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Cuvintarea tovarășului

Sărbătoarea

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.

Conferința pc țară a cadre- 
k>r de conducere și a reprezen
tanților oamenilor muncii din 
(hdustrie și construcții se înscrie 
6a un eveniment dc importanță 
deosebită in viața economică și 
socială a țării, constituind o ex
presie elocventă a democrats 
mulpi orînduirii noastre socia
liste. a participării maselor largi 
populare la făurirea conștientă 
a destinului luminos al Româ- 
n.i-i socialiste (Aplauze puterni
ce, prelungite). A devenit, după 
cum se Știe, o practică perma
nentă a conducerii partidului și 
statului nostru de a se consulta 
cu activul de partid și de stat, 
c-u cadrele din diferite domenii 
de activitate, cu masele largi 
de oameni ai muncii în elabo
rarea tuturor hotărârilor și mă
turilor care privesc dezvoltarea 
economică și social-politică a 
țării, la elaborarea legilor, a ac
telor fundamentale de guver
nare a statului. Aceasta asigu
ră ca deciziile de care depinde 
mersul înainte al societății 
noastre să fie cu adevărat ema
nația voinței și înțelepciunii 
maselor populare, să corespundă 
intereselor supreme ale patriei, 
ale poporului și totodată mobi
lizează energiile și capacitatea 
creatoare a întregii națiuni în 
lupta pentru Înfăptuirea lor. 
Viața confirmă că această prac
tică democratică întărește con 
tinuu unitatea poporului în ju
rul partidului, încrederea mase
lor în politica sa marxist-leni- 
nistă, dezvoltă coeziunea socie 
tății noastre socialiste. (Vii și 
puternice aplauze).

La < * ’
zenți C 
rectori 
centrale 
construcții, muncitori fruntași, 
maiștri, ingineri și economiști, 
secretari de partid și președinți 
de sindicate din unitățile de 
producție, cadre de conducere 
din ministere și organe econo
mice centrale, primi-secretari 
ai comitetelor județene, alți ac
tiviști de partid ; la consfătuire 
participă, de asemenea, majori
tatea membrilor Comitetului 
Centra) al partidului și mem
brii guvernului. (Aplauze pu
ternice). Putem deci spune că 
această conferință reprezintă to' 
ceea ce are mai bun societatea 
noastră socialistă în domeniu 
conducerii activității economice 
(Vii aplauze).

Conducerea partidului și sta
tului a organizat această reuni
une. acum. Ia începutul noului 
cincinal. în scopul dezbaterii 
multilaterale a sarcinilor ce ne 
stau îr. față pentru realizarea 
in cele mai bune condiții a 
programului de dezvoltare a in
dustriei și construcțiilor în pe
rioada 1971—1975, precum și a 
măsurilor cu privire la perfec
ționarea conducerii și planifică
rii activității economice.

In timpul lucrărilor au luat 
cuvîntul 732 de tovarăși, care 
au relevat pe larg, atît marile 
•accese obținute de întreprinde
rile industriale Și de construc
ții, cît și unele lipsuri care se 
mai manifestă în diferite sec
toare de activitate. Au fost for
mulate mii de propuneri valo
roase, s-au adus critici îndrep
tățite la adresa unor ministe
re și a altor organe centrale. 
Este drept că ne așteptam ca 
participanții la discuții să aibă 
și o poziție mal autocritică, să 
vadă și deficiențele din între
prinderile și centralele pe care 
le conduc, pentru că astfel con
ferința ar fi avut mai mult de 
câștigat. Sper însă că lipsa unei 
analize a neajunsurilor proprii 
Va fi compensată —. la întoar
cerea acasă — cînd în cadrul 
conducerilor colective, împreu
nă cu organizațiile de partid, 
In lumina dezbaterilor din con
ferință. se vor trage concluzii 
pentru activitatea fiecărei în
treprinderi și unități economi
ce. (Aplauze). Ir. același timp 
reuniunea a prilejuit un larg 
schimb de păreri și de experi
ență.

Dezbaterile conferinței au e- 
vidențiat că dispunem de cadre 
valoroase. cu o înaltă pregătire 
profesională și politică, cu o 
bogată experiență, cu calități 
de organizatori și conducători 
ai întreprinderilor noastre eco
nomice, care abordează cu răs
pundere și competență sarcini
le de bază ale dezvoltării in-

conferință sînt
6 000 participanți : 

de întreprinderi 
î industriale și

dustriei, problemele construcți
ei socialiste în etapa actuală. 
Aceasta constituie o nouă con
firmare a faptului că în anii 
construcției socialiste, s-a for
mat un puternic corp de cadre 
tehnice și de conducere în in
dustria noastră pe deplin ca
pabil să rezolve cu succes pro
blemele pe care le ridică revo
luția tehnico-științifică, organi
zarea modernă a producției, 
construcția economiei socialiste. 
(Aplauze).

Iată de ce putem aprecia ca 
foarte bune rezultatele confe
rinței. exprimîndu-ne convinge
rea că lucrările sale vor exer
cita o puternică influiență a- 
supra activității tuturor unită
ților din industrie și construc
ții, asupra întregii economii na
ționale, îi vor mobiliza pe toți 
oamenii muncii pentru trans
punerea în viață cu fermitate 
a politicii partidului de înflo
rire multilaterală a patriei 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși.

Importanța acestei conferințe 
rezidă în primul rînd în faptul 
că industria constituie factorul 
hotărî tor al progresului econo
mic-social general al țării; de 
dezvoltarea în ritm susținut a 
industriei dc-plnde realizarea o- 
biectivului fundamental stabilii 
de Congresul al X-lea — făuri
rea societății- socialiste multila
teral dezvoltate. De asemenea, 
construcțiile constituie un sec
tor important al-economiei na
ționale, chemat să asigure în
făptuirea vastului program de 
investiții, ridicarea noilor con
strucții industriale, agricole și 
soclal-culturale. Ponderea aces
tor sectoare în economia națio
nală este relevată de faptul că 
în formarea venitului național 
industria contribuie cu aproape 
65 la sută, iar construcțiile cu 
circa 10 la sută.

Sînt cunoscute eforturile fă
cute în anii socialismului pen
tru industrializarea socialistă a 
țării. De-a lungul întregii pe
rioade de edificare a noii orîn- 
duiri. Partidul Comunist Român 
a promovat cu fermitate politi
ca de industrializare socialistă, 
ca o condiție fundamentală a 
lichidării înapoierii economice 
moștenite din trecut, a creșterii 
avuției naționale, a făuririi u- 
nui nivel de viață ridicat pen
tru întregul nostru popor. A- 
ueastă politică, însușită și trans
pusă cu hotârîre în viață de cla
sa muncitoare, de întregul po
por român, a schimbat din te
melii înfățișarea țării. Structura 
economică a României a căpătat 
un caracter industrial tot mai 
pronunțat.

Un loc de cea mai mare im
portanță în procesul de indus
trializare a avut cincinalul 
1966—1970. In mod deosebit tre
buie menționate realizările obți
nute în cursul acestui cincinal 
in dezvoltarea și diversificarea 
producției industriale, în ridi
carea nivelului calitativ al acti
vității economice, în orientarea 
fermă a industriei românești în 
funcție de cerințele și exigențele 
revoluției tehnico-științifice 
mondiale, precum și de necesi
tatea valorificării la un nivel 
superior a resurselor țării, a 
potențialului nostru material și 
uman. Cincinalul trecut a mar
cat, de asemenea, un moment 
de seamă în dezvoltarea armo
nioasă a forțelor de producție 
pe întreg cuprinsul țării, în po
litica de înflorire economico-so- 
cială a tuturor județelor țării.

Ca urmare a succeselor obți
nute, în 1970 producția indus
trială a fost de 17 ori mai mare 
decît în 1938. Dezvoltarea po
tențialului nostru economic este 
grăitor ilustrată de faptul că la 
sfîrșitul cincinalului trecut vo
lumul fondurilor fixe din sfera 
productivă depășea de peste 4,4 
ori nivelul din 1950. Creșteri 
însemnate au fost înregistrate 
la o serie de produse și ra
muri industriale de bază. Ast
fel, față de nivelul antebelic, 
producția de oțel a crescut în 
1970 de 23 ori. a industriei con
strucțiilor de mașini de 48 ori, 
a industriei chimice de 92 ori, 
producția textilă de 11 ori, de 
încălțăminte de 14 ori, confec
ții de 23 ori, de zahăr 4 ori, ulei 
15 ori, de carne și produse din 
carne de 2,5 ■ori.

Aceste cîteva date vorbesc de 
La sine despre avîntul înregis-

trat de industria noastră so
cialistă în această perioadă, dc 
puternicul dinamism al econo
miei românești. Sporirea și di
versificarea producției, îndeo
sebi în sectorul construcțiilor 
de mașini, a făcut posibilă a- 
firmarea României ca exporta
toare a unor produse care în 
trecut erau importate. Dc ase
menea, merită menționat faptul 
că în cincinalul trecut indus
tria românească a asigurat pes
te două treimi din necesarul 
de mașini și utilaje al țării.

In perioada la care mă refer 
s-au obținut importante succe
se în ridicarea nivelului tehnic 
și în îmbunătățirea calității 
producției, în creșterea compe
titivității pe piața externă a 
produselor industriei noastre.

Procesul industrializării a de
terminat profunde schimbări în 
întreaga viață economică și so
cială a țării. Au cunoscut o re
marcabilă dezvoltare forțele de 
producție, ceea ce a avut o pu
ternică înrâurire asupra civili
zației materiale a societății 
noastre, asupra standardului de 
viață al poporului, asupra pro
gresului tehnico-știlnțific. Pe ba
za industrializării s-au dezvoltat 
și celelalte ramuri ale economi
ei naționale, s-a asigurat un a- 
vînt neîntrerupt al tuturor re
giunilor Și localităților țării, 
s-a dezvoltat învățămîntul de 
toate gradele, a cunoscut o pu
ternică extindere rețeaua dc o- 
crotire a sănătății publice, a în
florit știința, cultura și arta, 
înfăptuirea cu succes a in
dustrializării a verificat încă o 
dată în practică eroismul cla
sei noastre muncitoare, forța 
și consecvența spiritului său re
voluționar, hărnicia și capaci
tatea de a asigura 
multilateral al țării. . . 
puternice, prelungite). Preluînd 
din mîna burgheziei fabricile 
și uzinele, bogățiile naționale, 
clasa muncitoare s-a dovedit 
în stare să le gospodărească in
comparabil mai bine și să le 
dezvolte neîncetat în interesul 
întregului popor. Ea a dus cu 
cinste pe umerii săi greul in
dustrializării, a luptat cu abne
gație și a făcut 
tru ca această 
pentru națiunea 
umfe, stimulînd 
său energiile și 
guluj popor. In 
triei noi, ca și 
peră de construcție 
clasa noastră muncitoare s-a a- 
chitat și se achită cu succes dc 
misiunea sa de clasă conducă
toare a societății, asigurînd mer
sul ferm înainte al patriei pc 
calea unei vieți libere și pros
pere. (Aplauze puternice). In o- 
pera de conducere a țării s-a 
cimentat alianța clasei munci
toare cu țărănimea, cu intelec
tualitatea și celelalte pături so
ciale muncitoare — baza dc 
granit a orînduirii noastre — 
s-a întărit unitatea întregului 
popor în jurul Partidului Co
munist Român. (Aplauze puter
nice, prelungite ; Se scandează : 
„P.C.R." — ,P.C.R.“).

Succesul operei de industria
lizare a țării și în general de 
construcție socialistă pune în 
relief justețea întregii politici 
a partidului nostru care expri
mă interesele vitale ale popo
rului, învederează rolul uriaș 
pe care partidul l-a jucat și îl 
joacă în conducerea destinelor 
națiunii pe calea civilizației so
cialiste și comuniste, modul e- 
xemplar In care el își îndepli
nește misiunea istorică încre
dințată de clasa muncitoare, dc 
întregul nostru popor. Dezvol
tarea ascendentă a industriei 
pune, de asemenea, în eviden
ță rolul important jucat de 
statul nostru socialist în orga
nizarea vieții sociale, îndepli
nirea cu succes a funcției sale 
primordiale de conducere a ac
tivității de făurire a bazei teh- 
nico-materi ale a socialismului 
in România.

Trecând în revistă vasta acti
vitate desfășurată pentru indus
trializarea țării, avem toate te
meiurile să privim cu satisfac
ție mărețele realizări obținute 
— rod al muncii entuziaste a 
clasei muncitoare, a tuturor ce
lor ce muncesc, fără deosebire c*e 
naționalitate, care înfăptuiesc 
cu încredere și hotârîre politi
ca partidului, făurindu-și o via
tă nouă, liberă șl prosperă. (Vii 
și puternice aplauze).

După cum este cunoscut, pla
nul cincinal 1971—1975 pe caro

progresul 
(Aplauze

sacrificii pen 
operă vita'â 
noastră să tri- 
prin exemplul 
avîntul între- 
crearea indus- 
în întreaga o- 

socialistă,

ftm început su-1 realizăm cu 
succes, pune sarcini deosebit dc 
mari în fața industriei și con
strucțiilor, atît dc ordin canti
tativ. dar mai cu scamă de or
din calitativ. In 1975, produc
ția industrială va fi de 28—30 
de ori mai mare decît în 1938. 
Producția de oțel — care după 
cum știți este unul din indica
torii de bază ai nivelului de 
dezvoltare industrială al unei 
țări — se prevede să crească în 
1975, comparativ cu 1936, de 
circa 33—34 de ori. Ritmuri 
înalte de creștere va cunoaște, 
de asemenea, industria con
structoare de mașini și a pre
lucrării metalelor, a cărei pro
ducție va fi în 1975 de 92—98 
de ori mai mare decît în peri
oada antebelică, ceea ce înseam
nă că în trei zile vom realiza 
de fapt producția din 1938. O 
deosebită dezvoltare vor cu
noaște electronica automati
ca, producția de utilaje tehno
logice șl mașini-unelte, cons
trucția de nave și alte subra- 
muri noi, care vor deține o 
pondere tot mai importantă în 
totalul industriei constructoare 
de mașini. La rîndul său. indus
tria chimică va avea o produc
ție de circa 200 de ori mal mai 
ce, ceea ce înseamnă că într-<i 
ii și jumătate vom realiza pro
ducția din 1938. Un progres sen
sibil va cunoaște producția bu
nurilor de consum. — indus
tria ușoară urmînd să crească 
pînă în 1973 de 22 ori, iar in
dustria alimentară de aproape 
9 ori. Actualul cincinal preve
de, de asemenea, dezvoltarea și 
modernizarea în continuare a 
agriculturii., ceea ce va crea 
condiții pentru sporirea sub
stanțială a producției agricole 
vegetale și animale. Deoarece 
luni începe Congresul coopera
tivelor, nu doresc să mă opresc 
acum la problemele agricole.

Nu doresc să citez și alte da
te și prevederi ale noului cinci
nal deoarece ele vă sînt bine 
cunoscute. Consider că este în
să necesar să menționez că rea
lizarea vastului program de 
dezvoltare economică și socială 
adoptat de Congresul al X-lea 
va apropia mult România dc 
țările avansate din punct de ve
dere economic, va crea o pu
ternică bază tehnico-materială 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, va 
asigura crearea condițiilor pen
tru trecerea treptată la comu
nism. (Aplauze).

înfăptuirea obiectivelor trasa
te de Congresul al X-lea al 
partidului cere eforturi susți
nute din partea tuturor oame
nilor muncii, concentrarea for
țelor întregului popor în lupta 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea industriei noastre socia
liste. Avem deplina convingere 
că întregul popor va acționa cu 
fermitate pentru a transpune 
în viață acest luminos program, 
ridicînd patria noastră socialis
tă pe noi trepte do progres și 
bunăstare, materială și spiritua
lă. (Vii și puternice aplauze).

Aflîndu-ne în al doilea ari 
al cincinalului, putem face o 
apreciere și mai realistă asupra 
posibilităților de îndeplinire a 
prevederilor planului. Recent a 
fost dat publicității comunica* 
tul privind rezultatele primu
lui an al cincinalului. Acesta 
rezultate demonstrează că pro
gramul stabilit de Congresul al 
X-lea se înfăptuiește cu succes. 
Producția industrială a crescut 
cu 11,5 la sută față de 1970, 
depâșindu-se cu 2 la sută pre
vederile planului. Producția a- 
gricolă a fost mai mare cu 14,1 
la sută față de media anilor 
1966—1970. Venitul național a 
crescut cu 12,5 la sută față de 
1970, reflectînd atît dezvoltarea 
cantitativă cît și progresele ca
litative care au avut loc în e- 
conomia noastră.

In ce privește planul pc 1972, 
în luna ianuarie producția in
dustrială a fost cu peste 13 la 
sută mai mare decit în aceeași 
lună a anului care a trecut.

Toate aceste rezultate demon
strează în mod concludent rea
lismul obiectivelor planului cin
cinal, faptul că dispunem de 
tot ce este necesar pentru în
deplinirea și chiar depășirea 
prevederilor sale. (Aplauze). 
Realizarea prevederilor pe care

(Continuare in pag. a 2-a)

Simbătă, la ora 8 dimineața, au 
fost reluate în plen lucrările Con
ferinței pe [ară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de con
strucții.

Participantii au întîmpinat cu 
vii și îndelungi aplauze sosirea 
în sala dc ședințe a tovarășilor 
NICOLAE CEAUȘESCU. ION 
GUI ORGIII M AURER, EMU 
BODNAR AȘ. MANEA M ANES
CU. PAUL NICULLSCU-Ml- 
ZIL, GHEORGHE PANA. 
GHEORGHE RADI 'LESCU, 
VIRGIL T ROE IN. III E VER
DI Ț, MAXIM BERGHIANU. 
F LORI AN DANALACHI. 
CONSTANTIN DRAGAN, I- 
MIL DRAGANESCU. JANOS 
FAZE RAS. PETRE LUPI'. DU- 
M1TRU POPA. 1EONTE RAU- 
TU. GHEORGHE STOICA. 
I ASILE VHC.U. ȘTEFAN VOI- 
TEC. CONSTANTIN B 1/1.4- 
1 AU, PETRE Bl AJO\ ICI. MI
RON CONST ANTI NESCU. MI
HAI DALE A, MIU DOBRES- 
CU. AUREL DUCA. MIHAI 
GERE. ION ILIESCU. CAROL 
KIR \LY. I ASILE PAT! LINET, 
ION ST A NESCU, IOSIF U- 
GLAR, RICHARD WINTER. 
CORNEL BURTICA. Ml HA! 
MARINESCU, ION PAȚAN.

Alături de delegații la Confe
rință în sală se aflau numeroși 
invitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale fi or
ganizații obștești, activiști de 
partid și de stat.

Lucrările primei ședințel.ucrartle prunei ședințe au 
fost prezidate de tovarășul ILIF. 
VERDEȚ, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

In continuarea discuțiilor ge
nerale, pe marginea problemati
cii majore înscrise pe ordinea de 
zi a Conferinței, au luat cuvîn
tul tovarășii MIRCEA TOFAN, 
inginer-șef la Trustul de con
strucții industriale-Pitești, 1OAN 
BUDA, director general al Cen
tralei de aluminiu-Slatina, ION 
CAZACU, secretarul Comitetului 
d' partid de la Uzina de con
strucții de mașini-Reșița, VASILE 
I RIFANESCU, director general 
al Combinatului de exploatare și 

ana'' 
președinte al 
Sindicalului

industrializare 
trița-Năsăud,
ȘAN, 
telului ...... .........
Filatura din Oltenița, .
TIN ION IȚA, director tehnic la 
Grupul industrial de petrochimie- 
Brazi. BOLESLAV MOLLER, di
rector al Uzinei metalurgice de 
metale neferoase-Copșa Mica, 
IULIAN TU DOSE, director al 
Grupului de șantiere de construc
ții industriale-Tirgoviște, ANETA 
l-EODOROV, inginer la Uzinele 
textile „Moldova" din Botoșani, 
PETRU ROMAN, director gene
ral al Centralei cărbunelui-Petro- 
șani. GR1GORE SANDU!, di-

lemnului-Bis-
MURE-

Comi- 
de la 

VALEN-

rectorul Hidrocentralei de la Por
țile de Fier, MIHAI LICULES
CU, director general al Grupului 
de uzine pentru aparalaj și ma
șini electrice-Craiova, RADU 
PRIȘCU, rectorul Institutului de 
construcții din București, ION 
COSMA, muncitor-lâcătuș la U- 
zinele dc mașini agricole „Semă
nătoarea” din București, ALE
XANDRU ILIESCU, secretar al 
Comitetului județean-Suceâva al 
P.C.R., și GHEORGHE FRICA, 
director general al Centralei in
dustriale de autocamioane și trac- 
toare-Brașov.

