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Stimați tovarăși.

Plenara Comitetului Central a 
dezbătut probleme de mare în
semnătate actuală ale activită
ții partidului și statului, ale 
dezvoltării societății noastre so
cialiste. In cadrul plenarei au 
fost examinate în mod aprofun
dat proiectele planului și bu
getului de stat pe anul 1970 
— ultimul an al cincinalului — 
s-au discutat propunerile privi
toare la majorarea pensiilor ță
ranilor cooperatori, au fost a- 
nalizate măsurile pentru orga
nizarea și funcționarea comisii
lor pe probleme la Comitetul 
Central și la organele locale de 
partid, au fost stabilite sarcini 
pentru îmbunătățirea consultă
rii și informării activului de 
partid, a comuniștilor și celor
lalți oameni ai muncii asupra 
activității organelor de partid 
și de stat, a politicii interne și 
internaționale a partidului și 
guvernului. Plenara a analizat 
și aprobat, de asemenea, acti
vitatea delegației noastre la în- 
tîlnîrca conducătorilor de par
tid și de stat din țările socia
liste, care a avut loc la Mos
cova în zilele de 3—1 decem
brie a. c. Desfășurarea lucră
rilor în grupe de lucru și in 
ședințe plenare a dat posibili
tatea Jnui mare număr de to
varăși să-și spună cuvîntul asu
pra problemelor la ordinea de 
zi să formuleze aprecieri pozi
tive și critice, propuneri și su
gestii pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității noastre vi
itoare.

Cum era și firesc în cadrul 
dezbaterilor plenarei probleme
le economice au ocupat locul 
principal. Vorbitorii s-au refe
rit la principalele probleme alo 
îndeplinirii planului în curs, au 
desprins concluzii pentru anul 
ce vine, au examinat atent po
sibilitățile de care dispun mi
nisterele. județele, întreprinde
rile economice pentru realizarea 
prevederilor planului pe 1970, 
au subliniat direcțiile princi
pale către care trebuie să ne 
îndreptăm" eforturile pentru a 
atinge țelurile pe care ni le 
propunem. Desigur, criticile a- 
duse aici, propunerile care au 
fost făcute vor trebui analizate 
în mod aprofundat atît de mi
nistere. cît și de organele Co
mitetului Central și de Consi
liul de Miniștri. Organele noas
tre de partid și de stat vor tre
bui să examineze cu atenție toa
te problemele reieșite din dez
baterile plenarei, să ia măsuri 
pentru soluționarea lor cu pri
lejul definitivării prevederilor 
de plan cît și în întreaga ac
tivitate practică ce se va des
fășura pentru înfăptuirea aces
tora.

In realizarea marilor sarcini 
stabilite pentru 1970 ne spriji
nim pe o bază economică trai
nică și pornim totodată de la 
rezultatele bune obținute în a- 
ccst an. Este apreciabil faptul 
că la producția industrială sc 
prelimina in 1969 un ritm de 
creștere, față de anul trecut de 
110.7 la sută. Activitatea indus
trială a fost orientată mai ho- 
tărit anul acesta spre asimila
rea de produse noi, cu tehnici
tate superioară, spre extinde
rea ramurilor - modeme legate 
de revoluția tehnico-știintifică 
contemporană, spre valorifica
rea superioară a resurselor 
noastre 'materiale: a sporit și 
mai mult contribuția industriei 
la dotarea tehnică a economiei 
naționale. Pe ansamblul indus
triei republicane, productivita
tea muncii crește cu circa 5,3 
la sută față de anul trecut: se 
prelimina. de asemenea, reali
zarea indicatorilor de plan în 
ce privește reducerea prețului 
do cost.

In agricultură producția de 
porumb, floarea-soarelui și în
deosebi de fructe a înregistrat 
creșteri fata de anul 1968. Deși 
am avut de făcut fată și în a- 
cest an unor condiții clima
tice nefavorabile care au deter
minat la unele culturi, recolte 
mai mici, pe ansamblu putem 
spune că producția agricolă a- 
sigură aprovizionarea populației 
cu produse agro-aiimcntare, sa
tisface nevoile economiei națio
nale.

Nu putem să nu menționăm 
însă faptul că în economia 
noastră au existat în acest an 
și o serie de neajunsuri, atît 
în industrie cit și în agricul
tură. Trebuie relevat îndeosebi 
faptul că anul trecut nu s-au 
luat din timp măsurile nece
sare pentru asigurarea, ritmică 
a aprovizionării tehnico-mate- 
jrialc; aprovizionarea a conti
nuat să se desfășoare anevoios 
ceea ce a adus prejudicii acti
vității întreprinderilor, muncii 
pentru realizarea planului. A- 
ceste neajunsuri au făcut ne
cesare eforturi suplimentare din 
partea întreprinderilor, a oame
nilor muncii pentru îndeplini

rea planului. Menționez acest 
lucru deoarece este necesar să 
tragem toate concluziile pen
tru viitor. Tovarășii care se o- 
cupă de sectorul aprovizionării 
tehnico-materiale trebuie să ia 
toate măsurile ca această pro
blemă să fie în sfir.șit rezol
vată.

In ce privește agricultura, pe 
lingă greutățile datorate cli
mei. trebuie să spunem că s-au 
manifestat și neajunsuri în 
munca organelor agricole, a to
varășilor care au îndrumat și 
condus activitatea în acest sec
tor, și care au generat repercu
siuni negative asupra îndeplini
rii planului de sporire a pro
ducției agricole.

Anul acesta realizăm un vo
lum de investiții de peste 62 
miliarde lei: pină la 1 decem
brie au fost puse în funcțiune 
335 capacități industriale și a- 
gricolc, care au făcut să spo
rească și mai mult potențialul 
economic național. Se poate 
spune că economia noastră so
cialistă a cunoscut și în acest 
an o evoluție dinamică, s-a 
dezvoltat în ritmuri susținute 
asigurind creșterea venitului na
țional. creînd noi posibilități 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Toate succesele dobîndilc în 
acest an în dezvoltarea econo
mică a patriei sînt rodul mun
cii însuflețite, pline de abne
gație ax clasei muncitoare, ță
rănimii și intelectualității, care 
înfăptuiesc neabătut politica 
marxist-leninistă a partidului de 
modernizare continuă a forțe
lor de producție, sporire a avu
ției naționale, de asigurare a 
progresului multilateral al so
cietății noastre socialiste.

La obținerea acestor rezul
tate pozitive și-au adus din plin 
contribuția organele și organi
zațiile de partid, comitetele o- 
rășenești, municipale și județe
ne ale partidului: miile și miile 
de comuniști care lucrează în 
toate domeniile vieții sociale și 
care traduc în viață cu pasiune 
și înalt simț de răspundere li
nia politică a partidului. Parti
dul nostru a desfășurat, în a- 
ceastă perioadă, o amplă mun
că organizatorică și politică 
pentru mobilizarea energici și 

~ spiritului de inițiativă al oa
menilor muncii în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan, pentru punerea 
tot mai largă in valoare a ma
rilor rezerve și posibilități de 
care dispune economia noastră 
socialistă. Un rol important a 
avut în acest scris întrecerea 
pornită la începutul anului în
tre organizațiile județene de 
partid. Din datele preliminare 
rezultă că în majoritatea jude
țelor angajamentele vor fi în
deplinite și depășite, rezultate 
bune obținînd în special ju
dețele Iași, Maramureș, Praho
va, Brașov, Neamț, Cluj, Vran- 
cea, Satu Mare, Suceava și Ga
lați. Se prevede obținerea, în 
cadrul întrecerii, peste plan, a 
unor însemnate cantități de 
fontă, oțel, laminate, fibre sin
tetice, tricotaje, încălțăminte 
etc.

Desigur, rezultatele din acest 
an puteau fi și mai bune dacă 
în activitatea economică nu 
s-ar fi menținut o serie de lip
suri care influențează negativ 
eficiența producției, gradul dc 
utilizare a resurselor noastre 
materiale și umane. Țin să 
subliniez încă o dată acest lu
cru pentru, că avem datoria să 
desprindem cele mai serioase 
învățăminte din modul cum s-a 
desfășurat activitatea în trecut, 
să acționăm cu toată hotărî- 
rea pentru lichidarea neajun
surilor manifestate, dintre care 
unele dăinuie de mai mult timp, 
să luăm măsurile cuvenite pen
tru a asigura îndeplinirea rigu
roasă a tuturor sarcinilor dc 
ordin cantitativ și calitativ ale 
planului pe 1970. de care de
pinde traducerea în viață a pre
vederilor întregului plan de 5 
ani.

Ați remarcat, desigur, din e- 
xaminarca proiectului dc plan 
prezentat plenarei, că și în a- 
nul 1970 se va menține un ritm 
înalt de creștere economică, 
care va asigura nu numai rea
lizarea ci. în multe privințe, 
chiar și depășirea prevederi
lor inițiale ale cincinalului: 
pentru 1970 se planifică reali
zarea unei producții industriale 
în întreprinderile socialiste de 
295 miliarde lei. a unei pro
ducții agricole de aproape 87 
miliarde Iei, precum și obți
nerea unui venit național de 
circa 213 miliarde lei. Totoda
tă. în anul viitor economia 
noastră va cunoaște noi schim
bări calitative, de ordin struc
tural, prin dezvoltarea susținu
tă a ramurilor industriale mo
derne. lărgirea și perfecționa
rea bazei tehnico-materiale fl 
agriculturii, a construcțiilor și 

transporturilor, prin intensifi
carea participării la cooperarea 
economică și tehnico-științifică 
internațională, la schimbul de 
valori mondial.

O caracteristică principală a 
planului pe 1970 este punerea 
unui accent deosebit pe ridica
rea eficienței întregii Activități 
economice, concentrind eforturi
le ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor spre folosirea 
cît mai rațională, cu randament 
maxim, a capacităților de pro
ducție, spre micșorarea consu
murilor de materii prime șl 
combustibil, ridicarea într-un 
ritm mai intens a productivității 
muncii și reducerea costurilor 
de producție. Datorită procese
lor pozitive care au avut loc în. 
economie în ultimii ani, precum 
și măsurile ce se vor lua pen
tru sporirea eficienței economi
ce. se prevede realizarea unei 
creșteri mai accentuate a ve
nitului național decît a produ
sului social: în timp ce produ
sul social se va mări cu 10,3 
la sută fața de 1969, venitul 
național sc planifică să crească 
într-un ritm do 12 la sută.

Prin îndeplinirea prevederilor 
planului pe 1970 sc asigură ba
za materială pentru viitorul 
cincinal, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congre
sul al X-lea al partidului. In 
acest scop se va realiza un vo
lum dc investiții ce depășește 
cu 3,1 miliarde lei nivelul pre
văzut pentru acest an în actua
lul cincinal; în 1970 se deschid 
circa 250 noi lucrări pcntTU o- 
biective economice importante. 
De asemenea sc va acționa pen
tru lărgirea bazei de materii 
prime, se vor lua măsuri pen
tru pregătirea unui mare nu
măr dc cadre Calificate, precum 
și pentru participarea mai ac
tivă și eficientă a cercetării ști
ințifice la soluționarea proble
melor dezvoltării economiei.

Fără îndoială, sarcinile cu
prinse în planul pe anul vi
itor cer eforturi dcQsebitc — 
dar avem toate condițiile pen
tru a le îndeplini. Prevederile 
planului pe 1970 sînt dimensio
nate în raport cu posibilitățile 
reale ale economici noastre, 
răspunzînd în același timp ce
rințelor dezvoltării sale în ritm 
susținut. Capacitățile producti
ve existente și cele care vor fi 
puse în funcțiune în anul vi
itor permit nu numai realizarea 
integrală a nivelelor de pro
ducție stabilite în toate ramu
rile, ci și depășirea lor. Există 
condiții pentru a asigura apro
vizionarea tehnico-materială ne
cesară înfăptuirii sarcinilor pla
nificate, desfășurării ritmice a 
activității economice. Oamenii 
muncii, cadrele din economie, 
organele și organizațiile de 
partid au acumulat o valoroasă 
experiență în activitatea econo
mică, în lupta pentru perfec
ționarea continuă a acesteia, și 
avem convingerea că, mobili- 
zîndu-.și întreaga capacitate 
creatoare, vor obține noi suc
cese în extinderea și întărirea 
bazei tehnico-materiale a noii 
noastre orînduiri, asigurind con
dițiile pentru făurirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Tovarăși,
In continuare doresc să mă- 

refer ia cîteva probleme mai 
importante ale activității noas
tre economice în perioada ac
tuală.

Proiectul dc plan relevă cu 
claritate că în conformitate cu 
linia generală a partidului nos
tru de industrializare socialistă 
a țării vom acorda și în anul 
viitor o deosebită atenție dez
voltării industriei.

Producția industrială urmea
ză să sporească în 1970 cu 11,3 
la sută, din care grupa A cu 
11,8 la sută, iar grupa B cu 
10,2 la sută. Prin realizarea a- 
cestor prevederi ponderea pro
ducției industriale în produsul 
social, calculată în prețuri con
stante, va ajunge la 65,7 la 
sută față de 60 la sută în pri
mul an al acestui cincinal.

Un obiectiv de primă impor
tanță al planului pe anul 1970 
este dezvoltarea și folosirea cit 
mai judicioasă a bazei proprii 
de materii prime. In acest scop 
se prevăd sarcini importante în 
domeniul industriei miniere, a 
cărei producție urmează să 
crească în anul viitor cu 12,8 
la sută, îndeosebi pe seama ma
jorării extracției de cărbuni și 
minereuri de cupru, plumb 
și zinc. In vederea realizării 
acestor sarcini, Ministerul Mi
nelor și combinatele miniere au 
datoria să ia măsuri pentru 
creșterea gradului de mecani
zare a lucrărilor și mărirea vi
tezelor de înaintare în galerii, 
perfecționarea metodelor de ex
ploatare .și a tehnologiilor de 
preparare, să stabilească pro
grame concrete de pregătire a 
exploatării în fiecare mină In 

parte. Este adevărat, unele din 
zăcămintele noastre au un con
ținut util mai sărac, dar, folo
sind tehnologii avansate, ele 
pot deveni eficiente, pot sluji 
intereselor economici naționale 
cu rezultate bune .și de aceea 
trebuie asigurată explorarea 
și utilizarea lor mai intensă. Da
tă fiind ponderea însemnată pe 
care produsele petroliere o de
țin în balanța de materii pri
me a țării, este necesar ca Mi
nisterul Petrolului să se preo
cupe cu mai multă hotărîrc do 
perfecționarea tehnologiilor de 
exploatare, de reducerea pier
derilor in extracția și transpor
tul țițeiului, de utilizarea fo
rajului de mare adincime și re
activarea fondului de sonde 
inactive — în vederea valorifi
cării mai bune a rezervelor și 
asigurării cantităților de pro
duse petroliere pentru industria, 
prelucrătoare, prevăzute în 
planul de stat. Aceasta presu
pune ca atît Ministerul Mine
lor cît și Ministerul Petrolului 
să-și îmbunătățească mai rapid 
activitatea, să lichideze lipsurile 
care s-au manifestat. îndeosebi 
în sectorul minier, în ultimii 
ani. să asigure ca activitatea în 
sectorul minier și petrolier să 
se desfășoare cu rezultate mai 
bune.

In scopul lărgirii bazei dc 
materii prime, Comitetul de 
Stat al Geologiei și ministerele 
din ramurile extractive vor tre
bui să elaboreze un program 
special de cercetări geologice, 
slrîns legat de nevoile econo
miei, care să asigure scurtarea 
perioadei de explorare, intensi
ficarea activității în zone noi, 
mai greu accesibile, investiga
rea cuprinzătoare a rezervelor 
geologice'dîn țara noastră.

Trebuie să menționez faptul 
că analiz.- planului pe acest 
an a pus în evidență că acti
vitatea geologică se desfășoară 
încă într-un ritm nesatisfăcă
tor, că cercetarea îrt zonele noi 
se face anevoios. Cu acest pri
lej s-a ajuns la concluzia că 
într-un timp cît mai scurt tre
buie să reorganizăm întreaga 
activitate . geologică, legînd-o 
mai strîns de unitățile de pro
ducție în zonele cunoscute, cre
înd totodată organisme geologi
ce pentru studierea zonelor noi, 
unde, fără îndoială, vor putea 
fi descoperite resurse suplimen
tare de minereuri. Această ne
cesitate se resimte mai de mult, 
dar s-a întîrziat luarea măsuri
lor practice; va trebui ca în 
primul trimestru al anului vii
tor Consiliul de Miniștri să re
zolve în mod eficient această 
problemă.

In industria energiei electri
ce, care în 1970 va produce a- 
proape 35 miliarde kWh — asi
gurind în bune condiții necesi
tățile economiei naționale și 
consumul populației — este ne
cesar să se continue orientarea 
spre folosirea tot mai accentua
tă a resurselor de cărbuni, re- 
dueîndu-se prin aceasta pon
derea hidrocarburilor ce vor fi 
valorificate cu rezultate supe
rioare prin prelucrarea indus
trială.

In legătură cu aceasta, aș 
dori să menționez că, deși de 
mai mult timp nc-am propus 
să trecem la folosirea pe scară 
mai largă a energici nucleare 
în scbpuri pașnice — avem 
chiar și un program național 
în acest scop — rezultatele 
sînt slabe, am rămas în urmă 
în acest domeniu. Forțele exis
tente sînt dispersate; de pro
blemele acestea, deși avem un 
comitet de folosire a energiei 
nucleare în scopuri pașnice, sc 
ocupă astăzi 7—8 instituții; co
mitetul are mai mult rolul de a 
patrona schimbul de păreri, de 
scrisori și de acte între dife
rite ministere, circulația de a- 
vize, care, așa cum se știe, în- 
mormîntează activitatea vie. Se 
impune să trecem la reorgani
zarea acestei activități, la con
centrarea eforturilor consacrate 
folosirii in scopuri pașnice a 
energiei nucleare, inclusiv pro
ducerii de energie electrică, în- 
tr-o singură mină. Să facem din 
comitetul pentru energie nu
cleara un organism viu, activ, 
așa cum este energia nucleară 
însăși și nu unul care vegetea
ză. Aceasta are o deosebită im
portanță pentru asigurarea e- 
nergiei electrice și • în general 
pentru folosirea uriașei forțe a 
atomului în dezvoltarea econo
miei noastre naționale. Cred că 
plenara trebuie- să stabilească 
ca in cursul primului trimestru 
al anului viitor această proble
mă să-.și găsească soluționarea 
pentru a putea face, la sfîrșitul 
anului, nu numai constatări des
pre importanța energiei nuclea
re, ci a ne prezenta cu rezul
tate concrete în acest domeniu.

Planul pe 1970 prevede creș
teri însemnate la producția me
talurgică — cu circa 21 la sută 
la fontă, 18 la sută la oțel și 

19 la sută la laminate, depă- 
șindu-sc prevederile stabilite în 
planul cincinal. Un spor însem
nat va cunoaște în acest an pro
ducția de oțeluri aliate, prevă- 

' 'ZjHli .să atingă aproape 400 000 
de tone. Pentru realizarea aces
tor sarcini, Ministerul Industriei 
Metalurgice trebuie să se pre
ocupe în mod deosebit dc îm
bunătățirea indicilor de utiliza
re a agregatelor siderurgice, de 
darea la termen sau chiar de
vansarea punerii în funcțiune 
a capacităților de laminare 
prevăzute în plan.

Trebuie să menționăm că a- 
ccste creșteri mari sînt datorate 
faptului că intră sau au intrat 
in producție noi capacități, deci 
eforturilor făcute dc statul nos
tru pentru dezvoltarea acestui 
sector de activitate.

Va continua să sc dezvolte 
într-un ritm înalt industria con
structoare de mașini, care. în 
1970, urmează să acopere circa 
66 la sulă din necesarul de u- 
tilaje al economiei, față dc 61,8 
la sută în acest an. Se va pune 
în continuare un accent deose
bit pe dezvoltarea electronicii, 
electrotehnicii și îndeosebi a 
producției de utilaje complexe, 
pe mărirea și diversificarea 
producției de utilaje pentru 
construcții și a producției de 
mașini agricole. In vederea creș
terii contribuției acestei ramuri 
la dotarea tehnică a economiei, 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, împreună cu 
celelalte ministere economice, 
va trebui să stabilească măsuri 
și programe concrete pentru a- 
similarea de noi mașini și uti
laje, dc înaltă tehnicitate, ne
cesare diferitelor sectoare de 
producție. O deosebită atenție 

i 'osie neccsai- să se acorde pro
ducerii de instalații pe baza co
operării cu întreprinderi din ță
rile socialiste sau din alte state.

