
4 miliarde lei, începindu-se din ia
nuarie cu corpul didactic — care va 
primi un spor de circa 19 la sută — 
șl urmindu-se apoi cu alte sectoa
re. in așa fel ca pînă la sfîrșitul 
anului, cea mai mare parte, sau 
chiar totalitatea ramurilor economiei 
și a celorlalte ramuri de activitate 
ale societății noastre vor beneficia 
de sporurile prevăzute în plan. Sala
riul real va crește astfel cu 5,1 la 
Sută.

Un rol însemnat în veniturile 
populației 11 au cheltuielile social- 
culturale. La plenară m-am referit 
pe larg la aceste cheltuieli, și nu 
doresc să revin amănunții asupra 
lor. Trebuie Insă să subliniez, tova
răși, că aceste cheltuieli social-cul- 
turale — in învățămînt, cultură, 
asistență și altele — au totalizai in 
1068 suma de 3! miliarde lei, față 
de 22 miliarde în 1965 șl că în anul 
1969 de vor ajunge la 33 miliarde. 
Este o creștere deosebit de mare, 
care depășește procentual creșterea 
venitului național. In acest timp 
s-au asigura fonduri necesare pen
tru mării ea pensiilor — care In 1969 
reprezintă aproape dublu față de 
1965. Anul acesta, după cum știți, 
s-au mărit bursele studenților cu a- 
proape 20 la sută, s-au adoptat mă
suri de mărire a duratei concediului, 
care a crescut de la 17 zile în 1965 
la 20,8 în 1969.

Desigur, toate acestea s-au rfi&fTÎnt 
pozitiv asupra nivelului de viață 
al poporului. Bate adevărat, au fost 
Iuat« șl un șir de măsuri impuse de 
necesitatea de a pune ordine fii li
nele sectoare de activitate, de a așe
za pe baze economice mai sănătoa
se activitatea în noaste sectoare. Mă 
refer la ohlril, la prețul lemnelor, 
•1 combustibilului în general — dar, 
'după oum ițiți, pentru suportarea di
ferentelor, salarlafilor ou venituri 
mal miel fi s-eu asigurat Indemniza
ții pfnă la îmbunătățirea generală 
a salarizării. Gu toate măsurile la 
care m-am referit se asigură oa sa
lariul real să sporească pînă în 1070 
eu circa 29 la sulă, ceea ce va în
semna realizarea spre limita supe
rioară a directivelor Congresului al 
IX-lea, care prevedeau 20—25 la su
tă. Deci, în general, măsurile res

pective nu vor dăuna Înfăptuirii 
sarcinilor puse dc congres în ce pri
vește creșterea nivelului dc trai al 
oamenilor muncii, pentru că ele sînt 
compensate prin creșterea cu peste 
un miliard de lei a fondului dc sala
rii prevăzut in planul cincinal, pen
tru 1970. Toate acestea arată preo
cuparea șl grija partidului nostru ca, 
o dată cu dezvoltarea economiei, 
științei, culturii, să crească continuu 
nivelul de viață al oamenilor.

Desigur, tovarăși, încă nu putem 
spune că toți oam'uii muncii au a- 
sigurele condiții bune de viață, mal 
avem multe de făcut pînă să ajun
gem acolo. Dar, dacă analizăm toa
te măsurile, întreaga activilate a 
partidului nostru, putem constata că, 
an de an, facem mereu noi pași îna
inte spre ridicarea bunăstării în
tregului nostru popor. Consider că 
bine a făcut comitetul orășenesc că 
în chemarea sa s-a ocupat de mă
surile necesare înfăptuirii prevederi
lor în domeniul creșterii nivelului 
de trai, de măsurile privind asigu
rarea menținerii la nivelul stabilit 
prin plan a prețurilor la produsele 
de larg consum. Comitetul municipal 
de partid, consiliul populai trebuie 
să ia toate măsurile pentru ca în 
Capitală să fio asigurate, în condiții 
corespunzătoare, atît înfăptuirea pre
vederilor planului, cit șl buna apro
vizionare șl deservire a populației.

Consider că este bine ca comite
tul municipal de partid să acorde 
mal multă atenție activității organi
zațiilor de partid din comerț pentru 
ca cei ce lucrează in acest sector să 
înțeleagă că sînt chemați să deserveas
că în mod exemplar populația. Tre
buie să luăm măsuri hotărîte pentru 
a pune capăt unor stări de lucruri 
negative în domeniu) deservirii 
populației 1 Să terminăm cu concep
ția pe ' are o mai întîlnim la unii 
lucrători din comerț sau din alte 
sectoare care pretind pentru servi
ciile ce sînt obligați să le aducă ce
tățenilor răsplata materială de la a- 
ceștia. într-adevăr, mulți s-au obiș
nuit așa, dar trebuie să înceapă să 
se dezobișnuiască, tovarăși I Pentru 
că, pînă la urmă, acela care pre
tinde bacșiș - ca să-i spunem pe 
românește — acela care înșeală la 
cîntar își însușește bunul altuia. Și 
nu putem admite acest lucru. Eu 
nu pun în această categorie pe toți 
lucrătorii din comerț? dar sînt a- 
semenea cazuri și este necesar ca 
organizațiile de partid, organizațiile 
de masă să le acorde o atenție mai 
mare. Ce s-ar întîmpla dacă în fie- 
caYc sector de activitate s-?.r proce
da astfel ? Ce ar fi dacă'— hai să 
zicem — cei de la „23 August* ar 
considera că pentru a livra anumite 
piese pentru „Grivița Roșie* trebuie 
să primească bacșiș ? (animație, ve
selie, vii aplauze).

Despre activitatea In domeniul 
asistenței sanitare nu vreau să mă 
ocuj). Este necesar să ținem seama 
de ce s-a discutat la plenara C.C. 
al P.C.R., să aplicăm măsurile sta
bilite pentru a asigura o mai bună 
asistență medicală pentru oamenii 
muncii.

Aș dori, tovarăși, să spun cîteva 
cuvinte despre munca organizației 
do partid din București — una din 
cele mai puternice organizații ale 
partidului nostru. Ea numără circa 
i’-'5 de mii de membri de partid, ceea 
ce înseamnă că fiecare al optulea 
locuitor al Bucureștiului este mem
bru al partidului comunist. Dacă ne 
gîndim că între locuitori mai sînt 
și copii — iar aceștia sînt pionieri
— atunci se poate spune că aproape 
nu există familie unde să nu avem 
un membru al partidului. Avem o 
organizație puternică, care exercită
— și fără îndoială că va exercita 
tot mai mult în viitor — o influență 
profundă asupra întregii activități 
din Capitala patriei noastre.

Eu cunosc organizația de partid 
din București de 35 do ani, din ile
galitate. întotdeauna ea a constituit 
un sprijin pentru partidul nostru, 
pentru Comitetul Central. Cunosc 
ce a reprezentat după 23 August or- 
qmizația din București, rolul impor
tant pe care ea l-a avut în condi
țiile grele de după eliberare, cunosc 
succesele obținute în desfășurarea 
întregii sale activități. Am fost la 
multe conferințe de partid din Capi
tală și trebuie să spun cu bucurie 
că la conferința de astăzi am cons
tatat că organizația, activul din Bu
curești au crescut considerabil. A- 
vem aici și comuniști vechi, din 
Ilegalitate, avem $1 comuniști intrat! 
în partid după 23 August, avem șl 
comuniști mal noi. Dar toți alcătu
iesc un detașament unit, o forță de 
seamă, un sprijin de nădejde al par
tidului, aJ Comitetului nostru Cen
tral (vil șl îndelungate aplauze).

Desigur, tovarăși, e o satisfacție 
să vezi cum au crescut cadrele în 
munca de partid, tn domeniul econo
miei, științei, în toate sectoarele 
de activitate. Este plăcut să vezi 
amploarea muncii Ideologice pe care 
o desfășoară organizația de partid 
din București, rolul tot mal activ 
pe care 11 are ea în ridicarea ni
velului politic șl Ideologic al comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii. 
Toate acestea slnt expresia politicii 
juste, marxlsl-lenlniste, a partidului 
nostru. Plecînd de la aprecierea că 
în condițiile desăvlrșlrii construcției 
socialiste crește rolul conducător al 
partidului, Comitelui nostru Central, 
întregul partid se preocupă de crește
rea șl educarea activului de partid. 
Comitetul Central asigură ca partidul

să fie slrins unit cu Întregul popor, 
să-și Îndeplinească rolul conducător 
In fiecare domeniu de activitate. -u-si 
ducă la îndeplinire marile sarcini pe 
care și le-a asumat In fața națiunii 
noastre, Vorbind de rolul conducător 
al partidului, noi înțelegem aceasta nu 
declarativ, nu in sensul de a coman
da sab a elabora teze generale, ci 
In sensul că partidul, toți comu
niștii, la locul de muncă, se află in 
primele rindnri ale înfăptuirii progra
mului de desăvirșire a construcției 
socialiste. Comuniștii trebuie să fie 
string legali do clasa muncitoare, de 
țărănime, dc intelectualitate, să facă 
toiul pentru a fi urmați de oamenii 
muncii. Numai așa partidul îșl înde
plinește în fapt rolul dc conducător 
al poporului (aplauze puternice, pre
lungite).

S-a relevat pe drept cuvint aici 
practica partidului nostru de a se 
consfătui, in cele mai importante pro
bleme, cu specialiștii, cu masele 
populare, de a asigura condițiile ne
cesare participării lor active la ela
borarea măsurilor șl la înfăptuirea 
acestora. Tocmai în aceasta constă 
forța și tăria partidului nostru — in 
faptul că sc sfătuiește cu poporul, că 
ține seama de părerile acestuia 
de aceea partidul nostru osie urmat 
și va fi lot timpul urmat de între
gul popor (aplauze puternice, o- 
vații).