Discuțiile din plenul Conferin
ței și din cele 19 comisii con
stituite pe ramuri și subramuri 
de specialitate au avut un carac
ter de lucru, fiind axate pe cele 
mai actuale și mai importante ce
rințe de care depinde progresul 
continuu al industriei și construc
țiilor — sectoare a căror dezvol
tare prioritară se situează in mod 
constant în atenția partidului și 
sfatului nostru. Pornind de la a- 
naliza activității desfășurate în 
centrale și întreprinderi pentru a- 
plicarea măsurilor stabilite de 
Conferința națională și Congre
sul al X-lea al partidului, în sco
pul perfecționării, organizării, 
planificării și conducerii econo
miei naționale, vorbitorii au a- 

; bordat, prin prisma situațiilor
• concrete din unitățile pe care le

reprezintă, o gamă largă de as
pecte — de la modul de exerci
tare a atribuțiilor centralelor, 
îmbunătățirea relațiilor dintre în
treprinderi, centrale și ministere, 
creșterea rolului factorilor econo- 
mico-financiari și ridicarea cali
tativă a activității economice, la 
probleme privind îmbunătățirea 

, planificării, aplicarea legislației 
economice și perfecționarea ei.
■ In același timp, mulți vorbi
tori au înfățișat modul în care 

, s-au înfăptuit sarcinile planului 
de stat pe anul 1971 și au ve
nit cu sugestii și propuneri con- 

’ crete pentru îndeplinirea in -cele 
r mai bune condiții a planului de 

stat pe anul 1972 — o nouă și 
r importantă etapă in realizarea o-
j biectivelor actualului cincinal,

pentru lichidarea neajunsurilor și 
■ lipsurilor care mai dăinuie in ac- 

tivitatea întreprinderilor și cen
tralelor industriale și de con
strucții.

Lucrările ultimei ședințe au 
fost prezidate de tovarășul MA
NEA MANESCU, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. președintele Con
siliului Economic.

In încheierea lucrărilor Confe
rinței, primit cu îndelungi aplau
ze, cu orale și ovații, a luat ctt- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului 
PETRU ROMÂN

Colectivul de muncă al Cen
tralei cărbunelui Petroșani — 
a arătat vorbitorul în cuvîntul 
său — constată cu satisfacție 
și legitimă mîndrie că măsu
rile stabilite de Congresul al 
IX-lea, Conferința Națională și 
Congresul al X-lca, întreaga po
litică promovată de partidul și 
statul nostru pentru perfecțio
narea activității economice și 
sociale, au dat un impuls puter
nic dezvoltării viguroase a eco
nomici noastre naționale. Desi
gur am putea menționa multe 
aspecte care oglindesc succe
sele obținute în acești ani de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului. Pe primul plan se 
situează fără îndoială faptul că 
în ultimul cincinal venitul na
țional a sporit cu 45 la sută, 
iar producția industrială a cres
cut într-un ritm mediu anual 
de aproape 12 la sută. Sporirea 
veniturilor reale ale populației, 
fondurile însemnate alocate con
strucțiilor de locuințe, de noi 
edificii soclal-culturale, dezvol
tarea învățămîntulul, a ocro
tirii sănătății atestă faptul că 
ridicarea potențialului econo
miei noastre, dezvoltarea impe
tuoasă a forțelor de producție 
au ca scop final îmbunătățirea 
nivelului dc trai material și spi
ritual al întregului nostru po
por. Transformările înnoitoare 
care au avut loc în ncești ani 
în întreaga țară sînt prezente, 
am putea spune la tot pasul și 
în județul Hunedoara, în bazi
nul nostru carbonifer din Valea 
Jiului.

Pe măsura hărniciei minerilor 
noștri, a rezultatelor obținute 
In producția materială — crcș-

terea, in cincinalul trecut, 
producției de cărbune cu 
milioane tone și a productivită
ții muncii cu circa 30 la sută 
— s-au petrecut schimbări în
semnate în condițiile de muncă 
și dc viață. A crescut gradul 
de înzestrare cu echipament de 
susținere și utilaj tehnologic 
modern, se extind metodele de 
exploatare dc mare productivi
tate și mecanizarea complexă a 
proceselor de producție. Pentru 
crearea condițiilor de securita
te a muncii In subteran, anual 
se cheltuiesc în minele Văii 
Jiului zeci de milioane de lei. 
Salariul mediu lunar realizat 
de minerii din Valea Jiului a 
fost în anul 197'1 de peste 
2 000 lcl, au fost construite nu
mai în cincinalul trecut două 
case dc cultură, peste 7 250 a- 
partamcnle, urmînd ca numă
rul acestora să sporească în ac
tualul cincinal. Exploatările mi
niere dispun de cantine, că
mine pentru nefamiliști cu un 
ridicat grad de confort. In loca
litățile miniere au fost extinse 
spațiile comerciale, s-a îmbună
tățit aprovizionarea populației 
cu o gumă variată de produse 
și servicii, s-a dezvoltat baza 
materială a învățăinîntului. Oa
menii muncii din Valea Jiului 
apreciază că este meritul con
ducerii partidului și statului, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care orientează în
treaga politică de dezvoltare 
multilaterală a țării spre țelul 

cu cea mai înaltă semnificație

a
2,2
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ceferiștilor
Au trecut aproape patru de

cenii, dc cînd, muncitorii ce
feriști, cu sprijinul unanim al 
tuturor muncitorilor din tară 
— s-au confruntat intr-o marc 
bătălie de clasă cu burghezia 
aflata la cirma țării.

Era în perioada cînd criza 
lovise puternic ramurile econo
mice de bază ale țării, cu 
toate consecințele care decurg 
de aici. Acest fenomen a luat 
o amploare nemaiîntilnită, care 
avea să zguduie temeliile so
cietății capitaliste, din România.

Burghezia și moșierimea au 
jncercat să iese din criză pe di
verse căi, între care reține a- 
tentia marea exploatare a ma
selor de oameni ai muncii.

Călcind în picioare orice in
teres al maselor, guvernul în
cepe o ofensivă criminală îm
potriva nivelului de trai. Punc
tul spre care se îndrepta aten
ția autorităților erau Ateliere
le Grivița. Aici era cel mai pu
ternic colectiv ceferist care 
și-a manifestat plenar nemul
țumirea față de nedreptatea so
cială. fată de toato măsurile 
antiumane întreprinse de gu
vernul burghezo-moșieresc.

La Grivița ofensiva organi
zată de exploatatori s-a făcut 
cel nial mult simțită.

In anul 1931 — după cc fusese 
adus la conducerea C.F.R. „fai
mosul" Vidrighin — guvernul 
aplică „prima curbă de sacri
ficiu' prin care salariul real 
al muncitorilor a scăxul simți
tor. Aceasta a dus la creșterea 
mizeriei, la înrăutățirea eviden
tă a situației oamenilor mun
cii.

Concomitent însă se dezvol
ta conștiința muncitorilor tot 
mai mult aceștia Iși dădeau 
seama că singura cale de ob
ținere a drepturilor lor o con
stituie lupta revoluționară.

In aceea vreme, slugile bur 
gheziei căutau să împingă pe 
muncitori pe drumul greșit al 
luptei prin ..petiții' adresate 
guvernului, prin care să se cea
ră drepturi și revendicări. Parti
dul Comunist Român, aflai în 
adincă ilegalitate, arăta insă a- 
devărata cale dc luptă, mobili
za masele împotriva exploata
torilor.

Anii 1930, 1931 și 1932 pen
tru ceferiști au fost din ce in 
cc mai grei și mai apăsători. 
In toamna anului 1931. Direc
ția C.F.R hotărăște desființa
rea atelierelor București — 
Nord. A fost o măsură adminis
trativă. care a adincit și mai 
mul» nemulțumirea oamenilor. 
Lupta devenea și mai acută.

Anul următor — 1932 — a 
fos* «i mai greu. Patronii, cu 
sprijinul guvernului, continuau 
să arunce pe drumuri alți si 
alți muncitori. In total au fost 
con^ediați 30 la sută din sala
riat i.

Măsurilor luate de burghezie 
clasa muncitoare le opunea 
lupta. In martie 1932, urmlnd 
linia elaborată dc Congresul al 
V-lea al partidului. ceferiștii 
din tară s-au întrunit într-o 
conferință care avea să discute 
problemele cotidiene și de P«r- 
spectlvă ale muncitorilor din a- 
ceastă ramură a economiei. Co
mitetul ales cu această ocazie, 
a chemat pe muncitorii cefe
riști la luptă pe baza frontului 
unic ales de Jos împotriva ata
cului dezlănțuit de burghezie șl 
împotriva pregătirilor de război 
împotriva Uniunii Sovietice. In 
fruntea Comitetului a fost ales 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, lup
tător înflăcărat și consacrat al

Certitudini 
minerești

Abordind cu responsabilitate 
sarcinile ce le revin in cel de-al 
doilea an al cincinalului in creș
terea producției de cărbune, mi
nerii sectorului II Vulcan au reu
șit să producă, peste sarcinile de 
plan pe prima jumătate a lunii fe
bruarie, mai mult de 300 tone de 
cărbune. In obținerea acestui re
zultat se detașează brigada de 
mineri condusă de comunistul 
Vespasian Cătană — de la aba
tajul frontal panoul 2 vest, blo
cul II, din stratul 13 - cu o de
pășire de producție pe prima ju
mătate a lunii februarie ce 
se ridică la 180 de tone, 
pe seama creșterii, peste sar
cină cu 2 la sută, a productivită
ții muncii. Și brigada condusă de 
Grigore Cojocaru, din abatajul 
cameră pilier 1 vest, stratul 13, 
blocul II, a realizat o depășire a 
normei de 10 la sută extrăgind 
60 tone de cărbune peste plan.

Străduindu-se să creeze linie 
de front pentru producția viitoa
re a sectorului II, brigada de îna
intări condusă de Dumitru Sănă- 
uțeanu a săpat, în aceeași peri
oadă, cu 4 ml mai multe lucrări 
miniere decit se prevede în foa
ia de acord, realizind norma in 
proporție de 112,1 la sută.

1922-1972

1

Preocupări 
multilaterale

(Continuare in pag. a 4-a)

Organizația U.T.C. de
E.M. Aninoasa înscrie in ulti
ma perioadă pe filele agendei 
de lucru, acțiuni interesante, 
dedicate marii aniversări a 
L/.T.C. In scopul ridicării ni-

la

velului profesional, mulți ti
neri s-au înscris pe lista 
partidpanților la concursul 
.Trofeul minerului’. De ase
menea, la intervale mici de 
timp se organizează schimburi 
de onoare ale tineretului tn 
cadrul procesului de produc
ție, unde tinerii obțin- fru
moase realizări. Amintim a- 
poi numărul însemnat de ore 
de muncă voluntar-patrioti- 
că in cadrul cărora se vor 
stringe cantități însemnate de 
deșeuri și peste 100 tone de 
fier vechi îndeplinind astfel 
cu succes angajamentele eco
nomice. Importante sini, de 
asemenea. intUnirlle cu vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești, cu foști uteciști, acti
viști de partid, concursurile 
sportive dotate cu diplome și 
cupe (la șah, tenis de masă, 
popice) etc.

Acestea slnt doar cite va din 
acțiunile care încununează 
In această perioadă >nunca 
entuziastă a tinerilor ute
ciști de la E.M. Aninoasa, 
clteua din preocupările lor 
zilnice
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ni le-am propus, dinamismul 
dezvoltării industriei dovedesc 
forța economiei noastre, uriașe
le ei resurse, capacitatea o- 
rînduini socialiste de a asigu- 
rn progresul mater I și cultu
ral rapid, energia obosită cu 
care niponi), condus de partid, 
edifică noua societate. In fata 
obiectivelor importante stabili
te de Congresul al X-lea. unii 
comentatori din strâinâiot»- .n» 
exprimat oarecari neîncrederi 
tn posibilitatea României de .» 
susține un asemenea vast pro- 
pram. Viața, faptele slot cel mai 
corespunzător răspuns. Poporul 
român, liber și stâpin pe soar
ta sa, strlns unit în jurul parti
dului comunist, este hotârît să 
tină totul pentru a lichida ur
mele înapoierii moștenite din 
trecut, pentru a asigura avîn 
‘ul neîntrerupt al forțelor de 
producție, al economici, științei 
și culturii, pentru a-și făuri o 
vmță demnă, un viitor luminos 
și prosper, ocupîndu-și locul ce 
j se cuvine in rîndul marii fa
milii a națiunilor lumii, adu- 
■ tndu-și ontribuția activă la 
progresul universal, (\plauze 
puternice, prelungite).

Pentru succesele obținute, 
doresc să adresez, în numele 
conducerii de partid și de stat, 
cele mai calde felicitări mun
citorilor. tehnicienilor, ingineri
lor și specialiștilor din indus
trie și construcții, tuturor oa
menilor muncii din patria noas
tră care înalță edificiul lumi 
nos al socialismului și să Ie 
urez noi și noi succese în în
deplinirea mărețelor obiective 
ale actualului cincinal, în în 
făptuirea politicii partidului. în 
înflorirea României socialist» 
(Vii și puternice aplauze).

Stimați tovarăși.

Constatlnd stările de lucruri 
pozitive la care m-am referit, 
subliniind cu satisfacție reali 
zările obținute, nu înseamnă 
•'â ne putem declara mulțumiți 
m ceea ce am înfăptuit, că pu
tem sta de . cum liniștiți. Dim
potrivă, este necesar să anali
zăm cu atenție și exigență lip
surile care se mai manifestă în 
activitatea multor întreprinderi, 
centrale și ministere și să luăm 
ru hotărîre măsuri pentru lichi
darea lor. Doresc să mă opresc, 
•le aceea. în continuare, asupra 
unor probleme esențiale ale ac
tivității industriale și de con
strucții. dc rezolvarea cărora 
depinde îndeplinirea cu succes 
a întregului plan cincinal.

In primul rînd. consider că 
una din sarcinile cele mai im
portante ce revin ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor, 
tuturor oamenilor muncii din 
industrie- este de a se acționa
• ■u toată energia pentru folosi
rea completă a tuturor capaci
tăților de producție. Pe drept
• uvînt. în cadrul . onferinței. 
mu) ți tovarăși au criticat fap
tul că un număr mare de ma
șini, utilaje Și spații producti
ve nu sînt folosite la întreaga 
lor capacitate In 1971, indi
cele de folosire a mașinilor în 
industria constructoare de ma
șini a fost în secțiile de bază, 
«le 71.6 la sută, iar în secțiile 
auxiliare de 57.5 la sută. Tre
buie menționat că în cadrul 
secțiilor auxiliare o pondere 
însemnată au sectoarele dc scu- 
lărie care, după cum se cunoaș
te, joacă nn rol deosebit de 
important în asigurarea bunn 
lui mers al producției. Or. in 
aceste sectoare sînt încă serioa
se lipsuri. De aceea, este ne
cesar să se adopte neîntfrziat 
măsuri hotărî te pentru îmbună
tățirea activității sectoarelor de 
sculărie. care trebuie privite nu
• a secții auxiliare, ci ca sec 
ții de bază de care depinde in 
mare măsură buna funcționare 
r întreprinderii, realizarea pla
nului de producție. (Aplauze). 
In general, trebuie arătat că 
anul trecut indicele de utilizare
• mașinilor și utilajelor pentru 
prelucrarea metalelor, la majo 
iifatea ministerelor, a fost sub 
nivelul planificat. In multe 
secții nu se lucrează complet 
decît în schimbul I. generaliza
rea schimbului II și introdu
cerea schimbului III se desfă
șoară foarte lent; în anul 1971 
coeficientul numărului d® schim 
buri al muncitorilor a fost dc 
numai 1,72.

Lipsuri grave se manifestă in 
întreținerea și repararea utila
jelor și mașinilor. Din cauza 
nereparării la timp și a în
treținerii necorespunzătoare a 
utilajelor se produc avarii și 
întrerupe-'i în procesul de fa
bricație. se irosesc însemnate 
rapacități de producție. In a- 
nul 1971. din aces’e cauze s-au 
pierdui nes‘e 2 miliarde Iei 
produci ie industrială

De asemenea, sînt încă zeei 
de întreprinderi care nu lucrea
ză la parametrii proiectați, lip
sind economia na’iona'ă de im
portante cantități de produse 
Tn anul 197). de pildă, la un 
număr d<- 40 de capacități de 
producție noi. datorită neatin- 
gerii parametrilor proiectați, 
s-a pierdut o producție de 1.8 
miliarde lei. Este de aceea ne
cesar să se ia măsuri tehnice 
-și organ :zatorice energice pen- 
iiu ca f-ecare întreprindere, fie
care un '«te de producție să-șl 
realizeze integra' sarcinile pen
tru care a fost rreafă. Si aș 
dori sâ adaug că directorii și 
cadrele de conducere, specialis
te din întreprinderi nu trebuie 
*£ mulțumească numai să a- 
rate în sus ți să aștepte sa vi
nă altcineva să le rezolve pro
blemele: ei trebuie să se apuce 
gospodărește și să pună ordine 
In funcționarea întreprinderilor 
respective Depinde de dumnea
voastră soluționarea celei mal 
mari pă.'lî a problemelor exis
tente. Nu vreau nă înțelegeți că 
în vreun fel iau apărarea mi
nisterelor sau altor organe de 
la centru: ele au răspunderea 
lor și trebuie șă acorde mai 
multă ntenție acestor probleme. 
(Aplauze)

ta țoale acestea mai trebuie 
adăugată stagnarea uner ma

șini ca mutat al indisciplinei 
tn muncă, al in Uri ieri lor ș» ab
sențelor de tot felul ; în anul 
1971 timpul nefolosit in între
prinderile industriale de stat și 
in unitățile de conotrucții-mon- 
taj. va urmare a întreruperi bir, 
învoirilor, concediilor fără pla
tă. a nbsențelor nemouvatc. a 
reprezentat peste Hi de milioa
ne ore-om. «eea ce echiva’eaiă 
cu timpul dc muncă pe un an 
de rile a circa 35 000 de s.ila- 
rioți.

Pentru a înțelege ce repre
zintă o ti nelucrotă în indus
trie. este suficient de mențio
nat câ în anul 1972 producția 
pe o zi reprezintă circa I mili
ard 130 milioane lei. T;nînd 
seamă de faptul că prin foi«>si- 
rea incompletă a capacităților 
de producție se pierd, după li
nele aprecieri. aproximativ 
25—30 de zile lucrătoare pe an, 
rezultă că în 1972. dacă nu se 
lichidează această stare de lu
cruri negativă vom înregistra 
o pierdere de producție dc cir
ca -8—30 miliarde lei. Continu- 
ind calculul acesta, ar însemna 
pe întregul cincinal — luînd în 
considerare și noile capacități 
de producție ce se vor da în 
funcțiune — un minus de pro
ducție în valoare de circa 
140—150 miliarde lei. adică e- 
vhivalcntul producției pe o pe
rioadă de 5—6 luni.

lată, tovarăși, de ce mari re- 
crve dispune încă economia 

noastră. Numai pe seama folosi
rii complete a capacităților dc 
producție putem asigura depă
șirea substanțială a planului 
cincinal. De aceea, este necesar 
sâ fie luale măsuri hotărîtc 
pentru lichidarea rapidă a lip
surilor arătate. Colectivul fie
cărei întreprinderi trebuie să 
acționeze cu toată fermitatea 
pentru folosirea completa n ca
pacităților de producție sub lo
zinca : -Nici o mașină și nici un 
utilaj sub randamentul planifi
cat, nici un minut nelucrat !* 
Realizarea acestei importante 
devize de muncă în industria 
noastră cere conducerilor uzine
lor. centralelor și ministerelor 
să ia țoale măsurile pentru uti
lizarea integrală a bazei tehni
ce dc care dispunem, pentru 
încărcarea mai bună a mașini
lor, creșterea coeficientului de 
schimburi, îmbunătățirea calită
ții reparațiilor și întreținerii u- 
tilajeîor. întărirea disciplinei în 
muncă, făcînd ca toate mijloa
cele de producție ale întreprin
deri sâ funcționeze la parame
trii optimi, ca întreaga forță de 
muncă să fie pe deplin valori
ficată. Este pozitiv că în cadrul 
dezbaterilor conferinței acestor 
prob’eme li s-au acordat a a- 
' nție deosebită, făcîndu-se și 
numeroase propuneri menite să 
ducă la fructificarea mai efici
entă a potențialului nostru pro
ductiv. Sîntem convinși că 
dumneavoastră, cei prezenți a- 

. i. toți oamenii muncii din in
dustrie și construcții vor acțio
na cu cea mai mare hotărîre și 
vor obține în scurt timp rezul
tate din ce în ce mai bune în 
direcția aceasta. (Vii aplauze).