Doresc să mă opresc *în  mod 
deosebit asupra necesității de 
a îmbunătăți înzestrarea tehnică 
a capacităților existente în sec
torul construcțiilor de mașini. 
Avem un șir de uzine cărora 
le-am dat sarcina să producă 
utilaje chimice, de exemplu, 
dar acestea sînt lipsite de în
zestrarea necesară pentru înde
plinirea acestei sarcini. Astfel, 
uzina Grivița — care a fost 
profilată cu cîțiva ani în urmă 
în acest scop pe motiv că în 
trecut a efectuat lucrări de ca- 
zangerie și că utilajul chimic 
,-,ar fi tot un fel de cazange- 
rie“ — funcționează aproape cu 
aceeași înzestrare ca în trecut; 
în afara cîtorva măsuri de rea
șezare a mașinilor, unele de alt
fel vechi de 70—80 de ani, nu 
s-a făcut nimic pentru a se 
crea baza tehnică modernă ne
cesară construcției de utilaje 
chimice. In această situație se 
găsesc și alte uzine. Este nece
sar ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să a- 
corde o atenție deosebită în
zestrării, în primul rînd, a ca
pacităților existente, precum și 
folosirii lor cu maximum de 
eficiență tehnică și economică. 
Noi investim anual miliarde de 
lei în această ramură, dar to
varășii nu se ocupă tocmai de 
organizarea și utilarea tehnică a 
capacităților existente. Este ne
cesar ca Bțiriisterul de resort, 
ca și Comitetul de Stat al Pla
nificării să reanalizeze situația 
dotării întreprinderilor noastre 
constructoare de mașini, să re
zolve într-un timp scurt înzes
trarea lor tehnică corespunză
toare. Numai așa vom putea 
realiza în condiții bune progra
mul vast pe care ni-1 propUnem 
pentru cincinalul următor de 
dezvoltare a construcțiilor de 
mașini-unelte și utilaje. Ținînd 
seama de importanța acestei 
ramuri, de faptul că în ultimii 
ani a fost creat un mare nu
măr de institute în domeniul 
construcțiilor do mașini, este 
necesar să organizăm mai bine 
activitatea de cercetare pentru 
ca aceasta să aducă o contri
buție proprie, tot mai substan
țială. la perfecționarea mașini
lor și utilajelor pe care le pro
ducem.

• Continuare în pag. a 4-a-

Este necesar să se intensifi
ce preocupările pentru valorifi
carea mai rapidă în această ra
mură — ca de altfel și în alte 
domenii ale economiei — a li
cențelor achiziționate din străi
nătate, deoarece durata de pu
nere în producție, de integra
re în fabricație a acestora este 
în prezent exagerat de mare. 
Avem licențe achiziționate cu 
7—8 ani in urmă care nici pt- 
nă astăzi nu au fost puse în 
producție. In condițiile dc as
tăzi, este evident ce pierdere 
reprezintă o asemenea neglijen
ță. Pe viitor va trebui să se 
precizeze chiar prin plan ce li
cențe urmează să importăm, 
cum vor fi ele valorificate și

| Pregătiri i
j în vederea | 
i deszăpezirilor!
IIn vederea asigurării circu- ’ 

lațioi în condiții optime pe I 
■ timp de iarnă, prin comisia • 

I constituită Ia nivel de murii- I 
Icipțu. s-a întocmit un plan ’ 

de măsuri pe localități și tra- 1 
see. s-au repartizat utilajele | 

I necesare intervențiilor în caz ■ 
■ de înzăpeziri, s-au stabilit I 
I responsabilități pe toți facto- i 
I- rii. Printre altele, au fost în- i 

chiriate buldozere cu lamă, | 
a s-au pregătit pluguri spre a i 
g fi atașate la mașini și trac- | 
I" toare, s-a achiziționat mato- i 

rial antiderapant (nisip, sare. I 
zgură), iar în prezent se fac ! 

I intervenții pentru obținerea I
unui autogreder do la I.C.F. • 

I Deva. I

Magazinul 
nr. 68 
Vulcan 
a fost 

redeschis
La Vulcan s-a redeschis, de 

curînd, magazinul nr. 68 cu 
articole mctalochimice, elec
trice, sticlă și alte produse 
industriale. Spațiul dc vînza- 
rc al magazinului a fost ex
tins prin înființarea unor noi 
raioane de desfacere la eta
jul clădirii, asigurîndu-se prin 
aceasta satisfacerea unui vo
lum sporit do cerințe ale 
cumpărătorilor. în. condițiile 
unei deserviri operative, ci
vilizate.

înainte de șut.

Căldură asigurată 
pentru noi apartamente

Șîjrnbătă, 13 decembrie, ra
diatoarele din cele 39 apar
tamente ale blocului B 1-1 
din cartierul Aeroport V ex
tindere, răspîndeau în totali
tate căldură.

Acest moment, constituia o 
finalizare remarcabilă, obținu
tă prin abnegația și munca 
plină de dăruire a construc
torilor și instalatorilor Gru
pului dc șantiere ai T.C.H. 
pentru punerea în funcțiune 
a centralei termice din car
tierul Aeroport V extindere 
al Petroșaniului.

In atenția unităților miniere și pre- 
parațiilor din bazin

ABSOLUT TOATE MASURILE 
LUATE IN CADRUL PREGĂTI 
RILOR DE IARNA TREBUIE 
SA FIE REZOLVATE DE 11(1- 

RENTĂ !
La fiecare exploatare miniera 

și preparație din Valea Jiului 
exista cite un colectiv care, sub 
îndrumarea și controlul condu
cerii unității respective, are 
menirea de a transpune in via
tă. punct cu punct, măsurile 
stabilite în vederea eliminării 
tuturor ștrangulărilor și neajun
surilor detectate pe parcursul 
fluxului tehnologic, pentru a'se 
putea asigura desfășurarea nor
mală a procesului de producție 
pe timp dgz iarnă.

Dintre obiectivele care au cap
tat strădaniile factorilor res-_ 
ponsabili în cauză, se cuvin 
menționate:

reglementarea transportu
lui în subteran și la suprafață ; 

izolarea conductelor de 
aer comprimat și apă contra în
ghețului ;

aprovizionarea corespunză
toare cu material lemnos și ma
teriale de masă ;

dirijarea curenților de aer 
și încălzirea lui la unele puncte 
dc intrare în mină ;

asigurarea spațiilor de hal- 
dare și a 'funcționării utilajelor 
do aici;

<< încălzirea depozitelor de 
explozivi;

garantarea funcționării 
punctelor de încărcare și des
cărcare a cărbunilor;

captarea și dirijarea a- 
pelor din subteran și din in
cintă ;

repararea clădirilor social- 
administrative, în special a băi
lor muncitorilor, a căminelor 
și cantinelor.

Caracteristic planurilor de mă- * 
suri, întocmite și materializate, 
în bună parte la ora actuală, 
a fost faptul că majoritatea lu
crărilor s-au prevăzut a. se ter
mina în intervalul 1—15 noiem
brie rămînid pentru a doua ju
mătate a lunii numai obiec
tivele car.e implică obligativita
tea depunerii unui volum mare 
de muncă.

Dar să pornim la analizarea, 
pe rînd, a stării prezente la u- 
nitățile miniere și preparațiile 
din bazin, în ceea ce privește 
realizarea normalizării extrac
ției de cărbune și preparării lui 
pe perioada iernii, evidențiind1 
cauzele care au determinat ne- 
îndeplinirea totală a prevederi
lor, 'încercind a indica posibili
tatea de renîediere urgentă a 
situației.

Mai întîi o privire de ansam
blu. Dintre toate unitățile cen
tralei, doar B.A.T.-ul și-a înde
plinit integral, pînă în momen
tul de față, obligațiile avute pe 
linia pregătirilor de iarnă. E

Cadrele și planșeele din be
ton armat monolit,-, zidăria, 
lucrările de finisaj ale cen
tralei termice sînt momentan, 
în marea lor majoritate, ter
minate, rod al hărniciei con
structorilor din brigada de 
dulgheri a lui Alexandru 
Kiss, a celei de fierar i-beto- 
niști a lui Ludovic Horvath, 
sau a celor de zidari con
duse dc Dumitru Postolache, 
Marin Rădulescu, Dumitru 
Roșu și Nicolac Militaru.

Lucrările de instalații din

Lucrările Comisiilor 
Permanente ale 
Marii Adunări 

Naționale
La Palatul Marii AdUtiărl Na

ționale continuă să se desfă
șoare lucrările’comisiilor per
manente in legătură cu proiec
te Ic de legi aflate pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale.

în ziua dc 15 decembrie, 
membrii comisiilor permanen
te ale Marii Adunări Naționale, 
întruniți in ședință comună, 
sul» președenția tovarășului 
Aurel Vijoli. președintele Cn • i- 
siei economico-financiare. au 
ascultat expunerea tovarășului 
Maxim Bcrghianu, președintele 
Comitetului do Stat al Planifi
cării, cu plivire la proiectul 
planului de stat al economici 
naționale pe anul 1970, precum 
și expunerea tovarășului Fierea 
Dumilrescu, ministrul finanțelor, 
referitoare la proiectul bugetu
lui de sfat pe anul 1970.

Lucrările comisiilor au loc in 
continuare in ședințe separate, 
în cadrul cărora sînt examinate 
prevederile din proiectele pla
nului și bugetului de stat pe 
anul 1970, precum și alte pro
iecte de legi ce urmează să 
fie supuse dezbaterilor Marii 
Adunări Naționale.

drept, numărul obiectivelor de 
realizat a fost redus: 13. în 
rest, situația .se prezintă în 
felul următor: cite o lucrare 
mai au de terminat (procentul 
de realizare la zi depășește- 50) 
E.M. Petrila și E.M. Paroșeni, 
cite două masuri mai au de e- 
fecluat, pînă la 100 la sută, 
E.M. Lonea, E.M. Dîlja, E.M. 
Lupeni și E.M. Aninoasa. A- 
ceasta din urmă, însă, este în
cărcată în plus cu un obiectiv, 
la care proporția de efectuare 
este de sub 50 Ia sută. E.M. 
Vulcan, E.M. Uricani și prepa- 
rația Lupeni n-au realizai in 
totalitate cîte patru măsuri. 
Preparația . Petrila raportează 
trei obiective neatacate încă. 
Slab stau, acum, la jumătatea 
lunii decembrie, E.D.M.N., cu 5 
măstfri realizate într-un procen
taj necorespunzător, U.U.M.P. cu 
9 lucrări neefectuate pînă la 
capăt, dar, îndeosebi, prepara- 
tia Coroeșli cu 22 (!) de obiec
tive neindeplinite integral și 
cu 9 (!!) încă neatacatc...

Pentru modul cum s-au achi
tat de sarcinile avute în acest 
sens, merită să tie evidențiate 
colectivele exploatărilor minie
re Petrila, Paroșeni, Lonea și 
Lupeni.

La E.M. Dîlja, care, cu un pic 
de efort, s-ar fi putut plasa 
printre fruntașe, s-a neglijat re
zolvarea în termen, totală, a 
izolării conductelor de apă in
dustrială și potabilă din turnul 
de apă, stațiile de compresoa- 

're, galeria de coastă, stalia de 
pompe Dîlja Mare, incintele 
pufurilor auxiliare nr. 1 și 3. De 
asemenea, conductele exterioa
re de aer comprimat n-au fost, 
pînă în prezent, izolate, ceea 
ce atrage după sine riscul în
ghețării acestora.

Dintre cele trei măsuri ne
realizate încă la E.M. Aninoasa, 
una se impune a fi consemnată 
în mod special, cu atragerea 
cuvenită a atenției asupra strin
genței rezolvării ei: amenaja
rea instalațiilor din raza celor 
două Ier icoane Piscu, asllel in
cit să fie asigurate toate con
dițiile de haldare pînă la înce
putul primăverii viitoare.

Referitor la măsurile ncreali- 
zate la E.M. Uricani, șantierul 
T.C.M.M. Valea Jiului, are un 
cuvînt de spus, în privința exe
cutării canalelor de scurgere 
din incinta principală și pune
rii in funcțiune la termen a 
castelului de apă.

Ing. Ioan KOrMOCZKY 
inginer șef. Centrala cărbunelui 

Ing. Traian MtÎLLER

interiorul centralei termice, a 
blocurilor de locuințe, cît și 
canalele termice de legă
tură, au fost executate cu 
pricepere de echipele de in
stalatori — caloriferiști și sa- 
nitariști conduse de Constan
tin Maftei .și loan Sachelarie.

Cele două cazane ale cen
tralei termice din cartierul 
Aeroport V extindere, intrate 
recent in funcțiune vor fur
niza căldură pentru încă 164 
garsoniere din același cartier, 
ale blocului A care se va 
preda în săptămînâ viitoare.

• Continuare în pag. a 2-a.
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cum se va continua imhunătă- 
țin'n acestora. in ; as co pro- 
grrsul științei. Trebuie climi- 
wato căușele c;rre duc la dr- 
ywierea rapidă din punct de 
vedere tehnic a unor produse 
lubricate pr bază de licențe- 
Fsîe necesar ea, alinici cînd se 
«aprobă cumpărarea unei licen
țe sâ șc prevadă și termenul 

punere in producție, râs- 
pwrchTTlr organelor și unităților 

chemate sâ o valori- 
ft*?c,  obligațiile institutelor de 
• ereetaro de a-i aduce perfec
ționări

Exigențele progresului tehnic 
contemporan impun ca organele 
de planificare. Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, 
centralele și grupurile indus
triale din construcția de mașini 
sâ pună un mai maro accent pe 
concentrarea și specializarea 
producției, pr valorificarea a- 
> anta.ielor seriilor mari do fa
bricație. asigurând astfel produ
selor o competitivitate sporită 
V piața internațională. In vi
itorul plan cincinal Va trebui 
să se aibă în vedere profilarea 
industriei constructoare do ma
șini. corespunzător atît nevoi
lor și posibilităților interne, 
cit și cerințelor unei tot mai 
largi cooperări economice inter-

Joacă că fără d trr.-o in mod

tor de activitate nu vom pu
tea obține o îmbunătățire ra-

(
?hnice de

CP 1ricTeată.
el reai înalt ritm de crcș-

ț.r.- — de peste 21 1 a sută —
r ' a cunoaște și în amul viitor
5nd> istria chimicăi: sprorul act»s-
1 -a se va realiza îndeosebi prin
crrș țici de îngră-
șâmtnre. metena’e plastice, ure 
ți fibre sintetice. Deoarece to
varășii de la Ministerul Indus
triei Chimice obișnuiesc să ne 
s ună că <actorul lor are rezul
tate bune, dezvoltîndu-se în 
ritmul cel mai înalt, trebuie 
să subliniem aici câ această 
creștere se datorește investit H-

i. importului de ritilaje.
intrării in producție a noi ca-
parii âti. Siaur, dacă faci inves-
ritii si aduci utilajele cores-
punzatOiare. poți dubla u.șor

a Fără îndoială că și
aceasta eere un anumit efort
din partea celor care muncesc
în această ramură, dar ritmul 
de dezvoltare este determinat 

deosebi de direcția pe care o 
dăm investițiilor. Avînd in ve
dere că industria chimică este 
un sector important în econo
mia noastră si in general în 
economia modernă, noi îi a- 
cardăm o atenție deosebită. in_- 
vrstițiile depășind aici nivelul 
de la aproape toate celelalte 
ministere Dar acest ritm înalt 
de dezvoltare a ramurii impu
ne Ministerului Industriei Chi
mice o preocupare sporită pen- 
•fcTT realizarea într-un timp scurt 
» parametrilor proiectați Ia toa- 
1- ranacitățile existente, pentru 
intrarea la termen în produc
ție- a noilor obiective, pentru 
asigurarea bunei funcționări a 
tuturor instalațiilor. Va trebui 
să se dea o atenție ’mai mare 
întreținerii tehnice a utilajelor, 
sâ se lichideze desele defec- 
țjjini care au loc la marile 
combinate chimice și care pro
voacă serioase pierderi de pro
ducție

Trebuie să atragem încă o da
ta atenția Ministerului Indus
triei Chimice și Ministerului 
Comei țului Exterior de a fo
losi într-o măsură mai mare 
forțele noastre interne și de a 
nu apela cu ușurința cu care 

apelează astăzi la importuri. 
E cunoscut, de exemplu, că Ro- 
jwâaia a fost printre primele 
țări care au produs amoniacul. 
Cu toate acestea, și astăzi noi 
mergem la import de utilaje, 
tehnologii și procese tebnologi- 

pentru fabricarea amoniacu
lui: se pare că avem specia
liști bum in acest domeniu și 
dacă i-am folosi mai bine am 
putea obține rezultate superioa- 
y.- Trebuie să ne gindim dacă 
rus. există si alte domenii ale 
chimiei unde am putea solu
ționa unele probleme cu forțe 
interne, a pelinci mai puțin la 
importuri. De altfel, la Mnwste- 
yirl Industriei Chimice sint ela
borat/- o serie de procese teh
nologice-, unele do ani de zile, 
care între timp sînt puse in 
valoare pe piața internațională: 
};. noi însă ele sînt ținute la 
^documente secrete', dosi nu 
mai constituie un secret pentru 
simeni. în nici un caz pentru 
cei care se ocupă de cercetare 
I oiiier.iuî chimiei. Problema 
valorificării eficiente a cerce
tării proprii în domeniul chi
miei este o probi cm ă deosebit 
de importantă și trebuie să-și 
găsească cit mai rapid rezol
varea corespunzătoare. Trebuie 
să spun că din păcate nici pină 
acum conducerea Ministerului 
Chimiei nu a tras toate con
cluziile și nu a acționat ușa 
cum trebuie în această direc-

In industria lemnului, produc
ția urmează să sporească îndeo
sebi pe seama valorificării ; .ai 
bun/- a masei lemnoase. Minis
terul Agriculturii și Silvicultu
rii, Ministerul Industriei Lem
nului, organc-le silvice și com
binatele pentru industrializarea 
lemnului au datoria să ia mă
suri pentru exploatarea mai ra
țională a fondului forestier; 
trebuie să fie înlăturată cu de
săvârșire practica de a exploa
ta pădurile tinere, abordindu-se 

în viitor ri zonei r greu acce
sibile.

Marote volum tie investiții pe 
cure îl avem de realizat impu
ne sâ acordăm o atenție deose
bită dezvoltării industriei ma
terialelor de construcții. Pentru 
a înlătura in cit mai scurt timp 
râmmeFM in urmă existentă in 
această ramură. în 1970 se pre
vede creșterea producției cu 
13.1 la sută. Trebuie spus că 
. • astă creștere < -sic insuficien
tă față de nevoile economiei 
noastre și st impune ca atît Mi
nisterul Industriei Materialelor 
de Construcții- cit și consiliile 
populare — care încep să ocu
pe un loc important în produ
cerea acestor materiale — să 
găsească noi posibilități pentru 
ca încă în cursul anului viitor 
să se asigure sporirea supli
mentară a producției. Este, de 
asemenea, necesară începerea 
construcției de noi capacități, 
ținînd scama do creșterea con
tinuă a necesarului de materia
le dc construcții în cincinalul 
următor. Trebuie intensificată 
acțiunea de diversificare a sor
timentelor. de introducere în 
fabricație a unor materiale noi 
de construcții, ușoare și efi
ciente

In planul anului viitor se a- 
cordă o- atenție deosebită ramu
rilor industrials care produc 
pentru consumul populației, sa
tisfacerii în condiții tot mai bu
ne a cerințelor oamenilor mun
cii. creării condițiilor pentru 
ridicarea gradului, de confort al 
vieții materiale. Producția in
dustriei bunurilor de consum va 
cunoaște în continuare un ac
centuat proces de diversificare 
îndeosebi prin sporirea sorti
mentelor realizate din materii 
prime existente în țară. între
prinderile Ministerului Indus
triei Vșoarc și Ministerului In
dustriei Alimentare, cit și uni
tățile cooperației meșteșugărești 
și ale industriei locale trebuie 
să se preocupe cu mai multă 
constanță de ridicarea calității 
acestor produse, a particularită
ților lor estetico și de durabili
tate.