Intre aotivitalea internă și politica 
externă a partidului nostru există e 
concordanță deplină. Noi pornim de 
la faptul că trebuie să acționăm in 
direcția întăririi continue a orindui- 
rll noastre, a forței materiale și spi
rituale a societății socialiste, consi- 
derind că forța sistemului mondial 
socialist stă in forța fiecărei țari so
cialiste. Pornim de la faptul că cu 
cît fiecare țară socialistă obține re
zultate mai bune, cu cit este mai pu
ternică din punct de vedere econo
mic. științific, cultural, cu atît devi
ne mai puternic întregul sistem mon
dial socialist, cu atit crește influen
ța socialismului în întreaga lume (vil 
aplauze).

Noi vom acționa și In viilor cu 
toată hotfirirea pentru a ne aduce 
contribuția la lichidarea neînțelege
rilor dintre țările socialiste, la gă
sirea căilor pentru realizarea unității* 
pe baza principiilor marxlst-leninisle, 
ale egalității in drepturi, respectului 
reciproc, neamestecului In treburile 
interne. Numai pe această bază se 
creează condiții pentru mâiilfrjstarea 
din plin a internaționali1 mului, a so
lidarități! internaționale d’ntre ponoa
re libere și egale In drepturi, care 
construiesc noua orinduire (vii a- 
plauze).

Partidul nostru a fost întotdeauna, 
este și va fi în continuare un deta
șament activ al mișcării comuniste 
internaționale, al luptei antiimperia- 
liste. Vom face totul pentru a con
ți ibui la lichidarea divergențelor din 
mișcarea comunistă și munc’îoreașcă, 
h găsirea căilor pentru unirea in 
lupta împotriva imperialismului atit 
a comuniștilor, cît șt a tuturor forțe
lor antiimperialistc, numai .în acest 
fel vom avea garanția că vom îm
piedica realizarea planurilor imperia
liste, că vom asigura pacea în lume 
(aplauze puternice). Pornim de la 
faptul că divergențele sînt trecătoa
re, că ele pol și trebuie să lie înlă
turate cît mai curind, datoria fiecărui 
partid comunist fiind de a milita în 
această direcție. Noi ne vom înde
plini neabătut această îndatorire atit 
față de poporul nosîru, cît și față de 
clasa muncitoare, de fo'țole progre
siste din întreaga lume (vii Uplauze).

In același timp in lume există țări 
cu altă orinduire socială, și de aceea 
trebuie să găsim căi pentru dezvol
tarea colaborării și înțelegerii cu a- 
ceste state, pe baza principiilor res
pectului independentei și suveranită
ții naționale, al neamestecului in tre
burile interne, al dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî soarta așa cum 
dorește. Pe această temelie noi am 
dezvoltat și vom dezvolta și in vi
itor relații cu toate statele lumii. Toc
mai datorită consecvenței cu • nre 
partidul nostru a militat și militează 
pentru colaborarea cil toat^ statele, 
poporul nostru are astăzi numeroși 
prieteni In întreaga lume, se bucură 
de un prestigiu crescînd în opinia 
publică internațională. Vom face to
iul pentru a dezvolta relații de prie
tenie cu toate popoarele, servind ast
fel cauza prieteniei și păcii în lume 1 
(aplauze îndelungi).

Doresc să închei expilmîndu-mi 
încă o dată convingerea că organi
zația de partid a municipiului Bu
curești, care dispune de puternice 
forțe în toate domeniile de activitate, 
va »tl 31-șl îndeplinească cu cinste 
sarcinile ce li revin, va îndeplini pro
gramul elaborat de Congresul al IX- 
lea, precum și angajamentele 1 ><»te 
astăzi aici. Sînt convins că dumnea
voastră, ccHnunlștil, împreună cu toți 
oamenii muncii din Capitală, veți a- 
duce o contribuția tot mei marc la 
mersul înainte al poporului nostru 
pe calea bunăstării și fericirii (apiaiue 
puternice).

Vă urez din toată inima mult suc
ces in activitatea dumneavoastră? 
depuneți eforturi șl — aș dori — să 
cîștlgațl întrecerea care se va 1es- 
fășwra In anul viitor I

Vă doresc tuturor multă sănătate 
și fericire I (aplauze puternice, pre
lungite; asistența, In picioare, ovațio
nează îndelung pentru partid, po’ri-n 
Comitetul său Centra”
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Lucrările Conferinței organizației județene de partid

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI ILIE VERDEJ
Draql tovarăși.

Ara deosebita cinste și |»l<« ere do 
a li ansmile conferinței de partid, 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din judelui Hunedoara, un 
călduros salut din partea Comitetu
lui Central, a Comitetului Executiv 
w a Prezidiului Permanent, personal 
din partea tovarășului Nicolae 
(. ■ .iușt si u. (Aplauze).

Judelui Hunedoara ocupa unul din 
primele locuri în economia națio
nala in ce privește volumul produc
ției industriale, numărul do salariați 
la I 000 de locuitori și valoarea pro- 
duciiei industriale pe locuitor. Eco
nomia județului dumneavoastră li
vrează 60 la sută din producția de 
clei a țării, aproape 65 la sută din 
cea de fontă, 40 la sulă din extrac
ția de cărbune, 60 la sută din ex
tracția de minereu de fier.

Județeană Hunedoara este o or
ganizație puternică care numără in 
xindurile sale peste 63 000 comuniști, 
o organizație cu vechi și bogate 
Iradilii de luptă revoluționară, cu o 
contribuție însemnată la grandioasa 
operă de construcție a socialismului 
în România.

Toate aceste elemente și-au găsit 
c vie expresie îd lucrările confe
rinței dumneavoastră. Prin impor
tanta problemelor puse în centrul 
dezbaterilor, prin modul competent 
fi spiritul de răspundere în care au 
lost abordate, atit in darea de sea
mă cît și în cuvînlul vorbitorilor, 
conferința și-a atins pe deplin me
nirea. și-a îndeplinit cu prisosință 
mandatul. Ideile, propunerile, proble
mele ridicate în conferință oferă un 
bogat material de orientare și jude
cau pentru noul comitet județean. 
El va contribui fără îndoială la 
mobilizarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la realizarea sar
cinilor pe anul viitor, la perfecțio
narea in continuare a tuturor laturi
lor activității economice, politice și 
cultural-educative din judelui dum- 
Beavoastr

Tovarăși.

Zilele trecute, Comitetul Central 
el partidului și apoi Marea Adunare 
Națională au făcut bilanțul muncii 
poporului nostru pe acest an și au 
aprobat planul dezvoltării țării în 
anul viitor, cel de al 4-lea an al 
cincinalului. Avem bucuria să con
statăm că prevederile planului de 
stat au fost depășite la majoritatea 
indicatorilor, că economia națională 
își menține pulsul său viguros, con
tinuă să se caracterizeze prinlr-un 
avînt puternic și continuu.

Rezultatele anului 1968 sînt remar
cabile, cu atit mai remarcabile cu 
cit ele au fost obținute în condiții 
nefavorabile pentru producția agri
colă. Cifrele în care aceste rezulta
te își găsesc expresii vii sînt cu
noscute, și nu voi insista asupra 
lor. Am urcat încă o treaptă in rea
lizarea prevederilor cincinalului și 
aceasta înseamnă sporirea forțelor 
de producție ale tării, consolidarea 
temeliilor economice ale indepen
dentei naționale, înseamnă mai multă 
bunăstare și mai multă cultură pen- 
tru popor, mai multă echitate socia
lă, piemise noi pentru menținerea 
dinamismului dezvoltării tării noas
tre

Faptele demonstrează justețea de- 
pliDă a orientării stabilite de Congre
sul al IX-lea al partidului, fermi
tatea și consecventa cu care ele sînt 
transpuse în viată.

Primii trei ani ai cincinalului au 
fost ani de intensă activitate a 
pajtidului și guvernului, a întregu
lui popor pentru a înfăptui prevede
rile programului de desăvîrșire a 
construcției socialiste, pentru perfec
ționarea conducerii si organizării 
economiei naționale a tuturor laturi
lor vieții sociale, pentru îmbogăți
rea patrimoniului material și spiritu
al al tării. In acești trei ani s-a în
făptuit un larg program de investiții 

motive de îndreptățită mindrie 
pentru noi toii — care întăresc 
România de azi și prefigurează Ro
mânia de miine.

Din fondul centralizat al stalului 
s-au investit 155 miliarde lei. sumă 
ce se situează la nivelul prevederi
lor planului cincinal. Au fost puse in 
funcțiune numeroase capacități de 
producție importante, printre care: 
Hidrocentrala de pe Argeș, Combina
tul siderurgic Galati (partial), noile 
obiective de la C. S. Hunedoara, Uzi
na de mașini grele București, Fabri
ca de autoturisme și fabrica de mi- 
cromotoare de la Pitești, numeroase 
unităli ale industriei ușoare și ali
mentare. importante obiective în a- 
gri cultură.

Industria noastră, aflată într-un tu
multuos pror es do dezvoltare, moder
nizare >i diversificare, de ridicare a 
nivelului tehnic al producției șl al 
produselor, se manifestă tei mai pu
ternic ca foită dinamizatoare a în
tregii c-conomii. Depășind cu 40 la 
sută nivelul anului 1965. ea a pro
dus anul acesta mai mult decit in in- 
tjeaga perioadă a primului cincinal 
și se situează la un nivel care în
trece de 14 ori pe cel al României 
anului 1938. Ritmul mediu de creștere 
a producției industriale esle de peste 
12 la sută fată de 10.7 la sută cit se 
prevede în planul cincinal.

Vorbitorul s-a referit apoi la preo
cupările pentru ridicarea calității pro
duselor. organizarea științifică a pro
ducției și a muncii în întreprinderi, 
reducerea cheltuielilor materiale, ren
tabilizarea întreprinderilor și produ
selor, sporirea eficientei Întregii ac

tivități economico Au fost subliniate 
măsurile luate, in special după Con
ferința Națională a P.C.R. pentru 
perfecționarea organizării conducerii 
și planificării economiei naționale. 
Toate acestea dovedesc activitatea 
multilaterală desfășurată de Comite
tul Central, de întregul nostru partid 
pentru a ridica întreaga economie la 
nivelul sarcinilor perioadei pe care 
o străbatem, pentru a obține o efi
ciență lot mai înaltă în toate între
prinderile și ramurile, a spoFi prin 
aceasta bunăstarea poporului nostru 
muncitor.