Aprovizionarea tchnico-ma(e- 
rială reprezintă un alt factor 
hotărîtor pentru desfășurarea 
normală a activității întreprin
derilor. pentru folosirea com
pletă a capacităților dc produc - 

e. Cei mai mult» din vorbitori 
s-nu referit la lipsurile mari ce 
se mai manifestă încă în do
meniul aprovizionării tehnico- 
materiale. Tntr-adevăr, neapro- 
vî7ionarea la timp cu materii 
prime, materiale și utilaje pro
voacă grave tulburări în pro
ducție. Sînt întrutotu) de acord 
cu criticile severe exprimate 
aici la adresa ministerelor eco
nomice. a Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale. a 
Comitetului de Stat al Planifi
cării. In-tr-adevfir, aceste orga
nisme au partea lor Importantă 
de răspundere. Am fi însă ne
drepți dacă nu am menționa că 
în domeniul aprovizionării s-au 
realizat totuși îmbunătățiri sim
țitoare. Pentru lipsurile încă e- 
xistente trebuie să menționăm 
și răspunderea întreprinderilor 
și centralelor. In timpul confe
rinței unii tovarăși au adus cri
tici îndreptățite situației din 
domeniul aprovizionării, precum 
si unor ministere, dar mai puțin 
s-au referit la măsurile •'e tre
buie luate în această direcție 
de către conducerile întreprin
derilor .și centralelor care au 
răspunderi nemijlocite în asi
gurarea aprovizionării .și care 
nu trebuie să aștepte ca sarci
nile lor să fie rezolvate de alli:

Cele mai multe lipsuri în do
meniu) aprovizionării tehnico 
materiale se datorase nelivrării 
la t!mp a unor materiale și pro
duse de către întreprinderile 
din țară. Legea contractelor e- 
onomice a creat cadrul propi

ce pentru îmbunătățirea relați
ilor între furnizori și benefici
ari. dar ea nu este încă aplica- 
'ă așa cum trebuie. Contractele 
nu se respectă întotdeauna < u 

gurozilate. iar întreprinderile 
fsponsabile de neîndepHnirea 

lor nu sînt trase la răspundere, 
încă nu s-a format la cadrele 
de conducere din centrale și în- 
reprinderi o concepție de per

spectivă în munca de aprovizio- 
»are. Aprovizionarea are în 
multe cazuri un caracter em
piric. făcîndu-se .de azi pe inli
ne- recurgî-ndu-se la acoperi
rea în pripă a unor necesi'âțî 
imed ale. Conducerile unor în
treprinderi se plîng că nu pol 
realiza planul pentru că nu ad 
primit la timp materii prime, 
materiale, piese și subansambte 
pierzînd din vedere proprii1® 
lipsuri in organizarea aprovizio
nării. Realizarea sarcinilor de 
producție cere din partea mi
nisterelor, centralelor și între
prinderilor respectarea strictă 
a prevederilor legii contracte
lor economice. Obligațiile con
tractuale trebuie executate ea 
orice sarcină de plan, neexecu- 
taraa lor trebuie râ atragă du
pă sine consecințe pentru cei 
v inovați.

Doresc, d® asemenea, să men

ționez că există încă deficiențe 
serioase in realizarea cooperă
rii în producție Intre diferite 
întreprinderi; ncindcplinlrca 
sarcinilor rezultate din proce
sul de cooperare creează mari 
greutăți întreprinderilor, genc- 
raa-A „goluri* și .asalturi" în 
muni A, se răsfrînge în mod ne
gativ asupra ritmicității și ca
lității producției.

Deși industria noastră a reali
zai progrese însemnate pe < alea 
sp i ializării și concentrării fa
bricației, lotuși avnntajcle pe 
« arc le creează optimizarea pro
ducției nu sînt fructificate în 
măsura cuvenită, la nivelul eco
nomici naționale. Aceasta va 
trebui să devină o preocupare 
•instanță a tuturor întreprinde

rilor. a centralelor, a tuturor 
ministerelor.

Continuă, dc asemenea, prac
tica aprovizionării unor între
prinderi dc la surse situate la 
distanțe mari și în cantități 
mici, ceea ee aglomerează trnn< 
portul de mărfuri, generează 
fenomenul așa-numitelor trans
porturi încrucișate, provoacă 
rcștcrca cheltuielilor dc trans

port, scumpirea produselor, cît 
ți întîrzierj în aprovizionarea 
i.chnico-matcrială. Recent, Co
mitetul Executiv a indicat lua
rea unui ansamblu dc măsuri 
pentru asigurarea unei mai bu
ne organizări a aprovizionării 
tehnico-materialc, pentru sta
bilirea mai judicioasă a așe
zării teritoriale a aprovizionă
rii prin crearea unor baze de 
aprovizionare cît mai apropiate 
de întreprinderile consumatoa
re. Este necesar ca aceste mă
suri să fie rapid puse în apli
care pentru a asigura lichidarea 
anomaliilor existente, desfășura
rea rapidă, rațională și ieftină 
i aprovizionării lehnico-mate- 
riale a întreprinderilor.

Centralele industriale și în
treprinderile trebuie să știe că 
iftspund nemijlocit de aprovi
zionarea tehnico-materialfi îți 
ele mai bune condițiuni, în 

mod operativ, ritmic și ieftin. 
La rînaul lor, organele centrale, 
îndeosebi Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Gos
podăririi Fondurilor Fixe tre
buie să se preocupe mai intens 
dc îndeplinirea atribuțiilor ce 
le revin în acest domeniu. Este 
necesar să se stabilească pe ba
za unui nomenclator precis, răs
punderi concrete — pe produse 
și grupe de produse — pentru 
Comitetul de Stat al Planifi- 
•ării. Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale, ministerele 
economice, centrale industriale 
și întreprinderi, ca furnizori 
unici in vederea asigurării apro
vizionării atît din producția in
ternă cil și din import, precum 
ți a repartizării acestor pro
duse pentru nevoile tuturor u- 
nităților productive. (Aplauze).

O importanță deosebită în a- 
provizionarea normală și buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție are respectarea normelor 
de consum și a stocurilor de 
producție normate. Cererile ex
primate în conferință cu privi
re la stocurile de producție tre
buie analizate cu toată seriozi
tatea și, dacă apare necesară 
mărirea unor stocuri, să reali
zăm aceasta treptat. Este nece
sar de arătat că. pe total, sto
curile de materii prime și mate
riale pot asigura desfășurarea 
in bune condiții a producției, 
imnagazinTnd rezerve mari. Sto
curile de materii prime, pro
duse finite, producția netermi
nată și alte materiale existente 
la începutul acestui an în in
dustrie se ridicau la 80 miliar
de lei. Din aceste stocuri aproa
pe 3 miliarde lei reprezentau 
stocuri supranormative. Da
că raportăm aceste 60 de 
miliarde lei la volumul produc
ției pe 1972, înseamnă că avem 
stocuri de producție pentru a- 
proape 2 luni de activitate. Im
portante depășiri la stocurile 
normate s-au înregistrai la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei 
Ușoare, Ministerul Industriei 
Chimice, Ministerul Construcți
ilor Industriale. Trebuie sâ lu
ăm toate măsurile spre a asigu
ra mărirea vitezei dc rotație a 
fondurilor de producție, deoarece 
creșterea exagerată a stocurilor 
reprezintă un fenomen negativ 
■o poate avea grave urmări a- 
xiipra dezvoltării economice. 
Exceptînd materiile prime și li
nele materiale ce se aduc din 
import, unde este necesar să a- 
vem stocuri de siguranță mai 
mari, atenția principală trebu
ie concentrată asupra unei a- 
provizionări ritmice, cvitînd 
astfel creșterea stocurilor peste 
nivelul strict necesar. Este cu
noscută tendința generală pe 
plan mondial dc a se reduce la 
minim stocurile dc materii pri
me și materiale pe calea per
fecționării sistemului de apro
vizionare tehnico-materială. Este 
necesar să acționăm cu toată 
h’otărîrea pentru a fi și la noi 
ordine deplină în domeniul a- 
provizionărij industriale.

Paralel ai asigurarea ritmicității 
livrărilor, gospodărirea rațională a 
stocurilor și respectarea normelor 
de consum, vor trebui depuse în 
continuare eforturi sporite pentru 
dezvoltarea bazei proprii dc materii 
prime, valorificarea mai bună a re
surselor interne, folosirea mai lar
gă a înloaiitorilor, asimilarea în 
țară. în condiții eficiente, a fabri
cației unor produse care constituie, 
in prezent, importuri curente.

Este, de asemenea, necesar să ■* 
acorde o mai mare atenție aprovi
zionării cu piese de schimb, țiliîn- 
du-se seama că de aceasta depinde 
în bună măsură exploatarea cores
punzătoare a mașinilor și instala
țiilor, evitarea stagnărilor și între
ruperilor în funcționarea acestora, 
folosirea integrală a capacităților dc 
producție. Va trebui probabil sa 
mai analizăm problema beneficiilor 
i are sînt prevăzute pentru produc
ția de piese de schimb și eventual 
sa mărim cu cîteva procente renta
bilitatea acestora — față de rm- 
labiliia’ea stabilită la celelalte pro
duse livrate de întreprinderile pro
ducătoare; de asemenea, din acest 
spor de beneficii o pane mai în
semnată — de 40—50 la sută — 
va trebui să rămînă la dispozi

ția inucpnndrrilor pcnim .uțiuni 
vociale si prntm graiilicații. 
(Vil aplauze).

Pornind de la aceste consiaiăii 
se HTipiHw ia ministerele, centra
lele și întreprinderile să acorde era 
mai mare atenție problemelor apro- 
miemăru rrhnico-mareriak. Avem, 
în acest an. condiții pentru a rea
liza ■> aprovizionare tehni»n-mate- 
rialâ <-nrrspinvXroare nttiimr uniră- 
|ilor de producție — și c«e da
toria conducătorilor din economie, 
dc ia abeohii toate eșaloanele, «ă 
ia din timp masurile necesare și 
s.i manifeste cea mai marc preocu
pare pentru îmbunătățirea situației 
in acru domeniu hotărîtor pentru 
buna deslășurare a producțifk Vreau 
să fiu bine înțeles. Dacă încheiem 
anul nu numai vii o depășire a pro- 
ducțici, ci și cu o creștere dc «i- 
teva miliarde de lei a stocurilor, în
seamnă că avem condiții financiare 
și materiale pentru a asigura o a- 
prorîzionare Umă. Desigur aceasta 
impune și organelor centrale să ur
mărească mai serios modul cum se 
încheie contracielc; la import tre
buie să ținem seama, de exemplu, 
dc faptul că trec 4—5 luni de zile 
piua cînd vine o materie primă — 
și, de aceea, este necesar să le con
tactăm din timp. (Aplauze). In 

domeniu) aprovizionării este necesar 
să punem odaia ordine și discipli
nă. Aproape fiecare întreprindere 
livrează altor unități diferite suban- 
samble și materiale. Se pling tova
rășii din Pitești, dc exemplu, că în
treprinderile din Brașov — e vorba 
dc Centrala dc tractoare și auto
camioane — le fac o serie dc greu
tăți, dar la rîndul lor nici ei nu 
livrează un șir de piese și suban- 
samblc pentru tovarășii din Brașov. 
Dc ce oare nu *e întilnesc cele 
două centrale — acum au și șosea 
asfaltată, se poi ușor intibii 
(Aplauze) — sâ pună la'punct 
această conlucrare Dc cc secre
tarii cu problemele economice 
.sau primii secretari ai comite
telor județene de partid — sînt 
:și e» în sală — nu se IMîlnesc 
împreună cu conducerile cen
tralelor pentru a clarifica pro
blemele a pune ordine în co
laborarea dintre centralele res
pective ? Nu mai mă refer la 
ministere — deoarece, hai sâ 
spun, aici există multă birocra
ție — dar oare și la centrale, 
la comitetele județene de par
tid există (Aplauze).

Sînt deci probleme la care ar 
trebui să reflectăm mai mult și 
nu numai să le sesizăm, ci edl 
le și rezolvăm. Nimeni altci
neva nu va veni să le soluțio
neze. c> fiecare întreprindere și 
centrală, conlucrînd cu alte în
treprinderi șj centrale, fiecare 
minister conlucrînd cu alte mi
nistere. Tovarășii de la Consi
liul de Miniștri — cînd văd că 
ne aflăm în a doua lună a a- 
nului și totuși rămîn probleme 
nerezolvate — nu văd ce s-â 
îrrtîmplal și nu obligă pe miniș- 
îri să soluționeze problemele? 
Pînu la umiă contractele se în
cheie, dar cu întîrziere. din 
care cauză trebuie apoi lucrate 
ore suplimentare. (Aplauze).

Problemele acestea depind de 
munca fiecărei întreprinderi, 
centrale sau minister și este 
'impui să lucrăm nu cu hîrtiî 
— să nu ne limitam a spune că 
am dat o indicație — ci să so
luționăm problemele : să anin
ăm hîrtiile Ia o parte și să ne 

apucăm, să rezolvăm practic 
problemele —, și atunci lucru
rile vor merge cum trebuie 
(Aplauze puternice).

Actualul .cincinal acordă a 
mare atenție reducerii cheltu
ielilor materiale de producție, 
factor hotârîtor pentru crește
rea eficienței întregii activități 
economice, sporirea venitului 
național ți. deci, pentru ridica
rea bunăstării oamenilor mun- 
i ii. Trebuie arătat că, deși s-au 
obținut unele realizări în ?- 
castă privință, totuși rezulta

tele din 1971, îu ansamblu) lor, 
nu sînt satisfăcătoare. Pe în
treaga industrie republicană de
pășirea cheltuielilor materiale 
planificate a reprezentat, anul 
ireeut, peste 1,5 miliarde lei. 
Depășiri însemnate s-au înre
gistrat la Departamentul Indus
triei Alimentare, la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Industriei Ma
terialelor c’e Construcții. Minis
terul Energiei Electrice.

CoiiMiinurîle de metal, lemn, pro
duse și subproduse ale petrolului, 
de combustibil și energie, dc alic 
materii prime și materiale se men
țin ridicate. Ponderea materiilor pri
me, materialelor, combustibilului și 
energiei reprezintă aproape 75 ia 
sulă din prețul dc cosi al produc
ției industriei republicane.

Există mai i pierderi în produc
ție datorita ncrespeciării procesului 
tehnologic sau menținerii unor teh
nologii învechite. Spre exemplu, la 
piesele turnate din fonia adaosul 
de prelucrare esie de circa 20 Ia 
șină, rcprezemînd la nivelul anu
lui 1972 o cantitate de țpan de 
160 mii tone. Or. numai prin re
ducerea la 10 la suta a acestui a- 
daos — ceea ce este pe deplin po- 
>ibil de realizai in scurt timp - 
var obține o economic dc 80C00 
lone fontă, fără să mai socotim 
reducerea manoperei și capacitatea 
suplimentară eliberată la mașinile 
dc prelucrai. Asemenea situații »e 
întilnesc însă în toate sectoarele in
dustriei. Pierderi însemnate de me
al him provocate de faptul că in

dustria metalurgică tiu livrează pro
file de dimensiuni «xirespun/âioare. 
Dacă >i aici s-ar lua măsurile co
respunzătoare de respectare a eon
ii actelor și de livrare a diferitelor 
profile îu conformitate ai cerințele 
tehnologice și cu comenzile, am a- 
vea, de asemenea, economii de zevi 
și zeci de mii de tone de metal 
anual.

Exploatarea lemnului este, de a- 
«eiuenea, reali/aiă neeconomn. I» 
acest sector numai datorită tăierii 
dcJectuoase a «-opacilor, lăsării ii- 
nor cioturi înalte, se pierd anual 
•zeci și zeci de mii de metri cuhi. 
hi pădure se mai pierd din dife
rite alte cauze zeci de mii de me- 
iri cubi de lemn. O asemenea ex
ploatare determină nu numai pa
gube materiale, dar exercită o in
fluență dăunătoare asupra fondului 
forestier in genera).

frebuie arătat, totodată, câ este 

neglijată o nupon-uuă rezervă de 
rediu ere » cbchuicliloi materiale, și 
anume, valorificare a deșeurilor in
dustriale. După unele calcule ale 
( onsilinhii National al buinței și 
Tehnologie», folosirea acestor «Jc- 
jeuri ar «h>ce la un spor anual de 
producv* de aproape 6 miliarde 
lei

< red că fiecare dintre panici- 
panțîi la conferință poate prezenta 
nenumărate propuneri — și mulți 
au făcut aceasta peni tu redu
cerea chel Huriilor materiale, pentru 
mai buna punere în valoare a re
zervelor mari existente în direcția 
aceasta. Mă voi referi la Ministerul 
Energiei Fkarice. Am fost informat 
•~ă în comisie, problema aceasta a 
fost dezbătută pe larg, subliniindu- 
»e faptul câ. în timp ce Ministerul 
Minelor nu a lealizat producția dc 
cărbune cu aproape 5C0 mii de to
ne, in centralele elearicc s-a redus 
consumul de cărbune ș» S-a mărit 
consumul «Ie gaz și, ca atare, eco
nomia a avui dc suferit. După cit 
am lost înhumat, tovarășii au sub
liniat că era pe deplin posibil și că 
a fost chiar o grcșcali că s-a în
locuit cărbunele cu gazul metan. 
Dar, oare, Comitetul de Stat al 
Planificării. Ministerul Aprovizionă
rii — este adevărat nou înființat, 
dar funcționa un departament — 
Ministerul I nergiei Electrice nu an 
nici o răspundere ? De cc ridic, to
varăși, aceste probleme ? Pentru că 
noi Ic-ani analizat la Comitetul E- 
xccutiv și s-a încercat să sc de
monstreze că nu sc putea proceda 
altlcl. ca era ceva obiecții’. Pun 
cu toată seriozitatea iu fața confe
rinței aceasta problemă, pentru a 
înțelege că în toate sectoarele dc 
.uiiviiate trebuie să muncim cu simț 
de răspundere și nu birocratic. Nu 
avem nevoie de justificări. Avem 
nevoie de oameni care să pună su
flet, viață în munca lor, pentru a 
asigura folosirea rațională a mij
loacelor materiale de care dispunem, 
pentru ridicarea și dezvoltarea eco 
nomiei noastre naționale. (Vii 
aplauze). Prevederile planului cin
cinal dc reducere a acestor cheltuieli 
materiale trebuie considerate ca mi
nime, deoarece, așa aim am ară
tat mai înainte, printr-o mai bună 
gospodărire a materiilor prime și 
materialelor, prin utilizarea «otnple- 
ra a «opacităților de producție, este 
posibil ca sarcinile stabilire să fie 
cu mult depășite. Este ne
cesar ca toate comitetele ți 
consiliile oamenilor muncii să 
stabilească masuri concrete ți 
să acționeze ai răspundere pen
tru reducerea cMtuielilor de pro
ducție. La această acțiune pot și 
trebuie să aducă o contribuție spo
rită institutele dc cercetări și pro
iectări, a căror datorie este ca la 
elaborarea tehnologiilor și proiecte
lor, să urmărească găsirea soluțiilor 
dc reducere a consumurilor specifi
ce, a cheiutielilor materiale. Sînt 
convins că întregul nostru activ din 
economie, toți oamenii muncii, vor 
lupta cu înalt spirit de răspundere 
patriotică pentru realizarea acestei 
sarcini itmdameniale dc care depin
de în marc măsură creșterea veni
tului național — sursă unică de ri
dicare a nivelului dc trai al po
porului, a dezvoltării ascendente a 
economiei naționale. ( \plauzc pu
ternice, prelungite).

Un obiectiv centrai al planu
lui pe 1972 și al întregului cin
cinal, ca de altfel al întregii 
noastre politici economice, este 
creșterea productivității muncii. 
Trebuie arătat că în 1971, pro
ductivitatea muncii nu a crescut 
pe măsura dotării tehnice M u 
nităților industriale și nici în 
raport cu cele stabilite în plan. 
Insuficienta preocupare pentru 
folosirea rațională a forței de 
muncă, deficiențele în organiza
rea și normarea muncii, depăși
rea nejustificată a numărului 
de salariați au constituit cauze 
principale ale creșterii insufi
ciente a productivității muncii. 
Pierderile de timp de lucru re
prezintă pierderi de producție 
și de acumulări.