Trebuie să dăm mai multă 
independență și autonomie în
treprinderilor din acest sector 
de activitate. Este necesar să 
se creeze condiții organizato
rice. mai cu seamă în cazul 
industriei locale și cooperației 
meșteșugărești, ca unitățile sâ 
poată produce o gad\ă mai lar
ga din sortimentele cerute dc 
populație. Nu trebuie să se mai 
așteote ca din București să șe 
stabilească ce produse trebuie 
să fie consumate la Baia Măre. 
Ia Suceava sau Argeș. Prin 
centralizarea excesivă a planifi
cării s-a ajuns la o uniformizare 
a producției de bunuri dc con
sum. la încătușarea inițiativei 
colectivelor de muncă și poate 
nicăieri ca în acest sector nu 
se impune mai acut să acțio
năm prompt pentru a da po
sibilitate întreprinderilor să-și 
manifeste inițiativa, să producă 
ceea ce solicită populația, ceea 
ce se vinde, ceea ce corespunde 
gustului consumatorilor. Pentru 
unele produse de scrie mică 
va trebui să se renunțe la fi
xarea prețurilor de la centru, 
deoarece oricit de capabil ar fi 
Comitetul de prețuri, îi este im
posibil să stabilească prețul pen
tru toate sortimentele și pro
dusele pe care le cere populația.

Desigur trebuie să avem în 
vedere ca la produsele de serie 
mare, Ia produsele industriei 
mari, să asigurăm planificat sor
timente ieftine pentru aprovi
zionarea populației Dar pentru 
sortimentele produse în cantități 
mici, care satisfac cerințele va
riate ale consumatorilor, tre
buie să dăm posibilitatea or
ganizațiilor producătoare sâ 
stabilească ele prețul, ținînd 
desigur seama de cheltuielile 
de producție și limitînd bene
ficiul. Va exista, astfel, atît po
sibilitatea de a exercita contro
lul necesar, cît și o larga ini
țiativă a unităților producă
toare.

Prin realizarea de către fie
care ramură a sarcinilor de pro
ducție prevăzute în planul pe 
1970. industria noastră socialistă 
își va întări și mai mult po
ziția conducătoare în economia 
națională, își va spori capacita
tea de a valorifica la un nivel 
superior resursele materiale și 
de muncă ale țării, de a satis
face într-o măsură lot mai lar
gă cerințele societății, de a con
tribui la ridicarea gradului de 
civilizație a patriei noastre.

Tn grupele de lucru, precum 
și în plenul Comitetului Central 
s-a acordat, pe bună dreptate, 
o marc atenție problemelor le
gate de creșterea eficienței acti
vității noastre industriale. In
tr-adevăr, mersul înainte al e- 
conomiei noastre socialiste im
pune astăzi — alături de asi
gurarea m continuare a unur 
ritm înalt de dezvoltare — o 
preocupare susținută penlru fo
losirea eficientă. cu randament 
maxim, a^ntregului potențial 
industrial : a materiile» primo 
-i materialelor,, a capacitălilor 
de producție, a forței de muncă.

Tn această ordine de idei, 
una din îndatoririle esențiale 
care trebuie să stea în centrul 
preocupărilor tuturor ministere
lor și unităților economice, ale 
organelor și organizațiilor de 
partid este reducerea consumu
rilor materiale. S-a arătat în 
plenară și s-a spus si. cu alte 
prilejuri că normele de consum 
sînt încă destul dc- largi la 
noi, ducind la utilizarea ncra- 
țională a materiilor prime, ne- 
stimulind introducerea unor teh

nologii superioare. Firește, nu 
se poale spune că in ultimii 
ani. nu s-au obținut unele rea
lizări in economisirea materi
ilor prime, dar acestea sînt în
că departe de a fi epuizat re-*  
zcrvelr existente.

In mod deosebit Va trebui să 
procedăm hotărît la reducerea 
consumurilor de metal. Trebuie 
spus că în comparație cu rea
lizările din alte țâri consumu
rile specifice de metal pentru 
laminate sînt la noi nejustificat 
de ridicate; în industria con
strucțiilor de mașini există mul
te produse la care consumul 
de metal depășește dc două, 
iar cit? o dată de trei ori greu
tatea acestora. La Comitetul E- 
xecutiv, în discuțiile cu minis
terele s-au dat numeroase exem
ple, din care rezultă că în com
parație cu produse industriale 
similare din alte țări, produsele 
noastre sint uneori de peste 
două ori mai grele. Aceasta a- 
rală ce mari rezerve există Iu 
domeniul consumurilor materia
le. Planul pe anul 1970 prevede 
o reducere a normelor de con
sum de metal cu 8 la sută în 
construcția de mașini și 15 la 
sută la lucrările de construcții 
— dar aceste sarcini trebuie 
considerate ca minime. O deose
bită atenție va trebui acordată, 
în toate ramurile economiei na
ționale. acțiunii dc reproiectare 
a produselor realizate din me
tal. revizuirii și perfecționării 
tchr igiilor de fabricație.’Pină 
la definitivarea viitorului plan 
cincinal. Comitetul de Stat al 
Planificării. împreună cu Mi
nisterul Industriei Metalurgice. 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul 
Construcțiilor Industriale vor 
trebui sâ elaboreze un program 
detaliat de măsuri care să a- 
sigurc. începînd cu anul 1971, 
reducerea radicală a normelor 
dc consum, corespunzător per
formanțelor mondiale. Este ne
cesar ca în cîțiva ani. mai-pre
cis în 2—3 ani. să realizăm 
produse comparabile dip toate 
punctele de vedere cu cele si
milare de pe piața mondială. La 
înlăturarea consumului exage
rat de metal trebuie să-și adu
că contribuția și industria me
talurgică, care are obligația de 
a spori producția de oțeluri su
perioare. de a livra industriei 
prelucrătoare profile multiple 
la dimensiuni fixe, corespunză
tor nevoilor concrete ale între
prinderilor.

Cu deosebită energie va tre
bui să se acționeze, de aseme
nea, pentru reducerea consumu
rilor specifice de cocs și lemn 
de mină, unde se face încă mul
tă risipă. Ministerul Industriei 
Met;ilurgice și Ministerul Mine
lor trebuie să asigure pe viitor 
gospodărirea cu mai mare răs
pundere a acestor _ materiale 
pentru procurarea cărora eco
nomia noastră face eforturi 
mari. Tovarășilor de la Hune
doara. care ne-au vorbit de re
zultatele bune obținute. într-a- 
devăr, în. activitatea lor. le-aș 
reaminti totuși întîrzîerea de- 
peste 3 luni a punerii în pro
ducție a cocseriei, ceea ce a 
provocat un serios deficit de 
cocs. Iată de ce este necesar 
să se ia măsuri pentru ca lu
crările acestea să fie realizate 
în cel mai scurt timp_ și in 
bune condiții; in cazul în spe- 
ță, nepunerea în funcțiune se 
datorește de fapt greșelilor în 
executarea lucrărilor. Desigur, 
vina aparține și ministerului, 
rlm- ministerul e în București, 
iar comitetul județean este a- 
colo și trebuie să urmărească cu 
toată atenția desfășurarea lu
crărilor. Șî în industria chimi
că trebuie întărită răspunderea 
pentru economisirea materiale
lor: consumurile înregistrate la 
unele produse chimice depășesc 
pînă la dublu nivelele proiec
tate și alte nivele realizate în 
străinătate. Deși am-importat 
tehnologii moderne care prevăd 
un consum specific redus, pînă 
acum multe din acestea nu au 
realizat consumurile respective. 
De aici și greutățile economiei 
în asigurarea materiilor prime 
necesare. Consumuri ridicate e- 
xistă și în industria materiale
lor de construcții, în industria 
ușoară, precum și în alte ra
muri industriale. Se risipesc, de 
asemenea, prin consumuri exa
gerate. însemnate cantități de 
energie electrică și combusti
bil. Se impune ca Ministerul 
Energiei Electrice, împreună cu 
celelalte ministere și instituții 
centrale, să pună ordine în a- 
ceastă privință, să stabilească 
de urgență măsuri pentru în
cadrarea fiecărei unități în con
sumuri de energie raționate în 
mod strict. Totodată, cred că 
este necesar să atragem atenția 
Ministerului Energiei Electrice 
asupra faptului că în ultimele 
luni- au avut loc o serie de de
fecțiuni în sistemul energetic al 
țării caro nu adus prejudicii se
rioase industriei noastre, în
deosebi industriei chimice — și 
trebui? să- se pună capăt de 
urgență acestei stări dc lucruri. 
Este bine. intr-adevăr, că facc-m 
eforturi mari pentru a asigura 
dezvoltarea ou un pas înainte 
;■ industriei electrice, că am îm
pânzit țara cu o vastă rețea de 
transport al acestei energii, dar 
trebuie, in același timp, să luăm 
măs' ri pentru exploatarea oi ra
țională, pentru a avea denlină 
siguranță in sistemul nostru o- 
nergetic.

Ministerele și organele eco
nomice de îndrumare și con
trol trebuie să urmărească sis
tematic cum se realizează - on- 
su ' ' să ia mă
suri pentru sancționarea aba

terilor de la norme și pentru 
reciiper.-iFCa dc lu cei vinovății 
a pagii Idelor aduse economici 
prin depășirea consumurilor sta
bilite.

Aceasta impune, dc asemenea, 
comitetelor județene de partid, 
organelor do partid din între
prinderi să se preocupe nu în 
general, cu prilejul uno?' con
ferințe sau lecții despre eco
nomie. ci în mod concret, ana- 
lizind situația din fiecare uni
tate și stabilind măsuri eficaCe 
pentru rezolvarea acestor pro
bleme. Eu nu. vreau să se înțe
leagă că sînt împotriva lec
țiilor de economie; dimpotrivă, 
ele sin< foarte necesare, dar tre
buie să trecem de Ia lecții și 
conferințe și la activitate prac
tica. concretă. Numai așa pro
paganda economică își va găsi 
justificarea.

Parale) cu măsurile - pentru' 
reducerea consumurilor speci
fice trebuie să se asigure folo
sirea pe scară mai largă a unor 
înlocuitori; cu toată dezvolta
rea pe care a căpătat-o indus
tria chimică. în folosirea înlo
cuitorilor ea a făcut practic 
pași foarte timizi. Această si
tuație trebuie lichidată fără în- 
tirzicrc.

Ca să fim drepți cu • indus
tria chimică — care are fără 
îndoială în această privință lip
suri deoarece nu introduce în 
fabricație unele licențe și chiar 
procedee proprii de producere 
a înlocuitorilor — trebuie să 
spunem că și alte ministere nu 
vin în întîmpinarea industriei, 
chimice, nu utilizează ca înlo
cuitori o serie de produse chi
mice pe care le fabricăm.

O altă problemă1 căreia tre
buie să-i acordăm o importan
ță deosebită în anul viitor este 
ridicarea gradului de folosire 
a utilajelor, a Capacităților de 
producție a întreprinderilor. Cii 
prilejul întocmirii planului de 
stat pe 1970 a reieșit că in în
treprinderi aparținînd' Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerului Indus
triei Materialelor de Construc
ții, Ministerului Petrolului, Mi
nisterului Transporturilor și în 
alte ramuri ale economiei exis
tă importante rezerve de creș
tere a producției pe baza folo
sirii complete a ca carități lor de 
care dispunem. Nu ne putem 
deol- rn mulțumiți de felul cum 
este folosit în prezent fondul 
do mașini și utilaje pentru care, 
statul nostru investește sume 
considerabile. Este necesar să 
se asigure o încărcare medie a 
mașinilor de cel puțin 2.2—2.4 
schimburi în toate ramurile e- 
conomiei. împreună cu Direc
ția Centrală de Statistică și. 
ministerele, Comitetul de Stat 
al Planificării trebuie să sta
bilească o metodologie precisă 
de determinare și evidență a, 
capacităților de producție., pre
cum și norme unitare de urmă
rire a folosirii' mașinilor și u- 
tilajelor. Organele de planifica
re să nu mai emită repartiții _ 
pentru achiziționarea de mașini' 
în condițiile în care utilaje 
similare stair nefolosite în li
nele întreprinderi sau se utili
zează cu un grad scăzut. Nbile 
organisme economice — centra
lele^ combinatele. grupele de 
uzine — au, un rol deosebit în 
această privință și, cu sprijinul 
ministerelor al comitetelor ju
dețene de partid, vor trebui 
ca în cursul anului viitor să 
pună ordine în acest domeniu.

De importanță majoră pentru- 
realizarea planului economic pe 
anul următor în condiții de efi
ciență sporită este ridicarea 
susținută a productivității mun
cii în fiecare ramură^ în fie
care întreprindere. Pentru 1970 
se prevede ca productivitatea 
muncii să se mărească cu 8.8 
la sută înregistrîndur-se astfel 
unul din cele mai înalte rit
muri de creștere din actualul 
cincinal: în unele ramuri — ca. 
industria chimică industria con-, 
strucțiilor de mașini — sporul 
productivității, muncii va fi și 
mai accentuat. Analiza situației 
din majoritatea întreprinderilor 
noastre arată că și în acest do
meniu există rezerve conside
rabile, ne valorificate. Din cauza 
neajunsurilor în organizarea 
muncii și a producției, multe 
întreprinderi din cadrul Minis
terului Industriei Chimice. Mi
nisterului Industriei Materiale
lor dc Construcții,.. Ministerului 
Industriei Alimentare nu și-au 
realizat în acest an sarcina de 
creștere a productivității mun
cii. In general, trebuie conside
rat negativ faptul că în 1969 
p? seama creșterii productivi
tății muncii s-a obținut numai, 
53 la sută din sporul produc
ției industriale.

Este nevoie ca minislerelo, 
centralele, grupurile industriale 
să acționeze mai hotărît pentru 
folosirea rațională a forței do 
muncă, asigurindu-se ca în fie
care întreprindere numărul de 
salariați să corespundă exact 
cerințelor reale ale producției. 
Exi'lă cadre de conducere din 
economie caro mențin în unele 
întreprinderi salariați peste ne
cesar. în timp ce în alte uni
tăți de producție șl sectoare 
economice se resimte lipsa for
ței de muncă. In industria mk 
nieră. in construcții. în. con
strucția de mașini nu putem 
încă acoperi în întregime nece
sitățile de forță de muncă. SoT 
cietatea noastră, economia ro
mâno; scă în plină evoluție .vsi- 
gură posibilitate de lucru fie
cărui cetățean; este vorba însă 
de nccesit.-itf-a imperioasă, dic
tată de cele mai profunde ra
țiuni sociale, de a repartiza 

forța de muncă in conformitate 
cu nevoile economiei, de a asi
gura ca retribuirea să reflecte 
aportul concret al fiecăruia kt 
îndeplinirea sarcinilor d? pro»- 
chicțfe.

Consiliu) dc Miniștri trebuie 
să intervină penlru a nu se mai 
acorda unităților fond’ de sala
rii suplimentar dorit în stnînsi- 
concordanță cu realizarea pla
nului; depășirea fondului de 
salarii planificat se poate ad
mite numai acolo unde în mod 
efectiv se obțin produse peste 
plan. Nu (te ..producția glo
bală1*.  obținută adesea prin, um
flarea artificială a circuTațioi 
interne avem noVoic — ci dc 
cit mai multe produse fizice, 
necesare satisfacerii nevoilor 
concrete ale economiei și con
sumului. In general. în planifi
carea economică, în evaluarea 
rezultatelor concrete ale ramu
rilor și întroprtnderiTor — și, 
concomitent, în stimularea uni
tăților d’c producție și! a- sala- 
riaților — va trebui să se dea 
prioritate indicatorilor fizici. 
Astăzi, prin sistemul producției 
globale, ajungem la creșteri de 
miliarde pe economie, care nu-si 
găsesc reflectarea în producția1 
fizica, ci numai în circulația 
dc la o întroDrinderp la alta, 
în adăugarea de beneficii — u- 
neori chiar peste plan — și de 
diferite impozite pe circulație; 
în esență fondul de marfă ră- 
mînc însă același. Va trebui să 
punem capăt în modul cel mai 
hotărît acestui sistem de pla
nificare și calcul economic, să 
introducem în'planificarea noas
tră indicatori care să reflecte 
si să stimuleze creșterea efec
tiva a volumului de bunuri 
materiale.

S-a vorbit mult -în ultimii doi' 
ani despre organizarea științi
fică a producției și a muncii 
și. trebuie să spunem. în multe 
locuri s-a și acționat cu rezul
tate pozitive. Trebuie sous însă 
că aceasta nu constituie încă o 
preocupare permanentă a tutu
ror unităților economice. Pentru 
punerea largă în valoare a re
zervelor și posibilităților de 
creștere a productivității mun
cii. de ridicare a eficienței c- 
coriomice, este necesar să se 
analizeze permanent situația 
fiecărui loc de muncă, asigurin- 
du-se adaptarea continuă a or
ganizării producției și muncii 
la cerințele tehnicii și organi- 

’ "zării moderne.
Cabinetele tehnice, care au 

fost create în aproape toate ju
dețele, în scopul oromovării or
ganizării științifice a produc
ției și a muncii, nu trebuie să. 
devină cabinete de propagandă 
șî de conferințe, ci insteumente 
active care să ajute întreprinde
rile în organizarea producției, 
să asigure îndrumarea tehnică^ 
să ofere ajutor șt soluții de or
ganizare mai bună a activității 
întreprinderilor. Numai astfel 
aedste cabinete își vor justifica 
existenta 1 Pentru aceasta se 
impune ca eîe să fie reorgani
zate și trecute treptat pe- oi’in- 
eîoii economice de gospodărire.

Totod'ată. este necesar să ac
ționăm cu mai multă hotărîre 
pentru’ întărirea or dinei șt dis
ci p li if ei in muncă trebuie să 
punem capăt eu hotărîre fluc
tuației forței de muncă, in
disciplinei care se mai ma
nifestă in unele sectoare de 
activitate. Desigur,. îd această 
privință sînt necesare și măsuri 
economice ;■ uoul sistem de sa- 

, larizare pe care îl cunoașteți, 
precum și. sistemul de acordare 
a primelor și gratificațiilor dis
cutat în’ Comitetul Executiv și 
care va fi introdus d.e la înce
putul anului viitor — ce leagă 
acordarea primelor și gra- 
lificațiilor de la sfTrșituI anului 
de creșterea reală a beneficiilor 
obținute ca rezultat al produc
ției fizice — vor crea condiții 
pentru întărirea- srabilit^tii ca
drelor; Ne gîn-diin, de asemenear 
și la alte măsuri economice. 
In același timp trebuie intensi
ficată munca poii'.iiă, activitatea 
sindicatelor și organizațiilor de 
tineret -și luate măsuri hotărâte 
împotriva celor care, prin ac
tele lor, produc dezordine in 
viața întreprinderilor. Există 
norme precise in- această pri
vință' și' trebuie să facem ca 
toii acei care le nesocotesc, 
care se plimba în mod nejuatifir- 
cat de lai o mlffepriirdere la 
alta, sa suporte consecințele. 
Trebuie să punem in modul cel 
mai hotărît capăt indisciplinei’ 1 
Să: creăm o opinie de masă din. 
partea' colectivelor de întreprini- 
derâ împotriva acelora care ge
nerează. dezordinea și indiscipli
na iu producție.

Măsuri pentru mai buna- folo
sire a mașinilor și utilajelor, 
pentru reducerea consumurilor 
specifice și ridicarea producti- 
\ itUții muncit trebuie să se o- 
glindenscăj in reducerea prețu
lui de cost, în obținerea — cu 
aceleași mijloace materiale șl 
bănești — a unui volum sporit 
de producție -șj» de venit net 
Pentru a ilustra însemnătatea 
deesebilă a acestei- probleme 
este necesar să arătăm că în 
anul- 1970 fiecărui procent de 
reducere a prețului de cost, al 
producției industriale îi vor co
respunde economii de aproape 
2,3 miliarde lei. tn toate ramu
rile Lrebuie intensificate preo- 
< upările pentru eliminarea risi
pei, a cheltuielilor neeconomi- 
coase, a imobilizărilor de mij
loace materiale și bănești, pen
tru creșterea vitezei de rotație 
a fondurilor și reducerea conti
nuă a costurilor de fabricație, 
pentru sporirea efectivă — prin 
efort propriu — a rentabilității 

products?». în acest felh indus
tria își. va aduce o toi mac im- 
p<.;rtan4,( contribuție la dezvol
tarea economică șl socială » 
Itirii, la ridic area nlvelwhii rfe 
traf al popornlni.

