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Consfătuire de lucru la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

in lilele de > 8 septembrie a asul loc la
.C. al P.C.R.. sub conducerea tovarășului 

N’icolae Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, 
consfătuirea de lucru cu primii secretari și 
secretarii cu problemele economice ai comltete- 
l»r județene de partid, cu șefii direcțiilor ge- 

rde aqricole din toate județele.
Consfătuirea a fost consacrată analizării 
livitățli comitetelor județene de partid pen

tru realizarea hotărlrilor Congresului al X-lea 
si Conferinței Naționale a P.C.R., tn dome- 
niui economic, al activității politice și ridi
cării bunăstării oamenilor muncii.

I a consfătuire au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Paul 
Nlculescu-Mizil. Virgil Troiin. Ilie Verdeț. 
membri ?i membri suplcanți ai Comitetului E- 
xecullv al C.C. al P.C.R., secretari at C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri.

Au participat, de asemenea, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., miniștri, membri al condu
cerilor unor ministere economice șl altor or
gane centrale, ale organizațiilor de masă.

A luai cuvîntul nn mare număr de partlci- 
panți.

In încheierea consfătuirii, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Cioară
Referindu-se la angajamentul 

organizației de partid a Capitalei 
privind realizarea cincinalului în 
patru ani și jumătate, la obține
rea unei producții suplimentare 
de 52 miliarde lei, tovarășul 
Gheorghe Cioară, prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., s-a oprit mai întii 
1* asigurarea condițiilor necesa
re îndeplinirii acestor angaja
mente, la ceea ce s-a întreprins 
pină acum, la succesele deja ob
ținute. El a înfățișat măsurile 
luate, a prezentat cifre și date 
concrete care demonstrează rea
lismul angajamentului asumat, 
existența unor condiții și posi
bilități reale ca sarcinile ce re
vin Capitalei din prevederile 
cincinalului să fie îndeplinite în 
palm ani și jumătate. Este edi
ficator in acest sens faptul că, 
tn preajma Conferinței Naționa
le, organizația de partid a Ca
pitalei s-a angajat să producă 
peste plan producție-marfă în
valoare de 1 miliard 800. milioa
ne lei — ca o primă condiție 
pentru realizarea cincinalului în 
patru ani și jumătate — iar pină 
îa 31 august s-a realizat o depă
șire a planului la producția-mar- 
fă cu I miliard 335 milioane lei. 
Aceasta dovedește că există re
zerve în organizațiile economice 
din Capitală, că organizațiile 
de partid au o puternică capaci
tate de mobilizare. Reali
zarea unei producții supli
mentare pe salariat, în pri
mele 8 luni ale anului, de peste 
1 100 lei, a productivității mun- 
oll în proporție de 101 la sută 
Sînt, de asemenea. argumente 
care pledează pentru realismul 
angajamentului asumat. Rele- 
vlnd aceste succese, vorbitorul 
a înfățișat în continuare unele
probleme incă nesoluționate, cu 
care industria Capitalei se con
fruntă in înfăptuirea sarcinilor 
economice, direcțiile în care se 
va acționa în viitor. El a arătat
că se va pune 
inai mare pe 
cea deplină a

un accent 
valorifica- 
rezervelor

existegte în unitățile econo
mice bucureștene, domeniu în 
care — in 8 luni din acest an 
— s-au înregistrat bune rezulta
te. In continuare, vorbitorul a 
făcut o amplă analiză a proble
melor care se cer rezolvate în 
acest an, precum și în anii ur
mători ai cincinalului, Intre care 
reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor materiale de pro
ducție, respectarea contractelor 
economice ș.a. „noi dorim — a 
spus vorbitorul — să devansăm 
unele investiții din 1973, în 1972 
și altele din 1974 în 1973, întru- 
cil problema realizării acestora 
și respectării termenelor de pu
nere în funcțiune au o mare 
însemnătate pentru Îndeplinirea 
cincinalului în patru ani și ju
mătate". Pe baza rezervelor e- 
xistente, intervenției energice a 
organelor și organizațiilor de 
partid, cuprinzătoarelor măsuri 
luate de comitetul municipal, a- 
tît în domeniul investițiilor, cît 
și al realizării utilajelor tehnolo
gice pentru șantiere, se vor ob
ține succese deosebite pină la 
sfirșitul acestui an.

Vorbitorul a insistat și asu
pra pregătirii producției pentru 
anul viitor, arătînd că în pro
iectele propunerilor de plan, 
încă de la 15 august a.c., au fost 
cuprinse și cele 8 miliarde lei 
cît valorează producția supli
mentară care trebuie realizată în 
1973. Aceste propuneri, precum 
și măsurile necesare îndeplinirii 
angajamentelor pentru anul vi
itor au fost amplu dezbătute și 
însușite de adunările generale 
ale oamenilor muncii, ceea ce 
reprezintă o garanție a înfăptui
rii lor. Pentru anul 1973, inves
tițiile sînt mai mici, cererile de 
import mai reduse cu 250 mili
oane lei, ofertele la export mai 
mari cu 150 milioane lei valută, 
productivitatea muncii este su
perioară față de actualele anga
jamente.

S-a întocmit nomenclatorul 
produselor ce urmează a fi fabri
cate și care sînt necesare econo

miei naționale peste plan în în
tregul cincinal. Nomenclatorul 
cuprinde 90 la sută din produse
le a căror valoare însumează 52 
miliarde lei.

Pe larg au fost analizate și 
alte probleme de mare însem
nătate, cum ar fi : formarea și 
asigurarea forței de muncă ne
cesare generalizării schimburilor 
II și III, îmbunătățirea pregăti
rii muncitorilor în școlile profe
sionale, a activității atelierelor- 
școală, creării unor noi condi
ții bune de muncă și viață pen
tru tinerii muncitori.

întreaga muncă de asigurare 
a condițiilor pentru îndeplini
rea cincinalului în patru ani și 
jumătate s-a desfășurat și se 
desfășoară sub conducerea di
rectă a birourilor și comitetelor 
de partid din întreprinderi, a- 
cestea primind un puternic spri
jin din partea comitetelor de 
partid pe sectoare și a comite
tului municipal. In acest sens, a 
înfățișat experiența acumulată 
in sprijinirea concretă a activi
tății economice din întreprinderi, 
preocuparea, cu consecințe pozi
tive, de a explica larg căile de 
mobilizare a rezervelor, de a a- 
pela la modalități diverse în 
acest scop, de a folosi — alături 
de o vastă muncă organizatorică, 
economică — activitatea politică 
menită să dezvolte conștiința 
maselor, hotărlrea lor de a mili
ta neabătut, eficient pentru în
făptuirea obiectivelor economi
ce.

Oprindu-se asupra acestei am
ple și complexe activități, vorbi
torul a relevat, în continuare, 
modalitățile de îmbunătățire a 
activității comisiei economice a 
municipiului, a muncii politico- 
ideologice, a cunoștințelor ca
drelor în legătură cu creșterea 
eficienței economice — toate de 
natură să mobilizeze și mai mult 
pe oamenii muncii din Capitală 
în vasta întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea cincinalului 
în patru ani și jumătate.

Cuvîntul tovarășului Ilie Cîșu
După ce a arătat că și în ju

dețul Prahova există o fructuoa
să atmosferă de lucru, că docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului au fost primite cu 
multă însuflețire, tovarășul Ilie 
Cîșu, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, a preci
zat că în prezent toate organi
zațiile de partid se străduiesc să 
găsească cele mai eficiente căi 
și mijloace pentru a înfăptui 
sarcinile trasate de partid pen
tru dezvoltarea economico-sr.ria- 
lă a țării. Cum este și firesc, în 
centrul atenției se situează preo
cupările pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen, în 
județul Prahova atingerea aces
tui obiectiv presupunînd o pro
ducție suplimentară de 12 mili
arde Iei. Prin măsurile care se 
Iau, a arătat vorbitorul, se ur
mărește crearea unui climat de 
Responsabili ta le, astfel ca studi

ile elaborate pentru suplimenta
rea producției să fie cit mai re
aliste, cit mai aproape de posi
bilitățile existente în județ.