întreprinderile, centralele și 
ministerele trebuie să acorde o 
atenție de prim ordin folosirii 
complete a timpului de muncă, 
extinderii lucrului la mai mul
te mașini, întăririi ordinii și 
disciplinei în producție, normă
rii științifice a muncii. In a- 
ceastă direcție cred, că nimeni 
nu poate spune că are nevoie 
sâ vină altcineva, de la minis
ter. să rezolve problemele: stă 
in puterea fiecărei întreprinderi 
și numai întreprinderea poate 
soluționa cu succes problemele 
legate de creșterea productivită 
ții muncii.

Creșterea productivității mun
cii impune, de asemenea, con 
tinuarea eforturilor pentru în
zestrarea tehnică superioară a 
unităților de producție, pentru 
perfecționarea mașinilor prin 
introducerea și utilizarea de 
noi dispozitive, pentru asigura
rea unor scule dc mare randa
ment. In această direcție sarcini 
importante revin industriei con
structoare de mașini, institutelor 
de cercetare și proiectare. In a- 
ceastă ordine de idei este ne
cesar să fie extinsă acțiunea «le 
autodotare care, după cum arată 
experiența, duce la ridicarea 
nivelului tehnic al producției 
cu costuri reduse — dar și aici 
nu sîntem decît la început. A- 
nul trecut, planul departamen
tal de autoutilare ia Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini s-a îndeplinit în proporție 
de 102.8 la sută, rea)izîndu-re 
utilaje și instalații în valoare 
de 420 milioane lei. Dar nu în
seamnă că putem fi mulțumiți 
cu aceste realizări pentru că ele 
sînt cu mult sub posibilitățile 
întreprinderilor constructoare 
de mașini. Această acțiune nu 
s-a extins însă nici cel puțin in 
nceaslă măsură la toate ministe
rele. rezultate mai slabe avind 
Departamentul Industriei Ali
mentare. Ministerul Energiei E 
lectrice. Ministerul Construcți
ilor Industriale. Sînt încă destul 
dc frecvente cazurile cînd se ape
lează «ir ușurință la importuri. 
In loc ca, prin autodotare. să 
se asigure comnletarea si mo
dernizarea mijloacelor tehnice 
ak întreprinderii. Este necesar 
ca fiecare minister, centrală in
dustrială și întreprindere să ac
ționeze pentru u rezulvu cît 
mai rapid, prin eforturi proprii, 

problemele modernizării și dez
voltării capu« i lâților d® pro- 
diu țic. In această privință )>on- 
tc fi dat «a exemplu Ministerul 
Industriei Uțoarc care și-» dez
voltat o putcrni'A bază pro
prie de producere a utilnjuhii 
de «arc «W nevoie întreprinde
rile «Im ru«astă ramură. (/Aplau
ze). In vutor este nccsar ca, în 
rel mai scurt timp, tonte mi
nisterele economice să-și dez
volte capacitățile de producție, 
atit pentru piese de schimb, cit 
șt |>entrii utilaje tehnologice. Do 
exemplu, nimeni nu poate mai 
bine decil însuși Ministerul In
dustriei Chimice să-și rezolve 
problemele utilajelor și moder
nizarea acestor utilaje, desigur, 
nrmînd ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să pro- 
dii< ă mașinile și subansamblele 
dc seric mare. Iată de ce tonte 
ministerele economice care dis 
pun de însemnate capacități rfe 
prelucrare mecanică, trebuie să 
treacă la realizarea unei game 
cît mai variate dc mașini și 
utilaje |x ntru nevoile proprii 
și chiar și pentru nevoile altor 
ministere și pentru export.

Ridicarea productivității mun
cii, valorificarea rezervelor dc 
care dispun întreprinderile im
pun organizarea științifică a 
producției și muncii în fiecare 
unitate economică. Acțiunea în
cepută cu cîțiva anj în urmă a 
dat rezultate pozitive, dar ca 
nu a fost continuată cu consec
vență, în unele ministere Și 
centrale această preocupare a 
slăbit. De altfel, tovarăși, este 
un obicei la noi. începem o ac
țiune cu mult zgomot, obținem 
un șir de rezultate, dar, după un 
timp, lăsăm la o patre această 
acțiune ca și cum ea nici nu 
ar mai intra în preocupările 
noastre — și începem altele. Ori 
trebuie înțeles că este necesară 
o asemenea organizare și con
ducere care să asigure cuprin
derea tuturor domeniilor de ac
tivitate, o urmărire permanentă 
a felului cum se desfășoară mun
ca tn toate ramurile și suhra- 
murilc dc activitate. (Vii aplau
ze). Este necesar ca toate cadre
le din industrie, toți oamenii 
muncii să înțeleagă faptul că or
ganizarea producției și muncii 
reprezintă astăzi una din cele 
mai importante rezerve de creș
tere o eficienței activității eco
nomice. Fiecare unitate econo
mică trebuie să acționeze pen 
tru programarea optimă a pro
ducției, a stocurilor, a Fo
losirii utilajelor și for 
țej de muncă, pentru rațio
nalizarea consumurilor, mecani
zarea transporturilor interne 
Organizarea științifică a produejiri 
>i a muncii trebuie să asigure re- 
«hicerca personalului auxiliar și tre
cerea lui în producție. Reducerea 
cu un procent a personalului au
xiliar și loloxirea lui in producție 
ar asigura, pe întreaga industrie, o 
producție suplimentară de un mi
liard șase suie milioane lei. Consi
lier pe deplin justificate criricile a- 
duse în conferință la adresa minis- 
lercloi și altor organizații centra
le. în a căror aaiviiate se mai re- 
uint manifestări de birocratism și 
formalism. Este încă răspîndiiă 
practica avizărilor inutile, care duce 
la slăbirea răspunderii în muncă și 
la întîrzierea soluționării probleme
lor. Este necesar să fie luate ma
suri energice împotriva acestor fe
nomene negative din munca minis
terelor și a altor organe centrale, 
'ă se combată cu hoiarîre manifes 
tarile de birocratism, orice tendin 
ță de înlocuire a muncii vii, a pre
zenței în unități, acolo unde se ho- 
■araște soarta producției, soarta pla
nului de stat, cu circulari și hîr- 
tii. Trebuie lichidată practica rezu
mării muncii de conducere doar la 
sesizarea neajunsurilor. Proba efi
cienței conducerii stă în primul rînd 
in capacitatea rezolvării probleme
lor, adoptări» operative a măsurilor 
corespunzătoare pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor. Perfecționa
rea stilului de muncă a! conduce
rii ministerelor, centralelor și în- 
i reprinderilor rămîne o sarcină de 
prim ordin, de realizarea căreia tre
buie să se ocupe cu toată răspun- 
«Icrea organele de stai ți de partid, 
Consiliul de Miniștri. întregul nos
tru partid.

îmbunătățirea conducerii unități
lor economice face necesara concen
trarea și mecanizarea lucrărilor de 
birou, asigurarea unui sistem in
formațional operativ și eficieni. 
Sînî în curs de elaborare și a- 
plicare măsuri privind simpli
ficarea și raționalizarea eviden
tei, îmbunătățirea sistemului 
informațional, dotarea unități
lor de producție cu tehnică de 
calcul. Dar și aici de cînd se 
lucrează la propunerile pentru 
raționalizarea evidenței și îm
bunătățirea sistemului informa
tional s-au dublat diferite cir- 
culări. precum și datele care se 
cer. (Animație, aplauze).

Cînd am trecut Direcția Cen- 
' -ală de Statistică la Consiliu) 
«le Stat aveam în vedere să 
realizăm aceste sarcini mai re
pede : dar se vede că nici la 
’’onsfliu) de Stat nu se lucrea- 
«â mai operativ decît la Consi
liul de Miniștri, pentru că au 
trecut de atunci aproape doi 
ani! Consider «ă este necesar 
ca tovarășii care se ocupă de 
această problemă sâ treacă, re
almente. la a pune ordine în a- 
cest domeniu, pentru că. dacă 
ne vom mulțumi numai să a- 
nunțăm că vom simplifica, nu 
vom simplifica, ci vom compli
ca lucrurile : mai bine să le lă
săm așa cum sînt. (Animație, 
aplauze). Desigur, nu am însă 
în vedere să lăsăm lucrurile sâ 
râmrnă așa. Va trebui, ca în 
el mai scurt timp să punem 

ordine și. Intr-adevăr, sâ redu
cem substanțial datele care se 
ce>- — fără a renunța însă la 
cele strict necesare unei hune 
informări, dar să le facem cît 
mai operative : să lichidăm 
practica «le a trimite lot felul 
dc c;rculări și instrucțiuni, care 
cel puțin în proporție de 2/3 
sînt inutile, ia, trimiterea lor 
jos Fn unități este total nejus- 
tificatâ.

Doresc să subliniez, de ase
menea necesitatea folosii- ■ mai 
judicioase a cadrelor de ingi

neri și tehnicieni care în une
le Intreprinrleri sînt utilizați fn 
munci administrative funcțio
nărești 1 IlcodatA cele mai bu
ne cadre sînt «roase din unități, 
sînt tuați cei mai buni organi
zator) și conducători ai produc
ției pentru s fi aduși șl trans
formați în funcționari In minis
tere. Trebuie sâ lichidăm »- 
• eastfi atare de luemri I Aceste 
cadre trebuie utilizate în pri
mul tind in asigurarea asisten
ței tehnice corespunzătoare a 
producției, precum și în activi
tatea de concepție și proiectare 
tehnică. In indus’r e și în con
strucții lucrează ,rstâzi 51 WO 
•le inginer) și aproape 75 000 
de tehnicien A'-eastâ Tn^cm- 
natfl forță tehnică trebuie folo
sită exclusiv pentru rezolvarea 
în bune condiții a problemelor 
‘■ehnice și organizatorice legate 
«te perfecționarea- procesului de 
producție.

Eate necesar ca organele dc 
conducere din fiecare centrală 
și întreprindere să stabilească 
măsuri concrete — pe care să 
Ic urmărească |>ermanent — 
pentru gospodărirea cît mai ra
țională și folosirea cît mai efi
cientă a întregului potențial 
productiv. Trebuie să fie tutu
ror clar că ridicarea producti
vității muncii constituie facto
ry) hotârîtor al dezvoltării e- 
fiejențe a producției materiale, 
al asigurării resurselor necesa
re Creșterii nivelului de trai — 
și dc aceea această problemă 
să stea permanent în atenția 
tuturor colectivelor dc muncă, 
tuturor întreprinderilor, centra
lelor și ministerelor. Producti
vitatea muncii, tovarăși, este o 
problemă centrală pentru fău
rirea socialismului și comunis
mului. (Aplauze). Sîntem încre
dințați câ muncitorii, tehnicie
nii. inginerii și* specialiștii noș
tri vor face totul ca. ridieîn- 
du-și calificarea, întărind disci
plina în producție folosind re
sursele interne, să pună în va
loare superioritatea economiei 
socialiste planificate, asigurînd 
o productivitate a muncii tot 
mai înaltă, care să ne permită 
avansarea tot mai rapidă pe 
calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

O sarcină fundamentală, un 
factor hotârîtor care condițio
nează dezvoltarea cu succes a 
economiei noastre în etapa ac
tuală este ridicarea calității 
produselor. Deși intr-o serie de 
ramuri s-au obținut progrese- 
evidente în această direcție, to
tuși realizările de pînă acum nu 
sînt întru tolu) pe măsura po
sibilităților create de dotarea 
tehnică a uzinelor și de expe
riența acumulată de cadrele 
noastre. In prezent calitatea u- 
nor produse lasă încă de dorit, 
iar procesul de asimilare a u- 
nor produse noi se desfășoară 
destul de lent, greoi, de multe 
ori durata depășind 2—3 ani. 
•Și dacă ar fi numai 2—3 ani, ar 
fi bine, dar există un fenomen 
și mai negativ. Dacă întreprin
derile acordă o atenție sporită 
producției pentru export, pro
dusele necesare în țară sînt 
tratate cu totul altfel. Aceasta 
este valabil atit pentru produc
ea industrială, construcțiile de 
mașini, pentru utilaje, cît și 
ixntru produsele de larg con
sum. Or. trebuie înțeles câ pro
blema calități) producției tre
buie tratată în mod unitar ; ri
dicarea nivelului tehnic al in
stalațiilor. al mașinilor trebuie 
văzută îu aceeași măsură atît 
pentru străinătate, cît și pen
tru intern. Firește, se poate ca 
pentru străinătate să se adauge 
o serie de cereri speciale pri
vind caracteristici legate de 
climă sau de zona în care ex
portăm : dar, în rest, nu tre
buie să existe nici un fel dc 
deosebire, că dimpotrivă, tre
buie ca atît producătorul, cit și 
controlul de calitate sâ mani
feste aceeași exigență față de 
toate produsele — nu mai vor
besc de bunurile de consum. 
(Aplauze). Oara rochia sau haina 
cu care se îmbracă muncitorul 
și muncitoarea din România 
trebuie să fie de calitate mai 
slabă decît aceea pe care e ex
portăm fn alte țări ? (Vii gplau- 
ze). Numai să vorbim de răs
punderea pe caro o avem față 
de clasa muncitoare, de popo- 
| ul nostru, de Faptul că consti
tuim o comunitate unică, că
muncim pentru noi ? Nu tre
buie să avem grijă no: înșine 
de familia noastră ? Trebuie sâ 
punem capăt acestei mentali
tăți greșite, să o lichidăm cu 
(lesăvîi-șiro. Calitatea produse 
tor trebuie să constituie cerin
ța numărul unu pentru toate 
produsele (Aplauze puternice). 
In anul trocul, din 425 produse 
prevăzute prin plănui de stal 
să fie asimilate în fabricați», 
89 produse nu au fost realiza
te. iar 35 de produse din 237 ca
re urmau să fie modernizat», 
de asemenea, nu s-au realizat 

Ridicarea cahiâții produselor im- 
pune o preoaipare «mnstantă pentru 
întărirea disciplinei tehnologice, 
pentru perfecționarea 5i ie»peaaiea 
tehnologiilor de fabricație, pentru 
îmbunătățirea controlului tehnic de 
calitate in toate fazele procesului dr 
producție Realizarea unor parame- 
iri de calitate tehnică și funcțio
nali superiuri la produsele indus
triei noastre este o cerință esențiala 
arît pemrii satisfacerea io bune con
diții a nevoilor de consuni ale oa
menilor muncii din țara noastră, cît 
>i pentru creșterea competiiiviiății 
produselor românești pe piața mon
diala, pentru o panicipare mai in
tensă a României la schimbul de 
bunuri iutei naționale. Problema ri
dicării calității produselor trebuie 
sa devină de acera pentru fiecare 
«'•mdueăior de centrala sau între
prindere, pent hi fiecare muncitor, 
maiștrii sau inginer, o sarcină cen
ți ală de partid și de stat S» în 
acest domeniu, de asemenea, nimeni 
altul nu poate lezoh'a problemele 
decii colenivul fiecărei unitâți iu 
parte.

Folosiiea mai bună a capacități- 

tor dc producție, creșterea pioduc- 
«iviiăți» muncii, diminuarea cheltu
ielilor materiale trebuie să m con
cretizeze în reducerea prețului de 
COM, clement esențial al eficienței în*
• regi» actiriiăți econz-mH-e. In nnul 
1971, sarcina «te red»»rere a chel
tuielilor de producție nu a f«asi 
realizata, ceea <e a diminuat acu
mulările pe mdwuria rep'iWicanâ o 
aproape 9C0 dc milioane lei. Ptutn» 
anul 1972 se prevede «i reducer» 
a prețului de «ost dc circa 3 la sută 
rare, ținînd ’fama de însemnatele 
rezerve existente ii» »•»• reprinder», 
trebuie considerată drept «.urină 
nuni mala. Este necesar sa sc ia toa
te măsurile ca nici o întreprinde
re, nici o unitate să nu înregistre
ze pierderi in activitatea economi
că, ca toate produsele să fie ren
tabile. Dat und vorbim ca toate 
produsele sâ fie rentabile, aicana 
înseamnă câ rentabilitatea irebvio 
să sc real beat pe 'cama reduceri» 
prețului de cosi »i nu pe seama 
creșterii prețurilm acestor prmhtse, 
pentru că sînt ți asemenea tendințe; 
chiar în conferință cîțiva dintre 
vorbitori au cerut mai multă liber
tate în fixarea prețurilor, pentru a 
Ic stabili ața aim dorcs< ei ți a 
lacc astfel ața-zis rentabile produ
sele respective. Or, trebuie să nc fie
• Iar ci legta prețurilor, pe care nu 
dc mult am adoptat-o urmărește 
tocmai sâ pună capăt practicilor do 
pînă acum de a acoperi o serie dc 
deficiențe din întreprinderi pe sca
ma creșterii preturilor la diferite 
produse — atît la mijloace de pro
ducție, cît și la bunuri de consum. 
Noi avem în vedere ca in actualul 
dncina) să obținem o reducere ge
nerală a prețului de cost — ți 2. 
■ casta trebuie să stea în atenția fie
cărei unități în parte.

In promovarea progresului teh
nic pentru creșterea productivi
tăți» munci și sporirea eficien
ței economice sarcini însemna
te revin cercetării științifice. 
Cercetarea trebuie să contribuie 
mai mult la dezvoltarea și va
lorificarea superioara a baze» 
energetice și de materii prime. 
Iu perfecționarea tehnologiilor 
și la modernizarea produselor 
din toate ramurile. 1« crearea 
de noi materiale și a unor apa
raturi de înalt nivel tehnic. Es
te adevărat. în ultimi» ani s-a 
intensificat cercetarea în do
meniu) științelor tehnice, s-a»j 
făcut progrese pe tărîmu) 
'•orcetării în construcția de ma
șini, electrotehnică șt electroni
că, automatică. In chimie și în 
alte domenii. In prezent, func
ționează 77 institute și centre 
de cercetare și proiectare in 
Științe tehnice. Dispunem c’e 
100 laboratoare uzinale de cer
cetare. în care lucrează un ma
re număr de cercetători și spe
cialiști cu calificare superioară. 
La acest potențial sc adaugă 
desigur, cadrele de cercetători 
din învățămîntui superior.

Cu toate progresele obținute, 
aportul cercetării științifice la 
soluționarea nevoilor concrete 
ale producției este încă destul 
de redjiș. Importul de licențe 
se menține încă ridicat, nu se 
depun eforturi suficiente pentru 
a perfecționa si moderniza pro
dusele și tehnologiile asimilate 
în țară Datorită duratei mar» n 
'•nor cercetări, unele soluții se 
perimează chiar în faza proiec
tării. Numărul cercetărilor pro
prii valorificate în DToduețj# 
este încă mic.

Desigur, aceste neajunsuri se 
datoresc tn mare măsură defici
ențelor existente în activitatea 
de cercetare: dar o însemnată 
parte de răspundere pentru stă
rile dP lucruri negative revine 
conducerilor ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor care 
se preocupă încă insuficient de 
valorificarea în producție a re
zultatelor cercetării proprii. U- 
nele ministere și unități econo
mice apelează cu prea multă 
ușurință la importuri de tehno
logii și documentații tehnice din 
străinătate, neglijează forțele 
creatoare proprii, competența și 
imțeniozitatea științifică a cerce
tătorilor noștri. In condițiile 
producției modeme, valorifica
rea rapidă a rezultatelor cer
cetării științifice proprii consti
tuie o cerință esențială a unei 
activități economice eficiente și 
de aceea toate «-adrele diD eco
nomie, din industrie din eoa- 
strucții, din celelalte ramuri e- 
conomice trebuie să acorde o 
mai mare atenție acestei pro
bleme. Este necesar sâ crească 
spiritul de răspundere atit al 
cadrelor din unitățile de cerce
tare. cit și al celor din între
prinderile industriale pentru 
sporirea roiului științei și teh
nicii românești în soluționarea 
problemelor «romplexe pe care 
le ridică progresul rapid al eco
nomiei noastre în pas eu revolu
ția tehnico-științifîcă contempo
rană

Dispunem de toate condi
țiile necesare pentru a asigura 
ridicarea continuă a nivelului 
tehnic sl producției, pentru a 
face ea produsele noastre să în
trunească caracteristici con
structive și funcționale cît mai 
înalte, ridieîndu sc n« in perfor
manțele și calitatea lor la ni
velul reahzârifor obținute pe ’ 
plan mondial. Ne exprimam 
convingere» că muncitori», teh
nicienii și inginerii din între
prinderile noastre, toți oameni» 
muncii din industrie. înțelegând 
acest comandament vita) al «- 
< onomici noastre naționale, vor 
face din ridicarea calități» pro
duselor o cauză ©n«i re și un 
obiectiv centra) a) intragii tor 
activități. (Vii și putrm»t*e «- 
P lăuze).

Stimați tovarăș».