Tovarăși,

Planul pe anul 1970 cuprind» 
sarcini însemnate și în dome
niu) ugricul tur ii: față de rezul
tatele din acest an, planul pen
tru 1970 prevede o creștere a 
producției agricole globale cte 
peste Hi Ia sulă.

După cum ști|i. agricultura 
deține un loc principal în ac
tivitatea economică a țării noas
tre, în asigurarea producției bu
nurilor de consum și„ îndeosebi, 
a producției bunurilor alimenta
re. Trebuie spus însă, că, fală 
do importanta pe care o arc a- 
ceaslă ramură în economia na
țională-, în ridicarea nivelului 
de trai al poporului, cu toate 
eforturile făcute in cursul aces
tui cincinal, nu ne putem decla
ra salisfăcuți de rezultatele ob
ținute ; totodată, nu putem să 
spunem că am făcut din punct 
de L’edere material tot ceea ce 
ar fi trebuit să facem pentru a- 
ceastă ramură. Dezvoltarea a- 
gricullurii, creșterea producțief 
agricole nu se pol realiza nu
mai. prin conferințe și hotărâri. 
Alocăm înlr-adevăr investi tir 
mari, dar ele sînt încă insufi
ciente penlru a asigura un pro
gres rapid al agriculturii noas
tre. în definitiv, în Menitul na
tional agricultura ocupă aproa
pe a patra parte. Dacă adăugăm’ 
la aceasta și ceea ce se pro
duce în industria alimentară — 
caro se bazează îndeosebi pe 
agricultură’ — și chiar o parte- 
din produsele industriei ușoare, 
vedem că răspunderea pentru 
înzestrarea acestei ramuri este 
deosebit de mare. Or, investi
țiile pentru agricultură se ci
frează în jurul a 12—15 la su
tă. Firește, în anul viilor nu 
vom putea face schimbări nrea 
mari, dosi așa cum s-a stabilit 
la Comitetul Executiv, va tre
bui — pe măsura asigurării con
dițiilor materiale si creării pre
miselor care să ne dea sigu
ranța că fondurile vor fi inves
tite penlru producție — să spo
rim. creditele pentru cooperati
vele agricole. La elaborarea cin
cinalului viitor va trebui să ana
lizăm însă foarte serios situa
ția înzestrării acestei ramuri e- 
conomice. Totodată, trebuie să 
analizăm modul cum sînt folo
site fondurile și mijloacele cu 
care dotăm agricultura, eficien
ta acestora..

Penlru dezvoltarea bazei, leh- 
nico-materiale a agriculturii se 
vor repartiza acestui sector in 
anul viitor peste 11 000 de trac
toare,, dintre care aproape 6 200 
consacrate lucrărilor de legu- 
micullură, pomicultură, viticul
tură și pe terenurile în pantă. 
De asemenea, vor fi livrate 
peste 720 000 tone îngrășămin te 
chimice — substanță activă — 
cu aproape 180 0001 tone mai 
mult d'ecîl în acest an-. Vor cneș-’ 
te- cantitățile de fnsect©fungici
de șf ierbicrde necesare înlre- 
ținerâi culturilor.

Sarcinrfe- ce revin agrrculiurâi 
în 1970 și în anii următori. iin<- 
pun măsuri hotărâte- de utilizare 
rațională a terenurilor agricole 
— îndeosebi a celor arabile — 
de lichidare a manifestărilor de 
risipă și> scoatere nejnstificată 
a unor suprafețe de- teren; din 
folosința, agricolă^ Consiliul de 
Miniștri' va trebui să- reexami
neze normativele privitoare la 
scoaterea terenurilor din. circui
tul aqr.icol^și să ia măsuri pen
lru a asigura păstrarea, și buna 
gospodărire a fondului funciar 
al -4jăriL

In producția vey,etala, princi
pala’ preocupare trebuie să. o 
constituie’ sporirea. recoltelor . 
medii la hectar; trebuie spus' 
că; în comparație cu alte țări 
obținem încă producții insufi
ciente, chiar în întreprinderile 
de stat agricole, care dispun de 
terenuri bune, de mijloace teh
nice și’ îngrășăminte relativ în
destulătoare, de un numan mare 
de specialiști. Pentru a asigura 
recolte ridicate, Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii, îm
preună’ cii Academia de- Științe 
Agricole,, trebuie să; asigure ne- 
întîrziat semințe de mare pro
ductivitate la grâu», porumb, plan.- 
le- tehnice; legume și- alte cul- 
turâu Trebuie spus că în ce pri
vește activitatea dim domeniul 
cercetării ațpicole nu putem, fi 
mulțumiți; reorganizarea, care a 
avui loc recent Lrebuie să ducă 
la. lichidarea rapidă & lipsuri^ 
lor mari; care există în; acest 
domeniu- de activitate. Avem, a- 
proape 8 00Gî de lucrători în a- 
cest sector al cercetării, știin
țifice — socotindu-L și, pe cei 
din; stațiunile experimentale ; ei 
pot și trebuie să acționeze cu 
rezultate mai bune în. această 
direcție. Dispunem în institute 
și stațiuni experimenLale de a- 
proape 60 000 de hectare su
prafață- arabilă, deci de o. bună, 
bază de cercetare și de pro
duci te de semințe selecționate- 
Cu țoale acestea, rezultatele 
sînt nesatisfăcătoare. lată de ce 
considerăm necesar ca in cel 
mai scurt timp — în cursul'aces
tei luni sau ce) mai tirziu în 
ianuarie — să se analizeze se
rios situația împreună cu ca
drele și cercetătorii din dome
niul științelor agricole și- să se 
stabilească măsuri concrete care 
să permită ca știința noastră a- 
gricolă să-și sporească contri
buția la creșterea producției ve
getale și animale. Situația din 
acest an trebuie să constituie 
un serios învă’ămînt; este ctlt- 
noscul că, deși starea timpului;. 
impunea sporirea atc-u|iei lață 
de calitatea lucrărilor agricole, 

în multe cocpci hI»v« și între
prinderi de stat s-a tăriii șimftFă 
o slallvi organizare a 
munci — și aceasta s-a Ir idraa 
în. pteriteri dc F*vollâ;  Este im- 
irerios iu ' t’sar ca in pcrFenvf» 
ce urnieaz.i să acordăm o aten
ție deosebită iivirijirii cuUuril, 
grâului, s.4 'irganr/ăm. operativ 
aplic,uoa în<ir.iș.irninlelor pe sii- 
pratețclf' oiupalo do 
mllltajă, spre a- asigura o bun^ 
rr*<  ofta, rn anul viitor, f'n gene
ral, trebuie să no pr-gătlm in 
mod temeinic do pe acum, din 
aceste limi g,. iauiră, pentru a> 
asigura (tesfășirrarem în condi
ții tot mai liunc a lucrărilor de 
primăvară la toate culturile a- 
gricote.

Deoarece in discutiilb din a- 
ceste zile unrr tovarăși prim- 
seeretarl ai' comil’etelbr jndd- 
tene- de partid’ au ridicat pro- 
blem-a- unei anumite lipse de 
forță de munca iir unele unități 
agricole, crud că - ar trubiri să' 
mai reflecteze dacă; în conoS;- 
liile cînd peste 50 la sulă, din 
populația activă lucrează in a- 
(jrir ultură, există intr-adevăr lip
să d<> forță de muncă sau este 
vorba de lipsuri in organizarea 
și. folosirea, rațională a acesteia. 
Este, știut că in cooperativele 
agricole do producție — ca să 
mă refer doar la acest sector — 
lucrează milioane de oameni. 
La aceasta mai trebuie să adău
găm pe cei peste 66 000 do me
canizatori care deservesc coope
rativele agricole si care, de a- 
semenea, nu s'nt folosiți în mo
dul col mai rațional. Dară ana
lizăm media zilelor-muncă in 
agricultură, în cooperative, ea 
este anul acesta de 1201—125 
de z.ilc pe un cooperator. Și tre
buie avut in vedere și faptul, 
că această medie reprezintă mai 
puține zile efectiv lucrate,, în- 
trucît unele persoane execută, 
într-o zi două .zile-muncă. Ci
frele oglindesc desigur o situa
ție nesatisfăcătoare a folosirii 
forței- de muncă.. La rândul lor, 
mecanizatorii, nu lucrează efec
tiv mai mult de două sule de 
zile pe an, cu toate că primesc 
salariu pe un an întreg. Toate 
acestea, influențează desigur 
negativ a-.imra prețului de cost 
în agricultură.

Fste necesar să se îmbună
tățească în mod radical acti
vitatea în sectorul legumicol, 
pentru a asigura în bune con
diții si în cursul întregului an 
au; ©vizionarea populației, pre
cum <i disponibilităli pentru 
export, Se impune exercitarea 
unui control riguros, ca întrea
ga. prodncțîe de legume planifi
cata neutru anul viitor să fie 
amn' ■ dă ne terenuri: irigate. 
V.-, trebui; ca — atît în earlrul 
întreorinderilor agricole de stat, 
cit si. al coooerativelor agricole 
— să. se organizeze treptat uni
tă'i profilate în producția de 
legume. Totodată*  se inrpune ca 
în întreprinderile de mecaniza
re a agriculturii să se treacă 
la. înființarea de secții speciali
zate pentru executarea lucrărilor 
în legumihuItUBă.

S-au luat în toamna aceasta 
un șir de măsuri, dar vreau- să 
atrag atenția că și în anii tre
cut! am primit asigură : că vom 
avea legume din belșug; pentru 
ca, m anul următor, să se în
registreze t'ot'uși deficiențere

Eu rog pe- tovarăsfr pri m-se
cretari, pe ceilMti tovarăși din. 
judefe prvzen|i; fa această ple
nara, pe tovarășii care se ocu
pă die- ațpicuHură; Ia ComitetuL 
Central, te ConsilTuL de Miniștri, 
la Ministerul Agriculturii șj Srlt- 
xicuiturif să rezolve odată’ a- 
ceastă’ problemă. Avanii toate- 
premisele: ca- problema legumi
cultorii: să- poală fi rezolvată- 
în; bune condiții chiar în an.u! 
care \ine.

Progrese meii rapide este ne
cesar să realizăm' în> ibotehnie, 
în- sensul sporirii electiivelon de 
animale șii ian bună telâ'rii- rase
lor, trecerii tei organizarea de 
uniUați! profilate pentru: crește
rea bovinelor, porcinelor, păsă
rilor, atît în sectorul de stat 
cît’ și’ in cel cooperatist.

Și aici, tGvarăși, facem in
vestiții, eforturi, dar rezultatele 
sînt încă slabe. Există, lipsuri 
serioase in ce privește dezvol
tarea efectivelor, mai gu seamă 
la. vaci; și în ce privește creș
terea porcilor, deși facem in
vestiții mari, rezultatele sint 
încă nemullumiloare. Este nece
sar să- luăm măsuiiL deosebite 
penlru. a. rezolva intr-un timp 
scurt problema dezvoltării zoo
tehniei în tara noastră, Nli e 
un. secret pentru nimeni că o 
agriculLuru modernă nu se poa
te face fără o zootehnie dezvol
tată. lată de ce, ținînd seama 
de creșterea cerințelor consu
mului dt? carne și produse ani
maliere,. se impun nu numai 
eforturi financiare, ci și mă
suri de îmbimătățire a raselor, 
de creștere a productivității, de 
organizare.

O- atenție deosebită tTebuie 
să acordăm irigațiilor. Anul 1970^ 
este hotărîtor pentru dezvolta
rea organizațiilor specializate în 
amenajarea terenului pentru iri
gații.. Extinderea, atît a siste
melor mari de irigație, cil și 
a celor l'ocalb, impune o preo
cupare sporită din partea’ tutU’- 
ror unităților agricole pentru 
exploatarea’ rațională și buna, 
funcționare a acestora. Minis
terul Agriculturii și Silvicultu
rii trebuie’ să organizeze unități 
puternice dotate <u mijloacele 
necesare, pentru buna întreți
nere a- sistemelor de irigații 
și asigurarea funcționării lor la 
parametrii stabiliți în document 
tatiile tehnice.

Trebuie să ne preocupam se
rios de asigurarea cadrelor ne
cesar'? — specialiști și munci
tori — pentru cultivare-’ su- 
praf, tutor ingat,. MiuibLarul A- 
griculturii și Silviculturii nu a 

asigur d prrnwlimr cadreloi de 
rar.tr aven-, lurvnte In- acest sec
tor d-' ,u fin tlate. Trebuie să se 
ia wF'g nl, m Mima aeeasla,' mă
suri |r (’(■ se impun.

In teqălură’ cu problemele a- 
gri< ullurii, așa cum am arătat, 
C oiiiili'tul Executiv a examinat 
șh adoptat, în cadrul unei șe
dințe lărgite, la care au parti
cipai priinii-secrelari ai comi
tetelor județene de partid, un 
ansamblu de măsuri pentru îm
bunătățirea multilaterală a ac
tivității cooperativelor agricole 
de producție.

Ascsl program pornește de la 
cerința ca unități te agriculturii 
noastre cooperatiste sa valorifi
ce mai bine avantajele marii 
producții socialiste, să se dez
volte ca unități- puternice, bine 
consolidate din punct de vede
re economic și organizatoric, cu 
o prodm ție judfcfas profilată ?f 
un înalt grad de mecanizare a 
lucrărilor, capabile să contri
buie în măsură sporită la for
marea fondului central de pro
duse agricole, precum și la ridi
carea veniturilor țărănimii. In 
scopul întăririi răspunderii pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan. în cooperativele agricole 
se va trece, treptat, la organi
zarea» în cadrul acestora a fer
melor de producție cu gestiune 
ec-’nofnică internă proprie. Se 
vor lua măsuri ca secțiile în- 
t ■ ' .d’.’iiIrr de mec ani/- r 5 
funcționeze nemiijlocit în < • hnL 
cooperativelor agricole de pro
ducție, -sub directa îndrumare 
a conchic<’Pi,inr acestora^ Un 
obiectiv principal al măsurilor 
ce se preconizează este îmbu
nătățirea planificării producției,, 
a organizării muncii în coopera
tive, dezvoltarea avutului ob
ștesc al acestora, întărirea soi-, 
ritului colectivist și a discipli-, 
nei în muncă, participarea la 
activitatea do producție a tutu
ror membrilor cooperatori, in
clusiv a conducerii, perfecțio
narea formelor <le retribuire a 
cooperatorilor, încîl veniturile 
«acestora să fio legale direct 
de munca prestat.!, do rezulta
tele ci concrete.

Pentru punerea mai largă în 
valoare a posibilităților de care 
dispune țărănimea avem, de 
asemenea, în vedere de. 
rea acțiunilor inlercooporatisle, 
precum și a unor forme de con
lucrare econYimică între coope
rative și întreprinderile do rtat. 
Comitetul Executiv a adoptat -i 
unele măsuri pentru sprijinirea, 
unităților cooperatiste slab dez
voltate cu cadre, asistență teh
nică. înlesniri financiare, oenlru- 
a favoriza sporirea prod’i'tiet 
acestora și: întărirea lor do a- 
ceastă bază; din punct de ve
dere economic și organizatoric.

Fn cadrul) acestui ansamblu 
de măsuri un foc important îl 
ocupă imbunălălirea activității 
direcțiilor agricole județen-- — 
organe de lucru, de îndrumare 
tehnică, nemijlocită a produc
ției — perfecționarea muncii 
uniunilor cooperatiste care ur
mează- să-și desfășoare «■ t"-i- 
talea sub conducerea direr !ă a 
Comitetului Central și a comi
tetelor jpdefene d’e partid.

Vor fi, de asemenea, luate 
măsuri pentru stimularea iui- 
țiati’vei și răspunderii org^Trefor 
locale fn sporirea producției a- 
gricole. tneepînd chiar din anul 
1970, o parte din produsele ve
getare și animale — îndeosebi 
la carnea de porc, de ovine șf 
păsări, la ouă — care se vor 
realiza peste plan, după în-le- 
plinirea obligațiilor către fondul 
de*  stat, vor cămine la dispo/.lia 
cunsi-lular populare județene. A- 
cesT nlUs de- producție va putea- 
ff folosit pentru satisfacerea ne
voilor de consum in cadrul ju- 
dbiuluîi sau va putea fi schim
bat cu produse agricole, din alte 
județe. Dc asemenea*  organele 
locale vor putea vinde la ex
port produsele obținute supli
mentar, prâic. rînd in schimb 
mărfuri' sau- utilaje necesare în
treprinderilor lor.

Aplicarea, tuturor măsuiilor 
la care rn-am referit, va crea 
condiții penlru un nou avînt aL 
agriculturii noastre cooperatiste 
și creșterea nivelului de trai al 
țărănimii, pentru sporirea con
tribuției- acestui sector la pro
gresul general al economiei na
ționale, al întregii noastre so
cietăți.

Tovarăși.

Actualul stadiu de dezvoltare 
a. economiei noastre impune o 
deosebită preocupare și pentru 
îmbunătățirea activității în do
meniul transporturilor. După 
cum este cunoscut, Vransportii- 
rile feroviare au fost înzestrate 
cu. mijloace modeme. în anul 
următor, acestei ramuri i se 
vor repartiza in<ă 8 700 de va
goane niarfiL 290 de vagoane 
călătorii și aproape 170 de loco
motive Diesel și electrice. Tre
buie spas însă’ că modul in 
care sînt folosite mijtoacele ma
teriale pe care statul le-a, pus 
la dispoziție acestui sector este 
încă nesalisfăcător. Ministerul 
Ttanspoiturilon, împreună uu 
ministerele beneficiare,. Lrebuie 
să> ia măsur.'r enerqlce penlru a. 
curma aci asfâ- situație.;, trebuie 
să se elaboreze un program e- 
șalhnal (nnrin.'înd măsuri pen
tru utilizarea, cit mai raționala 
a vagoanelor, acordînd o deo
sebită atenție creșterii capaci
tății de încărcare si descărca
re a mărfurilor la marile uni
tăți economice, dotării a ’^tora 
cu- instalații de m>■■ ani/nre

Se discută de-mult timp des
pre. necesitatea Mimlnării trans
porturilor incr.ucL-.aLe, dar nu 
se iau măsuri holărite in icest 
segp. Va. trebui . i, inc ă de la

Continuare tn p"<j. a .7 q
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Wopnhfl annhu viitor, Depm- 
ț-awcnln] de aprovizionare teh- 
wico-maleriaJâ din cadru] Co- 
«îiletului dc Stet al Planificfi- 
rir, bnprr-vno cu Ministerul 
TT&nsrHffhirilor și celelalte rni- 
rnslere economice. să asignre o 
corelare mai judicioasă între 
nevoile producției și furniza
rea do maiorii prime și materia
lo. <» stabilească mărfurile care 
an prioritate^in perioada vîrfti- 
1”i de trafic, să emită Tcparli- 
•lii de la producătorii cei mai 
apropiați să ia măsuri pentru 
optimizarea transporturilor.

De altfel, Ministerul Trans
porturilor are si un centru de 
calcul și. după cît am fost in
format, un studiu recent făcut 
-de acesta a arătat că prin op
timizarea transporturilor ]a une
le produse poate fi economisită

Este necesar ca toate ministe-

o 
'OÎT

capacitate de transport de 
ca 10 la sulă. Ministerul

Tr .insporturilor va trebui să fo-
't'i-scă mai bine acest centru

-tte calcul pentru efectuarea
stiidiilor do cTiciență a trans-
po rturiloT.