Au fost prezentate, în conti
nuare, cîteva din principalele 
direcții de acțiune. Astfel, s-a 
arătat că vor fi mai bine folosite 
capacitățile de producție exis
tente, prin generalizarea schim
bului II și extinderea schimbu
lui III, in acest scop avîndu-se 
în vedere măsuri ce se aplică, 
printre altele, la Uzina de uti
laj chimic din Ploiești — furni
zoare de utilaje pentru noile 
șantiere de investiții, care are 
în prezent unele restanțe la li
vrări. Pe același plan se situea
ză și preocupările pentru asi
gurarea cadrelor calificate nece
sare noilor unități, locuri de 
muncă, precum și crearea condi

țiilor pentru realizarea Integra
lă a planului de investiții, In le
gătură cu acest ultim aspect, 
vorbitorul a subliniat că in anul 
în curs vor fi puse în funcțiu
ne toate cele 21 de obiective de 
investiții din industrie și agri
cultură cuprinse în planul de 
stat pentru județul Prahova.

Referindu-se la rezultatele ob
ținute in agricultură, tovarășul 
prim-secretar a arătat că preo
cupările în acest domeniu sînt 
concentrate spre asigurarea în 
continuare a unor producții bu
ne, realizarea și depășirea pla
nului din zootehnie.

Vorbitorul a arătat, in înche
iere, că au fost luate o serie de 
măsuri menite să întărească 
munca polilico-ideologică, în a- 
cest sens căutindu-se, printre al
tele ca fiecare membru al parti
dului să aibă o sarcină concretă 
de partid.

Cuvîntul tovarășului Vasile Marin
După ce a relevat direcțiiie 

principale spre care este con
centrată activitatea organizației 
județene de partid, faptul că pe 
ansamblul economiei județului 
rtnt create premise certe pentru 
tndețJir-irea actualului plan cin
cinal in patru ani și jumătate, 
tovarășul Vasile Marin, prim-se- 
creter dl Comitetului județean 
Iaiomlța al P.C.R., a insistat a- 
gupra unor probleme care își 
cer o temeinică soluționare. In
tre acestea a amintit necesita
tea asigurării unei aprovizio
nări ritmice a unităților indus
triale, impulsionării ritmului de 
axecuție a investițiilor. In a- 
cest sens, în ceea ce privește 
lucrările pe șantierele Combi
natului de îngrășăminte azotoa- 
ie d® ia Slobozia și al Fabricii 
de betoane celulare autoclavl- 
zate de la Călărași, vorbitorul 
a oarut mal multă fermitate și 
răspundere jllc partea furnizo

rilor de utilaje pentru respec
tarea graficelor de livrări stabi
lite.

O importantă parte a cuvîn- 
tulul tovarășului Vasile Marin 
a fost consacrată problemelor 
legate de sporirea producției 
vegetale și animale. Subliniind 
faptul că în privința producției 
vegetale întreprinderile agrico
le de stat și cooperativele agri
cole de producție din județ se 
află pe un drum bun, urmă
rind îndeaproape realizarea cit 
mai devreme a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitelor de lucru, 
vorbitorul a supus atenției mal 
multe probleme pentru soluțio
narea cărora, pe lîngă eforturi
le proprii ale lucrătorilor din a- 
gricultura județului, a solicitat 
concursul forurilor centrale de 
resort. In această ordine de idei, 
el s-a referit la necesitatea a- 
sigurărli seminței de calitate,

dotării cu nivelatoare în vede
rea extinderii suprafețelor iri
gate prin brazde, astfel ca, în 
balta Ialomiței, în afara supra
fețelor Irigate pină în prezent, 
alte cel puțin 30 000 de hectare 
să fie irigate pină în 1975; 
pentru reducerea cheltuielilor 
de trasport al cerealelor a fost 
formulată propunerea de a se 
construi o bază de preluare în 
baltă, înlr-o zonă adecvată. Re- 
forindu-se pe larg la măsurile 
întreprinse în domeniul zooteh
niei pentru sporirea producției 
de carne și lapte, vorbitorul a 
relevat atît măsurile ce s-au 
luat" pentru crearea condițiilor 
materiale necesare unui sj or 
substanțial de producție, cît șl 
necesitatea de a fi sprijiniți de 
către organele de specialitate 
pentru, ameliorarea raselor de a-
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Stimați tovarăși,

Lucrările Consfătuirii noastre 
se desfășoară sub semnul preo
cupării care domină astăzi viața 
publică a țării: transpunerea în 
fapt, în condițiuni cît mai bune, 
a deciziilor luate de Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român din iulie 1972.

Moment deosebit de important 
în procesul de înfăptuire a Pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea, Conferința Națio
nală — desfășurată pe baza am
plului raport prezentat de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — a 
abordat o gamă largă de proble
me de mare complexitate, cu im
plicații asupra întregului mers 
al societății noastre și a adop
tat o serie de rezoluții și ho- 
tărlri, în spiritul profundei uni
tăți de gindire și voință care 
caracterizează Partidul comuniș
tilor români, întregul nostru po
por.

In acest context, aș dori să 
mă opresc șl eu în mod special 
asupra unor aspecte privind 
dezvoltarea economico-socială 
planificată a României, în ne
mijlocită legătură cu indicațiile 
Conferinței Naționale referitoare 
la îndeplinirea integrală și de
pășirea prevederilor înscrise în 
actualul plan cincinal și în con
textul discuțiilor desfășurate aci.

După cum se știe, în perioada 
de pregătire a Conferinței Na
ționale a fost inițiată în între
prinderi o acțiune de identifi
care a rezervelor suplimentare 
de creștere economică, Inițiativă 
care s-a transformat într-o miș
care de masă sub lozinca reali
zării cincinalului înainte de 
termen.

In ultimă instanță, angajamen
tele asumate de colectivele uni
tăților socialiste dau expresie 
dorinței de a se accelera dez
voltarea economico-socială a ță
rii, pentru a lichida în termene 
cît mai scurte urmărilo serioa
sei rămineri în urmă economice 
pe care am moștenit-o și a ridi
ca cit mai repede România în 
rlndul țărilor cu o economie mo
dernă, avansată.

Trebuie să înțelegem bine ră
dăcinile adînci ale acestei do
rințe legitime,

întreaga Istorie a omenirii stă 
mărturia faptului că mersul as
cendent al forțelor de producție 
jalonează drumul eliberării omu
lui de sub dominația forțelor 
naturii și progresul libertății, că 
dezvoltarea producției materiale 
constituie temelia progresului 
general al societății. Creșterea 
bogăției este condiția primordia
lă pentru satisfacerea mereu mai 
largă a nevoilor fundamentale 
ale omului, nevoi a căror sferă 
se amplifică necontenit, inclusiv 
in domeniul cunoașterii, al vie
ții culturale și al realizării sale 
spirituale.

Concepția marxistă cu privire 
la auloeliberarea clasei munci
toare — care eliberindu-se pe 
sine eliberează pe toți cei ce 
muncesc — implică generaliza
rea bogăției sociale, asigurarea 
unul nivel ridicat de viață ma
terială și de cultură la scara în
tregii societăți concomitent cu 
transformarea conștiinței oame
nilor, premisele înfăptuirii a 
ceea ce Engels numea „saltul 
omenirii din imperiul necesității 
in imperiul libertății".

In cadrul acestui proces isto
ric, lupta pentru accelerarea 
dezvoltării economiei noastre 
sooialiste se definește astfel ca 
o componentă esențială a luptei 
pentru crearea condițiilor nece
sare adevăratei eliberări a omu
lui și afirmarea plenară a perso
nalității sale, pentru larga des
fășurare democratică a întregii 
vieți sociale.

In orientarea societății spre 
atingerea unui asemenea obiec
tiv nu se poate pierde din ve
dere nici faptul că în economia 
mondială contemporană decala
jele existente între diferitele 
țări se adincesc de regulă în 
detrimentul țărilor intrate în pe
rioada actualei revoluții tehnico- 
științifice cu o economie mai 
slab dezvoltată. Această ten
dință generează una din gravele 
probleme cu care este confrun
tată societatea in care trăim. 
Rezolvarea ci impune măsuri

corelate pe plan internațional, 
concomitent cu un efort susți
nut din partea țărilor mai pu
țin dezvoltate pentru realizarea 
unor ritmuri înalte de creștere 
economică.

Nu mă refer aici la acțiunile 
care ar trebui întreprinse de co
munitatea internațională în an
samblul ei, ci numai la obliga
ția care no revine nouă de a re
aliza în continuare ritmuri înal
te — premisă esențială pentru 
progresul neîntrerupt al Româ
niei socialiste.

Actualul cincinal, 1971—1975, 
a fost elaborat tocmai în lumina 
acestei cerințe, prin asigurarea 
unei creșteri rapide și coordona
te a tuturor sectoarelor, planul 
național unic fiind determinant 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a societății românești.