Eforturi deosebite s-au făcut pen
tru dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
Tiale a agriculturii. In cei trei ani 
ai actualului cincinal investițiile din 
fondurile statului au însumai 18 mi
liarde lei. aproape lot atit cît s-a a- 
cordat agriculturii în 10 ani, respec
tiv între anii 1951—1960. Tractoarele 
livrate agriculturii în 1968 depășesc 
de două ori întregul parc din 1938; 
îngrășămintcle chimice au întrecut 
cifra de 500 000 tone substanță ac
tivă și, deși aici avem unele rămî- 
neri în urmă, avem convingerea că 
vom îndeplini planul la nivelul anului
1970. asigurînd și prin aceasta o ba
ză solidă de creștere a producției la 
hectar. Concomitent cu aceasta s-au 
intensificat eforturile pentru realiza
rea programului de irigații și există 
premisele ca pînă la sfîrșitul actua
lului cincinal să se realizeze integral 
sarcina irigării unui milion hectare 
de teren arabil

Toate acestea au făcut ca și in 
producția agricolă să se resimtă pu
ternic ajutorul statului. Media anuală 
a producției agricole în 1966—1968 
esle de 1,24 ori mai mare decit în pe
rioada anilor 1961—1965. In anul a- 
cesta, datorită eforturilor făcute pen
tru dezvoltarea bazei tehnico mate- 
riale și a măsurilor speciale adop
tate de partid, efectele secetei au 
fost diminuate mult. Chiar și în a- 
ceste condiții nefavorabile avem a- 
sigurală satisfacerea Integrală a ne
voilor de consum ale populației, a 
nevoilor de materii prime ale tndus- 
liei și ne prisosesc anumite canti

tăți pentru export.
Tovarășul Ilie Verdet s-a referit 

apoi pe larg la preocupările parti
dului și guvernului pentru ridicarea 
nivelului de viată al clasei munci
toare. al întregului popor român.

In ramurile neagricole au fost 
create aproape o jumătate de milion 
de noi locuri de muncă. Volumul des
facerilor de mărfuri cu amănuntul 
esle cu 30 la sulă raai mare decit în 
1965. S-au construit peste 155 00C a- 
pariamenle in care s-au mulat 
550 000 de persoane. Cheltuielile sta
tului în domeniul social-cultural au 
crescut de la 22 miliarde in 1965 
la 31 miliarde în 1968, și se vor a- 
loca in anul viitor în acest domeniu 
cu 3.4 miliarde lei mai mult decit 
s-a prevăzut în cincinal. îmbunătăți
rea salarizării a începui cu un an 
raai devreme decit prevederile ini
țiale. In 1967, peste 1.2 milioane sa- 
lariați, îndeosebi cu venituri mici, 
au beneficiat de sporirea salariilor, 
un mare număr de angajați a i primit 
compensații pentru unele sporuri de 
preturi și tarife In perioada 1965— 
1968 salariul real a crescut u 9.5 
la sută; anul viitor se prevede o 
creștere cu 5.1 la sută a salari ilui 
real. De la 1 ianuarie va începe ge
neralizarea sistemului imbunătăiil de 
salarizare care va include în plus 
majorarea anunțată; in ac--ti scop 
sînt alocate peste 4 miliarde lei. Ast
fel. la nivelul anului 1969 vom avea 
un spor de 15 la sută a salariului 
real și de 17 la sută a celui nomi
nal. Aceasta oferă garanția că la fi
nele cincinalului va fi realizată creș
terea cu 20—25 la sută a veniturilor 
reale ale salariatelor. In același tim.i, 
tovarăși, a avut loc o sporire con
tinuă a veniturilor țărănimii, o îmbu
nătățire a condițiilor de viată, de a: 
provizionare, dezvoltarea culturii, în- 
vătămînlului și ocrotirii sănătății în 
satele noastre.

La aceste realizări o contribuție în
semnată au adus-o și oamenii muncii 
din județul Hunedoara. Județul Hu
nedoara a constituit în anii acestui 
cincinal principala bază de aprovi
zionare cu metal și combustibil a e- 
conomiei naționale. Minerii, siderur- 
giștii, constructorii, oamenii muncii 
din agricultură și-au realizat an de 
an corect, cu răspundere și dăruire 
sarcinile, dînd importante cantități de 
produse peste ploo. Permiteti-mi, to
varăși, ca pentru toate aceste eforturi’ 
depuse să felicit din toată inima or
ganizația de partid a județului HiT- 
nedoara și, prin organizația de 
partid, pe toți oamenii muncii. toate 
colectivele din unitățile noastre in
dustriale pentru rezultatele obținute 
și să le urăm succes în activitatea 
lor de viitor.

In acești ani de muncă rodnică 
pentru desăvîișirea construcției so
cialiste, politica externă a partidului 
și statului nostru a urmat neabătut 
linia tiasată de Congresul al LX-lea 
al partidului, exprimînd interesele 
vitale ale poporului nostru, interesele 
cauzei păcii și socialismului în în
treaga lume. Toate acțiunile noastre 
de politică externă s-au caracterizat 
printr-o profundă principialitate avînd 
la bază promovarea neabătută a prin
cipiilor suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în treburile 
Interne, egalitatea deplină în drepturi, 
avantajului reciproc.

Conducerea partidului și stalului 
nostru militează cu țoală hotărîrea 

pentru dezvoltarea și întărirea rela
țiilor de prietenie, de alianță cu toa
te țările socialiste, pentru a ne adu- 
<e din plin contribuția la cauza uni
tății sistemului mondial socialist, a 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Aceste preqcupări au 
constituit și vor constitui și in viitor 
axul politicii externe a partidului 
nostru comunist, a guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Dezvoltarea multilaterală și întă
rirea României socialiste are nu nu
mai o semnificație națională ci și o 
semnificație internațională pentru că 
în acest fel contribuim la consoli
darea sistemului socialist mondial, la 
sporirea forței de înrîurire a socialis
mului in lume.

Vom face tot ceea ce esle ■posibil 
pentru a pune cit mai deplin in va
loare resursele materiale și de mun
că ale poporului, pentru a spori ne
contenit potențialul economic al tării. 
Vom face tot ceea ce depinde de 
noi pentru dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste, pentru întări
rea unității socialiste a poporului, 
conștienți că și pe această cale în
tărim patria noastră socialistă.

In acești ani, România, prin pro
movarea relațiilor cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor, a adus 
o contribuție însemnată la crearea 
unui climat de înțelegere, de con
viețuire normală între state. Țara 
noastră este astăzi un stat liber și 
suveran, care se manifestă activ și cu 
un înalt spirit de răspundere pe a- 
rena internațională. Datorită politicii 
sale, România se bucură de o înaltă 
prețuire, ocupă un loc demn între 
popoarele lumii.

Activitatea externă și internă a 
stalului nostru, a partidului comu
nist, a creat condițiile necesare pen
tru desfășurarea muncii pașnice con
structive a poporului român. In re
zultatele ei se oglindesc roadele 
preocupărilor consecvente ale parti
dului nostru, ale Comitetului său Cen
tral, roadele activității neobosite, pli
ne de dinamism și nețărmurită încre
dere în forțele poporului român, des
fășurate de secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze).

Tov arăși,

Așa cum s-a subliniat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. obiectivele 
cincinalului cer eforturi susținute 
pentru descoperirea și punerea în 
valoare a tuturor resurselor de care 
dispune economia noastră națională. 
Prevederile planului pe 1969, au fost 
temeinic chibzuite, sînt rezultatul u- 
nei profunde analize pe fiecare o- 
biectiv în parte, asigurînd toate con
dițiile necesare pentru realizarea in
tegrală a prevederilor. îndeplinirea 
acestor obiective va cere fără în
doială o muncă încordată din partea 
tuturor oamenilor muncii dar ele co
respund pe deplin posibilităților c- 
conomiei noastre, nivelului tehnic, 
potențialului de care dispunem in 
pragul celui de-al patrulea an al cin
cinalului. După ce a prezentat prin
cipalele sarcini și obiective stabilite 
în planul pe 1969, vorbitorul refe- 
rindu-se la sarcinile ce revin unită
ților economice din județ a spus în 
continuare:

Darea de seamă a comitetului ju
dețean, ca și cuvintul tovarășilor 
care s-au referit la rezervele de care 
dispunem, nu a făcut decit să ne 
convingă o dată în plus că există 
toate condițiile ca industria hune- 
doreană să realizeze exemplar pre
vederile planului pe 1969.

Doresc ca in lumina dezbaterilor, 
să mâ opresc asupra cîtorva aspecte 
importante care, după părerea con
ducerii partidului, a guvernului nos
tru trebuie să stea in centrul acti
vității pentru anul viilor, an hotă- 
rîlor în realizarea întregului cinci
nal.

Înainte de toate, citeva cuvinte 
despre nivelele cantitative ale pro
ducției întreprinderilor miniere și si
derurgice din judeL Dacă la o se
rie de produse, admitem depășiri de 
plan numai in anumite condiții, în 
ceea ce privește cărbunele, minereul 
de fier, minereul de cupru concentrat, 
fonta, otelul, laminatele, avem ne
voie de producții cît mai mari. A- 
semenca produse nu pol li niciodată 
de prisos; de ele depinde in mod ho
tar itor asigurarea planului de apro
vizionare a întregii industrii, crearea 
de condiții pentru sporirea realizări
lor in toate ramurile.