O importantă problemă de
f»crspectivă o constituie intensi-
fir area transporturilor de măr-

ri pe Dunăre. In această pri-
- ”nîă este necesar ca Ministerul
7Tansporturilor, împreună cu

■miletul de Stat al Planificu-

«in
să prezinte în scurt timp 
'-tudiu amănunțit privind

j '"■irea posibilităților pe care
oteTă transportul pe apă, pen-

tri
T

i crcsl*  rea capacității de 
•ospori fluvial și utilizarea iui

Neajunsuri importante există
s‘: în sectorul transporturilor au-

•n»
parcul fiind folosit, de ase- 

-nca, incomplet; indicele de
losire a parcului auto repre-
îtă la ministerele economice,

«le rotilă, 60—70 la sută față
cel realizat în Ministerul

Transporturi'or, deși nici ran-
mpntul obiinut de acesta nu

paale fi considerat ca uiaxim.

role să asigure, incă în anul
\ iitor. folosirea parcului auto
cel r.ulin la nivelul indicilor
atins i de Ministerul Transpor
lariits ; numai după realizarea
«ros tor indici, unitățile econo- 

vor putea obține în viitor
ai oi mijloace auto. Pentru uti-
li/area mai eficienta a parcu-
lui Emlo osie necesar să ne gîn-
dini la înființarea unor orga-

Liî unire de transport pc
centrale, grupe de întreprin-

■deri, pe orașe eventual, pentru
unitătile situate în cadrul unui 
oraș sau într-o anumită zonă, 
prin concentrarea mijloacelor 
«părtinind unităților respective 
•și folosirea lor rațională.

Planul pe 1970 prevede im
portante sarcini in domeniul 
Investițiilor. în anul'viitor, din 
1 ridurile centralizate ale statu
ării se vor investi 67 miliarde 
tei, din care lucrările de cons- 
Irurtn-mcintaj vor însuma 31 
miliarde lei ,• în afară de aces
tea, se prevede, din fonduri ne- 
cen Lralizate, realizarea unor in
vestiții în valoare de 11,6 mi
liarde lei. Investițiile centrali
zate din fondurile statului vor 
fi repartizate in special ramu
rilor producției materiale,- din 
total, industriei i se alocă or,8 
■la sulă, agriculturii 12,3 la su
tă, transporturilor 113 la sulă.

Pentru realizarea integrală a 
program ului de investiții pe 
T970 trebuie să avem In vedere 
eliminarea unor neajunsuri care 
■dăinuie de mai multă vreme în 
modul de pregătire și execu
tare a lucrărilor pe șantiere, de 
dare in exploatare a noilor o- 
tuertive.

Greutăți serioase in realizarea 
investițiilor provoacă neasigu- 
«area la timp a documentațiilor 
1' hnico-econojnice. Trebuie a- 
■rătal că deși anul acesta pro
iectul planului pe 1970 a fost 
cunoscut cu 6 luni înainte, cre- 
indu-se premise pentru realiza
rea din timp a studiilor te’inico- 
oronomice, nici în prezent — la 
un număr însemnat de lucrări 
noi — încă nu s-au definitivat 
și aprobai indicatorii telinico- 
< -onrimici ; mari întârzieri exis- 
1 i, în această privință, la Mi
nisterul Industriei Chimice, pre
cum și la alte ministere.

Este necesar ca toate minis
terele să ia de urgentă măsuri 
pentru a recupera răminei a in 
urmă, unitățile de proiectare Ju- 
c rind tu un regim de mum a co- 
i' .munzălor nevoilor. Trebuie, 
totodată, apropiată «activitatea 
de proiectare de unitățile eco
nomice, descentralizîndu-se ins
titutele exagerat de mari, i.--e- 
cîndu-se la crearea de secții, 
servicii, -ateliere sau birouri de 
protejare în cadrul r nîralelor, 
combinatelor industriale si trus
turilor de construcții, precum 
șj rie -grupe de proiectări ti pe 
șantiere si in uzine.

Vor trebui luate măsuri ho- 
I - !<• pentru utilizarea pe sc®- 
j-ă largă a prnierlolor tip, -a 
■p • 'telor Tffoh.sibile. In acest 
s*  cn. este necesar te se siabi- 
i< - ă sarcini precise, pc fieca
re minister în parte, prin în
suși planul de stat. Se impune, 
de asemenea, ca, prin lege, să 
se interzică elaborarea șj folo
sirea de proiecte unicate pen
tru acele genuri de lucrări la 
caro ■ xistă proiecte lip.

Este necesar să se continue, 
cu toată botfirlrea, acțiunea de 
redneere a ponderii lucrărilor 
de construclii-montaj in totalul 
investițiilor. Se prevede ca aces
tea reprezinte în 1970 un 
procent de 46,3 la sută, fată 
de 47,0 la sută în 1969; deși 
se planifică o anumită scădere, 
lotuși continuăm să executăm 
con st rn c I i i sup r a d i men si on ale,
greoaie, cu finisaje excesive. în 
anul 1970 se prevede Teduce- 

ree în construcții cu 15 la sută 
a consumului de metal, o redu
cere cu 12 le sută a cansumii- 
nloT de cherestea, precum șt 
reduceri la alte materiale.

O problemă importantă a pia
nului de investiții o constituie 
asigurarea la timp a utilajelor; 
se impimc o preocupare sporită 
pentru a corela livrările — elît 
de pe pi at" internă cit și din 
Import — cu ■necesitățile de 
monte), cu stadiul de execuție 
a clădirilor. Neajunsurile în o- 
cesl domeniu creează mari greu
tăți în realizarea investițiilor, 
duc la imobilizări însemnate de 
fonduri. Este necesar să se re
ducă importurile de instalații 
complexe, ireeîndu-se pe scară 
mai larga la proiectarea lor în 
institutele noastre, urmînd să se 
achiziționeze din străinătate nu
mai părțile de instalații ce nu 
pot li produse în tară.

O alentie sporită" trebuie a- 
cordală scurtării termenelor de 
execuție a lucrărilor de cons
trucții. Se constată tendința ge
nerală a ministerelor, precum 
si a Comitetului de Stat al 
Planificării, de a împinge ter
menele de punere în funcțiune 
a lucrărilor spre sfîrșitul anu
lui. Aceasta este o orientare 
dăunătoare, care duce la o a- 
qlomorare excesivă de cereri 
de materiale de construcții șî 
de forță de muncă, la un volum 
mare de lucrări de construcții 
și montaj — ceea ce creează 
serioase greutăți în îndeplinirea 
planului de investiții și cu deo
sebire în asigurarea punerilor 
în funcțiune. Trebuie să depu
nem eforturi pentru /a scurta 
durata de execuție si totodată 
de a începe în 1970 unele o- 
biective prevăzute pentru 1971.

Ministerul Construcțiilor In
dustriale și consiliile populare 
județene trebuie să ia măsuri 
mai holărîte pentru îmbunătăți
rea organizării muncii pe șan
tiere, pentru extinderea meca
nizării lucrărilor. Pe multe șan
tiere un volum mare de lucrări 
se execută încă manual, deși 
există posibilități pentru a pro
duce în țară o gamă variată de 
utilaje de construcții. Trebuie 
totodată ărătat că nici parcul 
de utilaje cu care sini dotate 
în prezent organizațiile de cons
trucții nu este folosit în mod 
satisfăcător. Pe șantiere persis
tă mari neajunsuri în folosirea 
forței de muncă, dezordine, a- 
baleri grave de la disciplina de 
producție; din această cauză, 
nivelul productivității muncii 
este scăzut. Asemenea stări de 
lucruri trebuie lichidate fără 
întindere, de aceasta fiind răs
punzătoare atît ministerele de 
resort cît și organele locale de 
partid și de stal.

Comitetul de Stat pentru E- 
conomia și Administrația Loca
lă și Ministerul Muncii trebuie 
să se preocupe cu toată răs
punderea de încadrarea organi
zațiilor de construcții din toate 
județele — îndeosebi din cele 
recent înființate — cu ingineri, 
arhitectî și ceilalți specialiști ne
cesari. Nu este admisibil ca, 
după doi ani de la înființarea 
jndetelor, unele din acestea să 
nu dispună încă de cadrele de 
care au nevoie. Tovarășii care 
se ocupă cu această problemă 
nu au acționat cu toată fermi
tatea, nu au luat măsurile cele 
mai enerqice pen tiu a repartiza 
cadrele de care este nevoie în 
judele. Nu se poate conduce 
sectorul de construcții fără in
gineri și arhîtecți, fără organi
zații județene de construcții în
zestrate cu utilajele necesare.

O problemă centrală a acti
vității de investiții o constituie 
asiqurarea punerii la termen în 
funcțiune a noilor obiective, a- 
tingerea cît mai rapidă a para
metrilor proiectați la aceste ca
pacități. Neajunsurile care se 
manifestă în această privință 
se datorează și faptului că nu 
există un sistem riguros de 
răspunderi între proieclanțl, 
•constructori, furnizori de utilaje 
și beneficiari pe întreg parcur
sul realizării investiției. Se im
pune de aceea urgentarea a- 
doptării unor reglementări pre
cise pentru întărirea conlucrării 
dintre toți factorii care parti
cipă la execuția noilor obiecti
ve, pentru creșterea răspunderii 
materiale a acestora și legarea 
nemiilorită a veniturilor lor de 
punerea la timp în funcțiune a 
capacităților de producție, de 
atingerea parametrilor proiec
tați.

Tovarăși,

Doresc să mă refer in con
tinuare la cîteva probleme ale 
activității de comerț exterior. 
După cum este știut, țara noas
tră -dezvoltă colaborarea jp co
operarea cu tarile socialiste 
membre sîtr C.A.'E.TL, cu toate 
statele socialiste, participă ac
rii la diviziunea internațională 
socialistă a muncii: totodată. 
România extinde legăturile sale 
economice sj lehnico-șliințifinc 
cu celelalte state, indiferent de 
orinduirea lor politică, participă 
la schimbul de bunuri mate
riale pe plan mondial. O expre
sie a aenstei activități o consti
tuie creșterea an de an a co
merțului nostru exterior. Pe pri
mele 11 luni ale- acestui an, 
volumul comerțului exterior a 
depășit cu 6.3 la sută nivelul 
realizat in perioada corespun
zătoare a anului trecut, contri
buind la satisfacerea unor im
portante n -voi ale producției și 
consumului, la valorificarea u- 
nci însemnate cantități de pro
duse românești pe piețele ex
terne. Pentru anul x iilor se 
prevede o creștere a comerțu

lui exterior cu 11.5 In șută, din 
care exportul cu 17,1 la sulă, 
iar importul cu 6,2 la sulă — 
urmărindu-sc realizarea unui 
sold pozitiv de circa 320 mi
lioane lei valută. Aceasta im
pune o deosebită atenție pen
tru realizarea și livrarea rit
mică a fondului de marfă des
tinat pieței externe.

Este necesar să luăm măsuri, 
încă din anul viitor, pentru a 
crea noi capacități do produc
ție, pentru a produce sortimen
te noi de mărfuri destinate ex
portului.

Consider că principala pro
blemă asupra căreia este ne
cesar să se concentreze orga
nele economice — atît Comite
tul de Stat al Planificării, Mi
nisterul Comerțului Exterior, cît 
și celelalte organe centrale și 
ministere — este eficiența 
schimburilor noaslre externe. 
Din păcate, preocuparea în a- 
cest domeniu este necorespun
zătoare: din cauza costurilor 
mari ale produselor noastre și 
defecțiunilor în valorificarea lor 
pe piața externă, economia na
țională trebuie să plătească des
tul do scump valuta obținută 
din xînzarea acestor produse. 
Este necesar, do aceea, să se 
acționeze tot mai hotărî! asu
pra ’ cheltuielilor de producție 
și circulație, asupra diferitelor 
adausuri caro încarcă în .mod 
nejustificat costul mărfurilor 
vîndute peste graniță. Se im
pune, în același timp, o preo
cupare sporită pentru a îmbu
nătăți. structura livrărilor pe 
piața externă, punîndu-sc ac
centul pe produsele cu grad de 
prelucrare ridicat. Ministerele 
producătoare. Comitetul de Stat 
al Planificării și Ministerul 
Comerțului Exterior trebuie să 
stabilească subramurile și pro
dusele cu rentabilitate ridicată 
și cu perspective certe de pla
sare la export și. pe această 
bază, să ia măsuri pentru o- 
rientarea corespunzătoare a pro
ducției.

Este necesar ca măsurile sta
bilite privind cunoașterea pre
turilor pe piața mondială, con
junctura pieței și perspectivele 
oi să fie rapid aplicate, atît de 
organele do comerț exterior cît 
și de organele de planificare 
și financiare, care trebuie nu 
numai să facă contabilitate și 
să plătească diferențele de preț, 
dar și să analizeze temeinic și 
să intervină efectiv pentru a 
asigura o desfășurare normală 
a comerțului nostru exterior. 
Totodată, prețurile existente ne 
piața mondială trebuie să fie 
cunoscute de ministerele produ
cătoare, de întreprinderi, de 
centrale, de grupurile indus
triale.

S-a arăta aici — și înir-ade- 
văr așa este — că tovarășii din 
acest sector s-au obișnuit să 
spună că problemele comerțului 
exterior constituie secrete de 
stat. Or, ce secrete sint ace
lea care se referă la un dome
niu hotărîtor al dezvoltării e- 
conomice a țării ? In toată lu
mea. aceste probleme se dezbat 
pe larg în viața economică' Nu
mai cu fraze generale nu pu
tem deveni competitivi. Numai 
analizînd. arătînd, si ce-i bun. 
și ce-i rău. demonstrînd de ce 
unele din produsele noastre nu 
sînt competitive, vom putea să 
punem ordine declină în acest 
domeniu de activitate. Cred că 
va trebui să introducem ca o 
regulă ca tovarășii do Li eomi- 
tetelc județene do partid să 
cunoască buletinul prețurilor de 
pe piața mondială, pentru a 
putea să analizeze cu conduce
rile întreprinderilor cum se 
rreab'zează desfacerea produse
lor 1 a export.

In acest sens. Comitetul E- 
xccutiv a examinat o seric de 
măsuri menite să asigure o mai 
strînsă legătură între rezulta
tele economico-financiare ale u- 
nităților productive și activita
tea lor de import-export, lichi- 
dîndu-se situația do astăzi, cmd 
întreprinderile nu sînt interesa
te să cunoască cît se obține în 
valută pentru mărfurile pe ca
re le produc. In viitor, veni
turile întreprinderilor, inclusiv 
partea din beneficii ce se re
partizează la sfîrșitul anului 
pentru premii și gratificații, vor 
fi legate de încasările ce se 
realizează atît in țară, cît Și îp 
străinătate. Ne gîndim. tovarăși, 
să punem întronrinderilc pro
ducătoare în situația do a se 
ocupa nu numai do producție, 
dar 'și de a ști pentru ce pro
duc, cum se vinde ceea ce fa
brică — așa cum e normal: ele 
trebuie să știe ceea ce produc 
pentru străinătate, cui 'ind și 
cu ce preț desfac produsele. 
Jn raport de prețul pe care îl 
vor obține se vor aprecia și re
zultatele economice ale între
prinderii. Pentru a asigura o 
legătură directă între producție 
si activitatea de comerț exte
rior. chiar de Ja începutul a- 
nului următor, adică de la 1 
ianuarie, ministerele economice, 
centralele și combinatele vor 
răspunde nemijlocit de modul 
in care sînt valorificate pe pia
ța externă produsele lor. In 
felul acesta, ministerele, centra
le)'-. întreprinderile vor acționa 
jn cunoștință de cauză, vor în
țelege că trebuie să-și asume 
întreaga răspundere pentru bu
na desfășurare. a activității e- 
conomice. Desigur, prin aceasta 
r>u trebuie să se înțeleagă că 
Ministerul Comerțului Exterior 
va răspunde mai puțin de des
fășurarea activității de corherț 
exterior. Dimpotrivă, noi con

siderăm că răspunderea lui va 
crește, avînd sarcina să asi
gure îndrumarea și conducerea 
întregii activități dc organizare 
a producției destinau- eKjxii'tu- 
lui, prospectarea piețelor, găsi
rea celor mai corespunzătoare 
căi pentru valorificarea produ
selor noastre peste hotare. Va 
trebui5 de asemenea, întărită 
preocuparea Consiliului de Mi
niștri, a Comitetului dc Stat al 
Planificării și Ministerului Fi
nanțelor, a altor organe do sin
teză, pentru creșterea compe
titivității produselor românești 
pc piața externă, pentru creș
terea eficienței întregii activi
tăți dc comerț exterior.

In cadrul planului pe 1970, 
un loc dc cea mai mare im
portanță -ocupă dezvoltarea și 
perfecționarea activității de cer
cetare care. în condițiile actua
lei revoluții tehnico-șLiințificc, 
exercită o tot mai importantă 
influență asupra producției ma
terialo. In ultimii ani s-au fă
cut unele progrese în orienta
rea cercetării spre nevoile prac
ticii, au fost soluționate o sc
rie de probleme legate de va
lorificarea mai bună a resur
selor materiale, de perfecționa
rea tehnologiilor do fabricație 
și a caracteristicilor tehnice ale 
unor produse — îndeosebi în 
domeniul chimici. industriei 
miniere și petroliere, precum și 
în alto domenii. Totuși sintem 
încă departe de a face din 
știință ceea ce trebuie să fie
— o importantă forță do pro
ducție în dezvoltarea societății. 
•După cum se știe, avem un 
însemnat potențial de corectare
— un marc «număr do cadre, 
o baza materială în -continuă 
modernizare — dar, cu toate 
acestea, rezultatele aclivHăt:; 
do cercetare contribuie încă 
prea >puțin la progresul gene
ral al economiei.

Planul pe 1970 orientează e- 
forturile de cercetare snre o 
serie de probleme de interes 
maior pentru producția mate
rială — cum sînt valorificarea 
unor minereuri metalifere și ne
metalifere, elaborarea unor uti
laje noi'în construcția de ma
șini. în special mașini-unelte 
cu comandă program, fabricarea 
unor noi produse chimice, per
fecționarea unor licențe achizi
ționate. Este necesar ca mi
nisterele. unitătite de cerceta
re, Consiliul Național al Cer
cetării Științifico să ia toate 
măsurile nentru îndeplinirea în 
bune condiții a acestor sarcini, 
pentru aplicarea în producție a 
rezultatelor cercetării, să asigu
re o tot mai strînsă conlucrare 
între cercetare și întreprinderile 
producătoare.

Ani mai subliniat de multe 
ori necesitatea de a scurta du
rata corectării, de a urgenta va
lorificarea rezultatelor sale. U- 
neori chiar brin plan se admit 
perioade foarte lungi, în medie 
de 4—5 ani. pentru finalizarea 
unor cercetări. în timD ce în 
alte țări probleme similare se 
rezolvă în mai puțin de 1—2 
ani. Va trebui ca planurile ac
tivității științifice 'îă conțină 
termene concrete, cît se poate 
mai scurte, cu privire la urth- 
oinalele faze ale cercetării. în
deosebi cele lc,gate de aplicarea 
rezultatelor în producție.

Se impune, do asemenea, să 
se acorde o atenție sporită se
lectării judicioase a temelor de 
cercețarc, corespunzător nevoi
lor reale ale economiei și po
sibilităților de caro dispune ța
ra noastră. Consiliul Național 
al Cercetării Științifico. împre
ună cu comisiile dc ramură, va 
trebui ca — pe baza sarcinilor 
următorului plan cincinal, a o- 
rienlărilor trasate de Congresul 
al X-loa pentru viitorul dece
niu șî examinînd temeinic si
tuația fiecărei unități de cer
cetare — să stabilească direc
țiile de perspectivă cele mai 
corespunzătoare pentru dezvol
tarea activității științifice în 
țara, noastră.

Sporirea eficienței activității 
de cercetare depinde și de îm
bunătățirea organizării unități
lor. dc eliminarea dispersării 
excesive a forțelor care există 
acum în acest domeniu. Totoda
tă este necesar să se lichideze 
formele birocratice, excesul dc 
muncă administrativă ce răpesc 
o parte însemnată a timpului 
oamenilor dc știință, treeîndu- 
se la forme adecvate activită
ții de cercetare, mai simple, 
menite să permită concentrarea 
exclusivă a cadrelor științifice 
asupra corectării pronrin-zise.