Firește, pentru a prefigura cît 
mal rațional viitorul și a asigura 
eficiența eforturilor pe care le 
face națiunea în vederea reali
zării obiectivelor ei fundamenta
le, orice plan trebuie confrun
tat permanent cu realitățile — 
atît în faza de elaborare, cît și 
in cursul executării lui. O ase
menea confruntare permanentă 
cu realitatea este impusă în mod 
obiectiv de rapiditatea mutați
ilor care au loc astăzi în lume 
și cer adaptarea operativă a sar
cinilor prestabilite la situații 
conjuncturale neprevăzute, după 
cum poate fi cerută de necesita
tea corectării unor erori făcute 
în momentul elaborării planuri
lor sau de posibilitatea mobiliză
rii unor rezerve apărute în 
cursul executării lor și care, ca 
atare, n-au putut fi luate de Ia 
început în calcul.

A fundamenta cu spirit de răs
pundere sarcinile, a include în 
plan resursele suplimentare apă
rute în procesul dezvoltării, a fi 
atent la semnalele de prevenire 
care pol să apară în cursul exe
cutării lor In legătură cu unele 
posibile nerealizări — înlr-un 
cuvint a urmări și corela toți 
factorii cu influență asupra re
zultatelor finale, constituie atri
bute esențiale ale unei condu
ceri planificate, moderne șl e- 
ficlente, atît la scara unităților, 
cît și a economiei naționale.

In acest context de obligații 
trebuie să rezolvăm și proble
mele care decurg din angaja
mentele luate de colectivele 
de muncă privind realizarea 
integrală și depășirea prevede
rilor din actualul cincinal.

Aceste angajamente se ba
zează în principal pe rezervele 
existente în întreprinderile 
noastre care nu folosesc încă 
la indicatorii de eficiență atinși 
pe plan mondial toate capacită
țile de producție și utilajele 
moderne pusș în funcțiune ca 
urmare a eforturilor de investi
ții făcute de-a lungul anilor.

Fără îndoială, pentru a acce
lera ritmul și a depăși prevede
rile cincinalului nu ajunge să 
constatăm existența unor re
zerve de capacități, ci trebuie 
să creăm cu spirit de răspun
dere toate premisele necesare 
pentru punerea lor în valoare, 
în condiții de eficiență econo
mică și de echilibru pe ansam
blul economiei naționale.

In concepția partidului și gu
vernului nostru, realizarea in
tegrală și depășirea cincinalului 
trebuie să se bazeze pe ridica
rea nivelului întregii activități 
economice, pe îmbunătățirea 
muncii de planificare și într-un 
sens mai larg — a gestiunii e- 
conomice în vederea utilizării 
cu randamente superioare a re
surselor naturale și umane de 
care dispunem.

In acest spirit, Conferința 
Națională a stabilit că anga
jamentele asumate trebuie să 
se concretizeze în produse* fi
zice care să contribuie efectiv 
la creșterea avuției naționale și 
a venitului național. Totodată, 
ea a trasat Consiliului de Mi
niștri sarcina de a elabora pî- 
nă la sfirșitul acestui an un 
plan suplimentar prin care să 
se coreleze în mod corect pe 
ansamblul economiei sarcinile 
asumate de unități și ministere 
peste prevederile cincinalului.

In îndeplinirea sarcinii amin
tite, Comitetul de Stat al Pla
nificării a întocmii — împreu
nă cu alte organe centrale — 
proiectul unui plan suplimentar 
care urmărește să asigure ca

drul echilibrat pentru îndop.i- 
nirea angajamentelor mențio
nate.

Acest proiect se află acum la 
ministere și centrale în vederea 
definitivării. Este un moment 
deovebit de important care 
trebuie privit cu întreaga răs
pundere de către conducerile 
ministerelor și unităților eco
nomice, ca și de către comite
tele județene de partid, obliga
te să aibă permanent in vede
re ceea ce secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia la Confe
rința Națională : „Nu se pune 
problema de a face eforturi fi
zice sau eforturi financiare su
plimentare... Ne propunem să 
obținem o creștere mai puter
nică a eficienței economice, o 
folosire mai bună a mijloacelor 
de producție de care dispunem'-.

Intr-o asemenea orientare, 
doresc să insist în mod spe
cial asupra necesității impe
rioase ca în procesul de tran
spunere a angajamentelor asu
mate în sarcini de plan să se 
analizeze, pe toate treptele or
ganizatorice, cu toată atenția și 
pe bază de calcule riguroase, 
posibilitățile reale de care dis
pun unitățile în a-și asigura 
aprovizionarea materială și forța 
de muncă necesare producției 
suplimentare ca și desfacerea 
ei efectivă Pe piața internă sau 
la export. Doar în felul acesta 
vom putea evita acele situații 
în care unele unități își creea
ză marje de siguranță exagera
te — ceea ce frînează valorifi
carea optimă a tuturor resur
selor naționale — ca și cazuri
le în care s-ar include în plan 
prevederi lipsite de o funda
mentare temeinică.

Pentru a preîntîmpina și una 
și cealaltă dintre aceste posi
bile erori, definitivarea propu
nerilor suplimentare de plan 
trebuie să se facă cu partici
parea directă Și efectivă a tu
turor celor chemați să realize
ze sarcinile. Dialogul cu cadre
le de conducere, economice și 
tehnice, cu colectivele din fie
care unitate constituie o con
diție esențială pentru realismul 
sarcinilor pe care ic stabilim 
și a căror înfăptuire o luăm în 
calculul dezvoltării economico- 
sociale din anii următori.

'Dezvoltarea economiei națio
nale, funcția crescîndă a pieței 
interne și angrenarea mereu 
mai adîncă în schimburile in
ternaționale sporesc sistematic 
rolul inițiativei și răspunderea 
întreprinderilor, colectivelor lor 
de muncă și in primul rind a 
cadrelor cu munci de condu- 
re, impunind consecventa tra
ducere în viață a politicii parti
dului și guvernului privind a- 
dîncirea democrației economice 
și lărgirea drepturilor de de
cizie ale unităților.

In acest proces este necesar 
ca factorii de decizie din între
prinderi, centrale și ministere 
să fie puși în situația de a cu
noaște nu numai sarcinile uni
tății pe care o conduc, dar, 
totodată, și obiectivele activi
tății unităților cu care intră în 
relații de conlucrare, ca bene
ficiari sau furnizori. Numai ast
fel fiecare unitate va putea ac
ționa în cunoștință de cauză, 
va putea să-și fundamenteze 
mai temeinic inițiativele prin- 
tr-o justă evaluare a inter
conexiunii acestora cu celelalte 
activități economice în contex
tul cărora va trebui să-și înde
plinească sarcinile asumate.

Consider că este timpul să 
acordăm întreaga atenție acestei 
probleme, deoarece publicitatea 
mai largă a planului facilitea
ză procesul de diversificare a 
deciziilor și lărgește posibilită
țile diferitelor unități economi
ce de a-și coordona operativ ac
tivitatea întărind funcția pla
nului ca instrument de unifi
care a tuturor voințelor.

Tovarăși,

Am parcurs o treime din ac
tualul cincinal și constatăm cu 
satisfacție că principalele pre
vederi pentru această perioadă 
au fost îndeplinite iar unele au 
fost chiar depășite.

Pentru a continua acest curs

(Continuare in pag. a 2-a)

Minerii din brigada con
dusă de Pavel Dcdiu, din 
sectorul I al minei Aninoa- 
sa, cinstesc prin realizări 
constant prestigioase în În
trecerea socialistă cea de-a 
XXV-a aniversare a Republi
cii. Imbrățișind lnițiativu por
nită din Uricani de către 
minerii luj Constantin Gră- 
dinaru „100 ml avansare în 
medie lunar la lucrări de 
deschideri și pregătiri'*, Dcdiu 
cu ortacii săi au reușit să 
avanseze 125 ml în cursul 
lunii august, într-un preaba- 
taj în cărbune — lucra
re prin care se pregă
tește în continuare fron

tul abatajelor din Btratul 
3. ceea cc înseamnă peste 
35 ml mai mult dectt avan
sarea stabilită prin plan. De
sigur, rezultatul este urma
rea depășirii randamentului 
planificat cu 0,470 mc post.

Dorind șă dea continuitate 
acestor realizări pozitive (du
pă ce în prima parte a anu
lui, a obținut, de asemenea, 
succese lăudabile), în pri
mele 6 zile din luna sep
tembrie, această brigadă de 
mineri destoinici a avansat 
23 ml, dovedind în acest fel 
că poate păstra, pînă la 
sfirșitul anului, acest ritm 
avîntat in întrecere.