Trebuie să arătăm că in ceea ce 
privește extracția de cărbune cocsi- 
ficabii, sarcinile intieprinderilor din 
Valea Jiului nu se ridică la nivelele 
stabilite prin planul cincinal. Și mi
nerii și sideruxgiștii aduc argumente 
justificative. Dar faptul pe care nu-1 
putem ignora rămîne acela că valo
rificăm insuficient resursele naționale 
și siutem nevoit» să aducem raari 
cantități din import. Considerăm că 
cele două conduceri ale combinate
lor din Valea Jiului și Hunedoara, 
Ministerul Minelor și Ministe
rul Industriei Metalurgii e. tre
buie să depună eforturi pentru a. • 
găsi o soluție. Sînt de acord cu 
tovarășul Agachi. că se cer nu uumai 
măsuri organizatorice, ci și soluții 
tehnice pentru îmbunăUiirea calității 
cocsului indigen, pentru sporirea 
ponderii cărbunelui indijen în con
sumul total de cocs. Soluția actuală 
nu poate fi definitiva pentru cu nu 
lot ceea ce la prima vedere pure
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economic esle și în realitate econo
mic. Condu* ătorilor ministerelor vizate 
și ai celor două combinate hunedo- 
rene li se cere să se ridice deasu
pra intereselor departamentale, să 
gindeaseft și să acționeze în spiritul 
Intereselor majore ale economiei na
ționale.

In același spirit trebuie să tratăm 
și problema minereului de fier indi
gen. Și aici între mineri și siderur
gici sc poartă discuții interminabile. 
Cred însă că sîntom în stare să re
zolvăm și această problemă. Confe
rința noastră de partid să traseze 
sarcina comitetelor de direcție a ce
lor două combinate să găsească în 
următoarele două luni, o soluție care 
să pornească de la realitate și să 
permită îndeplinirea prevederilor 
noastre de plan. Din această confrun
tare rodnică de idei și soluții tehni
ce trebuie să rezulte concluzii po
zitive care să ducă la satisfacerea 
intereselor economiei noastre națio
nale.

Pentru siderurgie se mai ridică o 
problemă. Înțelegem eforturile depu
se, înțelegem greutățile intîmpinate 
cu ani în urmă de către siderurgișli. 
Totuși, nici la laminate prevederile 
pe anul viilor nu sînt la nivelul cin
cinalului. Este o situație anormală 
și siderurgișiii hunedoreni au posi
bilități să o lichideze, înzecindu-și 
eforturile pentru sporirea, diversifica
rea și îmbunătățirea calității otelului.

Probleme importante se ridică In 
industria minieră. Rămînem sub pre
vederile planului cincinal la extrac
ția unor neferoase. Organizațiile de 
partid, Comitetele de direcție din u- 
nitătile miniere, trebuie să cunoască 
cum stau lucrurile și să-și propună 
ca ceea co nu au realizat în acest 
an să rezolve în anul următor, să 
asigure condiții mai bune de muncă, 
In așa fel Incit să ne situăm la ni
velul planului cincinal.

Abordind problema productivității 
muncii, tovarășul Ilie Verdet a spus s 
Sint rezultate bune și în industria 
extractivă a județului Hunedoara și 
în siderurgie, șt în construcții; în 
general există o preocupare perma
nentă pentru a realiza o productivi
tate sporită. Merită, după părerea 
mea. să fie felicitați minerii de la 
toate exploatările, dar în special cei 
de la C.C.V.J? care au reușit să asi
gure o creștere continuă a producti
vității muncii in abataje. Rezultate 
bune sînt și la Deva, la Barza, Teliuc 
și Ghciar.

Trebuie să le spunem tovarășilor 
mineri că productivitatea muncii nu 
atinge încă nivelurile pe plan mon
dial și nici măcar posibilitățile exis
tente în industria minieră a județului. 
Nu există suficientă preocupare și 
nu se acționează holărît pentru a 
spori ponderea muncitorilor direct 
productivi în raport cu cei auxiliari, 
nu se folosește în modul cel mai 
rational forța dc muncă șl timpul 
de lucru.

In ceea ce privește siderurgia tre
buie remarcat că cu toate perfec
ționările aduse, există încă serioase 
rezerve nevalorificate, în cea ce pri
vește îmbunătățirea indicilor atit In
tensivi cil și extensivi de utilizare a 
capacităților de producție. Tovarășul 
Ilie Verdet a citat o serie de date 
referitoare la complexul de laminoa
re. Avem în vedere in acest scop 
măsuri pentru întărirea disciplinei, a 
ordinii de optimizare a tehnologiilor, 
de sporire a vitezelor de laminare, de 
scurtare a timpului opririlor acciden
tale și pentru reparații.'

Aceste probleme sînt impuse de 
cerințele etapei actuale de dezvol
tare a industriei românești In lu
mina acestor cerințe, siderurgiștii de 
la Hunedoara aii datoria ca. fără a 
slăbi preocuparea pentru sporirea 
producției de metal, să pun?, un ac
cent deosebit pe latura intensivă a 
dezvoltării în siderurgie, să se ocu
pe într-o măsură mult mai mare, in
tr-un grad mult1 mai înalt, mai .con
cret decît pînă ' acum de indicatorii 
calitativi ai producției care, în ul
timă instanță, caracterizează activita
tea noastră. A , fost o vreme cind 
ne preocupa numai foamea de metal 
și nici nu vorbeam de acești indi
catori. Foamea de metal continuă să 
existe, dar datoria noastră, acum, 
este să punem un accent deosebit 
pe aceste aspecte calitative.

Ritmul în care se dezvoltă indus
tria românească, faptul1 că am ieșit la 
drumul larg al progresului, ne obli
gă să fim competitivi, să ne confrun
tăm necontenit cu performantele ex
terne, pentru că și atunci cînd nu 
exportăm laminate, oțel, produsele si
derurgici participă la competiție, prin 
produsele finite- care. ies peste gra
niță.

Sprijinindu-se larg pe o serie de 
date statistice, vorbitorul a înfățișai 
dinamica nesatisFăcătoate a unor in
dicatori calitativii’ in oțelării și la 
furnale. Va trebui să constituim co
lective de specialiști £are .,3 se o- 
cupe de această problemă, să fie an
trenați cnrcelătorf. prbiect mt;. let 
ceea ce avem mat bun Jin intelectua
litatea noastră tehnică, ssă. aqelfim Ia 
toată experiența .uoastță proprie și 
mondială în așa fțl incit în perspec
tivă să linlim spre indicatori compa
rabili cu perfoimantele internaționale. 
In Valea Jiului și la Hunedoara avem 
încă utilaje nefolosite în valori a- 
preciabile. Acestea sint mijloace ne
folosite care nu produc dar pentru 
care au lost investite multe fonduri 
bănești. Și în acest domeniu comi

telui județean va trebui ca In peri
oada trimestrului l să elaboreze un 
plan concret împreună cu ministe- 
relo de resort pentru punerea In 
funcțiune a tuturor utilajelor.

In legătură cu consumurile speci
fice. Importanța acestei probleme se 
impune de la sine mai ales dacă se 
line seama de faptul că întregul plan 
al anului viilor a fost așezat pe ba
lanțe materiale mai slrînse, dar care 
permit desfășurarea normală a pro
ducției. In acest context aș retine 
ca clement specific pentru județul 
dumneavoastră, înainte de toate pro
blema reducerii consumului de lemn 
de mină.

Or, deși sînlem pe un drum bun, 
există o preocupare încă slabă la 
unele mine pentru economisirea lem
nului și utilizarea pe scară largă a 
procedeelor moderne de susținere. In 
Valea Jiului, la I. M. Barza, Hunedoa
ra și la Deva cu'toate eforturile de 
modernizare tăcute, abatajele, gale
riile și celelalte lucrări miniere și 
geologice consumă prea mult lemn. 
Comitetul județean de partid, tre
buie să-și propună efectuarea unul 
studiu amănunții la care să atragă 
cei mai buni activiști de partid, de 
stat, activiști din economie, din u- 
nitățile industriale, să facă o acțiune 
de amploare în legătură cu reduce
rea consumurilor de lemn de mină.

Referitor la principalele materii 
prime consumate în siderurgie, vorbi
torul a criticat faptul că la furnalele 
Hunedoarei s-au consumat în plus 
peste 24 000 tone cocs, deși s-a înre
gistrat o îmbunătățire a conținutu
lui de (ier* în șarjă.

Aceasta nu se datorează scăderii 
nivelului tehnic al agregatelor și nici 
uzurilor exagerate sau bazei mate
riale necorespunzăloare. Cauza prin
cipală rezidă in faptul că furnalele 
au scăpat din atenția conducerii com
binatului, multe probleme din cursul 
anului trecut, la care a trebuit să 
facă față, au fost socotite de mai 
mică importanță. Același lucru este 
valabil și pentru consumurile de 
fontă lichidă la oțelării, unde sînt 
depășiri de 23 000 de ton?, la fero
aliaje, utilaj tie turnare, materiile 
refractare, energie.

Avînd in vedere importanți eco
nomică a reducerii consumurilor de 
lemn și metal trebuie ca organiza
țiile de partid, comitetele de direc
ție să se preocupe mai îndeaoroa- 
pe, trebuie să stabilească holărîri 
ferme pentru așezarea consumurilor 
pe bazele reale ale posibilităților fie
cărei unități.

Una din problemele deosebit de 
importante pentru C.S.H. esle respec
tarea planului sortimental, a con
tractelor cu beneficiarii. Din datele 
care le *Țle ținem rezultă că în final 
C.S.H. și-a Fealizat toate sarcinile de 
livrare. Dar știm cu toții cite tele
foane s-au dat și cite intervenții au 
trebuit să facă diverși beneficiari, nu 
numai de la alte ministere, ci și din 
cadrul propriului minister în legătu
ră cu dificultățile survenite ca ur
mare a nerespectării de către com
binatul siderurgic a termenelor de 
livrare.

In condițiile anului viitor, cind se 
cere o mobilizare inai deplină a efor
turilor, cînd se merge pe balanțe mai 
slrînse, disciplina contractuală trebuie 
să fie înțeleasă ca o sarcină de căpă- 
tîi incepind de la directorul general 
și pînă la fiecare loc de muncă. 
Trebuie să înțeleagă fiecare munci
tor sau conducător că va trebui ca 
in funcție de condițiile în care ne 
desfășurăm activitatea, să nu per
mitem nici un fel de abatere în livra
rea ritmică a metalului, să asigurăm 
onorarea tuturor prevederilor din 
contracte. Din punctul de vedere al 
economiei naționale e mult mai a- 
vantajos. este preferabil ca olanul 
să fie realizat sută la sulă, respec- 
tîndu-ne toate contractele decit ca 
el să fie depășit, dar fără Ca să fie 
respectate contractele. Dc aceea, în- 
cepînd cu prima zi a anului trebuie 
să analizăm modul cum organ’.um 
locurile de producție, cum mobili
zăm oamenii în așa fel incit întrea
ga activitate să corespundă integral 
sarcinilor stabilite.