De la 3 ianuarie, toate insti
tutele de cercetare, cu excepția 
unora din domeniul științelor 
socialo, vor funcționa pc bază 
de gestiune economică proprie. 
Este neîndoielnic că atunci cînd 
‘fiecare organ economic va plăti 
pentru cercetările, comandate, 
iar cercetătorii vor ști că ve
niturile lor depind de rezul
tatele obținute în producție prin 
aplicarea soluțiilor elaborate, se 
vor crea premise mai bune pen
tru legarea activității științi
fice dc practică. Este necesar 
ca pînă la sfîrșitul anului mi
nisterele de ramură. Consiliul 
National al Cercetării Științi
fice să asigure ca toate unită
țile de cercetare să încheie con
tracte cu întreprinderile si alte 
organisme economice, să ia mă
suri pentru folosirea judicioasă 
a cadrelor și a bazei mate
riale in scopul îndeplinirii o- 
bligațiilor asumate prin con
tracte.

Creșterea în ritm susținut a 
economiei, a gradului ei de 
complexitate, dezveli re;i tutu
ror sectoarelor vieții sociale 

impun sarcini deosebite in do
meniul pregătirii și formării de 
noi cadre dc muncitori, tehni
cieni și specialiști. In anul 1970 
urmează sa fie calificați în școli 
rirca 93 000 dr muncitori, 31! 000 
de cadre medii de specialitate, 
peste 25 000 do special ișt i cu 
pregătire superioară. Aceasta 
necesită atît din partea Minis
terului Invățfimînlului cît și a 
ministerelor si întreprinderilor 
economice, să se ia toate mă
surile yx'nlru pregătirea temei
nică și buna folosire a noilor 
cadre care vor intra în activi
tatea practică.

Trebuie spus că asigurarea 
cadrelor necesare. îndeosebi a 
cadrelor dc muncitori calificați, 
continuă să rămînă una din pro
blemele economice cele mai im
portante pentru anul viitor și 
pentru anii următori. Ministe- 

M'dle, întreprinderile trebuie să 
i'â 'măsUr’i serioase pentru a a- 
sigura într-un timp scurt pre
gătirea cadrelor prin cursuri 
de scurtă durată, prin pregăti
rea la locul dc muncă, pentru 
a realiza atît folosirea deplină 
a capacităților existente, cît și 
înzestrarea cu personal cores
punzător a capacităților ce ur
mează a fi puse în funcțiune.

Tovarăși,

Partidul nostru subordonează 
toate eforturile îndreptate spre 
dezvoltarea economiei naționale 
țelului suprem al societății 
noastre : îmbunătățirea continuă 
a nivelului dc trai al întregului 
popor. Trebuie arătat că holă- 
rîrile Congresului al IX-lea cu 
privire la îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale maselor se 
realizează în bune condiții.

In anul 1969. o dată cu ge
neralizarea noului sistem de 
salarizare, în 16 ramuri ale e- 
conomiei s-au majorat salariile 
între 8 4 și 19,1 la sută: ca ur
mare, un număr dc 2.7 mili
oane salariați au primit veni
turi suplimentare dc ' 2.5 mili
arde lei. iar pe un an întreg 
majorările efectuate reprezintă 
circa 5 miliarde lei.

Planul și bugetul de stat pe 
anul viitor prevăd fondurile și 
măsurile necesare pentru creș
terea salariilor în industria mi
nieră. construcțiile de mașini, 
industria construcțiilor, trans
porturi. circulația mărfurilor, 
cercetarea științifică, instituțiile 
def cultură si artă, rețeaua sa
nitară, sistemul financiar, în 
administrație și celelalte ramuri 
ale economiei. Majorările de sa
larii efectuate în anul 1969 și 
cele prevăzute pentru anul 1970 
duc la sporirea veniturilor a- 
nuâle ale salariaților cu apro
ximativ 10 miliarde lei.

Se prevede, dc asemenea, ca 
în anul viitor veniturile bă
nești ale țărănimii să sporească 
cu circa 1,3 miliarde lei. Potri
vit hotăririlor Congresului al 
X-loa actuala plenară a Comi
tetului Ccntrâl a aprobat ca în
că în anul 1970 să fie majorate 
pensiile țăranilor cooperatori; 
prin aceste maiorări țăranii co
operatori pensionați vor primi 
în anul 1970 în plus aproape 
390 , milioane lei. Avem con
vingerea că această măsură va 
constitui un factor mobilizator 
în activitatea țărănimii coope
ratiste

Partidul și statul acordă o 
deosebită atenție îmbunătățirii 
aprovizionării populației cu 
mărfuri dc consum pe măsura 
posibilităților pc caro le oferă 
economia noastră la ora actua
lă. Planul pe 1970 prevede o 
creștere cu peste 8 Ia sută a 
desfacerilor dc mărfuri prin 
comerțul socialist. însemnate 
sporuri se vor realiza la produ
sele alimentare dc bază — car
ne și preparate din carne, con
serve, produse lactate, ouă, le
gume și fructe. Vor crește, de 
asemenea, în mod substantial 
desfacerile de mărfuri ncali- 
mentare; se va pune un accent 
mai marc pe dezvoltarea și di- 
versificarea prestărilor de ser
vicii pentru populație. Desigur, 
sîntem constienți că unele nevoi 
ale populației nu sînt satisfă
cute în mod optim, dar fără 
îndoială că. pe măsura reali
zării sarcinilor pe care ni le 
propunem, a dezvoltării econo
miei. se vor crea condiții pen
tru îmbunătățirea continuă a 
deservirii celor ce muncesc.
In bugetul pe anul 1970 sînt 

prevăzute creșteri, însemnate și 
la cheltuielile pentru asigurări 
sociale, învățămint, ocrotirea să
nătății și alte acțiuni social-cul- 
turale de cane beneficiază gra
tuit populația; totalul cheltuie
lilor social-culturale se va ri
dica la 36,9 miliarde lei, de- 
pășindu-se cu 2,5 miliarde lei 
nivelul din 1969.

In domeniul invâțămintului, 
planul pe 1970 prevede darea 
în folosință a peste 3 000 săli 
dc clasă — cu 1 270 săli mai 
mult decit s-a prevăzut în -cin
cinal — asigurîndu-se spațiul 
necesar pentru generalizarea in- 
vățămîntului dc 10 ani și cu
prinderea în școli a copiilor in 
vîrstă de 6 ani; statul va chel
tui în 1970 pentru un elev din 
școala de cultură generală circa 
a 330 lei, pentru cel din liceele 
de specialitate — 3 600 lei, iar 
pentru un student — 13 200 lei.

Pentru dezvoltarea rețelei de 
ocrotire a sănătății vor fi date 
în exploatare, in anul viitor, 
circa 3 950 noi paturi in spitale. 
Va continua in ritm susținut 
programul construcției dc locu
ințe. Pentru anul următor se 
prevede să se construiască din 
fondurile centralizate ale sta
tului și din fondurile populației, 

cu sprijinul stalului, 94 730 a- 
partamente.

Organele de partid și consi
liile populare, ministerele eco
nomice, unitățile cooperației tre
buie să acorde în continuare 
o deosebită atenție valorifică
rii unor resurse suplimentare 
în vederea îmbunătățirii apro
vizionării pieței, adaptării mai 
operative a producției la cere
rea de consum, ridicării activi
tății comerciale la un nivel ca- 
litativ superior — pentru a sa
tisface tot mai deplin nevoile 
oamenilor muncii dc la orașe 
și sate. De asemenea, marile 
fonduri alocate de stat pentru 
nevoile social-culturale ale ce
tățenilor trebuie folosite cu 
maximum de eficiență pentru 
a contribui efectiv la îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de 
trai ale tuturor celor ce mun
cesc de la orașe și sate.

Tovarăși.

In continuare vreau să mă 
refer la cîteva probleme legate 
dc perfecționarea organizării și 
conducerii economiei. Conferin
ța Națională a P.C.R. a adoptat 
un ansamblu dc măsuri pentru 
îmbunătățirea structurii organi
zatorice a economiei, perfecțio
narea planificării, a sistemului 
financiar și de credit, a apro
vizionării tchnico-materialc și a 
altor laturi ale activității eco
nomice. Trebuie spus că în a- 
plicarea acestor măsuri organele 
dc stat au dat dovadă de lipsă 
de^ operativitate, intirziindu-se 
din această cauză experimenta
rea și finalizarea lor in prac
tică.

In ultima perioadă s-a trecut 
mai ferm la înfăptuirea măsu
rilor de perfecționare a orga
nizării și conducerii economiei 
naționale. Astfel.- s-au constituit 
centralele, combinatele și gru
purile de întreprinderi — uni
tăți puternice din punct dc ve
dere economic, capabile să va
lorifice mai larg avantajele co
operării și specializării în pro
ducție. De asemenea, au fost 
reorganizate ministerele și or
ganele centrale de sinteză, ur; 
mărindu-se legarea lor mai 
strînsă de activitatea concretă a 
unităților economice.

Acum este necesar să se ac
ționeze operativ pentru ca cen
tralele să preia în mod efectiv 
conducerea activității tuturor u- 
nitătilor subordonate. Se impu
ne. de asemenea, ca ministerele 
și organele de sinteză să dea un 
sprijin susținut și eficace noilor 
organisme create, să le ajute 
să-și organizeze și să-și desfă
șoare munca în condiții cît mai 
bune, să-și îndeplinească^de la 
început atribuțiile cu care au 
fost învestite. Este necesar ca 
în cel mai scurt timp ministe
rele de ramură, împreună cu 
Ministerul Finanțelor. Ministe
rul Muncii și Consiliul Econo
mic, să ia măsuri pentru a a- 
sigura toate cadrele de condu
cere necesare bunei desfășurări 
a activității noilor organisme 
economice.

Trebuie spus, tovarăși, că în
că nu toate ministerele, acordă 
sprijinul necesar noilor orga
nisme economice, că nu în toa
te sectoarele de activitate putem 
spune că acestea au început să 
funcționeze așa cum este -de 
dorit. Rog atît mipiȘtcrefh cît 
și comitetele județene de partid 
să acorde o atenție deosebită 
sprijinirii noilor organisme e- 
conomice. astfel ca acestea să-și 
poată exercita în bune condiții 
atribuțiile, să-și poată îndeplini 
rolul important ce le revine în 
viața economică.

In urma reorganizării - minis
terelor, aparatul administrativ 
s-a redus cu 39 la sută, rcali- 
zîndu-se o economie de peste 
8 500 posturi. Trebuie arătat in
să că, din personalul disponibil, 
la unitățile direct productive, 
și mai cu scamă în județe, s-a 
repartizat un număr scăzut. In 
provincie s-a repartizat numai 
16 la sută din personalul dis
ponibil: intr-o scrie de județe, 
care resimt in mod deosebit 
lipsa dc specialiști, dintre cei 
eliberați din ministere au ahms 
extrem do puțini. A coasta este o 
situație nocorospunzătoare. Noi 
nu reducem personalul ocgpat 
în munci administrative pentru 
ca, pe căi ocolite, să ajungă iot 
în astfel dc munci, ci pentru a 
acoperi mai bine nevoile de ca
dre specializate ale producției, 
pentru a asigura ha cea mai 
marc ;parle a forței de muncă 
să lucreze nemiilocit acolo un
do se creează valorile materiale.

In această ordine do idei, tre
buie de asemenea combătute 
tendințele ce s-au manifestat în 
unele ministere.' de a constitui 
aparatul centralelor, combinate
lor și grupurilor industriale 
prin preluarea unui număr ma
re de socialiști din întreprin
deri — ceea ce poate avoa -e- 
fecte negative asupra activității 
unităților direct productive.

In procesul constituirii noilor 
organisme economice s-au luat 
măsuri -do natură să ducă la 
concentrarea și specializarea 

•producției. Este vorba doar de 
un început, dar care se dove
dește bun și trebuie continuat: 
in felul acesta poate fi realizata 
în condiții mai bune și mai e- 
conomic activitatea dc proiec
tare, întreținere, aprovizionare 
și desfacere, activitatea financi
ară și de planificare. 12510 ne
rațional de a perpetua siările 
de lucruri de astăzi, cînd fie
care întreprindere tindo să 
producă de toate. Atît ministe
rele, centratele și grupurile in
dustriale, cil și organele de par

tid trebuie să acționeze hotărit 
în această direcție, să trea' ă în 
mod ferm la adineirca speciali
zării și cooperării, la asigurarea 
condițiilor pentru realizarea 
producției de scrie maro, cu e- 
ficiență superioară.

In condițiile organizării cen
tralelor, grupurilor induși riale 
și combinatelor, in mod firesc 
întreprinderile sînt degrevate de 
unele activități Este necesar 
însă și pe viilor ca întreprinde
rile să dispună de independen
ța tchnico-economică necesară 
pentru a-și putea desfă- ura în 
mod normal activitatea. Consi
der. de aceea, că înființarea 
noilor organisme economice nu 
numai că nu trebuie să ducă' 
la diminuarea rolului comite
telor de direcție din întreprin
deri, ci,- dimpotrivă, să asigure 
ca, în limita atribuțiilor ce te 
revin, acestea să exercite con
ducerea efectivă a producției, 
să contribuie activ la folosirea 
mai bună a capacităților si a 
forței de muncă, la sporirea 
rentabilității, la punerea largă 
în valoare a rezervelor exis
tente în producție. Este necesar 
ca, în stilul dc muncă al orga
nismelor economice create să 
se încetățenească dc la bun în
ceput metoda și principiul de 
a consulta în mod nemijlocit 
conducerile întreprinderilor în 
toate problemele activității lor. 
în elaborarea și adoptare;; tutu
ror măsurilor și hotăririlor.

Perfecționarea generală a 
structurii organizatorice a e- 
CQnoiniei trebuie să fie urmată 
și de îmbunătățirea corespunză
toare a legislației economice, 
care să asigure cadrul juridic 
adecvat desfășurării în bune 
condiții a --"-tivilății tuturor ve
rigilor.

In actiiiila sesiune :i Marii 
Adunări Naționale urmează să 
fio supuse dezbaterii și aprobă
rii un ansamblu do legi 
de importanță deosebită pen
tru îmbunătățirea activității e- 
conomice și sociale — printre 
care legea de organizare și func
ționare a Consiliului de Miniș
tri, legea contractelor economi
ce, legea organizării, planifi
cării și execuției investițiilor, 
legea organizării activității de 
cercetare științifică. Trebuie să 
fim însă conștienți că actele 
normative nu pot rezolva de la 
sine problemele și că osie ne
voie de o preocupare susținută, 
la toate niy-elolc, pentru perfec
ționarea continuă a activității 
noastre economice. Să luăm, de 
pildă, planificarea; oricit de 
bună ar fi o lege a planifică
rii. ea nu poate oferi decit co
ordonatele generale ale acestei 
activități, principalul constituin- 
du-1 temeinica fundamentare 
științifică, profund realistă a 
planurilor — atît ale întreprin
derilor și centralelor, cît și ale 
ministerelor și economiei națio
nale în ansamblu. Dc multe ori, 
indicatorii de plan nu sînt însă 
stabiliți în urma unui studiu 
temeinic al stărilor de fapt, al 
posibilităților reale ale unități
lor. ci pe baza unor consideren
te generale, a însumării pro
punerilor făcute do întreprin
deri și -ministere. Și mai ne
gativ este faptul că. uneori, în 
c’-.rsn] elaborării planurilor — 
atît la unități și ministere, dar 
și in cadrul Comitetului dc 
Stal al Planificării — nu se 
urmărește cu toată stăruința pu
nerea deplină în valoare a re
zervelor existente. Munca de 
planificare nu este orientată 
totdeauna spre asigurarea unor 
indicatori do eficiență, pc mă
sura eforturilor ce se fac pen
tru înzestrarea tehnică a unită
ților economice; sînt și cazuri 
cînd. chiar prin plan, se admit 
norme de consumuri materiale 
exagerate; nivele scăzute ale 
productivități’ muncii, o slabă 
utilizare a capacităților do pro
ducție. valorificarea necorespun
zătoare a mărfurilor la export. 
Asemenea practici trebuie 
curmate cu hotărîrc. deoarece 
ele transformă planificarea, 
dintr-un important instrument 
al conducerii raționale a eco
nomiei. într-un mijloc de jus
tificare și tdleraro a lipsurilor. 
In munca de planificare nu se 
folosește încă metoda variante*  
lor. atît în faza de elaborare 
a propunerilor — pentru a pu
tea alege din mai multe soluții 
pe cea mai avantajoasă — cit 
și în cursul îndeplinirii planu
lui, pentru a asigura adanlarea 
operativă a economiei la schim
bări neprevăzute survenite. F.stc 
știut de exemplu, că în acri- 
cultură realizările pol să ditero 
foarte mult de ceea ce se sta
bilește initial, și. cu tonte a- 
costea, nu se pregătesc timp 
programe de acțiune pentru a 
face fața unor ipoteze și situa
ții variate.

Și în domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale, problema se 
pune într-un mod .asemănător. 
Un act normativ în această pri
vință va fi neîndoielnic util și 
necesar, dar acesta nu va solu
ționa de la sine dificultățile 
existente în aprovizionarea teh- 
nico-nialerială. I-Iotărîtoarc sînt 
și aici eforturile pentru nomi
nalizarea din timp a producției 
planificate, încheierea de con
tracte și respectarea lor rigu
roasă. reducerea consumurilor 
specifice — de caro am vorbit 
mai înainte — într-un cuvînt. 
măsurile tehnice si organizato
rice de perfecționare a conți
nutului acestei activități.

Do asemenea, in ce privește 
investițiile, noile organisme e- 
conomice trebuie să-și asume 
sarcini tot mai importante în 
acest domeniu. In cadrul dis- 

cuiării planului s-a stabilit ca 
(<«nlralelc și unele întreprinderi 
să preia executarea in regie 
proprie a unor investiții mici 
de dezvoltare. Ministerele tre
buie să analizeze lista tuturor 
investițiilor și să stabilească ce 
vor realiza unitățile economice. 
Jn viitor, chiar și construirna 
unor obiective noi va trebui 
să cadă in sarcina centralelor, 
combinatelor și grupurilor in
dustriale

Va trebui urgentată preciza
rea măsurilor privind îmbună
tățirea sistemului de finanțare 
și creditare, aceste reglementări 
fiind absolut necesare pentru 
bunul mers al activității nodor 
organisme economico. Este ne
cesar sâ se întărească rolul cre
ditului și al controlului finan
ciar, să se sporească răspunde
rea economică a întreprinderii 
pentru modul cum se utilizea
ză fondurile bănești și mate
riale. să se reflecte mai cores
punzător efortul propriu al în
treprinderilor în rentabilitatea 
acestora.

Mergînd pe linia extinderii 
atribuțiilor centralelor, grupuri
lor industriale <i combinatelor, 
a cord î nd u-le drepturi largi în 
executarea unor constri.n-tiL in
vestiții. in realizarea comerțu
lui exterior. în asigurarea a- 
provizionării si desfacerii în in
terior. este necesar su avem în 1 
vc-d'To tcâ totul trebuie să se 
desfășoare conform planului 
central, să răspundă interese
lor generale ale economiei, ale 
societății; ’ toate unitățile tre
buie să acționeze ca eleni nte 
comooncntc ale unui angrenaj 
unitar, pe baz» unui program 
general în vederea progresului 
armonios și rapid al întregii 
economii naționale.

îmbunătățirea activității de 
conducere a economiei no cere 
să luotăm cu toată fermitatea 
împotriva birocratismului. Sub
liniez acest lucru, deoarece, d'si 
s-au luat măsuri pentru redu
cerea substanțială a aparate’ui 
ministerelor și organelor -en
trate, acestea nu se preocupă 
suficient de schimbarea cores
punzătoare a stilul ui de muncă, 
manifestă incă tendința de a re
zolva problemele în virlm.ca 
vechilor concepții și metod» fă
ră un contact strins și nea Mo- 
eit cu unitățile economice, Gnn- 
ducerea centralizată, existenta 

• umu elan Central nu înseamnă 
ca fiecare lucru să se facă nu
mai dună -ce a trecut prin zeci 
•de aprobări. O asemenea prac
tică trebuie înlăturată cu botă- 
rire. Să nu sufocăm activitatea 
vie.a unităților economice, spi
ritul de inițiativă, in noianuri 
de avize, de hirtii: facturii de 
răspundere din ministere și or
ganele centrale nu trebuie să-și 
bazeze munca pe referate, ci să 
meargă jos — în întreprinderi, 
combinate, centrale — pentru- 
a cunoaște nemiilocU realitatea 
si a soluționa concret proble
mele ridicate dc viață, pentru 
•a acorda unită*) ’'-- >m snriiîn 
real si competent.