Brigadierul Toader Flutur, șeful de schimb Anton Mihai 
și ortacii lor Petre Cocoșatu, Stelian Motorga și Marin Mareea 
de la sectorul VI al minei Ion ca, poartă întotdeauna la ieși
rea din șut, dialoguri vii privind rezultatele remarcabile ob
ținute în abataj. Și. poate, tot acum plănuiesc și rezultatele 
de miine... Foto : Ion LICIU

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ției și sferei de interes filatelic. Această tematică o are și 
expoziția de specialitate, al cărei vernisaj va avea loc miine, 
la ora 11, in holul Institutului de mine Petroșani, încununare 
a prestigioasei activități desfășurate cu perseverență de cer
cul filatelic „Minerul". Expoziția este prilejuită de al VH-lea 
Congres internațional minier, găzduit în aceste zile în țara 
noastră.

Expoziția internațională „Filateliștij mineri *72“ are ca 
simbol un opaiț cu mai multe orificii datind din timpul pre
zenței romanilor în Dacia, sec. II e.n. El se păstrează la Mu
zeul aurului din Brad și, pe capac, se distinge o scenă din 
munca minerului — probă a vechimii acestei ocupații pe 
teritoriul patriei noastre. Expoziția va fi structurată în 4 sec
țiuni : tematică specială (minerit, geologic, petrol) : generală, 
pentru expozanții români (Tg. Jiu, Motru, Valea Jiului, Boc
șa) ; tematică generală, rezervată tinerilor filateliști români 
din centre miniere ; literatură minieră în filatelie. La foarte 
cuprinzătoarea expoziție participă 45 de filateliști printre 
care se află reprezentanți din R. P. Ungaria. R. S. Cehoslo
vacia, R. P. Polonă, R.F.G., Elveția, Austria, Finlanda, Fran
ța. Despre această manifestare culturală tovarășul EPURE 
BENCEA, președintele cercului filatelic „Minerul" din Pe
troșani, ne-a spus :

— Are o valoare de expoziție națională și este prima 
cu astfel de tematică organizată în Europa. Interesul ei 
sporește dacă avem în vedere faptul că multe exponate au 
fost distinse cu premii și medalii în alte expoziții interne 
și internaționale. A fost precedată de o expoziție județea
nă de selecție și va fi deschisă intre 10—17 septembrie, pu
țind fi vizitată între orele 10—13 și 17—20. A fost organi
zată de cercul filatelic „Minerul" din Petroșani (apreciat 
pentru activitatea sa bogată). Muzeul mineritului și Insti
tutul de mine.

Organizată in Valea Jiului, această expoziție internaționa
lă de filatelie vădește progresul industriei extractive cen
tenară pe aceste meleaguri. Cu o tematică adecvată, ea este 
un mijloc de culturalizare și un instrument educativ, adu- 
cînd un plus de cunoaștere despre evoluția mineritului, des
pre varietățile, răspindirea. explorarea și exploatarea mine
ralelor, precum și despre munca nobilă a minerilor în în
cleștarea pentru supunerea naturii și pentru o viață fericită.

Ts.

Muncă febrilă pe șantierul 
construcțiilor școlare

La complexul de lucrări al 
noului liceu industrial minier 
din Petroșani, formațiile de 
lucru ale Grupului de șantiere 
construcții Valea Jiului al 
T.C.H. execută ultimele finisa
je, permițînd ca recepția celor 
trei corpuri de clădire — școa
la, internatul cu 300 locuri și 
atelierul școală — să se facă

înaintea începerii noului an 
școlar. Este de remarcat că 
liceul și atelierul școală au fost 
„clădite" în cea mai mare par
te cu elemente prefabricate 
mari din beton armat, soluție 
eficientă aplicată pentru prima 
oară la astfel de construcții — 
unicat în Valea Jiului.

I I
! Comemorare istorică — ! 
î AVRAM IANCU ' 

împlinirea unui secol de la moartea marelui patriot și I 
| eminent luptător Avram Iancu, prilejuiește și in Valea Jiu- j 
x lui momente de retrospectivă istorică prin activități care I 
| comemorează activitatea Și figura celui care, încă din tim- ' 
’ pul vieții, a intrat în legendă. Ieri, la ora 18, în sala mare J I a Casei de cultură Petroșani a avut loc simpozionul „A- J 
! VRAM IANCU, CONDUCĂTOR AL RFA OLUȚIONARILOR | 
| TRANSILVĂNENI DIN ANII 1848—1849“. Astăzi, la ora ' 
’ 11, în sala de lectură este organizat spectacolul de versuri | j și cintece „CRAIUL MUNȚILOR".
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Cuvîntarea tovarășului

ION GHEORGHE MAURER
(Urmare din Z) 

ascenâerrl și a >-ealiza o dezvol
tare mai rapidă trebuie s* eli
minăm insft neajunsurile care 
Se manifestă în unele sectoare, 
să punem in valoare toate re
zervele de creștere a producției 
și a eficienței ei, Intr-un cu
vin t să ridicăm pe o treaptă 
superioară nivelul activității de 
gestiune a economiei.

Așa cum s-a subliniat în re
petate rînduri. ceea ce no in
teresează nu sînt raportările 
statistice referitoare la produc
ția globală, ci realizarea inte
grală a sarcinilor asumate pri
vind producția fizică.

In egală măsură trebuie să 
ținem seama dc faptul că rolul 
pe care elementele de ordin 
calitativ ale producției l-au avut 
întotdeauna în viata economi
că a popoarelor, a devenit pri
mordial In economia contem- 
jxirană. Sub influența revolu
ției științifico-tchnice și a mu
tațiilor pe care lc determină, 
în tot maj multe state este ur
mărită crearea unor structuri 
moderne ale economiilor na
ționale. asigurarea unor pro
ducții de mare eficiență econo
mică și calitate ireproșabilă, 
prin utilizarea tuturor pîrghi- 
ilor capabile sâ determine o 
dezvoltare intensivă, atingerea 
unor indici înalți de producti
vitate a muncii individuale și 
sociale.

Asemenea probleme se pun, 
firește, cu și mai multă acui
tate cînd este vorba de țări 
angajate pe drumul lichidării 
principalelor decalaje care le 
separă de statele cu economie 
avansată.

In lumina acestor realități și 
necesități, mă voi referi la u- 
nii factori de natură să ducă 
la realizarea unei eficiente su
perioare a producției materia
le. problemă asupra căreia este 
necesar să-și concentreze aten
ția cadrele de conducere din 
economie, ca și organele și or
ganizațiile de partid.

Este vorba în primul rînd 
de obligația de a se asigura 
folosirea cu randamente maxi
me a capacităților de producție 
Pe care le construim.

Ca urmare a marilor eforturi 
de investiții făcute, volumul 
fondurilor fixe productive din 
economie ajunge la sfîrșitul a- 
cestui cincinal la aproape 900 
miliarde de lei, din care mai 
mult de jumătate puse în func
țiune chiar în actualul cincinal. 
A folosi rațional acest potențial 
modern de producție, a trans
forma investițiile în termene cît 
maj scurte în produse de înaltă 
calitate de care avem nevoie, 
constituie prima condiție pen
tru accelerarea dezvoltării e- 
conomice.

In acest sens are o impor
tanță deosebită acțiunea aflată 
în curs de desfășurare pentru 
determinarea corectă a capaci
tăților dc producție existente, 
pe întreprinderi și centrale ca 
și arta conducătorilor din eco
nomie în a stabili drumul de 
parcurs și măsurile ce urmea
ză să fie luate în vederea în
cărcării cît mai raționale a 
mașinilor, utilajelor și agrega
telor. Găsirea de soluții temei
nic fundamentate, care să per
mită efectiv îmbunătățirea sis
tematică a indicilor de folosire 
a acestora trebuie privită nu 
ta o sarcină de moment, cj ca 
un proces, ca o obligație per
manentă a tuturor colectivelor 
de muncă.

De asemenea, subliniez încă 
o dată sarcina fixată ministe
relor, constructorilor și benefi
ciarilor de investiții, de a trata 
cu toată răspunderea proble
mele legate de micșorarea in
vestiției specifice la toate noi
le obiective prevăzute să intre 
în funcțiune, de reducere a 
costului construcțiilor și scurta
rea duratei de execuție încă 
din perioada executării noilor 
obiective. beneficiarii de in
vestiții au totodată datorie să 
creeze condițiile — tehnice, or
ganizatorice, de pregătire a for
ței de muncă — în măsură să 
asigure funcționarea viitoarelor 
capacități de producție la para
metrii proiectați.