Calitatea producției in județul dum
neavoastră este de asemenea o ches
tiune toarte imp'ortonlă pentru eco
nomia națională. In primul rînd este 
vorba de calitatea cărbunelui. Și da
tele privind procentul de cenușă șl 
cele privind umiditatea și situația 
recuperărilor arată degradarea calita
tivă a cărbunelui. Se creează impre
sia că acest indicator a scăpat din 
mina conducerii combinatului carbo- 
nifer și chiar a ministerului de re
sort. Explicații aici uu pot să existe 
decit lipsa de preocupare și de mă
suri organizatorice și tehnico. Iar fără 
măsuri energice nici nu poate ti 
vorba de rezultate bune. Se consta
tă, din analiza datelor și faptelor o 
înrăutățire a calității cărbunelui. 
Drept justificare sini aduse argu
mente legate de introducerea meto
delor noi. de mare productivitate. 
Susținem și promovăm aceste nytode. 
Dar. cînd introducem tehnologii noi 
trebuie să facem calcule economice 
precise nu numai Ia nivelul minei 
sau proparației, ci trebuie să vedem 
clar și să urmărim interesele eco
nomiei naționale și să ne rid'căm 
la nivelul cerințelor care decurg 
din ele.

Tovarășul Ilie Verdet ș'>-a exprimat 
convingerea că, printr-o analiză te
meinică a tuturor factorilor care in

fluențează negativ calitatea cir bune
lul, se vor găsi posibilitățile, soluții 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
calității cărbunilor.

hi legătură cn calitatea produc
ției siderurgice, tovarășul Ilie Ver- 
deț, a arătat că va trebui urmărită 
omogenitatea, constanta caracteristi
cilor fîzico-mecanice ale otelurilor 
etc.

Hunedoara, ca uzină cu tradi|ie 
îndelungată și meșteri priceputi va 
trebui să sporească numărul măr
cilor de otel și sortimentul de lami
nate. Sînt mulți ani de cînd Hune
doara nu a mai dat la export otel 
aliat și aceasta trebuie să dea de 
gîndit hunedorenilor. Partidul și gu
vernul vor ajuta Hunedoara să spo
rească mai rapid producția de oțe
luri de Înaltă calitate dar, în ace
lași timp, așteptăm de Ja siderur- 
giștii de aici eforturi susținute pen
tru suplimentarea și diversificarea 
producției de oțel.

Abordînd problema transportului 
feroviar, ca pîrghie importantă în 
dinamizarea și perfecționarea activi
tății economice în cadrul județului, 
tovarășul Ilie Verdet a făcut nume
roase observații critice la adresa 
Direcției regionale C.F.R. Deva. A- 
vlnd in vedere concentrarea indus
trială din județul Hunedoara, Mi
nisterul Căilor Ferate va trebui să 
ia toate măsurile, să-și îmbunătă
țească radical activitatea, să răs
pundă în mod prompt, corect, tu
turor nevoilor beneficiarilor de 
transport prin organizarea mai bună 
a muncii, întărirea disciplinei și or
dinii în -procesul traficului feroviar.

In domeniul investițiilor, activita
tea pe totalul județului s-a desfășu
rat mulțumitor în acest an, dar dacă 
pătrundem în spatele cifrelor me
dii, descoperim o serie de lipsuri. 
Tovarășul Ilie Verdet a prezentat o 
serie de date referitoare la sec- 
loiul minier, criticînd deficientele 
existente și făcind o serie de reco
mandări.

în aceeași ordine de idei, în ac
tuala plenară a Comitetului Central, 
cît și în conferință a fost criticat mo
dul cum au conlucrat industria ex
tractivă și geologia pentru a asigura 
rezerve mai multe, mai bune, și va
lorificarea superioară a posibilități
lor de care dispunem. Vorbitorul s-a 
referit la o serie de aspecte concre
te in activitatea de prospectare și 
a accentuat sarcinile care revin Co
mitetului Geologic și Ministerului 
Minelor in vederea ridicării gradului 
de acoperire cu rezerve.

La combinatul siderurgic, doresc 
să remarc în mod deosebit activita
tea rodnică desfășurată în cursul a- 
nului de beneficiari, constructori, 
proiectanli și eforturile depuse pen
tru a da un obiectiv important în 
funcțiune înainte de termen — la
minorul bluming de „1300“ mm. Noul 
laminor și colectivul care îl deser
vește a îmbunătățit aprovizionarea 
cu metal a economiei naționale, a 
rezolvat una din problemele mari 
ridicate la Congresul partidului pen
tru creșterea producției de laminate. 
Blumingul .1300", este unul din o- 
biectivele caie, de la dala începerii 
proiectării, executării și pînă la pu
nerea în funcțiune se poate compara 
cu orice obiectiv similar realizat 
pe plan mondial. Ii felicităm pentru 
aceasta, din toată inima pe toii fac
torii care au contribuit la înăllaiea 
acestui uriaș obiectiv siderurgic.

Pentru anul care vine conduce
rea combinatului și' a ministerului 
trebuie să ia toate măsurile, să fa
că totul, pentru a pune în funcțiune 
înainte de termen noua oțelărie e- 
lectrica, și ajustajele de la comple
xul de laminoare. In mod deosebit, 
trebuie ca olelăria electrică, să pro
ducă în avans otelurile de înaltă 
calitate solicitate de economia na
țională.

Dezvoltarea industriei în județul 
Hunedoara, avînd un grad înalt de 
tehnicitate și ocuparea în industrie 
a unui număr însemnat de oameni, 
ridică problema asigurării forței 
de muncă pentru toate unitățile. A- 
ceasta impune ca pe lîngă soluțio
narea aspectelor tehnice, organiza
torice și economice a producției, co
mitetele de direcție, organele loca
le de partid să nu uite capitolul im
portant care hotărăște planul — a- 
dică muncitorul, cu toate nevoile 
sale. Avem un număr de școli pro
fesionale care trebuie bine profila
te, licbuio să se dezvolte mai mult 
ucenicia la locul de muncă, trebuie 
să ne ocupăm mai mult decît ue am 
ocupat pînă acum de asigurarea 
condițiilor de viață. Tovarășul Cîs- 
maș a ridicat aici problema poluării 
acrului Ia Hunedoara. în această 
privință trebuie să facem mai mult 
decît am făcut, să ne îngrijim mai 
hotărit de sănătatea oamenilor. A- 
vem datoria să asigurăm ca după 
opt ore de muncă omul să se simtă 
în largul lip, să-și poată petrece tim
pul de. odihnă, de relaxare într-un 
mod coresounzător. Va tiebui să spo
rim pioducția de mărfuri de sezon șl 
să înlăturăm golurile din rețeaua de 
desfacere a comerțului. In sfera de 
pjcocupărl a conducerii noastre de 
partid și de stat se află lichidarea 
lipsei de mărfuri în localitățile hu- 

.nedorentv coosi'lerînd pe bună drep
tate că aici, unde se produc însem
nate valori materiale pentru econo
mia națională, nu 
niciodată o aprovizionare necores- 
punzătoare.

Referlndu-se la unele sarcini le
gale de îndeplinirea planului in do
meniul comerțului exterior, tovară
șul Ilie Verdet a subliniat necesi

trebuie să fie

tatea ca numeroasa înlelectilalitote 
tehnică din județ să-și aducă mal 
puternic contribuția la transforma
rea .exportului de inteligență' în- 
Ir-un capitol Important al exportu
lui românesc.

în cuvintul său, tovarășul Iile 
Verdeț s-a referit și la agricultura 
județului. Vorbitorul a prezentat ci
fre și date expresive din care re
zultă că activitatea din agricultură 
nu se ridică la nivelul prestigiului 
industriei hunodorene, al marilor po
sibilități de care dispun cooperati
vele agricole de producție, între
prinderile agricole de stal și țăranii 
individuali. Pioducțiile obținute la 
cultura plantelor de cimp. dar mai 
cu seamă în zootehnie, nu sint de 
natură să satisfacă cerințele. Rofe- 
rindu-se la exemplul cooperatorilor 
din Simeria care oh|in producții și 
venituri demne de laudă, vorbitorul 
a subliniat necesitatea ca organiza
țiile de partid, consiliile populare, 
folosind prestigiul și autoritatea lor< 
capacitatea lor de organizare și mo* 
bilizare a maselor de țărani coope
ratori să facă lotul pentru ridicarea 
griculturii hunedorene la nivelul 
bunelor ei tradiții, pentru ca fiecare 
unitate agricolă cooperatistă si 
devină un bogat izvor de produse 
agricole, de bunăstare pentru țără
nimea satelor de pe aceste melea
guri.

Propun conferinței ca în legătură 
cu rezultatele nesatisfăcătoare obți
nute de unele cooperative în dome
niul zootehnici și în pomicultură s3 
se organizeze o studiere largă a 
cauzelor, să se asigure o dezbatere 
cît mai profundă și concretă cu pri
lejul adunărilor care urmează să 
aibă loc în cooperative, în luniia 
ianuarie-februarie. Să asigurăm par
ticiparea unor oameni bine pregătit! 
— ingineri, economiști etc. care 'ă 
meargă in cooperative nu pentru a 
fi aleși în prezidiul adunărilor, cl 
pentru a ajuta efectiv consiliile de 
conducere în activitatea de viilor 
în așa fel ca să obținem rezultate 
pe măsura posibilităților noastre.