Trebuie, de asemenea, schim
bată in mod radical optica a- 
supra răspunderii în muncă. E- 
xistă obiceiul amînării la ne- 
sfirșit a rezolvării unor pro
bleme mai complexe; unele or
gane și cadre evită să și asu
me răspunderea pentru diferite 
acțiuni ce intră in competența 
lor, se limitează să facă con
statări, rapoarte, să întocmească 
studii și analize. Nu in felul 
acesta trebuie concepută activi
tatea de conduceri 1 Nu de do
cumente justificative și'acope
riri administrative avem nevoie, 
ci de o muncă vie, crea'.care, 
plină de ră*~  nderc, pentru so
luționarea operativă și temei
nică a problemelor. A tărăgăna 
hotărîrile. deciziile, punerea lor 
în aplicare, a te limita do ir la 
-sesizări" și studii — acesta 
este un mod de a lucra biro
cratic, lipsit dc răspundere. 
Problemele economice sînt de 
așa natură, incit nu permit a- 
mînaro; tergiversarea soluționă
rii lor poate avea implicații 
negative serioase în activitatea 
noastră, poate costa mult so
cietatea. Este necesar ca, în 
afara măsurilor organizatorice 
pe care le-am luat DÎnă acum 
și care sînt fără îndoială bune, 
să schimbăm mentalitatea unor 
cadre cu munci administrative. 
Să introducem mai multă răs
pundere și inițiativă in muncă; 
să dăm mai multă libertate de 
acțiune fiecărui tovarăș pus in
tr-o muncă, dai- să asigurăm 
și creșterea spiritului de răs
pundere al acestuia pentru ac
tivitatea pe care o desfășoară. 
Este timpul să se înțeleagă că 
nu se mai pot soluționa proble
mele cu zeci de avizări. Am pus 
un ministru, i-ani aprobat un 
plan, i-ani dat o răspundere — 
ol trebuie să acționeze, iar dacă 
nu-și îndeplinește obligațiile, să 
sujjorto consecințele. Ani pus un 
președinte de consiliu popular, 
să-i dăm și răspunderi cores
punzătoare. dreptul do a acționa 
și să nu-1 obligăm să vină me
reu la București pentru a cere 
Comitetului pentru Administra
ția Locală aprobări; să-i dăm 
independență in rezolvarea pro
blemelor — firește cu respec
tarea 'legilor țării ale căror ri
gori le va suferi dacă te încal
că. Am creat centrale, combi
nate — trebuie să le dăm po
sibilitatea do a avea inițiativă, 
liliertate de’acțiune.

Discutăm de mult problema 
contractelor: uni primit un pro
iect de lege care de fapt pre
vede să nu se schimbe nimic,

@ Continuare iu pap. a 4 a.
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ca totul să se planifice de sus, 
jar întreprinderea numai să 
semneze contractul, fie că c 
sau nu de acord cu ei. pe baza 
repartiției din plan. Ce fel de 
contract economic este acesta ? 
Unii prim-secretari de comitete 
județene de partid sau miniștri 
au arătat că nu au repartiție 
pentru acoperirea producției — 
dar nu unitățile și ministerele 
trebuie să se ocupe de apro
vizionarea și desfacerea pro
ducției ? Acestea trebuie să în
cheie contractele cu 6 luni sau 
chiar cu un an înainte de înce
perea planului. Planul trebuie 
să se bazeze pe contracte co
respunzătoare capacităților — 
și atunci ol va fi real. Nu tre
buie să se aștepte intii repar
tiția și pe urmă să se încheie 
contractul. Contractul trebuie să 
fie un instrument economic, să 
stabilească relații economice în
tre întreprinderile producătoa
re și consumatoare. Este nece
sar ca cl să prevadă obligații 
și de o parte și de alta, inclu
siv obligații economice și ju
ridice, așa cum prevede orice 
contract. Numai așa se va asi
gura ca întreprinderile să nu 
aștepte din București să li se 
stabilească ce să producă. De
sigur, sînt unele produse care 
trebuie planificate, dar chiar 
pentru acestea întreprinderile 
trebuie să încheie contractul: 
uzinele trebuie să discute cu 
beneficiarii din țară și din străi
nătate. Planul central, planifica
rea economiei nu înseamnă im
punerea unor produse indiferent 
de cerere, ci înseamnă ca în
treprinderile să producă ceea 
ce are nevoie economia, coca 
ce se solicită în interior și pe 
piața externă. In acest sens va 
trebui să se elaboreze legea 
contractelor, care să acționeze 
încă din anul viitor. Vrem ca 
atunci cînd ne vom intîlni cu 
planul pentru 1971. întreprin
derile să nu mai poată spune 
că n-au repartiție, ci să ne 
spună că au încheiat contractele 
și au rezolvat problemele. In 
spiritul acesta trebuie să găsim 
căi de a înfăptui ceea ce au 
stabilit Conferința Națională și 
Congresul al X-lea, și anume 
așezarea activității noastre pe 
baze economice, pe relații c- 
conomice, îmbinind conducerea 
centrală, planul central, cu ini
țiativa, cu libertatea de acțiune 
a producătorilor din toate do
meniile de activitate. Așa vom 
obține succese și vom marca 
noi pași pe calea construcției 
societății socialiste.

Noi am pus cu tărie în evi
dență în cadrul plenarei lip
surile din activitatea noastră, 
nu pentru că lucrurile ar mer
ge în general prost — întrucit 
este știut că, pe ansamblu, e- 
conomia se dezvoltă impetuos, 
avînd un ritm de creștere de 
10,7 la sută, că venitul națio
nal sporește și el într-un ritm 
înalt Dar n-am proceda bine 
dacă n-am dezvălui și lipsurile 
care mai există, ca să putem 
pune astfel și mai multă ordine 
în activitatea noastră, să mer
gem și mai rapid înainte, să 
înlăturăm neajunsurile. Ne 
preocupăm cu toată răspunderea 
să găsim soluții pentru a asi
gura perfecționarea '/continuă a 
activității în toate domeniile, 
accelerarea progresului neîntre
rupt al societății noastre socia
liste. Nu trebuie să ne fie tea
mă să dezvăluim lipsurile, ci. 
dimpotrivă, trebuie să vedem 
că ele sînt inerente muncii oa
menilor — dar nota dominan
tă a activității lor o reprezintă 
realizările, succesele. Trebuie 
să luptăm pentru a înlătura ce 
e rău în munca noastră, să ne 
îmbunătățim necontenit activi
tatea, iar atunci cînd scriitorii 
sau istoricii vor scrie despre 
planul cincinal 1966—1970 vor 
vedea, desigur, nu numai_ lip
surile — pe care noi le arătăm 
deschis — ci ceea ce este e- 
sențial, ceea ce caracterizează 
în mod pregnant societatea 
noastră, progresul ei susținut, 
mersul înainte și creșterea bu
năstării întregului nostru po
por.

Tovarăși,

înfăptuirea obiectivelor stabi
lite pentru anul 1970, asigura
rea perfecționării activității de 
producție în toate ramurile pun 
sarcini de mare răspundere în 
fața organelor și organizațiilor 
de partid, impun creșterea ro
lului lor în conducerea și orga
nizarea vieții economice, în mo
bilizarea largă a oamenilor mun
cii la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Problemele economice la 
care m-am referit trebuie să 
constituie principalul conținut 
al activității tuturor organelor 
și organizațiilor de partid din 
industrie, agricultură, transpor
turi etc., a tuturor comuniștilor. 
Munca politică și organizatorica 
a organelor de partid din între
prinderi și a comitetelor dc 
partid comunale. orășenești, 
municipale și județene se mă
soară in cele din urmă în re
zultatele obținute in îndeplini
rea planului de producție, a 
planului la export, a planului 
de investiții și a celorlalte sar
cini economice. Este necesar ca 
organele și organizațiile de 
partid să concentreze atenția 
colectivelor de muncă, a cadre
lor din economic spre utiliza
rea rațională a fondurilor ma
teriale ' si bănești, organizarea 
științifică a producției, crește
rea calitativă a activității eco
nomice, sporirea eficienței sale.

Sarcini deosebite revin orga
nizațiilor de partid de la sate, 
care trebui-., să militeze neobosit 
pentru dezvoltarea și consolida

rea economică a unităților a- 
gricolc socialiste, pentru întă
rirea spiritului de disciplină și 
ordine in toate intrepi inderile 
do stat și cooperativele dc pro
ducție. să asigure prin întreaga 
lor activitate participarea lar
gă a țărănimii, a tuturor lucră
torilor din agricultură la înfăp
tuirea măsurilor pe caic parti
dul și statul nostru le iau pen
tru dezvoltarea susținută a a- 
cestei ramuri de bază a eco
nomiei noastre naționale.

Fiecare organizație de part'd 
și fiecare comunist trebuie să 
poarte răspunderea pentru mo
dul cum se desfășoară activi
tatea în cadrul unității în card" 
lucrează, să se preocupe per
manent de îmbunătățirea mun
cii proprii și sporirea contribu
ției sale la rezolvarea proble
melor pe care le ridică îndepli
nirea prevederilor dc plan în 
toate domeniile.

O îndatorire importantă a 
organelor și organizațiilor do 
partid este do a sprijini și 
stimula eforturile pentru ridi
carea competenței cadrelor din 
economie, a pregătirii profe
sionale și politice a muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor, a 
tuturor oamenilor muncii — a- 
ceasta fiind o condiție primor
dială a soluționării corespun
zătoare a problemelor tot mai 
complexe pe care le ridică dez
voltarea economiei noastre în 
etapa actuală.

Unii tovarăși s-au .referit la 
necesitatea pregătirii conduceri
lor combinatelor, întreprinderi
lor și chiar a lucrătorilor din 
ministere pentru noile sarcini 
ce le vor reveni. In general 
cred că ar trebui să ne gîndim 
la un program de pregătire te
meinică a conducerilor centra
lelor și noilor unități econo
mice: să organizăm cursuri 
pentru a le ajuta să cunoască și 
să înțeleagă cum să desfășoare 
activitatea: la fel să procedăm 
și cu conducerile de întreprin
deri. do coopeYative. Trebuie 
să acordăm mai multă atenție 
cunoașterii, de către cadrele 
noastre, a problemelor economi
ce. Acesta este un lucru esen
țial pentru buna desfășurare a 
activității, pentru ridicarea ni
velului eficienței economice. Nu 
vreau sâ jignesc pe nimeni, dar 
chiar miniștrii, cadrele centrale, 
noi toți — este necesar să ne 
așezăm să studiem, să facem 
schimb de păreri și să ne clari
ficăm asupra unor probleme 
esențiale ale dezvoltării socia
le și economice: altfel vom lu
cra fără perspectivă, vom re
zolva problemele cu marc greu
tate. Trebuie ca incepînd de sus 
și pînă jos să organizăm un 
program dc discutare și stu
diere a problemelor noi pe care 
le ridică conducerea activității 
economice și sociale.

Dacă problema perfecționării 
capacității de conducere se pu
ne pentru un director de între
prindere, apoi cu atît mai mult 
se pune pentru cadrele înves
tite cu răspunderi superioare. 
Să nu considerăm că numai 
pentru faptul că sîntem comu
niști, mai vechi sau mai noi. 
sîntem capabili să soluționăm 
orice probleme. Dacă nu învă
țăm, nu vom fi în stare să nc 
îndeplinim sarcinile. Cel care 
vrea să conducă o activitate în 
viața socială, să contribuie la 
conducerea societății noastre 
socialiste, trebuie să-și perfec
ționeze continuu cunoștințele, să 
studieze cu rîvnă ! Și activitatea 
de conducere este o știință — 
poate mai importantă decît alte 
domenii ale științei —• deoarece 
pînă la urmă arc repercusiuni 
largi asupra întregii societăți. 
Un cercetător dacă a greșit o 
experiență, poate începe alta. 
In viața socială, în conducerea 
politică, orice experiență se răs- 
fringe asupra vieții întregului 
popor — și de aceea în acest 
domeniu nu se pot admite im
provizații, trebuie o pregătire 
temeinică.

Eu pun această problemă în 
fața Comitetului Central, a 
principalelor noastre cadre de 
conducere, pentru a înțelege că 
este necesar să depunem efor
turi pentru ridicarea continuă 
a cunoștințelor noastre, să în
vățăm permanent, aceasta fiind 
una din sarcinile de bază ale 
tuturor comuniștilor, a tuturor 
cadrelor de partid și de stat, de 
care depinde perfecționarea con
ducerii societății noastre.-

In vederea îmbunătățirii în 
continuare a activității de par
tid, pe baza hotăririlor Congre
sului al X-lea al P.C.R., plenara 
noastră a examinat măsurile 
propuse de Comitetul Executiv 
cu privire la organizarea și 
funcționarea comisiilor pe pro
bleme la Comitetul Central și 
la organele locale de partid. 
Considerăm că adoptarea și 
transpunerea in viață a acestor 
măsuri vor duce la întărirea 
principiului muncii colective șl 
a răspunderii personale a mem
brilor organelor alese ale parti
dului, vor asigura o participare 
mai activă a acestora la dez
baterea șl soluționarea proble
melor care se ridică în diferite 
sectoare de activitate, vor spo
ri capacitatea întregului nostru 
partid de a organiza și conduce, 
cu rezultate tot mai bune, ope
ra complexă a edificării orîn- 
duirii socialiste in patria noas
tră.

Un rol deosebit de important 
in această privință îl va avea 
și aplicarea măsurilor — dez
bătute in cadrul plenarei — cu 
privire la îmbunătățirea consul
tării și informării activului de 
partid, a comuniștilor și’ celor
lalți oameni ai muncii asupra 
activității organelor de partid 
și de stat, precum și asupra 
problemelor politicii interne șl

internaționale a partidului șl 
statului nostru.

Aceste măsuri vor asigura 
cunoașterea mai temeinică de 
către comuniști, dc către toți 
oamenii muncii a hotăririlor de 
partid și de stal, mobilizarea 
lor mai intensă la îndeplinirea 
acestor hotărîri, sporirea spiri
tului lor de inițiativă, vor în
tări forța și capacitatea de ac
țiune a partidului -nostru, legă
turile salo cu masele largi, vor 
contribui la adincirea democra
tici socialiste, la îndeplinirea 
in și mai bune condiții a rolu
lui Partidului Comunist Roman 
de forță conducătoare a socie
tății noastre socialiste.

Tovarăși.

După cum știți, recent a avut 
loc la Moscova întîlnirea con
ducătorilor de partid și dc stat 
din țările socialiste la care a 
participat și o delegație a țării 
noastre. Noi considerăm deose
bit de util schimbul de păreri, 
de considerente și idei care a 
avut loc cu acest prilej între 
reprezentanții țărilor socialiste 
asupra evoluției din ultimul 
timp a situației internaționale, 
asupra problemelor securității 
europene, inclusiv asupra schim
bărilor petrecute în politica 
R.F.G. ca urmare a instaurării 
noului guvern.

Așa cum s-a arătat și în ple
nară, desfășurarea evenimente
lor internaționale confirmă jus
tețea liniei politice generale și 
a activității internaționale a 
partidului și statului nostru, în
dreptate spre întărirea forțelor 
socialismului și păcii, a frontu
lui antiimperialist, spre destin
dere, securitate și colaborare 
între popoare. în pofida politi
cii reacționare a cercurilor im
perialiste, care se străduiesc să 
frineze procesele progresiste ale 
lumii contemporane, se confir
mă neîncetat că principala ca
racteristică a vieții internațio
nale actuale este dată de voin
ța fermă a popoarelor de a ba
ra calea războiului, de a ins
taura o pace trainică pe pămînl, 
de afirmare a unor poziții realis
te în cercuri tot mai largi ale 
opiniei publice mondiale.

In aprecierea situației inter
naționale noi pornim de la 
constatarea că în ultima vreme 
se accentuează tendințele spre 
colaborare între statele cu o- 
rînduiri sociale diferite în sco
pul întăririi securității și păcii. 
Cercuri tot mai largi din Eu
ropa se pronunță pentru înfăp
tuirea securității pe continentul 
nostru. Contactele avute de 
guvernul țării noastre cu mai 
toate guvernele statelor europe
ne ne-au dus la concluzia -că 
sînt create condiții pentru a se 
pune astăzi problema organiză
rii unei conferințe consactate 
securității europene.

Schimbările înnoitoare care 
au loc pe continentul nostru se 
reflectă și în viața politică din 
Republica Federală a Germaniei. 
Recentele alegeri din Republica 
Federală a Germaniei sînt o do
vadă grăitoare a tendințelor 
realiste ce se manifestă în 
opinia publică din această țară. 
Constituirea guvernului Brandt- 
Sheel și programul de politică 
externă și internă enunțat de 
acesta sînt o, expresie a acestor 
schimbări,

începerea convorbirilor din
tre Uniunea Sovietică și Repu
blica Federala a Germaniei în 
legătură cu un acord privind 
renunțarea la folosirea forței 
are o importanță deosebită pen
tru securitatea și pacea pe con
tinentul nostru și în întreaga 
lume. De asemenea apreciem 
pozitiv perspectiva organizării 
convorbirilor polono — vest- 
germane • în legătură cu proble
mele ce interesează cele două 
state.

După cum este cunoscut, Ro
mânia s-a pronunțat și se pro
nunță consecvent pentru norma
lizarea relațiilor dintre țările 
socialiste și Republica Federală 
a Germaniei. în acest spirit, Ro
mânia întreține relații cu- Re
publica Federală a Germaniei 
și se pronunță pentru dezvolta
rea colaborării economice, știin
țifice, tehnice și culturale cu 
această țară, considerînd că a- 
ceasta este atit în interesul am
belor popoare, cît și al tuturor 
statelor de pe continent.

Doresc, totodată, sa mențio
nez în cadrul plenarei, în spi-, 
ritul politicii generale a parti
dului nostru, că România consi
deră necesar să. se realizeze 
recunoașterea de către toate 
statele a Republicii Democrate 
Germane și să se ajungă la re
lații pe baza dreptului interna
țional intre Republica Democra
tă Germană și Republica Fede
rală a Germaniei.

Desigur, tovarăși noi nu ui
tăm nici un moment că în Re
publica Federală a Germaniei 
mai acționează forțe revanșarde, 
neonaziste, dar tocmai acest 
fapt impune să ducem o politică 
care să împiedice dezvoltarea 
reacțiunii, să contribuie Ia as
censiunea forțelor realiste, de
mocratice.

In vederea înfăptuirii securi
tății și păcii noi milităm pen
tru lărgirea și dezvoltarea rela
țiilor dintre toate statele con
tinentului nostru pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, respectului suveranității 
șl independenței naționale, in
tegrității teritoriale și intangi- 
biiității frontierelor existente. 
Numai pe baza acestor princi
pii se poate înfăptui securitatea 
europeană. Realizarea securității 
europene impune tuturor țărilor, 
mari și mici, fără deosebire de 
orînduirea socială, inițiativă, 
realism, receptivitate în explo
rarea tuturor posibilităților pen
tru reglementarea pașnică a 
problemelor în suspensie, pentru 
așezarea pe baze noi, sănătoase 
a raporturilor interstatale.

Participanții la întilnire au

examinat, de asemenea, situația 
din Vietnam, undo continuă răz
boiul provocat do S.U.A. — răz
boi ce reprezintă o serioasă ba
rieră in calea destinderii, a nor
malizării șiluațioi inlernaționa- 
ic. Solidar cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez, poporul 
român își alătură glasul tuturor 
celor care cer încetarea agre
siunii din Vietnam, respectarea 
independenței și suveranității 
poporului vietnamez. Pentru a 
se ajunge la soluționarea paș- 
pică n conflictului din Vietnam 
considerăm că este necesar ca 
S.U.A. să-și retragă toate tru
pele, să se asigure formarea 
unui guvern de coaliție care să 
permită dezvoltarea democrati
că independentă a Vietnamului 
do sud.