Aceste sarcini vi s-au mai 
trasat, tovarăși. Totuși, nu pot 
să nu le repet într-un moment 
cînd ne propunem să accelerăm 
ritmul dezvoltării deoarece a- 
vem încă unități la care indi
catorii proiectați nu au fost atinși 
nici la un an după expirarea 
termenelor prevăzute. Numa; în 
primul trimestru al acestui an. 
nercalizarea producției proiec
tate la peste 50 de obiective, 
ne-a lipsit de o producție scon
tată de circa 320 de milioane 
lei iar depășirea cheltuielilor 
de producție a privat economia 
națională de un volum de acu
mulări evaluai la peste un sfert 
de miliard de lei.

De o stringentă actualitate 
pentru folosirea rațională a po
tențialului de producție des
fășurarea ritmică a activității 
in țoale sectoarele este, de a- 
semonea, îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale. 
Este adevărat că s-au introdus 
în ultimul timp o serie de ame
liorări în acest domeniu ; au 
maj rămas însă destule ne
ajunsuri cu implicații asupra 
desfășurării normale a procese
lor de producție, a calității pro
duselor, utilizării mașinilor și 
forței de muncă.

Pentru evitarea unor aseme
nea situații se impune respec

tarea riguroasă — de către fie
care întreprindere și centrală 
— a reglementărilor în vigoare, 
ca și a obligațiilor nsuroate 
prin contracte, sub toate aspec
tele : cantitate, sortimente și di
mensiuni. calitate și termene 
de I ivrare.

O problemă centrală a ridi
cării eficienței economice constă 
în reducerea consumului de 
muncă pe unitate de produs, 
creșterea productivității muncii 
sociale.

In perioada care a trecut din 
acest cincinal au fost obținute 
economii apreciabile prin dimi
nuarea costurilor de producție 
față de nivelele realizate în 
1970. Cu toate acestea, rezulta
tele din unele sectoare de acti
vitate sînt nesatisfăcătoare; pe 
primele 7 luni din 1972, planul 
de economii nu a fost îndepli
nit în industria republicană cu 
circa 700 milioane de lei. Este 
o cifră care face necesară stu
dierea foarte atentă a acestei 
probleme, determinarea cauze
lor unor asemenea situații și 
stabilirea măsurilor de natură 
să ducă la gospodărirea mai 
judicioasă a resurselor mate
riale. Se impune ca toate co
lectivele de muncă să acționeze 
pentru realizarea unor norme 
de consumuri materiale îmbu
nătățite In raport cu progresul 
tehnic al unităților, să se ocupe 
cu spirit de inițiativă de re- 
proiectarea produselor și pu
nerea în fabricație a unor pro
duse noi, moderne, care pot a- 
sigura o valorificare superioară 
a materiilor prime, ca și folo
sirea mai largă de materiale 
înlocuitoare eficiente.

O atenție specială trebuie a- 
cordată, de asemenea, creșterii 
productivității muncii, izvor im-, 
portant de reducere a costuri
lor și de sporire a rentabilității 
întreprinderilor.

Aceasta implică o preocupare 
permanentă pentru introduce
rea progresului tehnic. ri
dicarea calificării personalu
lui și promovarea cu curaj a 
inițiativelor de perfecționare a 
producției, întărirea disciplinei 
de muncă și îmbunătățirea e- 
fectivă a organizării întregii 
activități.

Un rol decisiv are astăzi ca
litatea produselor — criteriu 
esențial de apreciere a rezulta
telor întreprinderii test al com
petenței și maturității tuturor 
celor care participă la proiecta
rea și fabricarea mărfurilor.

Ridicarea calității este condi
ționată de nivelul la care se 
desfășoară întreaga activitate 
din unitate, din momentul pro
iectării pină in momentul cînd 
marfa iese pe poarta fabricii și 
impune menținerea permanentă 
a producției în pas cu progrese
le științei și tehnicii contempo
rane.

Firește, toate acestea cer — 
in afara altor măsuri organizato
rice — să se realizeze cu toață 
seriozitatea o slrînsă conlucrare 
intre cercetare, proiectare și 
producție; dezvoltarea sectoare
lor de concepție din unități; fo
losirea judicioasă a Întregii ca
pacități de creație tehnică a In
ginerilor și specialiștilor, pro
blemă care trebuie pusă cu ho- 
lărire în centrul preocupărilor 
noastre.

Tovarăși,

Dezvoltarea fluxurilor interna
ționale de valori materiale și 
spirituale, multiplicarea și per
fecționarea formelor de colabo
rare dintre popoare jalonează 
întregul mers istoric al societății 
omenești și capătă o forță ine
xorabilă în epoca noastră, deoa
rece revoluția tehnico-științifigă 
adfnceșle firele interdependențe
lor universale.

Comandament pentru ori^e 
națiune care vrea să păstreze 
cadența cu progresul contempo
ran, participarea la circuitul in
ternațional se impune cu țtlt 
mai mult țărilor mici, țu resurse 
și potențial inerent mal restrins. 
Politica partidului și statului 
nostru, politică de dezvoltare a 
relațiilor economice «țle Româ
niei, corespunde întrutotul unei 
asemenea cerințe obiective.

In acest context, mă voi opri 
la problema creșterii exporturi
lor și la răspunderile care ne 
revin tuturor, ații cei ce au res
ponsabilitatea directă a conduce
rii unităților cît șl cel care, fără 
a avea o responsabilitate direc
tă. au insă atribuții de indru- 
mare și de control asupra acti
vității întreprinderilor.

Sarcinile de export nu sînt u- 
șoare, dar trebuie să le abordăm 
pornind de la faptul efi încasă
rile din această activitate con
stituie principalul izvor de pro
curare a resurselor valutare ne
cesare importurilor și echilibră
rii balanței de plăți a țării. Sîn- 
lem preocupați nu numai de mă
rirea substanțială a volumului 
de exporturi, dar și de modifica
rea structurii lui. prin creșterea 
ponderii măriurilor industriale 
cu valori mal ridicate pe pie
țele internaționale — In primul 
rind, mărfuri ale construcției de 
mașini și chimiei.

Prima problema care se pune 
privește calitatea măriurilor o- 
ferite — condiție primordială 
pentru pătrunderea și dohîndirea 
unor poziții trainice pe piețele 
externe. Concurența internațio
nală este fără îndoială aspră; 
acest fapt real trebuie să >timu- 
leze insă pe producătorii noștri 
in a anticipa cererea de pe di
ferite piețe și a studia specificul 

lor, în a-șj elabora pe această 
bază politici proprii de export 
și a oieri apoi cu continuitate 
produse de înaltă < alificarv. oa
ie să răepundă nevoilor cumpă
rătorilor.

In acest sens trebuie îmbună
tățită în primul rind prospecjâ- 
rea piețelor externe. Scopul unei 
prospectări moderne nu oslo nu
mai de a găsi posibilități de pla
sare în trimestrul sau anul ur
mător a unor mărfuri aliate în 
fabricație, cl îndeosebi do a 
cunoaște în prealabil particulari
tățile fiecărei piețe și ale evo
luției cererii ei pe termen mai 
lung, tendințele de apariție n 
unor noi produse sau sorti
mente, astfel Incit produ. utoiul 
să poală proiecta și pregăti din 
timp mărfurile care ar putea fi 
vîndule în condițiuni optime.

A doga problemă privește pre
țurile obținute le export. Expor
tul nu este un scop in sine, ci 
un instrument de valorili- 
■ are optimă n muncii națio
nale — în primul rind a 
muncii de înaltă calificare 
- pe piața mondială. El se în
făptuiește în concordantă cu le
gile care guvernează tranzacțiile 
de pe piața mondială. Fără să 
asigure producătorului beneficii, 
exportul și-ar pierde sensul. Sub 
acest aspect, ridicarea eficien
ței exporturilor impune — con
comitent cu ridicarea calității 
produselor — o cunoaștere mai 
temeinică a tendințelor conjunc- 
turale și a evoluției prețurilor 
pe fiecare piață și la fiecare 
produs în parte, îmbunătățirea 
rețelelor și practicilor comercia
le potrivit exigențelor actuale, 
promovarea unor forme moderne 
de lansare și de comercializare 
a produselor, inclusiv practica
rea mai largă a serviciilor post- 
vinzare.

Reorganizarea sistemului do 
comerț exterior, punînd pe 
producătorul român în contact 
direct cu piețele externe, a creat 
promise indispensabile rezolvă
rii in mai bune condițiuni a 
problemelor menționate. Expe
riența arată însă că nu toate 
ministerele și centralele au a- 
juns să folosească din plin po
sibilitățile pe care lc au acum.