Tovarăși,

în condițiile în care ne desfă
șurăm activitatea, obiectivele cen
ți ale ale muncii de partid trebuie 
să fie realizarea obiectivelor pla
nului nostru economic. Va trebuit 
ca intr-o seamă de sectoare, co
mitetul județean să asigure perfec- 

’ tionarea stilului și metodelor de 
luciu, astfel ca prin aceasta să 
poată rezolva sarcinile ce-i revin 
în unitățile industriale, agricole, pe 
șantierele de construcții și in sec
torul social-cultural în așa fel incit 
să poată sprijini aplicarea hotărî- 
rilor conferinței, să poată da îndru
mare și ajutor concret comuniștilor, 
organizațiilor de partid pentiu rea
lizarea sarcinilor ce le revin. De
sigur, munca de partid nu poate 
fi măsurată în tone, kilograme, me
tri, dar muncă do partid abstractă 
fără un scop precis determinat nu 
există, far ceea ce caracterizează 
partidul nostru este tocmai reali
zarea unor saicîni economice foarte 
concrete.

Avînd în vedere necesitatea creș
terii continue a rolului conducător 
al partidului în toate sectoarele de 
activitate, datoria noastră, a comu
niștilor este să ridicăm pe o treaptă 
tot mat înaltă calitatea de membru 
de partid. Prin exemplul personal, 
comuniștii au datoria să se situeze 
în fruntea luptei maselor, acolo un
de clocotește efortul creator al în
tregului popor, să fie primii care 
dau dovadă de disciplină, de devo
tament pentru realizarea programu
lui partidului nostru. întreaga acti
vitate — politică, organizatorică, 
cultural-educatlvă — trebuie să fie 
subordonată realizării sarcinilor e- 
conomice și sociale prevăzute în 
programul partidului.

Unul din obiectivele mari ale 
muncii de partid, organizatorice și 
politice este de a întări necontenit 
disciplina iu muucă, disciplina în 
înțelesul său larg, multilateral, de 
a dezvolta conștiința socialistă a 
maselor de oameni ai muncii.

Cuvintul partidului trebuie să a- 
jungă la inima fiecărui om. In ju
rul partidului trebuie să ne mobi
lizăm întreaga capacitate de mun
că, toată energia pentru a realiza 
exemplar sarcinile izvarîlo din 
programul partidului nostru. Numai 
printr-o asemenea activitate putem 
să ridicăm mai sus titlul de mem
bru de partid, să contribuim la întă
rirea rolului conxiucător al partidu
lui nostiu comiffiist în toate sec
toarele de activitate.

în încheiere, în numele condu
cerii de partid și de stat, tovarășul 
Ilie Verdet. a exprimat convingerea 
că organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii hunedoreni nu-și 
vor precupeți eforturile pentru a 
transpune în viată obiectivele și 
sarcinile cincinalului. Puternicul 
detașament al muncitorimii hunedo- 
rene se va situa în rînduț colecti
velor cu rezultate remarcabile in 
muncă așa cum a ffleut-o întotdea
una dovedind prin aceasta atașa
mentul său profund la politica Par
tidului Comunist Român.

Vă doresc tuturor noi și noi rea
lizări. noi și noi succese In muncă.
Ingăduîțî-mî do asemenea, ca acum, 
In preajmă de An nou să vă urez dv. 
și familiilor dv. mult» sănătate și fe
ricire.
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0 înflăcărată chemare DE PESTE HOTARE
la întrecerea patriotică R. Pj D. Coreeană

tUrmate din pag îl

RĂSPUNSUL
conferinței organizației județene Hunedoara a P.C.R., la chemă

rile conferințelor organizațiilor de partid ale municipiului București 
și județului Timiș adresate organizațiilor de partid Județene, tuturor 
oamenilor muncii din industrie șl agricultură.

Conferința organizației județene de 
partid Hunedoara a primit cu deose
bită căldură și satisfacție Inițiativa 
conferințelor organizațiilor de partid 
ale municipiului București și jnde- 
tulu1 Timiș de a chema la întrecere 
organizațiile județene de partid din 
întreaga tară, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii, din industrie și agricul
tură. în vederea traducerii în viată 
a politicii marxisl-lenlnlsto a parti
dului și statului nostru pentru acce
lerarea ritmului de desăvîrsire a con
strucției socialiste.

Comuniștii prezenti la conferință — 
rep 
tiloi, 
lucră.eillor din unitățile 
ale agriculturii, din riadul 
Iilor ai tuturor oamenilor 
români, maghiari, germani 
naționalități — au aprobat 
plauze, chemările primite 
în cadrul lucrărilor conferinței, ex- 
primindu-și astfel hotărirea fermă și 
plină de răspundere de a se angaja, 
alături de oamenii muncii din 
treaga tară, să îndeplinească și 
depășească prevederile planului 
Stat pe 1969.

'entanti ai minerilor, siderurgiș- 
■■ucrgeticienilor. constructorilor, 

socialiste 
intelectua- 
muncii — 
și de alte 
prin vii a- 
și expuse

în- 
să 
de

Conștienți de sarcinii? mobilizatoa
re care ne revin in cadrul planului 
pe anul viitor, de ponderea însem
nată ce o dețin sectoarele siderurgic 
și extractiv din județ în ansamblul 
economiei 
ferință au 
lective pe 
sibllitățile 
resurselor 
ducției șl 
activități economice.

Prin dezvoltarea an de an a bazei 
tchnlco-materlale, s-a ajuns ca în pre
zent județul Hunedoara, să asigure 
40 la sută din producția de cărbune, 
87 la sută din producția de cocs, a- 
proape 65 la sută din producția de 
fontă. 60 Ia sută din producția de o- 
țel și peste 50 la sută din producția 
de laminate a țării. Pc baza acestui 
potențial economic, a indicațiilor și 
sarcinilor recentei plenare a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Roman, a capacității organizatorice și 
a experienței colectivelor noastre de 
muncă, sîntem ferm hotărîți să mo
bilizăm toate energiile și forțele de 
care dispunem pentru a realiza peste 
sarcinile de plan :

naționale, delegații la con- 
analizat în cadrul unor co- 
sectoare de activitate, po- 
de folosire mai intensă a 
existente, de sporire a pro- 
creșterii eficientei întregii

— CĂRBUNE BRUT EXTRAS
— FIER 1N MINEREU MARFA
— CUPRU ÎN CONCENTRATE
— ZINC ÎN CONCFNTRATE
— FONTA
— OȚEL
— LAMINATE
— COCS METALl RGIC
— ENERGIE ELECTRICA

33 000 TONF
10 000 TONE

100 TONE
25 TONE

12 000 TONE
15 000 TONE
12 000 TONE

1 000 TONE
150 MILIOANE KWH

Prin continuarea acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, aplicarea in practică a stu
diilor întocmite, creștera gradului de 
mecanizare a operațiilor care cer un 
volum mare de muncă manuală, per
fecționarea tehnologiilor de fabrica
ție și alte măsuri, vom realiza o de
pășire a sarcinii de CREȘTERE A 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII CU CEL 
PL'ȚIN 1 LA SUTĂ, ceea ce echiva
lează cu o producție de circa 150 
milioane lei.

In industria extractivă se vor in
tensifica lucrările de cercetare geolo
gică pentru punerea în evidență a 
unui volum sporit de rezerve de sub
stanțe minerale utile, care să asigure 
baza materială pentru viitorul, cinci
nal și în perspectivă.

Se vor lua măsuri de concentrare 
a activității de prospectare și cerce
tare pentru scurtarea duratei de exe- 
cu';p a acestora și punerea în ex- 

mai scurt a 
O atenție 
sporirii ca-

ploaiare intr-un timp cît 
zăcămintelor identificate, 
deosebită va fi acordată

pacitătilor de producție pentru 
bune cocsificabil, minereu de fier, cu
pru, aur și alte metale neferoase; îm
bunătățirii proceselor tehnologice de 
exploatare și preparare. în vederea 
creșterii randamentelor de extracție 
și a gradului de valorificare a zăcă
mintelor.

In siderurgie se va urmări crește
rea capacității de producție. îndeo
sebi la otelării și laminoare, pe sea
ma extinderii metodei de insuflare 
intensivă a oxigenului în cuptoarele 
Siemens-Martin, pregătirii mai bune 
a fierului vechi îmbunătățirii proce
sului de elaborare, turnare, laminare 
și ajustare, prin creșterea procentu
lui de scoatere a laminatelor la can
titatea de oțel elaborat.

Printr-o mai rațională folosire a 
materiilor prime șl materialelor, eli
minarea pierderilor și cauzelor care 
le determină, reducerea simțitoare a 
rebuturilor, creșterea gradului de pre
lucrare și prin folosirea înlocuitori- 
lor, vom reduce consumurile speci
fice la :

căr-

— MAltRiALE
— METAL CU
— LEMN DE MINA

REFRACTARE CI' 1 000 TONE
1 000 TONE

1 MC/1 000 DE TONE

Se vor lua măsuri de sporire și di
versificare a producției destinate ex
portului, de îmbunătățire a calității 
acesteia, de creștere a eficienței și 
competitivității produselor noastre pe 
piața externă. De asemenea, livrările 
pentru export se vor efectua în pro
porție de circa 60 la sută în primul 
semestru. Totodată, ne angajăm să 
diminuăm simțitor volumul importu
lui, pe seama reducerii consumurilor, 
a folosirii pe scară mai largă a pro
duselor indigene.

se

i-
i

r-i 
(.

Colectivele noastre de muncă 
angajează, ca prin reducerea cheltu
ielilor la 1 000 lei producție marfă, 
să realizeze un volum de beneficii, pes
te sarcina de plan, de 40 milioane lei.