Corespunzător liniei politico 
stabilite de Congresul a} X-le» 
al partidului privind realizare» 
unui raport optim între acumu
lare și consum, linie care co
respunde rntereselor vitale, pre
zent» și de perspectivă, ale p» 
porului român — in aetoafu 
cincinal se prevede ca 30—St ta 
sută din venitul națkmal «• iu 
alocat reproducțt») socialul» 
lărgite, dezvoltării și modernizâ-
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rn bazei tehnico-mnirrinlc n 
producției. Pc baza acestei o- 
rirntAri. pianul cincinal nchinl 
prevede realizarea unui impor
tant program de investiții. Nu
mai în acesl an din fondurile 
centralizate ule statului se in
vestesc R7.2 miliarde lei, depâ- 
șindu-w cu peste 15 la sută in
vestițiile realizate în anul 1971. 
Se prevede să fie date in func 
țiune. numai în industrie, 300 
capacități de producție impor
tante Totodată, anul acesta ur
mează să fie date în folosință 
un marc număr de obiective 
social-cul turale.

Planul de investiții pe acest 
nn este mai bine pregătit corn 
partitiv cu cel din anul trecut 
Cu toate acestea nu s-n îndepli
nit integral sarcina trasată ca 
pregătirea planului de inves
tiții pe unul 1972 să fie încheia
tă cel mai târziu pînă In finele 
anului precedent. Din această 
cauză îndeplinirea planului de 
investiții pe ianuarie a fost 
nesatisfăcătoare. Sînt necesare 
măsuri hotArite pentru ca în 
primul trimestru să se realize
ze cel puțin 20 la sută din pla
nul anunl de investiții și de 
construcții

Realizarea acestui program 
impune măsuri energice din 
partea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și a ce
lorlalte ministere pentru asigu
rarea utilajelor la termenele 
stabilite prin contracte. Pentru 
n se simplifica relațiile dintre 
beneficiarii de investiții și uni
tățile furnizoare trebuie să se 
treacă la introducerea furnizo
rului general.

Realizarea importantului volum 
de investiții prevăzut de cincinal 
impune masuri hetărite pentru dez
voltarea și perfecționarea în conti- 
wOare a producției materialelor de 
•vnsinicții. Desigur, în ultimii ani. 
în urma atenției mai mari ce s-a 
acordat acestui sector, s-au obținut 
•o scrie de rezultate pozitive. In 
1971, producția de ciment a depă
șit 83 milioane tone, iar in 1975 
va ajunge !a peste 16 milioane tone, 
față de 5,4 milioane in 1965; iu 
perioada 1965—1971, producția de 
prefabricate din beton armai a 
crescut de peste 3.1 ori. Au fost 
create o sene de materiale noi, cu 
caracteristici îmbunătățite. Pentru a 
satisface, însă, pe deplin nevoile 
vastului șantier de construcții des
chis in țara noastră trebuie în con
tinuare depuse eforturi pentru a 
■spori, perfecționa și diversifica pro
ducția de materiale de construcții 
— aut în cadrul unităților Depar
tamentului de resort, di și în in
dustria locală.

Este necesar să se depună efor
turi sporite pentru creșterea efi
cienței economice a investițiilor. Nu 
a fost lichidată ai totul mania.pro
iectării unor suprafețe și volume de 
construcții și utilități supradimen
sionate; unele obiective, lucrări, u- 
• ilajc și dotări nu sini de altfel de 
loc justificate; se supraevaluează 
costul unor construcții, se cer pe 
parcurs suplimentări de fonduri pen
tru lucrări care nu ar fi trebuit 
sa fie realizate. Continuă să se 
scoată în mod nejustificat mari su
prafețe din circuitul agricol, mer- 
gmdu-se pe linia proiectării de clă
diri cu un singur nivel — deși pro
cesul tehnologic și funcțional per
mite construirea în înălțime — și 
totodată cu o ocupare foarte slabă 
» terenului. In general, vor trebui 
luate masuri pentru reducerea pon
derii cheltuielilor de construcții- 
montaj în volumul total al inves
tițiilor. pondere care continuă sa 
fie exagerat de mare, chiar in ca
zul investițiilor pentru dezvoltarea 
întreprinderilor aflate în funcțiune, 
unde in mod normal partea lioiă- 
titoarc a cheltuielilor trebuie să 
revină dotării ai mașini, utilaje și 
instalații. In cincinalul trecut, din 
totalul de 1C4 miliarde lei inves
tiții pentru întreprinderile industria
le existente, fondurile cheltuite pen
tru mărirea suprafețelor de produc
ție au depășit 52 miliarde lei. In 
viitor va trebui mai mult concen
trată atenția spre investiții care »ă 
asigure dezvoltarea intensivă a pro
ducției, utilarea tehnică superioară 
a întreprinderilor.

Unde întreprinderi, centrale și 
ministere, în loc să ia măsuri pen
tru mai buna utilizare a capacită
ților existente, solicită. în mod ne
justificat. noi investiții pentru rea
lizarea sporurilor de producție pla
nificate. Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Finanțelor, mi
nisterele de ramură vor trebui >ă 
reexamineze cu toată atenția opor
tunitatea capacităților noi_ și să nu 
admită realizarea lor decît cu con
diția folosirii la maximum a capa
cităților de producție existente.

(Somnciele și consiliile oamenilor 
muncii, ca și colegiile ministerelor 
— deși au în competența lor a- 
proape 50 la sulă din planul anual 
de investiții — nu supun unei ana
lize critice aprofundate documenta
țiile cc le sini date spre avizare, 
aprobind uneori investiții fără fun
damentare economică corespunză
toare.

Doresc să atrag, de asemenea, a- 
trnția asupra faptului că duratele 
In care se realizează obiectivele dc 
investiții sînt încă mari ți nu se 
respectă întotdeauna termenele pla
nificate pentru punerea in funcțiu
ne. Din cele 4C0 capacități prin
cipale de producție industrială ș> 
agrozootehnice puse in funcțiune in 
anul 197], circa ICO au fost date 
în folosință ai imîrz'icre. Aceasta 
duce la nercalizarea producției și 
acumulărilor planificate, ia imobi
lizarea de mijloace financiare și 
materiale.

Există capacități dc producție 
care nu dau efectul economic scon
tat, termenul de realizare a para
metrilor proiectați depășindu-se din 
cauza lipsurilor în proiectare, exe
cuție și exploatare.

Deoarece la această conferința 
participă ți cadre de conducere, 
muncitori, tehnicieni fi ingineri din 
construcții, doresc să mă opresc pu
țin și asupra acestui sector de acti
vitate. Deși gradul de înzestrare 
tehnică a organizațiilor dc construc- 
yi-montaj a crescut an de an. «- 
cesi lucru nu se reflectă în spo
rirea corespunzătoare a produqiei 
ți productivității muncii realizate. 
Există încă însemnate rezerv-e in 
utilizarea mecanismelor și utilajelor 
de construcție. Este necesar să so 

a măsun hotăriie pentru folosirea 
deplină a fondului dc timp, pen
tru extinderea acordului global — 
formă deosebii de xtimulativă de 
salarizare in construcții — precum 
și pentru lichidarea aprovizionării 
nernmîce a șantierelor cu materiale 
și prefabricate.

Un obiceiiv dc primă însemnat a- 
ie io activitatea organizațiilor dc 
»onstrucții-montaj trebuie să fie re
ducerea costului lucrărilor executate, 
prin mai buna gospodărire a ma
terialelor, prin introducerea unei or
dini și discipline ferme pc șantie
re. pun mecanizarea lucrărilor. Nu
mai la controalele efectuate m 
cursul trimestrului al IV-lea din 
1971 la un numii de 228 șantie
re și depozite de materiale din sub- 
ordinea ministerelor ; Construcțiilor 
Industriale, Energici Electrice, 
Transporturilor și Telecomunicații
lor. Minelor, Petrolului și Geolo
gici. Industriei Construcției de Ma
șini, Industriei Lemnului, Industriei 
Metalurgice și consiliilor populate 
județene, s-au constatat materiale 
degradate sau expuse degradării prin 
proasta depozitare și gospodărire. în 
valoare dc peste 30 milioane Ici. 
Asemenea stări dc lucruri trebuie 
curmale cu dcsavîrpre, luîndu-sc 
măsuri severe împotriva celor din 
vina cărora se distrug bunuri ob
ștești. părți ale avuției noastre na
ționale.

Realizarea în bune condiți- 
uni a programului de investiții 
prevăzut în actualul cincinal 
impune să se ia toate măsurile 
pentru asigurarea la timpul 
optim a proiectelor și documen
tației tehnice, a utilajelor teh
nologice, pentru ridicarea gra
dului de mecanizare, pentru 
scurtarea duratei de execuție și 
darea mai devreme în funcțiu
ne a noilor obiective. Există 
condiții ca printr-o strînsă con
lucrare între proiectanți, con
structori și beneficiari sâ se 
realizeze cu succes investițiile 
planificate, Fără îndoială că oa
menii muncii din construcții 
vor depune toate eforturile 
pentru a-și îndeplini cu cinste 
marile sarcini ce le revin în 
înfăptuirea programului de in
vestiții în actualul cincinal, 
dînd patriei noi fabrici și uzine, 
noi edificii social-culturale ca
re să asigure poporului un ni
vel de viață și de civilizație 
tot mai înalt. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Dragi tovarăși,

Dezvoltarea economică, creș
terea ți diversificarea produc
ției au avut ca rezultat inten
sificarea participării României 
la circuitul economic interna
țional. Volumul total al comer
țului exterior a crescut în 197’ 
față de 1970, cu 0.6 Ia sută — 
între care exportul cu 13.7 la 
sută, iar importul cu circa 4 la 
sulă — ceea ce reflectă o preo
cupare mai susținută pentru a-; 
sigurarea echilibrului balanței 
de plăti externe. S-a îmbunătă
țit structura exportului. re
flectată prin . creșterea ponde
rii mașinilor și utilajelor, pro
duselor chimice, bunurilor in
dustriale de larg consum.

Cu toate aceste rezultate bu
ne. planul pe 1971 nu a fost 
realizat. Aceasta a influențat 
în . mod negativ balanța comer
cială care, deși în ansamblu a 
fost excendentară. pe relația 
devize libere s-a soldat cu un 
deficit, ceea ce a avut, desigur, 
efecte și asupra balanței dc 
plăți externe. Pentru remedie
rea acestei situații, este nece
sar ca ministerele și întreprin
derile care nu au îndeplinit 
planul de export pe anul 1971 

ia măsuri hotărîte pentru 
recuperarea restanțelor în acest 
an.

Pentru îndeplinirea în bune 
eondițiuni a planului de comerț 
exterior, este imperios necesar 
să se asigure organizarea în 
ondiții mai bune a producției 

pentru export, așa cum se pre
vede în Legea cu privire la ac
tivitatea de comerț exterior. 
Ministerele ți celelalte organe 
centrale, precum și organele lo
cale cu activitate de comerț 
exterior, trebuie să realizeze 
integral și ritmic, pe luni și 
trimestre, atît planul de pro
ducție pentru export, cît și ex
portai propriu-zis. întreprinde
rile și centralele trebuie să a- 
corde o atenție mai mare, ne
mijlocită. problemelor exportu
lui : 6Înt încă multe unități ca
re se dezinteresează de ce se 
întâmplă cu produsele lor pe 
piața externă. întreprinderile 
.și centralele trebuie să .știe efi 
răspund direct de felul cum se 
valorifică produsele lor alît în 
tară, cît și în străinătate. Asi
gurarea cu prioritate a pro
ducției pentru export, precum 
și livrarea sa la timp, lună de 
lună, și în bune eondițiuni, 
constituie o îndatorire primor
dială, o sarcină de plan obli
gatorie. Planul de producție 
trebuie considerat îndeplinit 
numai în măsura în care se 
realizează desfacerea efectivă 
atât pe piața internă cît și pe 
piața externă a produselor.

Se impun, de asemenea, e- 
forturj peijtru îmbunătățirea 
substanțială (l structurii fondu
lui de marfă oferit la export, 
iDtroducîndu-se în fabricație 
sortimente superioare, cu pre
țuri ridicate pe piața externă. 
Trebuie să crească ponderea 
la export a industriei construc
toare de mașini.

La rîndul lor, ministerele, 
centralele ți unitățile cu acti
vi late de comerț exterior au 
datoria să îmbunătățească pros
pectarea pieței externe, să 
perfecționeze rețeaua de co
mercializare.

Parale] cu sporirea efortului 
pe linia realizării și depășirii 
exportului, trebuie intensificate 
preocupărle pentru reducerea 
importului la strictul necesar. 
1 rebuie să fie pusă hotârît In 
aplicare măsura prin care nt- 
realizările la export dintr-o lu
nă să determine reducerea ta 
mod corespunzător a angajări
lor Ja import pe luna urmâloa- 

t’n obiect v dc scamă al po
liticii noastre este, după cum 
se știe, extinderea activității 
de cooperare cu alte țări — 
formă superioară a relațiilor 
economice internaționale. Pe 
calea cooperării cu întreprin
deri din alte țări, ministerele, 
centralele și întreprinderile in
dustriale pot dezvolta produc
ția de scrie mure, cu eficiență 
ridicată. O importanță deosebi
tă are tn acest sens extinde
rea cooperării economice și tch- 
nlco-ștlințifice eu țările mem
bre ale C.A.E II în cadrul pro
gramului complex adoptat anul 
trecut la Sesiunea C.A E.R. de 
la București. Corespunzător 
prevederilor programului com
plex. această cooperare este 
menită să asigure dezvoltarea 
și Inflorireo fiecărei economii 
naționale independente, precum 
și progresul general al econo
mici țârilor membre. (Aplauze 
puternice). Conducerea partidu
lui și statului au stabilit o se
rie de măsuri pentru partici
parea activă a țârii noastre la 
Programul complex al țărilor 
membre C.A.E.R. Promovăm și 
vom promova totodată o poli- 
t’că consecventă de dezvoltare 
a cooperării cu toate celelalte 
țări socialiste, atît în produc
ție. cit și în domeniul științei 
și tehnicii. Vom acționa, de a- 
semenea, pentru a lărgi relați
ile de cooperare, pe planuri 
multiple, cu țările in curs dc 
dezvoltare, cu țările capitaliste 
dezvoltate, asigurînd participa
rea intensă a României la di
viziunea internațională a mun
cii. Fără a nc încadra activ în 
această diviziune nu se poate 
concepe progresul României, al 
construcției socialismului și co
munismului. După cum se știe, 
reglementările actuale acordă 
com]x4ențe largi ministerelor, 
centralelor industriale și uni
tăților economice cu alte țări 
— și este necesar să dea dova
dă de mai multă inițiativă 
pentru a pune cît mai deplin 
în valoare avantajele cooperării 
internaționale. Ne exprimăm 
încrederea că ministerele, cen- 
Iralcle și întreprinderile vor 
lua toate măsurile pentru a a- 
sigura producția prevăzută la 
export, pentru « ridica nivelul 
competitivității produselor noas
tre. pentru a îndeplini integral 
și în bune condiții planul de 
export — una din sarcinile de 
bază ale activității noastre eco
nomice.

M-am oprit, tovarăși, asupra 
unora din cele mai importante 
probleme ale activității din in
dustrie și construcții, , precum 
și din comerțul exterior, de a 
căror soluționare depinde pro
gresul mai rapid al economiei 
noastre naționale, realizarea cu 
succes «• prevederilor cincina
lului. Desigur, în cadrul discu
țiilor din ședințele plenare și 
din comisii s-au ridicat și alte 
probleme, s-au făcut numeroase 
propuneri și observații de care 
va trebui să ținem seama în 
munca c'e viitor. Consiliul de 
Miniștri, Consiliul Economic, 
ministerele și organizațiile eco
nomice centrale trebuie isă exa
mineze cu toată atenția aceste 
probleme, toate propunerile fă
cute și să se stabilească. în 
cel mai scurt timp, măsuri 
pentru remedierea lipsurilor 
semnalate, pentru aplicarea so
luțiilor judicioase avansate în 
dezbateri. In circa 2—3 luni de 
zile trebuie asigurată soluțio
narea problemelor ce pot fi 
rezolvate la nivelul centralelor 
și ministerelor. Propunerile pri
vind soluționarea unor proble
me cu caracter mai general, de 
ansamblu vor trebui centrali
zate și sintetizate spre a fi su
puse examinării și aprobării fo
rurilor superioare. Va trebui să 
se dea cît mai grabnic răspuns 
tuturor problemelor ridicate In 
conferință de reprezentanții 
întreprinderilor și centralelor. 
In circa trei luni de zile, con
ducerile întreprinderilor vor 
trebui să primească răspuns la 
toate propunerile — fie pozitive, 
fie negative. (Vii aplauze). De
sigur, nu trebuie să vă aștep
tați ca toate miile de propuneri 
să fie aprobate. Dar, oricum, 
eu consider că cea mai mare 
parte dintre ele vor trebui să-și 
găsească o soluționare cores
punzătoare și, în orice caz, este 
necesar ca cei care au formulat 
propuneri sâ primească răspuns, 
pentru a ști de ce aceste pro
puneri au fost sau nu au fost 
acceptate. Aceasta este o obli
gație esențială a unei condu
ceri eficiente și democratice.
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși.

Este un fapt cunoscut că în
treaga activitate dc dezvoltare 
și modernizare a industriei 
noastre, de înflorire a economi
ei naționale, întreaga construc
ție a socialismului sînt închi
nate omului, au ca țeJ princi
pal creșterea bunăstării mase
lor de oameni ai muncii, ridi
carea nivelului de civilizație 
al întregului popor. Programul 
elaborat de Congresul a) X-lea 
conține prevederi deosebit de 
importante în această direcție. 
Sînt cunoscute măsurile luate 
«nul trecut, primul an al cinci
nalului, pentru creșterea veni
turilor populației, pentru satis
facerea mai bună a nevoilor 
celor ce muncesc.

Pe baza realizărilor în dez
voltarea economiei naționale, ne 
propunem să înfăptuim noi și 
importante măsuri pentru ridi
carea nivelului de trai, material 
și cultural, al întregului popor. 
In cursul acestui an urmează 
să se treacă la niajorarea sala
riilor mici, începînd cu sporirea 
salariului minim, ta prima eta
pă, de la «00 Iei la 1 000 lei. 
De asemenea, urmează să fie 
majorate pensiile. In anul 1973 
și în continuare se va trece la 
sporirea tuturor salariilor, astfel 
ca, în conformitate cu preve
derile cincinalului, salariul real 
să crească pînă în 1975 cu 20 la 
sută. Sistemul de retribuție în

industrie si construcții — ex
perimentat si gtT.ornliznt în ul
timii am - a dat rezultata po
zitive, contribuind la stimularea 
oamenilor muncii în ridicarea 
califii arii și utilizarea mm bună 
a timpului dc lucru, la crește
rea stabilității forței dc muncă. 
In același timp, trebuii- arătat 
că in acest domeniu -se mai 
mențin unele neajunsuri, per
sistând mai ales tendința utiliză
rii neraționalc a fondului de 
salarii. Au loc depășiri ale fon
dului dc salarii planificai, în 
condițiile cind planul la pro
ductivitatea muncii nu sc ica- 
lizoazA. Respectarea corelației 
între creșterea productivității 
muncii și creșterea salariului 
mediu arc o importanță lio- 
lărîtoarc pentru asigurarea dez
voltării echilibrate și in ritm 
susținut a economici — și, dc 
aceea, ministerele, centralele și 
Întreprinderile au datoria de a 
acorda cea mai marc atenție 
bunei gospodăriri a fondu
lui dc salarii. Trebuie înțeles 
că bunăstarea oamenilor mun
cii nu poate crește decît ca re
zultat al creșterii producției și 
productivității muncii, al spo
ririi eficienței economice a în
treprinderilor, iar atingerea a- 
cestor țeluri este condiționată 
dc întregul ansamblu de măsuri 
la care m-am referit mai îna
inte.