Trebuie să se înțeleagă că 
atribuțiile conferite unităților 
producătoare implică ridicarea 
rapidă a gradului de calificare a 
numeroaselor cadre angrenate in 
ultimii ani in acest do
meniu de activitate, ca e- 
fect al descentralizării comer
țului exterior și creșterii volu
mului său. Se impune totodată 
întărirea compartimentelor de 
conjunctură și promovare mai 
largă a cunoștințelor de marke
ting, deoarece numai In felul a- 
' esta vom ajunge ca flecare u- 
nitate să-și determine in mod 
corespunzător strategia exportu
rilor, potrivii specificului pro
duselor sale și piețelor vizate, 
să determine măsurile concrete 
prin care poate ajunge la spo
rirea exporturilor în condiții de 
eficiență superioară.

Este necesară, de asemenea, 
mai multă preocupare concreti
zată în fapte pentru extinderea 
cooperării internaționale. „Pro
gramul complex" adoptat de sta
tele membre ale C.A.E.R., dez
voltarea colaborării economice n 
României cu toate statele socia
liste, promovarea relațiilor cu 
toate țările lumii, independent 
de orînduirea lor socială, ca și 
legea de comerț exterior, — 
creează, sub aspect politic și 
juridic, un larg cadru de acțiune 
care trebuie folosit cu mai mult 
spițil de inițiativă în vederea 
realizării unor trainice cooperări 
în producție, inclusiv sub forma 
societăților mixte. Pentru aceas
ta se cuvine să înțelegem cu 
toți că formele moderne de co
operare internațională între în
treprinderi constituie astăzi 
punqte de sprijin indispensabile 
nu numai pentru progresul eco
nomic și tehnic al unei țări, dar 
și pentru consolidarea pozițiilor 
ei pe piața mondială.

Tovarăși,

îndeplinirea integrală a indi
catorilor cantitativi și mai ales 
calitativi ai actualului cincinal, 
construirea unei economii socia
liste de înaltă eficientă și în
treaga dezvoltare a societății 
ijoastre slnt condiționate de mo
dul în care rezolvăm problema 
pregătirii cadrelor.

Un aspect al acestei probleme 
privește formarea noilor contin
gente de muncitori pentru capa
citățile de producție ce urmea
ză să intre In funcțiune și in 
general a tuturor categoriilor de 
chdre pentru diferite activități 
sociale ce urmează a fi dezvol
tate.

Fără îndoială, pregătirea vii
toarelor cadre se face in pri
mul rînd in școală ; în acest 
sens au lost adoptate măsuri 
pentru orientarea invățămîntu- 
lui nostru spre îndeplinirea în 
mai bune condițiuni a funcției 
sociale ce-i revine. Ministerele 
și centralele — primele interesa
te în nivelul profesional al vii
toarelor lor cadre — nu sînt scu
tite de obligații in legătură cu 
modul în care acestea sînt for
mate și trebuie să șl le îndepli
nească în slrinsă conlucrare cu 
lnvățămîntul, potrivit reglemen
tărilor adoptate în ultimii ani.

Responsabilitățile care revin 
unităților socialiste sînt cu alît 
mai serioase cu cît problemele 
care se pun In acest domeniu 
nu mal pot fi reduse la simpla 
forjpare a noilor cadre.

Ritmurile înalte în care do 

dezvoltăm, amploarea șl profun
zimea mutațiilor structurale din 
economie, exigentele productivi 
moderne ne obligă să privim 
problema formării și utilizării 
cadrelor calificate, cu un larg 
orizont cultural și de speciali
tate, in întreaga ei complexita
te.

Este un (apt larg demonstrat 
că In procesul creșterii econo
mice contemporane n căpătat 
un rol decisiv capacitatea fie
cărei națiuni de a descoperi, 
de a Inova și de a aplica în 
practică noile cunoștințe dobîn- 
dile.

Or, progresul șliințifico-leh- 
nîc fără precedent erodează ra
pid < unoștințele acumulate an
terior șl determină tot mai frec
vent reprofilări profesionale — 
impunînd, cu deosebită strin
gență, o mare mobilitate profe
sională, eforturi permanente 
pentru asimilarea de către fie
care a lot ceea ce este nou în 
domeniul său de activitate.

Problema privește pe toti 
ce lucrează, absolut pe toată 
lumea: de la muncitorii che
mați să folosească cu maximum 
de randament noile utilaje care 
intră în dotarea unităților pină 
la inginerii și cercetătorii din 
laboratoare chemați să pregă
tească produse cu valori de în
trebuințare superioare și tehno
logii moderne, de la cei ce ur
mează să producă mărfuri de 
înaltă calitate pină la cei care 
au obligația să le valorifice pe 
piețele externe, de la cei ce în
deplinesc funcții de execuție 
pină la cei învestiți cu funcții 
de conducere.

Trebuie să fie limpede pentru 
fiecare — în primul rînd pentru 
cadrele de conducere — că nu
mai Invățînd continuu, practic 
de la începutul și pină la sfir- 
șltul vieții, se mai poate face 
față astăzi exiqențelor conti
nuu reînnoite ale practicii so
ciale.

Pentru a răspunde acestei ce
rințe au fost adoptate anul tre
cut reglementările cu privire la 
pregătirea profesională a tutu
ror celor ce lucrează în unită
țile socialiste de stat. O lege 
nu poale determina însă în în
tregime conținutul pe care-1 ca
pătă în fapt activitatea pe care 
o reglementează.

Spre a nu se transforma intr-o 
formalitate care să irosească 
timpul oamenilor, pregătirea 
permanentă trebuie să răspundă 
nevoilor reale ale fiecărui parti
cipant și să-i îmbogățească e- 
fectiv orizontul de cunoștințe, 
deoarece numai in felul acesta 
oamenii vor fi interesați să în
vețe. Un rol important în sti
mularea acestui interes are, de 
asemenea, înfăptuirea unei jus
te politici de selecționare și pro
movare a personalului în raport 
cu competența efectivă a fiecă
ruia.

In această perspectivă, este 
de neadmis ca problema pregă
tirii permanente a cadrelor să 
fie lăsată — așa cum se înlîm- 
plă uneori — pe seama unor 
compartimente lipsite de com
petența și autoritatea necesară 
organizării unei activități de a- 
semenea răspundere.

Atribut al oricărei întreprin
deri moderne, formarea per
manentă a oamenilor in unită
țile socialiste trebuie privită 
prin prisma implicațiilor ei a- 
supra întregii dezvoltări a so
cietății noastre.

Dobîndirea și păstrarea unui 
înalt nivel de pregătire a tutu
ror cadrelor este astfel intim 
legală de procesul dezvoltării 
democrației economice, a de
mocrației socialiste în general, 
deoarece extinderea sferelor de 
decizie trebuie să se întemeie
ze pe capacitatea colectivelor 
de muncă investite cu aseme
nea atribuie de a rezolva com
petent problemele complexe pu
se de producția modernă.

Unitatea socialistă are meni
rea de a face — în procesul 
muncii dublat de procesul for
mării permanente — din fieca
re membru al colectivului un 
beneficiar al noilor cuceriri din 
știința, tehnica și cultura con
temporană, condiție esențială 
pentru afirmarea impetuoasă a 
inițiativei personale și promova
rea spiritului de responsabilita
te, pentru realizarea in masă a 
unui superior nivel de cunoaș
tere și transformare în masă a 
conștiinței oamenilor — pîrghii 
fundamentale de accelerare a 
progresului multilateral al Ro
mâniei socialiste.

Iată cîleva din motivele 
care mă determină să subliniez 
răspunderea ce revine organe
lor și organizațiilor de partid, 
conducătorilor de ministere și 
unități ca și organizațiilor sin
dicale și de tineret pentru trans
formarea procesului de forma
re permanentă a cadrelor in
tr-un instrument efectiv de dez
voltare a capacității creatoare 
a națiunii socialiste.

Stimați tovarăși.

Direcțiile în care urmează sa 
ne îndreptăm atenția in scopul 
de a ridica la un nivel superior 
organizarea gestiunii economice 
sînt, fără îndoială, numeroase. 
Rezoluțiile Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân din iulie 1972 Includ un în
treg program de activitate în 
acest sens. M-am oprit la cîte- 
va dintre sarcinile stabilite, 
deoarece consider că trebuie sfi 
le acordăm o atenție specială 
în cadrul preocupării noastre 
de a asigura condițiuni opti
me pentru înfăptuirea lor.

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Marin

(Urmare din pag I)

nimnle și prevenirea îmbslnăvl- 
rilor.