In domeniul investițiilor, ne anga
jăm să realizăm in primul trimestru 
al anului peste 20 la sută din planul 
anual. Prin mai buna organizare a 
activității pe șantierele de construc
ții, creșterea gradului de mecanizare, 
extinderea metodologiilor de progra-

mare și urmărire a procesului de o- < 
xccuție, se vor devansa termenele J 
de punere în funcțiune cu 30 de zile I 
la Centrala termo-electrlcă Deva, cu j 
10 zile la oțelăria electrică șl ajns- 1 
tajele liniilor de laminare de la Corn- \ 
blnatnl siderurgic Hunedoara. |

Prin reexaminarea proiectelor în- ) 
tocmite și stabilirea de noi soluții j 
și tehnologii de execuție va scădea 1 
ponderea lucrărilor de construcții și S 
Instalații în valoare totală a Investi- j 
țlel cu 10—15 la sută, Iar costul In- J 
vesticilor se va reduce cu 5—7 la 1 
sută, fără a afecta Indicatorii tehnico- J 
economici șl caracteristicile funcțlo- S 
nale. j

In agricultură, se vor intensifica J 
lucrările de amenajare, conservare și j 
folosire rațională a pămîntului. In J 
cursul anului viitor se vor efectua i 
lucrări de amenajare pe cel puțin 
2 000 de hectare teren, se vor extinde < 
culturile de legume timpurii și spatii , 
protejate și se vor planta peste 300 
hectare cu pomi fructiferi. Suprafața ' 
agricolă va crește, în anul viitor, cu 4 
peste 200 hectare prin redarea în ( 
cultură a unor terenuri degradate și . 
slab productive. In cooperativele a- 
grlcole, producția de griu la hectar 
va spori in aceeași perioadă cu 4 la * 
sută, iar la porumb cu 6 la sută. < 

Vom lua măsuri de creștere a efec- < 
tivelor de animale și a producției a- 
cestora, în care scop se vor crea în 
anul viitor încă 4 ferme de selecție * 
pentru bovine și 3 pentru ovine. în- < 
deosebi în cooperativele agricole de < 
producție cu efectivul matcă cel mal 
productiv. Efectivele de animale ale 
C.A.P. vor crește în 1969, față de a- < 
cest an, cu 10 la sută la bovine și < 
15 la sută la ovine. Sporul în greu- < 
tale la animalele sacrificate va crește < 
in aceeași perioadă cu peste 10 kg.

Posibilitățile de îmbunătățire a an- ' 
gajamentelor luate urmează a fi ana- < 
lizate pe larg de colectivele de mun- < 
citori, ingineri și tehnicieni, care vor < 
stabili totodată și măsurile pentru 
îndeplinirea lor exemplată în fiecare 
unitate economică.

Conferința județeană de partid, in < 
cadrul căreia s-au dezbătut amplu și < 
cu toată răspunderea sarcinile poli
tice, economice și de stat din județul 
Hunedoara, apreciază chemarea la în- ' 
trecere, cît și desfășurarea acesteia * 
în viitor ca o mare șl Importantă ma- . 
nifestare a inițiativei, competenței șl , 
activității creatoare a comuniștilor 
pentru mobilizarea mai activă a ma
selor de oameni ai muncii la reali- 1 
zarea grandiosului program de în- . 
florire multilaterală a economiei, ști
inței șl culturii românești.

Entuziasmați de măreția aniversării 
unui sfert de veac de la eliberarea 
patriei noastre de sub jugul fascist, 
de semnificația și importanța covîrși- 
loare ce o va avea Congresul al X- 
lea al Partidului Comunist Român 
pentru întreaga viață economică, po
litică și social-culturală a națiunii 
noastre, ne vom înzeci eforturile în 
vederea îndeplinirii și depășirii tutu
ror angajamentelor luate. Pe acepstă 
cale ne vom spori Aportul la înfăptui
rea sarcinilor stabilite de Congresul 
al IX-lea și Conferința Națională a 
partidului, a politicii interne și ex
terne a statului nostru, la întărirea 
șl pe mai departe a unității de mo
nolit a întregului popor în jurul 
partidului nostru comunist, al Comi
tetului său Central, în frunte cu se
cretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceae.șescu, la ridicarea României so
cialiste pe noi trepte de progres e- 
conomic și social, de bunăstare și fe
ricire pentru întregul popor.

21 decembrie 1968.
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 

JUDEȚENE DE PARTID 
HUNEDOARA

teritoriale ale

PHENIAN 23 (Agorpies). — Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană de 
presă anunță că în cursul tratati
velor dintre reprezentanții S.U.A. și 
R.P.D. Coreene de la Panmunjon, 
guvernul american a semnat un do
cument în caro cere scuze pentru 
spionajul și actele ostile comise de 
nava militară spion „Pueblo*, care 
a pătruns în apele
R.P.D. Coreene șl dă asigurări că nu 
se vor mai comite în viitor astfel de 
acte împotriva R.P.D. Coreene. A- 
genția citata menționează că guver
nul R.P.D. Coreene, luînd în consi
derație scuzele și asigurările date 
de guvernul american va expulza 
echipajul acestei nave.

La Phenian, un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe al R.P.D. 
Coreene a făcht o declarație în care 
se arată că Imperialiștii americani 
care au încercat în mod persistent 
să acopere actele criminale ale echi
pajului navei spion „Pueblo", 
cele din urmă și-au dat seama 
imposibilitatea" de a se degaja 
responsabilitatea ce le revine și
fost nevoi ți să ceară scuze guver
nului R.P.D. Coreene. Capturarea na
vei spion americane 
clarat 
un act

în 
de 
de 
au

,Pueblo", a de
punătorul de cuvînt, a fost 
de legitimă exercitare a drep-

Petroșani
A nunfă

orarul magazinelor alimentare pentru 
perioada 24-31 decembrie 1968, 

1-2 ianuarie 1969.
In zilele de 24, 28, 30 și 31 decembrie, magazinele 

alimentare, de carne, pîine și lapte pe un schimb vor 
funcționa după următorul orar :

8-13 
16-2130

In zilele de 25, 26 și 27 decembrie - program normal.
In ziua de 29 decembrie, duminică, vor fi deschise 

toate magazinele intre orele 8-12.
In ziua de 1 ianuarie 1969 vor fi deschise :
centrele de pîine orele 8-11. 
magazinele de lapte orele 7-10.
in ziua de 2 ianuarie, vor fi deschise toate maga

zinele pe două schimburi intre orele 7-11, iar magazinele 
de serviciu pe un schimb între orele 8-11.

NOU !
Chemai prin telefon nr. 1813, „Moț 

Gorilă" deeerve|1e la domiciliu pe cei care 
nu se pot deplasa la magasln. „Moful" ono
rează Insă numai comenzile moi mari de 
SO lei.

Refinefi ! Comeniilo «• fac la telefon 
nr. 1811 — magazinul nr. 18 autoservire — 
Petroșani.

SPION „PUEBLO"
ÎN LIBERTATE
tului de suveranitate al R.P.D. Co- 
leene și de pedepsire a agresorului, 
Purtătorul de cuvînt a menționat in
să că nava propriu-zisă, întregul 
echipament și armele instalate 
bordul oi au fost confiscate de 
vernul R.P.D. Coreene.

Agenția A.C.T.C. informează, 
de altă parte, că comandantul navei 
„Pueblo* și membrii echipajului au 
adresat guvernului R.P.D. Coreene o 
scrisoare exprlmînd gratitudinea și 
profundele mulțumiri pentru actul u- 
manitar, datorită căruia ei se vor 
putea întoarce la familiile loi. Ei 
și-au exprimat totodată hotărirea 
de a nu mai comite asemenea acte în 
viitor și au mulțumit pentru trata
mentul uman de care s-au bucurat 
in timpul detențiunii.

la 
gu-

pe

★

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
dat publicității o declarație în care 
anunță 'Că echipajul navei „Pueblo" 
a fost pus in libertate luni la Pan- 
munjon. Membrii echipajului vor fi 
supuși unui examen medical, după 
care urmează să sosească în Statele 
Unite.

A

îngrijorare în S. LI. A 
în legătură cu situația 

din Brazilia
R1O

— Intr-un comentariu consacrat sta
diului actual al relațiilor dintio 
S.U.A. șl Brazilia, agenția France 
Presse arată că „actul institutional" 
care a conferit puteri depline gu
vernului brazilian a provocat, oare
care, îngrijorare actualei Administra
ții Johnson, precum și lui Richard 
Nixon, care iși va prelua funcțiile 
de la 20 ianuarie. Aceasta se dato- 
rește în primul rînd faptului că Bra
zilia este țara in care nord-america- 
nii au făcut după război cele mai 
masive investiții de capital: 4 mi
liarde de dolari. Evoluția regimului

DE JANEIRO 23 (Agerpres). este urmărită cu atenție la Washing
ton, unde Congresul urmează să 
examineze în curînd proiectul de 
buget privind ajutorul american pen
tru străinătate, a cărei sumă nu a 
fost încă stabilită. în ceea ce-1 pri
vește pe președintele ales, Richard 
Nixon, acesta așteaptă ca înainte de 
a elabora polii xa sa sud-americană 
guvernul brazilian să-și precizeze mai 
clar poziția.

Observatorii apreciază că mijloa
cele americane de influențare a gu
vernului mareșalului Costa e Silva 
sini limitate.

Zborul navei „Apollo-S“ 
spre lunâ

0 Coimonau|li de la 
activitatea.

0 Din spafiu. g'obul 
samilun*.

bord îți continui normal

pimtntesc ie vede ca o

CAPE KENNEDY 23 (Agerpres). — 
Temerarul zbor spre Lunâ al navei 
americane „Apollo-8‘ la bordul că
reia se află Frank Borman, James 
Lowell șl William Anders, continuă. 
Duminică la ora 20,00 G.M.T. (22,00 
ora Bucureșliului), a fost efectuată 
prima transmisiune de televiziune, in 
direct, de la bordul navei spațiale 
aflată la peste 222000 km distantă 
de Păminl in drumul său spre l.ună. 
Transmisiunea, care a durat 15 mi
nute, este prima dintre cele șase 
prevăzute In cadrul programului de 
zbor. Primele imagini apărute pe e- 
cranele televizoarelor au arătat pe 
cei trei astronaufi desfășurlndu-șl 
activitatea in cabină. Cosmonauta 
s-au prezentat reciproc telespectato
rilor, apoi au oierii o imagine glo
bală a interiorului cabinei.

★
CAPE KENNEDY 23 (Agerpres). — 

Nava cosmică „Apollo-8“, se afla in 
zorii zilei de luni, la aproximativ 
280 000 km distantă de Păminl, râ- 
minîndu-l de parcurs încă 90 000 km 
pină la satelitul natural al Terrel. 
Înscrierea pe orbita circumlunară 
este prevăzută a avea loc marii 
noaptea.