S-au făcut un șir de propu
neri In legătură cu sistemul de 
salarizare. După cum cunoașteți, 
în curînd Legea salarizării va 
fi supusă spre dezbatere și va 
fi necesar ca acele propuneri 
care sc vor dovedi judicioase 
să-și găsească reflectarea cores
punzătoare. Trebuie înțeles, în
să, că trecerea unei ramuri ta 
un nivel superior de salarizare 
se poate realiza numai în mă
sura în care ramura respectivă 
sc ridică la nivelul corespunză
tor din punct de vedere al ac
tivității sale. De exemplu, ca să 
mă refer la construcții, am în 
vedere introducerea rapidă a 
mecanizării lucrărilor, ceea ce 
va duce la mărirea ponderii 
personalului eu un nivel 
de calificare înalt și ta 
creșterea productivității mun
cii. Se vor crea condiții pen
tru a putea ca aceasta ramură 
să fie ridicată la o treaptă su
perioară — și aceasta este va
labil și pentru celelalte ramuri. 
Trebuie să ne străduim să ob
ținem într-un timp scurt o ase
menea creștere a productivității 
muncii și dotare tehnică Incit 
să creăm condiții pentru spori
rea generală a veniturilor: a- 
tunei și așezarea, ramurilor va 
putea fi soluționată în condiții 
bune. Nu vreau însă să înțele
geți că nu sînt de acord eu 
criticile formulate la adresa Mi
nisterului Muncii, care nu solu
ționează întotdeauna corespun
zător un $>r de probleme. Ri
dic această problemă pentru că - 
noi toți trebuie să înțelegem 
că este necesar să ne pfeocu-' 
păm de găsirea soluțiilor cores
punzătoare: iar organele de 
sinteză să țină seama și să se 
sfătuiască mai des și — cum au 
spus unii tovarăși — nu numai 
să se sfătuiască, dar să și țină 
seama în elaborarea materiale/ 
lor de ceea ce a reieșit din ce 
au discutat sau. în orice caz, 
să informeze cel puțin pe to
varăși de ce nu au acceptat 
propunerile. Este o cerință ele
mentară și ministerele și orga
nele noastre trebuie să înțelea
gă acest lucru. (Aplauze). Toto
dată. în spiritul principiilor e- 
cliității socialiste, este necesară 
aplicarea justă, exigentă și co
rectă a cointeresării materiale 
în producție în raport cu 
contribuția fiecăruia, cu eforlu-' 
rile și grija pentru interesele 
generale ale economiei socialis-'

• te. Acționînd in continuare pen
tru ridicarea veniturilor celor 
cu salarii mici, pentru lichida
rea decalajelor nejustificate în
tre venituri; trebuie să comba
tem în același timp orice ten
dințe nivelatoare în salarizare, 
de natură să impieteze asupra 
stimulării materiale, asigurînd. 
permanent un raport just între 
veniturile diferitelor categorii 
de oameni ai muncii.

Cincinalul prevede sporirea rim- 
țitoare a fondurilor sociale dc con
sum; în acest an veniturile popu
lației din fondurile sociale dc con
sum — alocații pentru copii, aju
toare, burse, cheltuieli pentru in- 
vațănunt ți cultură, pentru ocroti
rea sănătății — vor crește cu peste 
12 la sută față de anul 1971. In 
prezent, din totalul veniturilor reale 
pe salariat, circa o cincime repre
zintă venituri obținute din fondu
rile sociale de consuni.

Corespunzător veniturilor sporite 
ale populației, se prevăd măsuri 
pentru o aprovizionare corespun
zătoare cu bunuri de consun» și 
servicii. Volumul desfacerilor dc 
mărfuri cu amănuntul va reprezen
ta în acest an peste 108 miliarde, 
cu peste 6 la sută mai mult decît 
în 1971. Grija statului pentru buna 
aprovizionare a populației se re
flecta și in prevederile înscrise in 
planul acestui an cu privire la creț- 
icrea față de anul 1971 a livrări
lor către fondul pieței Ja princi
palele produse, spre exemplu la 
carne și produse din came perne 
10 la sulă, pește și produse din 
pește — 21 la sută, ulei — 6.6 la 
tuta, lapte si produse din lapte — 
22 la sută, zahăr — 7 la sută, ouă 
— circa 7 la sută, țesături lip bum
bac circa 5 la sută, încălțăminte 
circa 5 la sută, confecții - 8 la 
sută) frigidere - - 18 la suia, auto
turisme — peste 22 la sută. In 
vederea îmbunătățirii in continuare 
a condițiilor de locuit ale popu
lației. se prevede construirea in a- 
cest an a peste 93 CCO de aparta
mente din fondurile sulului sau cu 
■■prijiniil statului in credite ți exe
cuție. Partidul ți starul sînt Ierni 
hotărîte să Iacă toiul pentru ca 
progresele obținute de oamenii mun
cii in producție să se resimtă ne
mijlocit in îmbunătățirea vieții ma
teriale a fiecărei familii, în crește
rea gradului de civilizație culturală 
a societății noastre, în afirmarea tot 
mai plenară a principiilor echi
tății ți umanismului socialist, 
(Vii și puternice aplauze).

Drngi tovarAsi.

InfAptuirca cu succes a pro- 
iiniuuhii elaborat dr Cont.rc- 
• ui nl X-lea — fAurircn socie
tăți) socialiste mul1ilatcr.il dez
voltate — impune perfecționa
rea con ti iui A n conducerii și 
planificării întregii nctivitAți 
econom ico-soc inie.

Avem o linie cconomicA și 
politică jiistA — bazată pe prin
cipiile mnrxist-leninistc, po le
gitățile obiective alo dezvol
tării sociale — care corespunde 
condițiilor concrete din țara 
noastră. Viața a rlcmonslrat și 
tlcmonslrcnzA zi de zi justețea 
politici) generale a partidului 
nostru, a programului elaborat 
de Congresul al X-lca. aceasta 
constituind un factor primordi
al pentru dezvoltarea societății 
noastre socialiste, pentru trium
ful comunismului în România. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Dar elaborarea unei linii gene
rale juste șî a unui program de 
dezvoltare economico-socialA co
respunzător clapei în care nc 
găsim, nu constituie decît o la
tură, cc-i drept foarte importan
tă, dar totuși numai o la
tura. a activității dc conducere. 
■\ doua latură, tot atît de im
portantă, aș putea spune esen
țială. este realizarea liniei ge
nerale și a programului partidu
lui, activitatea de conducere și 
planificare, de realizare în prac
tică a hotărîrilor stabilite.

Se țiic că formele organizatorice, 
metodele de conducere ți planifica
re trebuie să corespundă fiecărei e- 
•ape dc dezvoltare economico-so- 
cială. Pornind dc la aceste consi
derente, Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1967 ți 
Congresul al X-lea au elaborat li
niile directoare cu privire la per
fecționarea organizării, conducerii 
și planificării tuturor domeniilor de 
activitate.

Principiile călăuzitoare în rcali- 
zare£ acestei perfecționări sînt ur
mătoarele ;

—' In actuala etapă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, trebuie să se alirme tot 
mai ’ puternic rolul Partidului Co
munist Român ca forță politica 
conductoare a întregii societăți; în 
același timp, trebuie să crească a- 
tribuțiile ți rolul statului în orga
nizarea și conducerea unitară a tu
turor laturilor activității societății 
noastre.

— Organizarea, conducerea ți 
planificarea tuturor sectoarelor de 
activitate trebuie s'ă sc bazeze pe 
centralismul democratic, care asigu
ră îmbinarea armonioasă a condu
cerii unitare a societății cu o largă 
autonomie ți inițiativă a unităților 
de bază.

—■ Întreaga activitate cconomico- 
socială trebuie să se bazeze pe un 
plan unic național, care trebuie să 
asigure folosirea cît mai judicioa
să a. mijloacelor materiale și a tor
ței de muncă, în vederea dezvol
tării armonioase a întregii societăți. 
Introducerea conducerii colective 
în toate sectoarele de activitâie și 

Hi la toate nivelele, aceasta cohsti- 
itiind o cerința obiectivă pentru so
luționarea corespunzătoare a proble
melor dezvoltării fiecărei unități, 
pentru asigurarea mersului înainte 
al societății noastre.

— Crearea cadrului organizatoric 
adecvat pentru participarea largă a 
oamenilor muncii la conducerea tu-

■ turor domeniilor de activitate, la 
adoptarea deciziilor, la elabo
rarea și înlapltiirea politicii iu

ți teme și externe a țării. 
(Aplauze).

Organizarea comitetelor și 
consiliilor oamenilor muncii, 
i nsțituțional izai’Ca adunâri lor 
generale ca organe do conducere 
colectivă reprezintă tocmai ex
presia acestui principiu, expre
sia 'dezvoltării continue a de
mocrației socialiste în țara 
noastră. (Aplauze puternice).

Deși a trecut relativ puțin 
timp de la constituirea lor, 
practica a demonstrat că aceste 
măsuri au determinat o schim
bare importantă în organizarea 
și conducerea vieții economice 
în întreprinderi, în promovarea 
largă a muncii colective și a 
democrației muncitorești în sfe
ra hotărîtoare a activității so
ciale — producția materială. 
Prin activitatea acestor organis
me democrația noastră econo
mică a căpătat un conținut 
mai concret, asigurînd condiții 
pentru o mai deplină exercitare 
de către oamenii muncii a drep
turilor și răspunderilor ce Ie 
revin în dubla lor calitate de 
producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție cît și 
dc beneficiari a tot ceea ce se 
infătpuiește în țara noastră. 
(Vii aplauze). Dezvoltarea aces
tei democrații, creșterea senti
mentului oamenilor muncii de 
stăpîni ai bogăției naționale, 
dezvoltarea simțului lor de 
răspundere față dc gospodărirea 
unităților de producție, partici
parea la conducerea întregii 
economii constituie obiective e- 
sențiale ale politicii partidului, 
laturi inseparabile ale dezvol
tării multilaterale a societății 
noastre socialiste pe calea spre 
comunism.

Au trecut cițiv.i ani dc la înce
perea inlăptuirii boiărinlor Gonlr- 
rinței Naționale și ale Congresului 
al X-lea al partidului; putem deci 
sa iaccn» un prim bilanț a ceea ce 
am realizat și, totodată — pe baza 
experienței de pînă acum - să sta
bilim cui» să acționăm în conti
nuare. Se poate aprecia că viața de- 
inonsuează justețea măsurilor luate, 
a principiilor care stau la baza per
le» ționarii organizării, conducerii și 
planificării economiei naționale, l'.sie 
necesar să continuăm acțiunea de 
realizare a acestor masuri in așa 
fel incit piuă la sfîrșitul anului 
1972 să încheiem, în linii generale, 
aceasta muncă de mare răspundere, 

înainte dc loaic va trebui să sc 
«sigure pe deplin așezarea pe baza 
legii a relațiilor dintre întreprin
deri, centrale și ministere. Trebuie 
arătat că o dară cu formarea cen
tralelor, care și-au dovedit viabili
tatea, s-au manifestat și unele ten
dințe greșite. In primul rînd, s-au 
luat unele măsuri care au dus la 
diminuarea rolului unor întreprin
deri; totodată, au lost transferate 
de la întreprinderi la centrale li
nele cadre de conducere și specia
liști, ceea ce a dăunai bunului mers 

al unităților, Sînt complet de acord 
•tj criticile foarte serioase aduse in 
timpul diviițnlor la adresa senior 
măsuri greșite, liste adesarat, că, pe 
parcurs, s-au luat unele măsuri pen
tru îndreptarea lucrurilor, dar nu se 
poate spune ca această situație a 
fost peste tot amclînraiă, De aceea 
este necesar să luăm în cel mai 
scurt timp măsuri pentru readucerea 
cadrelor necesare în întreprinderi și 
pentru întărirea rolului lor ca 
unități dc bază ale acti
vității tir producție materială. 
(Aplauze).

Inticpi mdrrile, comitetele oameni
lor muncii, toți oamenii muncii ca 
proprietari și producători, poartă 
răspunderea nemijlocită pentru or
ganizarea producției în conformii» 
ie cu cerințele celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, cît și 
pcniru desfacerea producției aiit in 
țară cît si pe piața externă. Tre
buie să fie <lar rit procesul de pro
ducție începe o dată cu conceperea 
și proiectarea produsului și se în
cheie după ce a fost vînilm în țară 
sau in străinătate și s-a încasat con
travaloarea. Conducerea întreprin
derii. întregul »o!ectiv de oameni 
ai muncii au, deci, datoria să re 
preocupe de desfășurarea în cele 
mai bune condiții a întregului pro
ces dc producție. De aceea, trebuie 
să acționăm permanent pentru în
tărirea rolului întreprinderilor și 
perfecționarea întregii lor acti
vități; in întreprindere sc hotă
răște. pină la Urmă, soarta planului. 
(Aplauze puternice).

In al doilea rînd, în cursul for
mării centralelor s-au manifestat 
tendințe dc a se crea un aparat 
greoi, care să continue practicile ne
gative ale vechilor direcții generale 
din ministere. Deși s-au adus și 
aici unele corecturi, mai sînt și azi 
centrale care nu lucrează corespun
zător prevederilor legii, care au un 
aparat greoi. De altfel, criticile for
mulate în cadrul discuțiilor sînt 
foarte elocvente în acest sens.

Avem un mare număr de centra
le, mai ales cele organizate pe struc
tura unei întreprinderi de bază, ca
re desfășoară o activitate bună. De 
aceea, se impune să aplicam mai 
ferm această experiență și să tre
cem la așezarea centralelor pe struc
tura principalelor întreprinderi. Este 
adevărat că aici s-au exprimat și 
păreri că trebuie sa trecem la for
marea de centrale deasupra între
prinderilor. Cred că nu am putea 
sa ne însușim aceste păreri ca un 
principiu de bază. Poate într-un loc 
sau altul să fie și asemenea nece
sități; de regulă, însă, trebuie să 
mergem pc linia ca centrala să fie 
axată pc principala întreprindere 
unde își desfășoară activitatea.

Trebuie să fie mai bine preci
zare atribuțiile centralelor, legea 
mi se pare că este foarte clară în 
această privință. Ele trebuie să se 
ocupe de organizarea producției, dc 
aprovizionarea tehnîco-materială, dc 
organizarea cercetării și proiectării 
producției, dc desfacerea produselor 
în țară și străinătate în strînsă co
laborare Cu întreprinderile. Este ne
cesar, de asemenea, ca ele să acor
de o mai marc atenție specializă
rii producției între întreprinderile 
proprii, cît și organizării cooperă
rii cu alte centrale. Centrala tre
buie să poarte răspunderea și să 
soluționeze toate problemele Activi
tății întreprinderilor componente.

In al treilea rînd, s-au manifes
tat unele tendințe greșite la minis- ' 
tete și la alte organe centrale; a- 
cestea au menținut un aparat greoi, 
încercînd sa păstreze cît mai multe 
din vechile atribuții, acționînd. cum 
pune.» Caragiale, după principiul : 
să se modifice, dar să nu se schim
be nimic! In același timp, la li
nele ministere, există și tendința dc 
a lăsa toată răspunderea pe scama 
centralelor și întreprinderilor, ne- 
exercirîndu-și rolul cc le revin în a 
îndruma în mod unitar și a con
trola unitățile subordonate, a le a- 
corda asistența tehnică necesară, 
sprijin concret în soluționare.» di
verselor probleme.

Consider îndreptățite criticile for
mulate în acest sens la adresa ac
tivității ministerelor și altor orga
ne centrale. Discuțiile au evidențiat 
că este necesar să tic aduse în con
tinuare îmbunătățiri in activitatea 
și atribuțiile ministerelor. Ministe
rele trebuie sa tfansfere mai rapid 
asupra centralelor atribuții- largi în 
conducerea activității economice. La 
tîndul lor, centralele nu mai tre
buie să sc complacă în situația de 
a aștepta ca ministerele să soluțio
neze probleme ce intră in atribu
țiile lor.

Unii tovarăși .tu semnalat în dez
bateri tendințe dc creștere a apara
tului administrativ la nivel de în
treprindere, dar mai cu seamă la 
centrală și minister. Este cunoscut 
ca în ultimii ani s-au luat o scrie 
dc măsuri pentru reducerea acestui 
aparat — dar cu toate acestea, sub 
pretexte diferite, se încearcă men
ținerea și chiar mărirea numărului 
prsonalului administrativ-! ttncționă- 
resc. Consider de aceea că în cel 
mai scurt timp este necesar să se 
stabilească normative fundamentate 
cit mai bine privitor la necesarul 
de personal administrativ în între
prinderi, în centrale și ministere, — 
pe baza unei structuri organizato
rice cît mai ->imp)ificaie — nor
mative care sa fie consfințite prin 
lege, pentru a asigura. în felul a- 
cesta o simplificare rapidă și o re
ducere reala a aparatului adminis
trativ.

O data cu perlecționarea organi
zării .și conducerii economiei națio
nale, cu lărgirea atribuțiilor și com
petențelor centralelor și întreprinde
rilor, esie necesară — așa cum pc 
bună dreptate s-a arătat in discuții 
— întărirea și îmbunătățirea con
trolului economic financiar, lt» a- 
cest domeniu se manifestă încă se
rioase neajunsuri : evidența defec
tuoasă a mijloacelor materiale și fi
nanciare înlesnește sustragerile din 
bunul public, unele acțiuni dc con
trol au caracter formal, nu contri
buie in mod electiv la îmbunătă
țirea activității unităților economi
ce. Apar, de asemenea, în munca 
dc control, paralelisme și suprapu
neri care siînjencsc activitatea uni
tăților productive. Pentru ca acțiu
nile »le control să .sc desfășoare mai 
organizat, după reguli bine stabili
te, să se finalizeze în măsuri con
crete și eficiente, este necesar să 
aducem îmbunătățiri organizării și 
)tincționării controlului, să se țiigă 
seama dc propunerile și observațiile 
formulate în cadrul acestei confe

rințe. La delinitiv.irca proiectului 
dc lege cu privire la coordonarea 
și exercit are.» controlului să sc asi
gure o largă consultare a tuturor 
cadrelor, pentru ca măsurile ce se 
vor adopta să ducă realmente la o 
așez_are pe baze mai bune a con
trolului ți la o simplificare și, în 
același timp, la o creștere a eficien
ței sale. (/Iplou7e).

Există, de ademenea, unele pro
bleme privind planificarea și finan
țarea economiei care trebuie mai 
bine precizate. Jzgile ce Urmează 
să reglementeze aceste domenii sînt 
în curs de definitivare și vor fi su
puse. peste crteva luni, dezbaterii 
publice în așa fel ca în toamna a- 
■ estui an ele să lie aprobate de 
Marca Adunare Națională.

Sc impun, de asemenea, măsuri 
mai ferme pentru simplificarea evi
denței și asigurarea unei informări 
mai bune ți operative. Este necesar 
sa se renunțe la tot felul de cir
culari și dispoziții din birou și să 
e puni un mai mare accent pe în

drumarea la fața locului.
îndeplinirea marilor sarcini cc 

stan in fața unităților econo
mico impune creșterea răspun
derii cadrelor dc conducere. O- 
ficlt dc bune ar fi botârîrilc și 
formele organizatorice, cei care 
sînt chemați sfl le realizeze, sA 
Ie transpună în viață, sînt oa
menii. Și dacă vreți Sâ știți, 
chiar dacă o hotărfre mai arc 
uneori deficiențe, dacă munca 
pentru realizarea ci este bună, 
atunci și rezultatele vor ft bu
ne. Dimpotrivă, oricît de bune 
ar fi hotărîrile, dacă munca dc 
realizare sc va desfășura de
fectuos, atunci și rezultatele vor 
fi necorespunzătoare. (Aplauze). 
De aceea, avem încredere că 
tot ceea ce am discutat In a- 
ccastă sală se va transpune în 
viață. (Vii aplauze).

Dc altfel, tot ceea cc am rea
lizat, toate înfăptuirile de pînă 
acum sînt rodul activității oa
menilor muncii, a cadrelor 
noastre; dispunem dc cadre mi
nunate, cn o temeinică pregătire 
profesională și experiență în 
muncă, cu o conștiință socia
listă ridicată, devotate trup și 
suflet cauzei socialismului, po
liticii partidului. Desigur, cind 
am spus că și în cazul <-înd 
hotărîrile au neajunsuri, dacă 
munca este bună sarcinile tot 
se vor realiza, ou vreau dc loc 
să se înțeleagă că sînt pentru 
hotărîri proaste, că încurajez, pe 
cei care elaborează asemenea 
hotărîri; fără îndoială, este ne
cesar ca și noi, cei care ela
borăm hotărîrile să ne strădu
im să le facem cit mai cores
punzătoare pentru a ajuta în 
felul acesta la bunul mers al 
muncii. (Aplauze). Exigențele e- 
conomiej moderne impun însă 
eforturi constante pentru ridi
carea nivelului dc pregătire ști
ințifică. tehnică și profesională 
a cadrelor, pentru îmbogățirea 
orizontului lor de cunoaștere. 
Sînt cunoscute măsurile luate 
pentru perfecționarea cadrelor 
și ridicarea nivelului lor dc pre
gătire profesională și tehnică. 
Fiecare lucrător din economie 
trebuie să înțeleagă că arc da
toria să se preocupe permanent 
de ridicarea nivelului său de 
cunoștințe. In același timp, 
trebuie aplicate cu mai multă 
liotârîrc măsurile stabilite de 
conducerea partidului privind 
dez.voltarea învățămîntului pro
fesional și tehnic, a liceelor de 
specialitate și a învățămîntului 
tehnic superior, legarea mai 
strînsă de practică a învăță- 
mîntului de toate gradele. Este 
de datoria ministerelor, între
prinderilor și centralelor ca, po
trivit Legii adoptate anul trecut, 
să înfăptuiască consecvent pro
gramele stabilite pentru reci
clarea cadrelor, pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale 
și politice a tuturor oamenilor 
muncii. Trebuie să ne fie clar 
tuturor, câ oriclte cursuri am 
face, dacă fiecare nu se va oc^- 
pa să învețe, să învețe și iar 
sA învețe, nu vom reuși sâ ob
ținem o ridicai-e generală a ni
velului de cunoștințe, nici a ce
lor profesionale și tehnice, nici 
a celor politice. Esențial este ca 
fiecare să înțeleagă că trebuie 
să studieze, să învețe continuu. 
(Aplauze).