Apreciind rezultatele bune ob
ținute in urma aplicării acor

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Năstase

După ce s-a ocupat de per
spectivele existente în județ 
pentru îndeplinirea cincinalului 
în patru ani Și jumătate, tova
rășul Gheorghe Năstase. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., a ridicat unc
ie probleme organizatorice a 
căror rezolvare ar ajuta la le
garea mai strînsă a organelor 
de partid, do stat, economice de 
problemele concrete ale pro
ducției industriale și agricole, 
ar contribui la prezența lor maj 
activă în mijlocul maselor de 
oameni ai muncii. In aceasta 
privință, vorbitorul a făcut a- 
numite propuneri menite să du
că la înlăturarea unor verigi 
intermediare, unor paralelisme 
ce îngreunează în multe locuri 
activitatea de conducere. Con
ducerile dc întreprinderi să 
devină mai suple, mai operati
ve, să se situeze maj aproape 
de realitățile producției și, în 
felul acesta, să dobîndească mai 
multă eficiență — a subliniat 
vorbitorul; el a relevat, tot
odată, importanța măsurilor în
făptuite în întreprinderile ju
dețului, cu sprijinul unor co
misii muncitorești special alcă
tuite, pentru examinarea struc
turii și rentabilității aparatului 
tehnico-administrntiv, in vede
rea continuei lui perfecționări, 
a simplificării și adaptării Ia 
necesitățile practice ale muncii.

Cuvîntul tovarășului 
Aurel Duca

Tovarășul Aurel Duca, prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid Cluj, a subliniat că
— drept urmare a muncii poli
tice Și organizatorice desfășu
rate de organizațiile de partid
— planul pe 8 luni a fost de
pășit cu 220 milioane lei. Au 
fost identificate noi resurse, ca
re vor permite ca, pină la 
sfîrșitul anului, angajamentul 
luat dc organizația județeană 
de partid, de a da o producție 
suplimentară de 300 milioane 
lei, să fie depășit cu aproxima
tiv încă 100 milioane Ici. Vor
bitorul a insistat apoi asupra 
măsurilor luate in vederea în
deplinirii înainte de termen a 
sarcinilor actualului cincinal, 
numai prin creșterea indicelui 
de utilizare a fondului dc timp 
putîndu-se obține ,de pildă, pi- 
nă la sfîrșitul cincinalului, o 
producție de peste 3 miliarde 
lei. Surse importante sini îm
bunătățirea — eu sprijinul mi
nisterelor și al forurilor locale
— a aprovizionării tehnico-ma
teriale, perfecționarea relațiilor 
de cooperare între întreprin
deri. Membrii biroului comite
tului județean și ai celor mu
nicipale, orășenești au fost re
partizați pe unități, pentru a 
sprijini organizațiile de partid 
și comitetele oamenilor mun
cii în finalizarea măsurilor, în 
această acțiune fiind antrena
te — în vederea stringer ii legă
turii dintre cercetare și pro
ducție — și cadre didactice de 
la Institutul politehnic, din in
stitutele de cercetări.

In continuare, vorbitorul a

Cuvîntul tovarășului 
Richard Winter

Relevînd insemnatele succese 
obținute in acest an in munca 
pentru realizarea planului și a 
angajamentelor de către oamenii 
muncii români, germani și de 
alte naționalități din județul Si
biu, tovarășul Richard Winter, 
prim-secrelar al Comitetului ju
dețean de partid a subliniat că 
prețioasele indicații date de se
cretarul general al partidului cu 
prilejul vizitelor făcute pe aces
te meleaguri sînt transpuse in 
practică. Bunăoară, programul 
care s-a stabilit pentru dezvol
tarea industriei constructoare de 
mașini sibiene se materializează 
chiar cu unele devansări. S-a 
amintit, în acest sens, că a în
cepui să producă secția de cio
cane pneumatice de la uzinele 
„Independenta".

Vorbitorul s-a oprit apoi pe 
larg asupra unor probleme le
gate de realizarea în bune con
diții a planului de export, care 
a crescut în acest an, Iată dc 
perioada corespunzătoare, a a- 
nului trecut, cu peste 40 la su
tă. Subliniindu-se că in foarte 
multe unități sînt Încă însemna

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Potop

In cuvîntul său, tovarășul 
Vasile Potop, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Iași, a subliniat că, din dezba
terile și analizele care au avut 
loc după Conferința Națională 
în organizațiile de partid, în 
toate unitățile economice și in
stituțiile din județ a rezultat 
că sînt posibilități certe de de

dului global, vorbitorul a sub
liniat bolărtrea țărănimii ialo- 
mițene de a nu pregeta nici un 
efort pentru sporirea continuă 
n producției vegetale șl anima
le.

O atenție specială a acordat 
vorbitorul rezultatelor obținute 
în cuprinsul județului pe linia 
realizării în fapt a inițiativei 
lansate acum un an sub lo
zinca „Hărnicie, cinste, onoa
re, demnitate socialistă". In- 
fățișînd felurite aspecte ale ac
tivității politico-educative des
fășurate pentru transpunerea în 
viață a Programului de educa
ție socialistă elaborat din ini
țiativa și sub îndrumarea ne
mijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a re
latat un șir de măsuri și 
acțiuni concrete care au in
fluențat în mod pozitiv întări
rea simțului de răspundere în 
muncă. în păstrarea și sporirea 
avutului obștesc. în dezvoltarea 
spiritului de inițiativă, al com
bativității militante, al intran
sigenței față de abaterile de la 
principiile și normele etice ale 
societății noastre; efectele aces
tor acțiuni convergente, la ca
re au fost mobilizate toate for
țele educative ale județului, 
sînt de acum vizibile. S-a evi
dențiat, dp asemenea, însemnă
tatea efectuării unor schimburi 
de experiență inter județene pe 
tărîmul propagandei — ca. de 
altminteri, și pe alte tărîmuri 
— în vederea extinderii meto
delor care au dat bune rezul
tate.

formulat propuneri privitoare 
la compartimentele de proiec
tare ale întreprinderilor de 
construcții, institutele de pro
iectări. unitățile existente pe 
plan local, relevînd experiența 
dobîndită prin constituirea, la 
nivelul județului, a unui colec
tiv format din activiști de 
partid, de stat, cadre de spe
cialitate. care verifică fiecare 
obiectiv. în toate etapele reali
zării sale.

Insislînd apoi asupra posibi
lităților de ridicare a nivelului 
producției agrozootehnice, asu
pra necesității îmbunătățirii, în 
acest scop, a aprovizionării cu 
îngrășăminte chimice și a asigu- 
rării\condițiilor optime pentru 
creșterea efectivelor de anima
le, tovarășul Aurel Duca a pro
pus experimentarea unui sistem 
de cointeresare a țăranilor coo
peratori în creșterea — în ca
drul gospodăriilor personale — 
a unor animale proprietate a 
cooperativelor agricole respec
tive; de asemenea, luarea u- 
nor măsuri pentru mai buna în
grijire a animalelor în îngră- 
șătorii, ca și pentru reducerea 
cheltuielilor de transport a 
furajelor.

După Ce a prezentat Și une
le propuneri cu caracter orga
nizatoric. vorbitorul a asigurat 
în încheiere, că vor fi luate 
toate măsurile pentru ca jude 
țul Cluj să-și depășească pla
nul și angajamentele pe care 
și le-a asumat, să contribuie tot 
mai mult la înflorirea economiei 
naționale.

te posibilități de creștere a pro
ducției pentru export, s-a arătat 
că trebuie intensificate preocu
pările tuturor factorilor de răs
pundere din întreprinderi, cen
trale și ministere pentru lichida
rea grabnică a unor neajunsuri 
semnalate, pentru creșterea efi
cientei schimburilor comerciale 
externe.

In legătură cu activitatea din 
agricultură, au fost relevate, 
printre altele, cîteva din acțiu
nile mui importante pe care le 
are in vedere comitetul jude
țean de partid pentru a asigura, 
din timp, toate condițiile in ve 
derea strîngerii întregii recolte 
din această toamnă.

In încheiere, vorbitorul a su
bliniat că in județul Sibiu, oa
menii muncii, strîns uniți în 
muncă, sînt holăriti să nu-și 
precupețească eforturile pentru 
a înfăptui cincinalul înainte de 
termen, că producția de 1,9 mi
liarde lei ce urmează să se rea
lizeze peste prevederi în acest 
cincinal se va concretiza în pro
duse fizice utile economiei na
ționale.

pășire a planului e acest, an 
peste nivelul angajamentului 
luat în cinstea Conferinței Na
ționale, de îndeplinire înainte 
de termen a. planului cincinal. 
Vorbitorul s-a referit, în conti
nuare, la măsurile ce s-au luat 
șl la ceea ce trebuie făcut în 
continuare pentru îndeplinirea 
în condițij mai bune a sarcini

lor de export, a planului dc in 
vestiții — core slnt rămase în 
urmă. Pornind dc la această 
situație dc fapl vorbitorul u 
spus că cale necesar ca inves
tițiile anului viitor să fie iwc 
gătite mal bine, mal ale»; din 
punct de vedere al documenta
țiilor și al contractării utila
jelor. șj că pentru aceasta 
cete nevoie de mai mult spri
jin din partea unor departa
mente centrale.