Referitor la modul de funcționare 
al aparala/ulul de la bordul navei, 
directorul zborului, Clifford Charles 
Worth, a declarat că totul funcțio
nează foarte bine. Traiectoria na
vei este alit de apropiată de cea 
stabilită Incit probabil nu va mai li 
necesară nici cea de-a treia manevră 
de corectare a ei. Charles Worth a 
precizat că singurele manevre efec
tuate de navă vor fi in jurul axei 
sale pentru a împiedica expunerea 
prea Îndelungată a aceleiași părți a 
capsulei razelor solare, iar partea 
opusă la frigul cosmic, astfel incit 
temperatura din interior să nu de
pășească limitele considerate a fi 
normale în condițiile zborului.

Legăturile prin radio dintre Pă
mint și navă funcționează perfect. 
Ele vor fi Întrerupte cind Luna se 
va interpune intre Păminl și navă, 
tn limp ce aceasta va evolua pe 
orbita circumlunară.

Starea sănătății celor trei cosmo
naut i este bună. Contrar temerilor

suferă de o gus
tar ceilalți doi

anterioare, Borman 
troenterltd ușoară, 
manifestă doar unele simplome de 
indispoziție generală. Cosmonaut!! 
au luat medicamentele prescrise șl 
se apreciază că in nlclun caz reușita 
misiunii nu va fl afectată. Cosmo- 
naufil au dormit cile cinci ore, după 
care Iși continuă in mod normal ac
tivitatea.

După cum transmite de la bordul 
navei comandantul Frank Borman, 
pe măsură ce nava se îndepărtează 
de Păminl, imaginea planetei noastre 
privită din spațiul cosmic pare -o 
vedere minunată pe un fond in care 
predomină albastrul, acoperită din 
loc In loc de pături enorme d • noii 
argintii. Din spațiu, globul porniri- 
lese, jumătate întunecat, jumătate in 
lumina Soarelui, arată întocmai ca o 
semilună".

—•—
condamnați

în
de la

procesul
Catanzaro

ROMA 23 (Agerpres). — Procesul 
de la Catanzaro, in care au fost im
plicați 113 membri ai mafiei, - a 
încheiat cu pronunțarea unor sen
tințe de condamnare la închisoare 
pe diferite termen- a celor vinovati. 
După 14 luni de dezbateri, liderii; 
doua grupări rivale ale mafie!, < << 
iuptau pentru controlul asirp^ lumit 
interlope din Palermo și din alto lo
calități siciliene urmează să ispă
șească pedepse pe termen lung.

Activitatea color două bande s-a 
transformai intr-un adevărat război, 
in cadrul luptelor pierzindu-șî vi-î t 
peste 100 de persoane. In rur<:>l 
procesului au ieșit la iveală met 
le folosite de mafia pentru controlul 
„pielei" narcoticelor, precum și a*-"- 
pra diferitelor ramuri din comerțul 
și industria siciliană.

24 DECEMBRIE 2^. — Corespondentul A-
Gyorges Dascal, transmite:

BRATISLAVA 23 (Ageipres).
La Bratislava s-a încheiat plenara 
Comitetului Central al P.C. din Slo
vacia, anunță agenția C.T.K. Au fost 
discutate probleme privind situația 
economică și sarcinile partidului în 
Slovacia, precum și înfăptuirea in 
Slovacia a legii constituționale cu 
privire la Federația Cehoslovacă. Ra- 
poitul la primul ptincl al ordinii de 
zi a fost prezentat de V. Pavlenda, 
membru al Prezidiului si secretar al 
C.C., iar la cel de-al doilea punct — 
de G. Husak, prim-secretar al C.G. 
al P.C. din Slovacia. In cadrul ple
narei a luat, de asemenea, cuvîntul 
A. Dubcek, piim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Congresul extraordinar
R.D. GERMANA: Berlinul 

se pregătește să înlimpine cu 
fastul traditional sărbătorile de 
iarnă.
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Telex Tv.
Pentru elevi. Consultații la lim- «j 
ba română (clasa a XH-a). Te- \ 
ma : Contribuția Iul George Că- 
linescu la dezvoltarea romanu
lui.
Curs de limba engleză — lec
ția a 39-a.
Pentru copii. Micii meșteri mari. 
Telejurnalul de seară. Buletinul 
meteorologic.
Actualitatea economică. „Prefață 
la 1969".
Film serial: 
mintul" (IV) : „La 
România. 
Tele-unlversilatea. 
lizațiilor. Imperiile 
vilizațille precolumblene (II). 
„Steaua fără nume" — emfsiu- 
ne-concurs pentru tinerii inter
pret de muzică ușoară.
Teatru in studio: „Ceasul de 
aur" de J. P. Priaville. In distri
buție : Marcel Anghelescu, Nl- 
netta Guști, Mihal Fotino, Ro- 
dlca Tapalagă, Constantin Bre- 
zanu.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

PARIS
gerpres,
Congresul extraordinar al Partidului 

y Sociațist dyi Franța (S.F.l.O.), întiu- 
A nit kt Puteaux, a hotărit cu 1 664 
1 de voturi pentru, 367 contra și 836 
T abțineri, fuzionarea formațiunilor
Y poiiliy cârc aii compus Federația 
4 șlîngy. democratice și socialiste în- 
A ti-un singy^ partid, « are ar urma să 
I poarte denumirea de Partidul Socia- 
T list. Se prevede ca Congresul consti-
Y tutiv al noului partid să aibă loc în 
4 primăvară.
Â Congresul a adoptat o declarație
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„Cutreierind pă- 
vinătoare tn

Istoria clvi- 
soarelul. Ci*

ACCIDENT
CALE FERATA
R.P. UNGARĂ

- •-

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., nu 
departe de Budapesta, s-a produs un 
accident de cale ferată, datorat cioc
nirii unui tren de pasageri cu un 
tren de marfă. Primele trei vagoane 
ale trenujui de pasageri au suferit 
grave avârii, 43 de pasageri și-au 
pierdut viata, iar alții 57 stnt răniți. 
Circumstanțele accidentului sint 
cercetate de o comisie de experți.

de principiu, in care se pronunță 
pentru înlocuirea proprietății capita
liste cu proprietatea socială asupra 
mijloacelor de producție și de 
sclvmb.

Lucrările Congresului au fost mar
cate de puternice disensiuni între 
reprezentanții diferitelor tendințe, 
care la un moment dat, amenințau 
S.F.l.O. cu scindarea. Deputatul Geor
ges Guille, conducătorul grupării 
„tradiționaliste", s-a împotrivit pro
iectului de fuziune si și-a exprimat 
refuzul de a colabora în cadrul ace
leiași formațiuni cu membrii cluburi- 
lor republicane. Potrivit agenției 
France Presse, acest punct de vede
re este împărtășit de mai multi acti
viști ai S.F.l.O.

Comentind rezultatele Congresu
lui extraordinar al S.F.l.O., ziarul 
.Le Figaro* consideră că „noul partid 
va semăna mult cu vechea formație. 
F.ste de fapt vorba mai puțin de o 
fuziune a S.F.l.O. și a cluburilor re
publicane, decît de o adeziune a 
cluburilor la un S.F.l.O. renovat".

Criticînd faptul că S.F.l.O. a luat 
în considerare unitatea stîngii fără 
Partidul Comunist, .L’Humanlte* 
scrie: „Congresul de la Puteaux 
marchează un pas Înapoi în ceea ce 
privește problema esențială a zilei, 
care rămîne necesitatea urgentă de 
a se ajunge la o unitate solidă a 
tuturor forțelor democratice...*.

Șeful Biafrei 
a anunțat 

un armistițiu 
de 8 zile

LAGOS 23 (Agerpres). — După 
cum informează corespondentul din 
Lagos al agenției France Presse, co
lonelul Ojukwu, șeful provinciei se
cesioniste Biafra, a anunțat duminică 
seara intr-un discurs radiodifuzat un 
armistițiu de 8 zile în vederea săr
bătorilor do iarnă.

Colonelul Ojukwu a declarat că in 
perioada respectivă vor fi suspendate 
și zborurile pe principalele culoare 
aeriene prin care se transportă ali
mente și medicamente pentru popu
lația biafreză. Totodată, el a propus 
stabilirea unui alt itinerar pentru a- 
vloanele care transportă alimente și 
medicamente.

★

UMUAHIA 23 (Agerpres). — Raidu
rile din ultimele 48 de ore ale avi
oanelor aparținind forțelor guverna
mentale din Lagos împotriva Biafrei 
s-au soldat cu 71 de inorți șl 113 ră
niți, se indică intr-un comunicat pu
blicat la Umuahia.

Declarațiile 
vicepreședinte
lui sud-vîetna- z 
mez Nguyen 

Kao Ky
PARIS 23 (Agerpres). — V'< 'pre

ședintele sud-vietnam - . Nguyen ! >
Ky, a declarat că .va conferi * u 
membrii guvernului saigonez și cu 
președintele Thieu tn Ion 'tura cu po
sibilitatea unor convorbiri directe < ti 
Frontul Național de Eliberare, în ve
derea unei soluționări politice a răz
boiului din Vietnam".

lnlr-un interviu acordat postului de 
televiziune „Columbia Broadcasting 
System", înainte do a pleca de la 
Paris spre Saigon, el a mai decla
rat : „Noi nu recunoaștem Frontul 
Național de Eliberare ca o entitate, 
dar el reprezintă o c alitate de care 
trebuie să ținem seama și după ce 
vom înțelege acest lucru vom putea 
avea pace... Dacă F.N.E. acceptă să 
aibă cu noi convorbiri de pace nu 
văd nici un motiv pentru a ne opri 
la acest stadiu", a precizat el.

Mentionind că tratativele cu 
prezentanți ai forțelor patriotice 
înseamnă și „acceptarea de către
ministrația salgoneză a unei coaliții 
cu F.N.E.", generalul Ky a subliniat 
că eventualele contai te dintre cele 
două părți sud-vietn/o trebuie să 
aibă loc în \rietn.un si nu la Pa>i**.
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