Participarea oamenilor muncii 
și a reprezentanților sindicatu
lui în comitetele și consiliile 
oamenilor muncii și instltuțio- 
nalizarea adunărilor generale 
duce la creșterea răspunderii 
sindicatelor. Ele trebuie să des
fășoare o largă activitate de u- 
nire a eforturilor oamenilor 
muncii în îndeplinirea planului 
de către fiecare unitate. De a- 
semenea, ele au datoria să se 
preocupe permanent de îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și de trai, dc soluționarea pro
blemelor de ordin social ule 
oamenilor muncii. In același 
timp, sindicalele U-ebuie să des
fășoare o largă muncă educati
vă pentru ridicarea conștiinței 
socialiste a maselor larci popu
lare.

In întreprinderile noastre lu
crează un mare număr de ti
neri, în unele din acestea vîrsta 
medie a întregului colectiv este 
de 22, 23, 24 sau 25 de ani. Se 
poale spune că tineretul re
prezintă o forță remarcabilă 
în industrie, în producția ma
terială, ca de altfel în întreaga 
viață a societății noastre. De 
aceea lui îi revine îndatorirea 
de cinste de a se situa în pri
mele rînduri ale luptei pentru 
progres tehnic, pentru moderni
zarea producției, pentru edifica
rea marilor construcții ale eco
nomiei. ale societății noastre. 
l'niuncA Tineretului Comunist tre
buie să acționeze mai imens în e- 
ducarea tineretului în spiritul dra
gostei lață de munca, al pasiunii 
pcniru tehnica moderna, pentru ști
ință, al dragostei de a-și ridica ne
contenit nivelul pregătirii profesio
nale și politice. Energia și elanul 
tinerei generații sînt o rezerva de 
mare preț a mersului nostru îna
inte și de aceea trebuie să unim e- 
lorturile tineretului pentru a-și a- 
duce contribuția tot mai activă la 
înfăptuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lca al partidului.

De asemenea, în industria noastră 
socialistă, ca de ah fel în întreaga 
activitate, femeile reprezintă un fac

tor de o dcoscluiâ importanță, liste 
de Aceea, de datoria ministerelor, 
irniralelor, întreprinderilor de a •< 
preocupa în mai marc măsur i de 
promovarea femeilor în conducerea 
întreprinderilor, de valorificarea ca
pacității lor de a lăpini tehnica 
modernă, de a conduce și adminis
tra cu bune rezultate activitate.» c- 
lonomicâ și socială. De altfel, m 
general, constituie o necesitate ca 
și în activitatea dc pariid și dc 
stat, dc jos pînă sus, <ta acționăm 
cu mai multă fermitate pentru pro
movarea unui număr mai mare tte 
lemei ii» diferite posturi de condu
cere — așa cum t-a propus și aici 
— inclusiv în. conducerea unor mi
nistere. Eu cred că, cu toții, vom 
fi dc acord că acolo unde am știut 
sâ facen» alegeri bune — ca și la 
bărbați, de altfel — femeile nu sînt 
cu nimic mai nrejos, ba. citeodaiă, 
lucrează mai bine decît bărbații. 
(Vii aplauze).

Creșterea rolului conducător al 
partidului in toate sectoarele de ac
tivitate impune fiecărei organi/iții 
dc partid, fiecărui comunist Să în
deplinească acest rol la locul său 
de muncă, in unitatea în care-și dev 
Lâșoară activitatea. Organele Jc 
partid trebuie să pună în centrul 
activității lor unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii pentru în
făptuirea programului elaborai de 
Congresul al X-lea

O deosebiaă atenție trebuie 
să acorde organizațiile de par
tid și organizațiile dc masă ac
tivității de educație socialistă, 
ridicării nivelului de conștiință 
al oamenilor muncii din indus
trie și construcții. Este necesar 
ca și cadrele dc conducere din 
întreprinderi, centrale, ministe
re sâ depună mai multe efor
turi în aceasta direcție, știut fi
ind câ ele au datoria să acțio
neze nu numai ca organiz.atori 

și conducători ai producției, ci 
și ca uctiviști politici, ca mllitanțr 
pentru înfăptuirea polrtleii par- 

" tidului și statului. (Aplauze)- In 
centru) munci'i de educație tre
buie puse stimularea spiritului 
de răspundere a) tuturor oa
menilor muncii față dc buna 
gospodărire a potențialului ma
terial și uman, inițiativa In va
lorificarea rezervelor economie) 
noastre socialiste. în dezvolta
rea tehnicii și organizarea ști
ințifică a producției, hotărîrea 
în apărarea avutului obștesc, 
în instaurarea unui climat de 
ordine și disciplină în toate co
lectivele. Munca politico-educa- 
tivă trebuie orientata în direc
ția dezvoltării spiritului munci
toresc al tuturor lucrătorilor, 
al devotamentului și abnegați
ei în îndeplinirea sarcinilor de 
cinste ce stau în fața industriei 
noastre socialiste

Sarcini de mare însemnătate 
revin comitetelor județene de 
partid, care poartă răspunde
rea pentru realizarea planului 
în bune eondițiuni de către 
toate întreprinderile din județ. 
Doresc să menționez și la a- 
ceastâ conferință aportul de-> 
sebii a) organizațiilor de partid, 
al tuturor comuniștilor, al co
mitetelor județene de partid la 
desfășurarea cu succes a între
gii activități economice, politi
co-educative și sociale. (Aplau
ze puternice).

In cadrul discuțiilor au fost 
ridicate multe probleme cc pot 
fi soluționate de către organi
zațiile de partid, conducerile 
întreprinderilor, de către comi
tetele județene de partid. Sînt 
convins câ organizațiile de 
partid, comitetele județene, vor 
acționa cu mai multă hotărîre 
pentru îmbunătățirea activității 
fiecărei întreprinderi, pentru 
creșterea aportului fiecărui ju
deț la dezvoltarea economico- 
socială a patriei noastre.

De munca fiecăruia și a tu
turor depinde ca obiectivele ce 
ni le-am propus în acest cinci
nal să fie înfăptuite în cele mal 
bune eondițiuni, asigurînd ast
fel un nou și puternic avînt 
construcției socialiste, ridicarea 
patriei noastre pe noi trepte de 
prosperitate și progres. (Vii șî 
puternice aplauze).

Dragi tovarăși.

Intre politica internă și poli
tica externă a țârii noastre e- 
xistă o strînsă unitate dialecti
că. Conducînd edificarea cu 
succes a orînduirii socialiste în 
România, partidul nostru își în
deplinește atât datoria sa fun
damentală față de poporul ro
mân. cît și îndatoririle ce-» re
vin ca detașament al mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale. (Aplauze puternice).

Sc știe că cu cît mai bune 
sînt rezultatele pe care le ob
ținem în dezvoltarea socialista 
a talii. în ridicarea bunăstării 
întregului popor, cu atît crește 
contribuția poporului nostru la 
întărirea forței și prestiginluâ 
socialismului în întreaga lume.

In ce privește situația inter
națională. evenimentele din ul
timii ani au confirmat pe de
plin justețea aprecierilor și Di
rectivelor trasate de Congresul 
al X-lea cu privire la activita
tea externă partidului și țâ
rii.

Trăim o epocă de mari schim
bări în raportul de forțe pe 
plan mondial, o epocă în tare 
se afirmă tot mai puternic 
principiile păcii și colaborării 
internaționale.

Urmînd neabătut Directivele 
Congresului al X-lea. partuîul 
nostru desfășoară o activitate 
susținută pentru dezvoltarea 
relațiilor cu țoale țările socia
liste, considered că aceasta co
respunde a'ît intereselor fiecă
rei țâri socialiste în parte, cil 
și cauzei socialismului și păcii 
în lume. (Vii aplauze). Totoda
tă, România militează activ 
pentru lărgirea colaborării mul
tilaterale cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orîndulre so
cială. La baza relațiilor sate in
ternaționale România așet A 
principiile deplinei egalitâț în 
drepturi, respectul independen
ței și suveranității naționale,

(Contiiiu’ire fu pnp <i 4-a)

mul1ilatcr.il


4 Steanu! roșu DUMINICA 20 FEBRUARIE 1111

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

(Urmau din pag a 3-a)

neamestecul in treburile inter
ne $i avantajul reciproc. Con
sideram renunțarea la folosirea 
forței și la amenințarea cu for
ța in relațiile internaționale ca 
o condiție vitală a dezvoltării 
colaborării șl păcii internațio
nale. Aceste principii capătă 
recunoaștere din partea u tot 
mal multor state, din partea 
cercurilor largi ale opiniei pu
blice internaționale, se afirmă 
ca o bară sigură pentru dezvol
tarea unor raporturi normale 
i t'u toate statele lumii. (Apla
uze puternice).

Țara noastră acordă o marc 
atenție extinderii și intensifică
rii relațiilor cu țările în curs 
de dezvoltare, sprijină lupta 
lor pentru salvgardarea inde
pendenței naționale. pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare 
pe calea progresului economic 
și social, precum și participa
rea lor activă la viața interna
țională, împotriva politicii im
perialiste de forță și dictat, 
pentru pace și securitate.

In condițiile situației inter
naționale de azi. pentru soluțio- 
r.area marilor probleme care 
frămîntâ omenirea. în intere
sul păcii și colaborării, în in
teresul dezvoltării, conform nă
zuințelor proprii ale fiecărui 
popor, este necesară participa
rea activă a fiecărui stat — fie 
el mare sau mic —la activita
tea politică mondială la efor
tul pentru lichidarea diferen- 
durilor. a surselor de ani
mozitate și încordare, pentru 
soluționarea tuturor probleme
lor în interesul păc (Vii apla
uze).

Trăind în Europa. România 
consideră că una din cele mai 
importante probleme asupra 
căreia trebuie 6ă-și concentre
ze eforturile este înfăptuirea 
securității pe acest continent..

După cum se știe. în ianua
rie a avut loc Consfătuirea ță
rilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia, care 
au ajuns în mod unanim la 
concluzia că sînt create oondi- 
țiunile pentru trecerea la pre
gătirea conferinței general-eu- 
ropene și la organizarea ei în 
cel mai scurt timp. România 
va acționa cu toate forțelo pen
tru a se trece cît mai rapid la 
pregătirea concretă, multilate
rală a ținerii acestei conferin
țe. Considerăm că interesele 
generale ale păcii și colaboră
rii în Europa ca și în întreaga 
lume, impun fiecărui stat să 
acționeze £n această direcție. 
Apreciem că sînt condiții favo
rabila ca tn următoarele luni 
să se treacă la consultări prac
tice în vederea organizării con
ferinței general-europene. Do

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

(Urmare din pag. 1) 

umanitară — creșterea nivelului 
de trai material și cultural al 
oamenilor muncii, crearea unor 
condiții mereu mai favorabile 
pentru împlinirea personalității 
umane în sensul cel maj deplin 
al cuvîntuluL

In continuare, vorbitorul a 
relevat o scamă de aspecte din 
activitatea centralei, care, după 
aproape trei ani de existență, 
se afirmă ca o unitate econo
mică productivă închegată, cu 
atribuții, competențe și respon
sabilități bine stabilite, dotată 
și organizată corespunzător 
pentru îndeplinirea funcțiunilor 
ce ii revin. Sînt statornicite re
lații ierarhice și de colaborare 
corespunzătoare atît cu minis
terul cît și cu unitățile din su
bordine. Este caracteristic faptul 
că unitățile de producție ale 
centralei, deși sînt unități mari, 
sînt organizate ca exploatări fă
ră personalitate juridică, formă 
de organizare care s-a dovedit 
potrivită și eficientă în condi
țiile specifice de activitate din 
Valea Jiului. Pentru satisface
rea necesităților în domeniul 
cercetării aplicative și de pro
iectare, în cadrul centralei. încă 
de la înființare, a fost organi
zat un institut de cercetări și 
proiectări miniere. A luat fiin
ță o bază de aprovizionare și 
de transport ce deservește toate 
unitățile, pregătirea și exerci
tarea investițiilor la suprafața 
minelor, desfacerea producției 
șl relațiile financiare cu buge
tul statului fiind realizate, de 
asemenea. în mod centralizat.

(Urmare din pag. 1)

Cei prezenți scandează minute 
in fir ,£aeușescu-P.C.R.“.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului a fost urmă
rită cu deosebit interes, fi sublim 
mată In repetate rînduri de a- 
plauze, ovații, urale. Ea consti
tuie un îndrumar prețios pentru 
ampla activitate ce se desfășoară 
în întreaga țară de îmbunătățire 
continuă a conducerii, organizării 
și planificării economiei națio
nale. de lărgire a participării oa
menilor muncii la soluționarea 
problemelor ridicate de avintul 
continuu al industriei fi con
strucțiilor, de făurire a societății 
'ocialiste multilateral dezvoltate- 

rim ca conferința general-euro- 
peană să pună bazele unei co
laborări largi, multilaterale în
tre toate statele continentului, 
să transforme Europa intr-un 
continent păi (Aplauze pu
ternice).

In arest context, apreciem nece
sar să se acționeze cu mai multa 
perseverența pentru dezvoltarea re
lațiilor ile colaborare dintre țările 
balcanice. Dorim să transformam a- 
ccast.t zona. în care trăim, intr-o 
zeci I a pam yi odaborâui. Nu pu
tem să nu ne exprimăm de aceea 
îngrijorarea față de încordarea la 
care s-a ajuns in legătură cu si
tuația din Cipru și cu instalarea 
de noi baze militare americane în 
Grecia.

Destinderea și colaborarea inter
națională impun ca soluționarea 
oricăror probleme conflictuale sa se 
Iacă pc calea înțelegerii, cxduzîn- 
du-sc folosirea forței și amenința
rea cu forța, acționîndu-se nu în 
direcția înființării de noi baze mi
litare, ci pentru desființarea baze
lor militare existente. Aceasta ar 
corespunde intereselor fiecărei țări in 
parte, intereselor tuturor țărilor din 
Balcani, precum și cauzei securită
ții și păcii în Europa și in întreaga 
lume. (Vii aplauze).

România își exprimă deplina sa 
solidaritate cu popoarele din Indo
china și se pronunță pentru înce
tarea imediata a oricăror acțiuni 
militare, pentru retragerea totală a 
trupelor Statelor Unite și ale alia- 
ților săi din această pane a lumii. 
Considerăm că propunerile Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud și 
ale Republicii Democrate Vietnam 
oferă o baza reală pentru a se 
trece la soluționarea politică a răz
boiului din Indochina, astfel ca po
poarele din această zonă sa fie lă
sate să-și soluționeze problemele 
fără nici un amestec din afara 
(Aplauze).

Persistența conflictului și încor
dării din Orientul Apropiat meu 
ține pericolul reluării luptelor ar
mate. De aceea, România se pro
nunță cu fermitate pentru aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967. Consider că 
este necesar să se ajungă la o so
luție care să ducă la retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile ocu
pate, la asigurarea integrității și 
suveranității fiecărui stat, la solu
ționarea problemelor populației pa
lestiniene. Mai mult ca oricînd este 
necesar să se facă totul pentru a se 
pune capăt conflictelor militare, fo
losirii forței în relațiile internațio
nale.

In acest sens, considerăm că este 
necesar să crească rolul Națiunilor 
Unite și a altor organisme interna
ționale in soluționarea litigiilor din
tre state, în asigurarea colaborării 
și păcii in lume. (Aplauze).

Sînt cunoscute uriașele cheltuieli 
ce se fac pentru înarmare ți cară 
depășesc anul acesta 200 miliarde

PETRU
A fost concentrată în două cen
tre instruirea noilor angajați 
și se realizează de către cen
trală activitatea de perfecționa
re a pregătirii unor categorii dc 
salariați. In felul acesta, s-au 
creat condiții ca activitatea u- 
nităților să fie în mai mare mă
sură concentrată asupra pro
blemelor de producție. Ca ur
mare a perfecționării structu
rii organizatorice, ponderea per
sonalului tehnic și administra
tiv în totalul efectivului de sa
lariați este de circa 10 la sută, 
raport ce sc situează sub nive
lul realizat în multe țări cu in
dustrie carboniferă dezvoltată.

După ce s-a referit la reali
zările obținute în anul trecut 
în activitatea productivă, pre
cum și la uncie deficiențe ma
nifestate în special în dezvolta
rea capacităților de producție la 
unele mine, în utilizarea exten
sivă și intensivă a utilajelor din 
dotare, vorbitorul a spus i In 
acest an, ne desfășurăm activi
tatea în condițiile reducerii 
schimbului de lucru la 6 ore în 
fronturile de muncă din subte
ran. Doresc să exprim cu acest 
prilej mulțumirea și recunoștin
ța minerilor față de conducerea 
partidului și statului nostru, 
personal față de tovarășul 
N'icolae Ceaușescu, pentru grija 
manifestată și cu acest prilej 
pentru viața și munca mineri
lor. Avem de rezolvat în con
tinuare probleme tehnice și or
ganizatorice importante, legate 
de noul regim de muncă, prin 
care să asigurăm creșterea pro
ductivității muncii și realizarea 
sarcinilor de producție de către

In marea sală a pavilionului 
Expoziției economiei naționale 
domnește o atmosferă însufleți- 
toare. Toți cei prezenți, și prin 
ei, reprezentanți ai colectivelor 
de muncă din întraga țară, oa
menii muncii, dau glas hotăririi 
ferme de a înfăptui sarcinile re
ieșite din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a transpu
ne in fapte mărețul program e- 
laborat de Congresul al X-lea al 
partidului, de a traduce in viață 
neabătut politica internă și exter
nă a partidului și statului.

Participanții an adoptat apoi 
Rezoluția Conferinței pc țară a 
cadrelor de conducere din între
prinderi și centrale industriale <i 
de construcții.

f l^erprr.) 

de dol»ți. Continuarea unsei înar
mărilor, creșterea cheltuielilor pen
tru producerea mijloacelor de exter
minare in masă afectează din ce în 
ce mai mult nivelul de trai al po
poarelor și constituie un pericol 
permanent pentru pacea internațio
nală. De aceea, țața noastră se 
pronunță pentru trecerea la măsuri 
concrete in vederea dezarmai ii ge
nerale și, in primul rind, a dezar
mării nucleare. Lupta pentru dezar
marea generală constituie astăzi una 
din cele mai importante sarcini in
ternați' le ale tuturor forțelor 
antiin pc: i.ilistc, ale tuturor popoa
relor lumii. (Vii aplauze).

Soluționarea în spiritul păcii 
și libertății popoarelor a marilor 
probleme internaționale ale e- 
pocii noastre, desfășurarea cu 
succes a luptei împotriva poli
ticii imperialiste de forță și di< - 
tat, de amestec în treburile 
altor țâri, impun unitatea de 
acțiune a tuturor țârilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimpcrialistc. Viața de
monstrează că, acționînd unite, 
aceste forțe pot obține victoria 
în lupta cu forțele războiului și 
asupririi imperialiste pot asigu
ra înfăptuirea unei lumi a cola
borării și a păcii. (Aplauze 
puternice). Partidul Comunist 
Român și Guvernul României 
socialiste vor acționa și în vi
itor cu toată consecvența pen
tru întărirea unității și colabo
rării cu toate forțele progresis
te, democratice, antiimperialistc. 
Totodată vom dezvolta activ 
colaborarea cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, contribuind la ca
uza păcii și destinderii, la în
tărirea prieteniei și colaborării 
internaționale, la apărarea secu
rității lumii. (A'ii și puternice a- 
plauze).