Laolaltă cu celelalte popoare 
ale lumii, poporul român își ex
primă profunda îngrijorare în 
legătură cu perpetuarea atmos
ferei de încordare din Orientul 
Apropiat, care afectează în mod 
negativ situația internațională șl 
menține un serios focar dc pri
mejdie de război. Noi conside
răm ca o necesitate imperioasă 
să se facă totul pentru stinge
rea acestui conflict, acționîn- 
du-se pentru înfăptuirea rezo
luției Consiliului dc Securitate 
din 1967; este necesară retra
gerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, respec
tarea dreptului la existență, in
dependență și integritate teri
torială. a fiecărui stat, rezolva
rea problemei populației pales
tiniene, ceea ce ar corespunde 
atît intereselor popoarelor din 
această regiune cît șl cauzei 
generale a păcii și securității 
internaționale.

Lucrările întilnirii de la Mos
cova au reprezentat o manifes
tare importantă a colaborării șl 
prieteniei dintre țările socialiste, 
o contribuție prețioasă la cauza 
unității lor. Țările participante 
și-au afirmat dorința de a dez
volta- schimbul de păr,cri și 
consultările în problemele ma
jore ale vieții internaționale, în 
lupta pentru salvgardarea păcii 
mondiale.

Țara noastră consideră că 
pentru rezolvarea complicatelor 
probleme internaționale care 
înfruntă lumea contemporană și 
pentru asigurarea dezvoltării li
bere, fără nici o îngrădire, - a 
fiecărui popor, este necesar ca. 
toate statele, mari și mici, să-și 
unească eforturile și să acțio
neze în spiritul răspunderii fa
ță de destinul și interesele ma
jore ale umanității. în acest 
spirit va milita neobosit Româ
nia, dezvoltîndu-și continuu re
lațiile cu toate statele, atît din 
Europa cît și de pe alte conti
nente. Țara noastră nu dorește 
să aibă o poziție pasivă față, de 
marile probleme internațiojțaîe 
actuale; ea este și va fi întot
deauna un factor activ în ma
rea bătălie a popoarelor, a for
țelor progresiste pentru pace, 
pentru destindere, pentru secu
ritate. în acest fel ne îndepli
nim misiunea de comuniști, no 
achităm de datoria fața de pro
priul popor și față de întreaga 
omenire.

Cerințele luptei pentru pro
gres social și pace în întrea
ga lume impun mai mult ca ori- 
cînd intensificarea eforturilor 
pentru refacerea și dezvoltarea 
unității dintre țările socialiste, 
a unității mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale de care 
depind creșterea forței și coe
ziunii tuturor Torțelor antiimpe- 
rialisle, înfăptuirea aspirațiilor 
înaintate ale popoarelor. Noi 
considerăm, de asemenea,, că 
întărirea unității fiecărui partid 
este o condiție a forței și uni
tății mișcării antiimperialiste in
ternaționale. Credincioase liniei 
lor politice internaționaliste, 
Partidul Comunist -Român, gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia vor milita și în viitor 
pentru a-și aduce contribuția la 
consolidarea unității țărilor sis
temului socialist mondial, a so
lidarității dintre detașamentele 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, la întărirea 
continuă a coeziunii și forței 
de luptă a marelui front anli- 
imperialist, în interesul cauzei 
socialismului și păcii în întrea
ga lume.

Tovarăși,

Prin multitudinea problemelor 
dezbătute, prin hotărîrile adop
tate, actuala plenară a Comi
tetului Central are o importan
ță deosebită în activitatea des
fășurată de partidul nostru.

Perfecționînd munca in toate 
domeniile, înzecind eforturile 
celor aproape două milioane dc 
comuniști din patria noastră, 
mobilizînd activ masele largi 
ale celor ce muncesc de la o- 
rașe și sate — care urmează 
cu încredere și abnegaȚie po
litica partidului — să fac.em ca 
toate sarcinile ce ne stau în 
față să prindă viață, astfel in
cit ultimul plan anual al cinci
nalului să fie îndeplinit cu suc
ces, mareînd înfăptuirea deplină 
a mărețului program trasat de 
Congresul al IX-lea și pregă
tind totodată condițiile nece
sare trecerii la realizarea hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea al 
partidului.

Ne exprimăm încrederea că, 
punîndu-și în valoare elanul șl 
energia creatoare, eroicul nos- 
tru popor se va dovedi șl de 
acum înainte la înălțimea mi
siunii sale istorice de făuritor 
al societății noi, socialiste- în 
România, va asigura prin mun
ca sa neobosită înflorirea con
tinuă- a României socialiste. 
(Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu a fost subliniată 
în repetate rînduri de parti- 
cipanții la plenară cu aplau
ze puternice, exprimînd apro
barea deplină față de măsu
rile preconizate și hotărîrea 
fermă de a asigura transpu
nerea lor in viața).

SPORT
Secția de fotbal a C. S. „Jiul“ 

Petroșani și-a „cînîărit“ 
roadele muncii

La clubul C.C.P. a avut loc 
ședința dc analiză a secției dc 
fotbal a C.S. „Jiul" Petroșani. 
Tovarășul prof. Mircea Pascu, 
secretarul C.S. „Jiul", a pre
zentat darea dc scamă privind 
activitatea secției de fotbal, 
după care antrenorii Tilus Ozon 
și Emil Ciurdărescu și-au ex
pus referatele asupra modului 
de comportare a echipelor pe 
caro le antrenează, au făcut 
scurte caracterizări nominale ale 
jucătorilor, au propus unele 
măsuri pentru retur. Au urmat 
discuții amănunțite, în contex
tul cărora, jucători și cadre do 
conducere a mișcării fotbalis
tice’ din municipiu și județ au 
apreciat comportarea bună a 
echipei Jiul în turul campio
natului diviziei A, au socotit ca 
echipa de tinetei arc posibili
tăți mai mari decit cele valo

rificate pînă acum, au reclamai 
unele măsuri organizatorico șl 
unele aspecte privind baza ma
terială sub cerințele fotba
lului modern.

Tovarășul Mircea Miron, vi
cepreședinte al C.J.E.F.S. Hu
nedoara a aprobat, cu unele 
rezerve, materialele prezentate, 
și-a declarat mulțumirea pen
tru onorabilul loc 5 ocupat dc 
Jiul la sfirșitul turului campio
natului, a dat unele lămuriri șl 
a făcut unele recomandări utile 
privind munca de viilor a sec
ției de fotbal a C.S. Jiul Pe
troșani, subliniind necesitatea 
de a se acorda o atenție mal 
mare echipelor do copii, juniori 
și de tineret — rezerve.

Vom reveni cu amănunte în
tr-un număr viilor al ziarului 
nostru.
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POPICE
Utila jul Petroșani și Jiul Petrila — 

în finala „Cupei 30 Decembrie"
Competiția de popice dotata 

cu „Cupa 30 Decembrie" se 
apropie de sfîrșit. După dispu
tarea restanței dintre Jiul Pe
troșani și Preparația Petrila, cîș- 
tigată de prima echipă cu o 
diferență de 230 p.d., în zilele 
de 12—14 decembrie au avut 
loc în.tilnirile dintre Jiul Pe
trila — Jiul Petroșani și Mine
rul Vulcan — Utilajul Petroșani 
(tur-retur). în general, partide
le s-au încheiat cu rezultatele 
scontate, echipele Utilajul și 
Jiul Petrila calificîndu-se în 
etapa finală a competiției, fina
lă ce se va disputa în zilele dc 
19—21 decembrie. Dar să redăm 
cîteva aspecte de la cele două 
întîlniri din semifinale:

Jfu/ Petrila — Jiul Petro
șani 4 924 p.d. — 4 409 p.d. 
Cele 515 p.d. — diferență cu 
care s-a încheiat întîlnirea din
tre cele două formații — nu 
pot fi comentate deoarece Jiul 
Petroșani este debutantă în a- 
ceaslă competiție ca și în cam
pionatul municipal. Dar rezul

tatele obținute de Jiul Petro
șani în turul campionatului mu
nicipal i-au permis totuși să 
opună o rezistență dîrză valo
roșilor jucători de la Jiul Pe
trila. S-au remarcat Eusebiu 
Schillinger și Ladislau Delaipia 
de la Jiul Petroșani, Rudolf 
Cosma, Mihai Torok și loan 
Torok de la Jiul Petrila.

Utilajul Petroșani — Minerul 
Vulcan 4 798 p.d. — 4 558 pd. 
în prima manșă, disputată la 
Petroșani, meciul a fost echili
brat, vulcSnenii dînd o ripostă 
dîrză jucătorilor de la Utilajul. 
Totuși, Utilajul a cîștigat în
tîlnirea la o apreciabilă dife
rență de puncte. Și manșa a 
doua, disputata la Vulcan, s-a 
terminat tot cu victoria Utila
jului la o diferență de 127 p.d.

în urma acestor rezultate, 
Utilajul Petroșani și Jiul Pelri- 
la s-au calificat în'finala com
petiției de popice dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie".

A. SLĂBII

Absolut toate măsurile luate 
în cadrul pregătirilor de iarnă 

trebuie să fie rezolvate
de urgență !

0 Urinare din pag. 1.

E.D.M.N.-ul posedă, am vă
zut, un „balast" do cinci lucrări 
realizate sub 50 la sută. Majo
ritatea (patru) se referă (au
ziți!) la repararea... acoperișu
rilor. Deci, zăpada mai lipseș
te acum !.... Ce-o să ne facem 
într-o atare situație (posibilă) 
cu casa mașinii de extracție a 
puțului auxiliar, clădirea admi
nistrativă din incinta principa
lă, puțul do aeraj nr. 2, cu baia 
muncitorilor, căreia nici spațiul 
nu i s-a mărit, cum fusese pro
misiunea ? Să adunăm fulgii CU 
lopata ?

în ceea ce privește U.U.M. Pe
troșani, ce credeți că include 
„nostul" măsurilor neîndeplini
te pină la ora prezentă ? fată • 
săparea puțului pentru captarea 
apei necesare răcirii compreso
rului (termen — 30 noiembrie, 
lua ți aminte I Se transmite că 
„serviciul va termina în timp 
util". Cum vine asta?l); con
fecționarea unei uși metalice, 
montarea a cîte 2 chiuvete în 
atelierul de bobinaj, respectiv, 
în hala nouă de debitare („de 
procurat materialul trebuin
cios"... — se spune. Dacă in ca
zul acesta n-avem, apoi...). Știți 
ce „telegramă" a sosit de la 
uzină? Măsurile cu pricina 
„sînt în atenția noastră și nece
sită luarea de... măsuri, în con
tinuare, pentru accelerare"... 
Dar un accelerator pentru acce
lerarea măsurilor o exista ?

O vădita neglijență, o trata
re .cu superficialitate a proble
melor privind eliminarea nere
gulilor din flux pentru funcțio
narea normală a preparatei in 
perioada iernii au manifestat 
factorii responsabili in această 
privinjă de la Coroești. Să 
enumerăm cîteva din lucrările 
neatacate (s-o aștepta sfirșitul 
vremii zăpezilor?); curățirea 
drenului (excavatoarele îs ocu
pate...), închiderea culoarului de 
benzi 0—95, 1—2, spre silozu
rile dc bruți cu un paravan.de 
tablă și ușă de trecere, acoperi
rea cu tablă a camerei de ac
ționare de la decantorul nr. 3, 
acoperirea benzilor plănaritoare 
pentru protejarea contra zăpezii. 
Se invocă, mai ales, lipsa de

tablă de I min... Oare numai 
lipsa de tablă justifică \icre- 
zolvarea măsurilor ? Cunoaștem 
faptul că o bună parte din e- 
fectiv a fost concentrat p«» e- 
xecutarea unor lucrări de am
ploare pentru asigurarea creș
terii siguranței in funcționare 
a instalațiilor. Și, totuși, tre
buia găsit mijlocul de a reali
za și aceste obiective care nu 
afectează, zice-se, deocamdată, 
prea mult mersul preparat,ei. 
Dar ele lot nereguli ram in. po
sibile surse de neplăceri. și 
altcineva, din afară, sîntem coii- 
\ inși că nu va veni să le re
zolve.

Că la preparația Petrila, mo
dificarea acționării la doc mio
rul nr. 5 nu s-a efectuat in <i 
din cauza neprlmirii axului rme 
trebuie strunjit la U.U.M I’.. "’ai 
credem dar faptul că nu s-a 
găsit locul adecuat de amplasare 
in scopul executării canalului de 
zgură pentru curățirea locomo
tivelor, asta mai poale avea 
justificare rațională ?

în Valea Jiului iarna a în- 
tîr/.iat, ceea ce favorizează asi
gurarea procesului normal do 
lucru la exploatările miniere șl 
preparații. însă, zăpadă va mal 
cădea, gerul va veni I Iată de 
ce se impune luarea tuturor 
măsurilor, pe toate liniile, ca 
nerealizările semnalate să lie 
eliminate cît mal repede, asi- 
gurînd in cel mai scurt timp 
posibilitatea raportării îndeplini
rii integrale a planului de pre
gătiri de iarnă întocmit. So 
știe că programul lucrărilor a 
fost dezbătut bilunar, biroul exe
cutiv al Centralei cărbunelui, 
analizînd situația în diverse e- 
tape. Problemele au fost urmă
rite și dc Biroul comitetului 
municipal de partid, care a 
atras atenția în mod Insistent 
și periodic pentru a se respec
ta data de 1 decembrie a.c. 
cînd trebuiau realizate toate 
prevederile în această dlreo,-e. 
Totuși, se constată că unele 
unilăfi au tratat cu mai oulin 
simt de răspundere acest as
pect. al aclivităjii lor. Nu s a 
răspuns cum se cerca insistent 
jelor. in mod urgent este ne
cesar. prin urmare, să se id 
toate măsurile de remediere.
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Marti 16 decembrie

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor: Uni- 
versal-șotron.

18.30 Gimnastică. Cupa In- 
terviziunii. Transmisiune 
de la Berlin.

19,00 Telejurnalul de seară.

19.20 La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.

19.30 Atomul — această ne
cunoscută.

20,00 Reflector.

20,10 Filmul artistic: „Testa
mentul unui pașă".

21,40 Arte frumoase. Prin ex
poziții.

22,00 Telejurnalul de noapte.

22.20 Actualități literare.

22,45 Ritm — muzică ușoară.

23,05 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I : 5,05 Mu
zica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități ; 9,30 Viața 
cărților; 10,05 Rîușor poves
titor — muzică populară; 
10,30 Vreau sa știu,- 11,05 
Muzică ușoară de Emanoil lo- 
nescu; ll,4fl Sfatul medicu
lui ; 12,00 Succese ale mu
zicii ușoare în interpretări 
orchestrale; 12,30 întilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,10. Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 Cîntă 
Gigi Marga și Jean Păunescu ,- 
13,45 Cîptece populare,- 14,00 
Caleidoscop muzical; 14,50
Formația 'de muzică populară 
din comuna Vad, județul Ma
ramureș ; 15,20 Din cîntecele 
popoarelor; 15,30 Compozito
rul săplămînii ; 16,20 Melo
dii populare executate la mu
zicuță ; 16,30 Consultație ju
ridică ; 16,40 Un clasic al
muzicii corale românești. Ion 
Vidu; 17,05 Antena tineretu
lui ; 17,30 Soliști de muzică 
populară ; 18,30 O melodic pc 
adresa dv.,- 19,00 Gazela ra
dio ; 19,30 Săptămîna unui

meloman ; 20,10 Cîntă Ioana 
Radu; 20,25 Zece melodii pre
ferate ; 21,00 Lectură drama
tizată ; 21,30 Moment poetic; 
21,35 Recitalul serii — Ma
ria Toldy : 22,20 Sport; 22,30 
Pentru magnetofonul dv.; 
23,00 Concert de muzică u- 
șoară; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II : 6,00 Pro
gram muzical de dimineață; 
8,10 Tot înainte; 9,00 Cîn- 
tece populare interpretate de 
Ștefan Lăzarescu; 9,30 Piese 
corale de Liviu Comes; 9,45 
Fragmente din opera „Cosi 
fan tutte" de Mozart; 11,00 
Muzică populară; 11,30- Piese 
de estradă; 12,15 Concert de 
prînz ; 13,30 ‘Unda veselă;
14,03 Auzite din bălrîni — 
muzică populară; 14,30 Me
lodii de Aurel Giroveanu ; 
15,00 Mari interpreți de ope
ră; 15,30-Cîntă Giulli Cio- 
heli; 16,20 Actualitatea muzi
cală ; 17,00 Călătorie muzi
cală ; 18,00.-.Cinci stele în re
cital ,- 19,30 Meridiane lirice,- 
20,15 Teatru radiofonic: Po
dul Iui Albert, de Tom Stop-, 
pard; 21,19 Trei piese pen-*  
tru orchestre dc coarde de 
Constantin Silvestri; 22,00
Canțonete celebre ; 22,20 Mu
zică de jazz; 23,05 Discuri 
rare; 24,00—1,00 Festivalul 
muzical internațional — Bor
deaux 1,969.

Miercuri 17 decembrie
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Testamentul dr. Ma
buse ; Republica: Crăci ud cu 
Elisabeta ; PETRILA : Prințul 
negru; LONEA — Minerul: 
Să nu ne despărțim; VUL
CAN : Week-end cu Anna; 
LUPENI — Muncitoresc : Pre
miere strict secrete; Cultu
ral : My Fair Ladv, seriile I 
și II; URICANI: -Valea ,- 
PAROȘENI : Sfirșitul agentu
lui 40.

Ieri, temperatura aerului la 
Petroșani a oscilat între mi
nus un grad și plus un grad, 
iar la Paring între minus 8 
grade și plus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține instabilă, cu cerul aco
perit. Se vor semnala preci
pitații sub formă dc lapoviță 
și ninsoare. Temperatura in 
ușoară scădere.

BBBBaBBoBBBBeaBBBBBBaBBaBaBBBBaBaaQaQBaa£BBBBBBBBBBBBBaBaBBBBBBeBSXB

TELEGRAME EXTERNE
LucrăriSe Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 15 — Corespon- 
dentul Agerpres C. Alexandroa- 
ie,' transmite : Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat cu 85 
de voturi și 11 abțineri o rezo
luție prin care cere Comitetului 
pregătitor al celei de-a doua 
decade a dezvoltării — 1971 — 
1980 — să definitiveze în pri
ma parte a anului viitor un 
proiect preliminar privind mă
surile necesare pentru promo

varea și coordonarea acțiunilor 
internaționale în domeniul dez
voltării. Subliniind necesitatea 
respectării acestui, termen, ;■ ■- 
zoluția „ia cunoștință-cu îngri
jorare de lipsa de progres in 
direcția realizării unui acord 
asupra măsurilor politice des
tinate îndeplinirii obiectivelor 
celei de-a doua decade a dez
voltări i“.

Plenara Comitetului Central 
al P. S. U. G.

BERLIN 15 — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju. transmite: 
La Berlin a fost dat publicită
ții comunicatul cu privire la 
cea dc-a 12-a Plenară a Comite
tului Central al P.S.U.G. Par- 
ticipanții au discutat și apro
bat raportul Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., prezentat dc 
Werner Jarpwinski, membru su
pleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.

A fost, de asemenea, discutat 
și aprobat raportul cu privire 
la planul de stat și bugetul pe 
anul 1970, prezentat de Gunter 
Mittag membru al Biroului Po

litic al C.C. al P.S.U.G.
Plenara a aprobat activitatea 

delegației R.D. Germane la 
întîlnirea conducătorilor de 
partid și de stat din R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.P. Polonă, Republi
ca Socialistă România, R.P. Un
gară și U.R.S.S. care a avut loc 
la Moscova în zilele do 3 .și 4 
decembrie.

In cadrul lucrărilor Plenarei 
a luat cuvîntul Walter Ulbriyhț, 
prim-secrelar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane.

Moratoriul pentru Vietnam
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

In cadrul „moratoriu lui pentru 
Vietnam", la Oceanside (statul 
California), unde se află una 
din cele mai mari baze militare 
ale infanteriei marine america
ne, a avut loc o puternică de
monstrație împotriva războiului

din Vietnam. Aproximativ 3 500 
de persoane au manifestat, ce- 
rind Administrației încetarea 
războiului și retragerea trupelor 
americane din Vietnam. ' Împo
triva participanților hi mani
festație a intervenit un detașa
ment al infanteriei marine. 
Cîteva persoane au fost rănite.
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