Dragi tovarăși.
Conferința cadrelor de con

ducere din industrie și construc
ții și a reprezentanților oame
nilor muncii a evidențiat marile 
resurse de care dispune econo
mia noastră pentru realizarea 
cu succes a programului elabo
rat de Congresul al X-lea. Este 
necesar să fie luate toate mă
surile pentru lichidarea în cel 
mai scurt timp a lipsurilor și 
pentru îmbunătățirea Și perfec
ționarea în continuare a între
gii noastre activități.

După cum știți, pe baza Ho- 
tărîrii Comitetului Central al 
partidului, sînt în curs de ela
borare prognozele privind dez
voltarea economico-socială a 
României pînă în anul 1990 și 
în unele ramuri pînâ în anul 
2 000.

îndeplinirea cu succes a actu
alului plan cincinal va crea o 
puternică bază tehnlco-materia- 
lâ pentru progresul rapid al ță
rii pe calea făuririi societății

ROMAN
fiecare formație de lucru, sec
tor și exploatare. Ne revine în 
etapa actuală sarcina continu
ării în ritm susținut a proce
sului de mecanizare complexă 
in minele noastre. La rezolva
rea acestor sarcini, un aport 
important revine noțiunii de au- 
toutilare. Avem unele rezultate 
pozitive în acest domeniu. Sa
tisfacem în prezent din produc
ție proprie necesitățile minelor 
la stîlpj hidraulici pentru sus
ținere, transportoare de mină 
ușoare, elemente de automati
zare și multe altele. Vom con
tinua această acțiune valorifi
când capacitățile de cercetare, 
proiectare și producție de care 
dispunem.

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

Sărbătoarea ceferiștilor
(Urmare din pag. /) 

clasei noastre muncitoare, co
munist devotat pină la capăt 
cauzei, patriei și poporului nos
tru.

Următorul an — 1933 — se 
caracterizează prin noi înrău
tățiri ale situației economice a 
muncitorimii și — cu deosebire 
— prin creșterea elanului de 
luptă al maselor. In 2 februarie a 
acelui an, au loc mari greve și 
demonstrații ceferiste la Ate
lierele Grivița Roșie. Mai tir- 
ziu, în zilele de 15—16 februa
rie, luptele ajung la apogeu. In 
aceste zile, mai mult de 7 000 
de ceferiști de la Grivița se a- 
flau în grevă. Cu ei s-au soli
darizat alți peste 12 000 dc 
muncitori din Capitală. De fapt, 
a fost o ridicare I# luptă a tu
turor muncitorilor din cartierul 
Grand, o mișcare politică de 
masă de proporții uriașe. In- 
spăimîntată, burghezia a re
curs la criminalul mijloc dv 
represiune — la asasinat.

In după amiaza zilei de 15 
februarie, la atelierele Grivița, 
a fost adusă armata iar a do

socialiste multilateral dczvoltn- 
tc și pentru trecerea In făuri
rea treptata a comunismului in 
România. (Vii aplauze). De n- 
ceea, reîntorși acasă, toți pnrti- 
cipanții trebuie să treacă cu 
hotărîrc la muncă pentru rea- 
liz-ir-u planului pe 1972 și pen
tru stabilirea măsurilor de îm
bunătățire a întregii activități, 
întrecerea între întreprinderi 
pentru a ocupa locul unu pe 
țară trebuie să țină se mii d< 
toate problemele discutate la n- 
1 castă conferință. (Aplauze). în
treprinderile. centralele și mi
nisterele trebuie să ia toate 
măsurile pentru realizarea pla
nului la toți indicatorii și la 
toate sortimentele în produse 
fizico. Orice ncrealizarc intr-un 
an trebuie recuperată in cel 
mai scurt timp, urmărindu-se 
realizarea cincinalului la toate 
produsele.

In acest cincinal se împlinesc 
30 de ani c*c la eliberarea, pa
triei noastre de sub jugul fas
cist. Să întîmpinăm acest eveni
ment istoric cu succese tot mai 
mari în toate domeniile dc ac
tivitate, cu îndeplinirea și depă
șirea planului cincinal.

Așa cum s-a evidențiat și cu 
prilejul acestei importante con
ferințe, dispunem de tot ce este 
necesar, atît de mijloace mate
riale și mai ales de minunate 
forțe umane, pentru u îndeplini 
cu succes mărețul program ela
borat dc Congresul al X-lca al 
partidului. Sîntcm ferm convinși 
că eroica noastră clasă munci
toare, toți oamenii muncii, vor 
munci cu și mai mult entuziasm 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a patriei noastre socia
listo, vor participa tot mai ac
tiv la făurirea în mod conștient 
a viitorului lor comunist. (Vii 
și puternice aplauze).

Sîntcm convinși că toate ca
drele de conducere din econo
mie. organizațiile și organele de 
partid își vor îndeplini cu tot 
mai multă răspundere marile 
îndatoriri față de națiunea noas
tră socialistă, față de poporul 
român. (Aplauze).

In numele conducerii de 
partid- și de stat, vă urez dum
neavoastră, tuturor oamenilor 
muncii, întregului popor, noi și 
mari succese în realizarea pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea, în ridicarea României 
socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație. (Aplauze pu
ternice, urale prelungite — se 
scandeazfl .Ceaușescu—P.CJR.“).

Vă doresc din toată inima, 
dumneavoastră șl tuțuror mun
citorilor. multă sănătate și fe
ricire I (Aplauze puternice, pre
lungite, urale și ovații se acla
mi îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Corțțț- 
tetui său Central, pentru se
cretarul general al partldutip, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu).

în sensul reducerii stagiului 
pentru funcțiile respective.

De asemenea, vorbitorul, a 
solicitat conducerea Ministeru
lui Muncii să țină seama de li
nele constatări și propuneri ca
re au rezultat din aplicarea lâ 
exploatările miniere a sistemu
lui de salarizare în perioada de 
experimentare, în legătură cu 
găsirea unor pîrghii maj efici
ente în cointeresarea brigăzi
lor, a sectoarelor și exploatări
lor în creșterea producției de 
cărbune cocsificabil și energe
tic. Industria minieră din țara 
noastră necesită tot mai multe 
utilaje specific miniere. Este 
posibil ca aceste necesități sâ 
fie satisfăcute în mai mare mă
sură din producția internă. Aș 
propune ca Ministerul Minelor. 
Petrolului și Geologiei împreună 
cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini să studie
ze și să rezolve problema lăr
girii capacității de concepție și 
de execuție pentru utilaje mini
ere și să asigure modernizarea 
și diversificarea acestui utilaj 
în ritmul impus de progresul 
tehnic contemporan.

ua zi, militarii primesc ordin 
să atace. Mitralierele puse in 
linie de bătaie, au deschis focul 
din două părți asupra ateliere
lor.

In timpul acela printre mun
citorii aflați In marea confrun
tare cu forțele reacțiunii, se a- 
fla și uteclstul Vasile Boaită, 
acel erou al muncitorimii, 
care, prin tot ceea» ce a făcut, 
a rămas pildă vie pentru gene
rațiile care l-au urmat. împre
ună cu alți tineri Vasile Itoaită 
se afla la pichetul de la sirenă. 
Datorită lui, cu toată interven
ția armatei, sirena suna fără 
întrerupere. Sunetul însemna 
chemare Ia luptă, la pregătirea 
autoapărării. Era chemarea par
tidului, pe care Roaită o între
ținea și o amplifica prin șuie
ratul sirenei. Tocmai de aceea 
trupul tinărului utecist, deve
nise ținta vie a gloanțelor ieși
te din puștile și mitralierele 
soldaților trimiși să reprime 
mișcarea ceferiștilor. Focul ne
cruțător l-a răpus totuși.

Așa a murit Vasile Roaită. 
Cu miinile încleștate pe lan
țul sirenei care continua să su-

I Uzinele „Videoton'' din ora- 
Ișul Szekesfehervor sini cunos

cute ostâzi datorita calității

I produselor sale - aparate de 
radio, televizoare, aparataj e-

Ilectronic - in numeroase țâri 
ale lumii. Și in țara noostrâ 
mulți posesori de televizoare

| dispun de aparate purtind mar-
I ca cunoscutei uzine ungare
I „Vldeoton'1. La începutul aces-
8 lui an, colectivul uzinei a săr-
| bâtorit un eveniment insem-
■ nat ieșirea de pe banda de

montaj a televizorului cu nu-
• mărul de fabricație 1 250 000 
(Faptul a încununat activitatea 

remarcabilă și succesele de
I prestigiu obținute în ultimii aniI dc colectivul acestei uzine.
■ Vorbindu-ne despre bilanțul
I realizărilor anului trecut, di

rectorul uzinei, tovarășul Papp 
■ Isvan, sublinia faptul că pro-
' ducțio uzinei o crescut cu 3 la
: sută față de anul 1970, ațin-
I gind un volum de peste două
| miliarde de forinți. Valoarea
> produselor exportate a crescul
Icu peste 11 la sută.

Elementele care au deter- I minat obținerea acestor succe
se și care au făcut cunoscute 

. departe, peste hotare, produ

Secretarul general al O.N.U. 
va vizita Republica Sud-Africană

BELGIA
Acțiuni

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Un purător de cuvînt al Or
ganizației Națiunilor Unite a a- 
nunțat vineri seară la New York 
că secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, va vizita Repu
blica Sud-Africană în perioada 
6—10 martie a.c., pentru a 
discuta cu autoritățile de la 
Pretoria problema statutului te
ritoriului Africii de Sud-Vest, 
menținut în mod abuziv sub 
administrația Republicii Sud-A- 
fricanc.

Agenția Associated Press pre 
cizează că acceptarea de către 
Waldheim a invitației adresa
te de guvernul Republicii Sud- 
Africane de a vizita această ța-

în legătură cu greva
minerilor

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Liderii sindicatelor minerilor 
din Marea Britanie au recoman
dat greviștilor acceptarea pro
punerilor prezentate în raportul 
comisiei de anchetă conduse de 
lordul Wilberforce, pentru a se 
pune, astfel, capăt conflictului 
de muncă, declanșat cu aproa
pe o lună și jumătate în urmă.

Minerii britanici urmează să 
6e pronunțe, prin vot secret, în 
următoarele zile, asupra pro
punerilor amintite. Agenția 
U.P.I. precizează că rezultatul 
acestei consultări a minerilor va 
fi cunoscut abia la mijlocul 
săptămînii viitoare.

Hotărlrea adoptată de liderii 
sindicali ai greviștilor intervine 
după ce primul ministru Eduard 

ne, să cheme muncitorii la lup
tă împotriva dușmanului, reac- 
țiunea care maltrata întreaga 
muncitorime ceferistă aflată în 
luptă.

Cu acestea ea — burghezia 
din țară — a reușit să înăbușe 
lupta. Mai bine zis, să o opreas
că vremelnic, pentru că lupta a 
continuat. In Jurul muncitori
mii de la Grivița, în deplină 
solidaritate cu ea, se aflau ce
feriștii din întreaga țară, pe
troliștii de pe Valea Prahovei, 
precum și alte categorii de sala- 
riați de pe cuprinsul patriei.

Prin amploarea și caracterul 
lor, luptele dc la Grivița din 
anul 1933, au înscris o pagină 
de glorie în istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
a partidului nostru comunist. 
Ecoul acestor lupte s-a auzit 
puternic în (ară și peste hotare.

Sub conducerea partidului, 
ceferiștii de la Grivița au lup
tat împotriva exploatării, pen
tru libertate și dreptate socia
lă, pentru o viață nouă, care 
avea să se împlinească după 
mai bine de un de -eniu, in acel 
August 1911, o dată cu victoria 

sele purlind marco „Videoton" 
prin calitatea deosebită și as
pectul lor modern, se datoresc, 
după cum spunea directorul u- 
zinei, gradului înalt al înzes
trării tehnice, nivelului ridicat 
al collllcării forței de muncă, 
precum și dorinței vii a fiecărui 
salariat de o spori necontenit 
prestigiul mărcii fabricii. De 
altfel, sînt semnificative în a- 
cest sens și citeva dote extra
se din fișa monografică a in 
treprinderii. Din 1955 - primul 
an de existență a ei - capo- 
citatea uzinei, ca și numărul 
muncitorilor, a crescut conti
nuu. Moi rapid, însă, a cres
cut producția. In timp ce in ul
timii 17 ani numărul muncito
rilor a crescut de patru ori, 
ajunaind în prezent la aproape 
12 000, volumul producției o 
sporit, in aceeași perioadă, de 
peste 17 ori. In 1971, s-au pro
dus peste 200 000 aparotc de 
radio și 240 000 de televizoare. 
Tot anul trecut a început fa
bricarea in serie a televizoare
lor pentru transmisiunile in cu
lori, precum și fabricarea in 
serie a mașinilor electronice 
de calcul.

Pentru anul acesta, plonu- 

ră a intervenit după cc Consi
liul dc securitate, întrunit la 
începutul lunii februarie la 
Addis Abeba într-o sesiune ex
traordinară, a adoptat o rezolu
ție în problema Namibiei.

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

înainte de a pleca în Republi
ca Sud-Africană, Kurt Wald
heim va efectua, în perioada 
26 februarie — 5 martie, 
turneu european.

un

britanici
Heath i-a convocat, vineri sea
ră, la reședința sa, pe reprezen
tanții sindicatelor minerilor și 
ai Consiliului național al cărbu
nelui.

Anwar Sadat a primit pe
ministrul apărării al U.R.S.S.

CAIRO 19 (Agerpres). — An
war Sadat, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, l-a primit 
sîmbătă la Cairo pe ministrul 
apărării al Uniunii Sovietice, 
mareșalul Andrei Greciko, care 
face o vizită oficială de priete 

insurecției naționale armate 
din România.

De atunci, ceferiștii, aseme
nea întregului popor, se află 
pe frontul larg al construcției 
socialiste, cu un bilanț bogat, 
obținut în toate domeniile.

Ei formează un puternic deta
șament al muncitorimii, căruia 
îi revine marea misiune do a 
asigura transportul feroviar în 
cele mal optime condiții.

Ei au dovedit cu prisosință, 
că sînt demni de această misi
une, întocmai ca și de înainta
șii lor, care în acel neuitat an, 
s-au acoperit de glorie, pentru 
a vedea o lume nouă in patria 
noastră.

In semn de apreciere și sti
mă a luptei ceferiste din 1933, 
ziua de 16 februarie a fost aiea- 
să ca sărbătoare a lucrătorilor 
din calea ferată, a noastră a 
tuturor. In acest an ea e sărbă
torită în prima duminică, ur
mătoare acestei date.

Mai mult ca oricind, se cuvi
ne să adresăm tuturor oameni
lor muncii din această impor
tantă ramură, cele mai sincere 
felicitări și urări de noi succe
se, în activitatea lor de viilor.

„Videoton" I
rile uzinei sînt mari : volumul |

producției va trebui să creos* i
că cu 17 Io sută, iar produc- I
tlvilaleo muncii cu 10 Io su- .
tă. O dezvoltare importantă va I
înregistra fabricarea mașinilor 1
electronice de calcul. Produc- I
ția acestora va spori de peste ■
d ori față de anul trecut. Ma- I
șlnile electronico de calcul, de |
mici dimensiuni, purtind marca |
„Videoton — lOIO-B" vor fi ex- |
portote în numeroase țări, I
printre care și in România.

Prima lună a anului a șl in- I
semnat primul succes pe dru- •
mul realizării obiectivelor sta- I
bilite pentru acest on. Noua I
secție de fabricare a mașini- ■
lor de calcul o intrat in func- |
țiune cu toată capacitatea. Plo- ■
nul valoric ol primei luni o fost I
depășit cu peste 4 Io sulă. _
Sini numai două exemple, dar I
ele ilustrează convingător ac- •
tlvitatea creatoare, Insuflețirco I
ce caracterizează această acli- |
vitale a colectivului uzinei pen- ■
tru înfăptuirea sarcinilor slabi- |
lite. |

Alexandru PINTEA
corespondentul Agerpres la I 

Budapesta

de popularizare 
a obiectivelor

turistice
românești

BRUXELLES 19 (Agerpres). 
— In cadrul acțiunilor de 
popularizare a realizărilor 
României in domeniul turis
mului, in localitatea belgia
nă Tourhout, regiunea An
vers, a fost deschisă o expo
ziție de fotografii și artiza
nat. La vernisaj a fost pre
zentat un film In culori, rea
lizat de Asociația pensionari
lor din Belgia, care face cu
noscute o serie de obiective 
turistice românești — monu
mentele din nordul Moldovei, 
litoralul Mării Negre, stațiu
nile montane.

Au fost de față reprezen
tanți ai Partidului socialist 
belgian, deputați din Anvers, 
membri ai ambasadei române 
de la Bruxelles.

anunță agenția

au fost de față

nie în Egipt.
T.A.S.S.

La primire
Mohamed Ahmed Sadek, vice- 
premier al Republicii Arabe E- 
gipt, și Mohamed Leithy Nas
sef. consilier prezidențial în 
probleme militare.

R.P. POLONA : 
La fabrica de a- 

luminiu Meliniec, 
din provincia Poz
nan. a început pro
ducția foilor dc 
aluminiu, cu 4(> dc 
zile înainte dc 
termenul prevăzut. 
In foto : Prima
foaie de aluminiu 
părăsind linia dc 
laminare la cald.
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O delegație 
a P. C. Italian 
a sosit în Irak
BAGDAD 19 (Agerpres). — 

La Invitația Partidului BAAS 
șl a guvernului Irakian, o dele
gație a Partidului Comunist I- 
lalian, din care fac parte 
Giancarlo Pajetta, membru al 
Direcțiunii partidului, Romano 
Ledda și Dino Sanlorenzo, 
membri ai Comitetului Central, 
a sosit ia Bagdad.

Delegația PC. Italian urmea
ză să aibă întilniri cu reprezen
tanți ai guvernului irakian, a 
Partidului BAAS și ai altor 
forțe politice, informează zia
rul .Unita",

---- <-----

Agenția PAP anunța că în 
Polonia au fost publicate listele de 
candidați pentru alegerile îo Seim, 
ce vor avea loc la 19 manie. In 
listele electorale ale Comitetului 
Frontului Unității Poporului sînt 
înscriși 625 de candidați, urmînd 
ca dintre ci să se aleagă cei 460 
de deputați în parlamentul polonez.

♦ In comunicatul publicat la 
încheierea vizitei in Somalia a mi
nistrului apărării al U.R.S.S., ma
reșalul Andrei Greciko, se arată că, 
în cursul convorbirilor purtate cu 
conducători somalezi, au fost exa
minate aspecte ale cooperării mili
tare dintre U.R.S.S. și Somalia și 
ale dezvoltării acesteia, precum și 
alte probleme actuale ce interesează 
ambele părți.

+ Agenția Monțame a difuzat 
un comunicat privind stabilirea de 
relații diplomatice, la rang de am
basada, între R. P. Mongolă și Ja
ponia. Cele două părți își exprimă 
convingerea ca acest pas va con
tribui la dezvoltarea colaborării e- 
conomice și culturale dintre Mon
golia și Japonia, arată comunica
tul.

♦ După o îndelungată procedu
ră preliminară, vineri s-a hotărlt ca 
procesul înscenat militantei ameri
cane de culoare Angela Davis să 
înceapă la 28 februarie, în locali
tatea San Jose (statul California), 
la Tribunalul districtului Santa 
Clara.

+ In cursul unui interviu acor
dat ziariștilor străini, noul preșe
dinte ecuadorian, generalul Guiller
mo Rodriguez Lara, a anunțat că 
guvernul său ya menține nealterată 
politica de apărare a mării teri
toriale de 2C0 de mile, care con
stituie de mai mult timp obiect 
de conflict cu S.U.A., soldat pînă 
acum cu capturarea și amendarea 
mai multor nave de pescuit nord- 
americane.

♦ Printr-o hotărîre prezidenția
lă, în Ecuador a fost constituit uii 
Consiliu de guvernămînt care va 
exercita funcțiile legislative și- fis
cale — . tunță agenția France 
Preșse. In componența acestui or
ganism au intrat colonelul Mario 
Lopez Serrano, comandantul arma
tei terestr'. nou numit, contraami
ralul Reinaldo Uallejo Vivas, co
mandantul forțelor navale și Julio 
Espinoza Pineda, comandantul for
țelor aeriene.

Autoritățile braziliene au a- 
nunțat că recentul carnaval a în
registrat și citeva recorduri tragice. 
La sfirșitul tradiționalei sârlsători 
a cintecului și jocului din Rio dc 
Janeiro, au lost înregistrați 116 
morți, iar alte IC 635 de' persoane 
au fost spitalizate.

Pc de altă parte, poliția stalu
lui brazilian Guanabara a relevat 
că, in perioada carnavalului, au 
fost săvîrșitc cinci atacuri armate 
și 50 de accidente de circulație.
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