Luînd în discuție unele pre 
bleme actuale ale realizării pro 
ducției agricole, tovarășul Vasi
le Potop a evidențiat experien
ța pozitivă dobîndită în jude
țul Iași în direcția profilării 
acestei producții și concentră
rii fondurilor dc stat în unită
țile care dispun dp condițiile 
cc)q maj favorabile, ca si a 
reașezării efectivelor de anima
le, făcînd. totodată, propuneri 
cu privire la asigurarea mate
rialului biologic de calitate su
perioară în cooperativele agri
cole, îndeosebi cu sprijinul

Cuvîntul tovarășului 
losif Uglar

In cuvîntul său, Iov, losif 
Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secrelar al Comite
tului județean de partid Salu 
Mare, a arătat că oamenii mun
cii români, maghiari, germani și 
dc alte naționalități, însuflețiți 
de hotărîrile Conferinței Națio
nale, obțin succese de seamă în 
îndeplinirea sarcinilor do plan 
și a angajamentelor asumate. A- 
ceste eforturi creatoare s-au ma
terializat în sporirea pe primele 
opt luni ale anului a producției 
Industriale cu 2,4 la sută peste 
prevederile planului, a produc- 
tiei-marfă cu 4,2 la sută și a 
productivității muncii cu 0,4 la 
sută. Beneficiile peste plan au 
depășit 25 milioane lei.

In ce privește investițiile, s-a 
asigurat intrarea în funcțiune 
înainte de termen a unor obiec
tive de importanță deosebită 
pentru județ: Filatura de bum
bac din Cărei, dezvoltarea și 
modernizarea Fabricii de sticlă 
Poiana Codrului, Fabrica de bis
cuiți din Cărei.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la acțiunile întreprinse 
de organele și organizațiile de

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Dragan

ln cuvîntul său, tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R. 
a spus: hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului au fost 
primite cu însuflețire de comu
niști, de toti oamenii muncii 
din județul nostru, materializa
rea noilor sarcini constituind o 
preocupare de bază a Comite
tului județean de partid, a or
ganelor și organizațiilor sale, 
a tuturor organizațiilor de masă.

In cele ce urmează, a spus 
vorbitorul, mă voi referi nu
mai la cîleva aspecte ale activi
tății producției, deoarece noi 
am primit, și de această dată, 
un sprijin inestimabil din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
care ne-a ajutat, cu prilejul re
centei vizite făcute în cîleva 
întreprinderi industriale să re
zolvăm probleme complexe 
de importantă capitală pentru e- 
conomia județului Brașov. Vor
bitorul a înfățișat succesele ob
ținute în acest an de oamenii 
muncii din judelui Brașov în în
deplinirea prevederilor și a an
gajamentelor privind producția 
globală și marfă, prevederile pri
vind- creșterea productivității 
muncii și volumul ie beneficii. 
S-a amintit, de asemenea, că u- 
nitălile industriale din județul 
Brașov au înregistrat succese 
in privința îndeplinirii planului 
de export, iar rezultatele obți
nute in domeniul realizării in
vestițiilor se situează peste me
dia pe tară.

Abordînd problemele realiză
rii cincinalului înainte de ter
men vorbitorul a spus i

După cum se știe, cu prilejul 
Conferinței Naționale noi ne-am 
angajat ca in intervalul 1971 — 
1975 să realizăm o producție 
globală industrială suplimenta
ră de peste 15 miliarde Iei, ceea 
ce ar corespunde mediei unul 
semestru. Pe baza studiilor pe 
care le-am întreprins am ajuns 
la concluzia că 24 de întreprin

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Băbălău

Tovarășul Constantin Băbălău. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., a relevat, în cu- 
vînlul său, activitatea însufleți
tă care se desfășoară pe cuprin
sul județului în vederea înfăptu
irii hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționa
le a partidului, a realizării pla
nului cincinal înainte de termen. 
Indeplinindu-și angajamentul 
luat pe acest an, colectivele de 
oameni ai muncii din județ vor 
da peste plan o producție în 
valoare de 380 milioane lei.

Vorbind despre preocuparea 
existentă pentru ridicarea efi
cientei întregii activități econo
mice, vorbitorul a semnalat o 
serie de greutăți pe care le în- 
timpină unele mari Întreprinderi 
din județ — cum ar fi de exem
plu uzina Eleclropulere — in 
colaborarea lor cu unități furni

LA.S.-urilor. Vorbitorul u for
mulat propuneri și în legătură 
cu maj buna organizare a sec
toarelor de îmbunătățiri funcia
re și gospodărire u apelor, de 
proiectări și construcții agrico
le, cu privire Io o mai judicioa
să folosire a aparatului dr on- 
tro) — atît pe linie de stal, cît 
și pe linie de partid — în pro
blemele agriculturii.

în continuare vorbitorul a 
relevat sarcinile ce revin orga
nelor locale în domenii alît de 
importante mm sînt i desfășu
rarea practicii In producție a 
studenților, și predarea științe
lor sociale în instituțiile dc în- 
vățămînt. Un instrument de o 
deosebită valoare în îndeplini
rea tuturor sarcinilor — a spus, 
în încheiere, tovarășul Vasile
Potop — II constituie, pentru
comitetul județean de partid,
comisiile pc probleme, ai căror
membrj sînt toi mai mult an
trenați la controale, analize, 
dezbateri, nducînd astfel o pre
țioasă contribuție de idei șl 
experiență.

partid pentru ridicarea eficientei 
activității economice, generaliza
rea schimbului doi și extinderea 
schimbului trei, aprovizionarea 
ritmică a întreprinderilor

Pentru realizarea exemplară a 
planului de investiții, biroul Co
mitetului județean de partid a 
repartizat cadrelg de bază la o- 
bieclivelc aflate in construcție 
pentru a da un sprijin concret 
și operativ la fata locului.

Abordînd apoi unele probleme 
ale agriculturii, vorbitorul a 
subliniat necesitatea asigurării 
necesarului de îngrășăminte. El 
s-a referit apoi la o serie de 
aspecte legate de îmbunătățirea 
deservirii populației, a extinderii 
electrificării rurale și a altor lu
crări de folos obștesc, arăllnd 
că este necesar ca ministerele 
de specialitate să acorde un 
sprijin mai susținut județului.

In încheiere, vorbitorul a asi
gurat conducerea partidului că 
oamenii muncii de pe meleagu
rile Sălmarului, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, își vor îndeplini cu cins
te sarcinile ce le revin în lumi
na istoricelor hotărîri ale Confe
rinței Naționale.

deri pot îndeplini cincinalul în 
4 ani și jumătate, alte 20 de în
treprinderi în 4 ani și 8 luni. 
Continuăm să căutăm noi re
surse in această direcție, deși 
cîteva unități întîmpină dificul
tăți in realizarea sarcinilor ac
tualului cincinal. In 1973 De 
propunem să realizăm o pro
ducție suplimentară de cel pu
țin 2,5 miliarde lei, astfel ca 
pe această bază să ne putem e- 
șalona eforturile pe următorii 
ani ai < incinalului. In continua
re, vorbitorul s-a ocupat de u- 
nele probleme legate de eficien
ta producției, subliniind nece
sitatea încadrării In normele de 
consum, fapt care impune, 1D 
momentul de fată o reconside
rare a tehnologiei actuale, a- 
doptarea unor noi procedee de 
turnare și prelucrare a meta
lului.

Vorbind despre problemele 
exportului, tovarășul Constantin 
Drăgan a relevat posibilitățile 
care se deschid în acest an pen
tru vînzarea unui număr sporit 
de tractoare pe piețe externe, 
subliniind necesitatea fructifl* 
cării unei asemenea conjunc
turi favorabile.

Referindu-se la problemele 
agriculturii vorbitorul a arătat 
că anul acesta județul Brașov 
va obține producții bune de 
cartofi, sfeclă de zahăr, legu
me, porumb și alte culturi. De 
asemenea, în zootehnie se înre
gistrează rezultate bune.

Vorbitorul a arătat că se Im
pune o sporire a producției de 
îngrășăminte pentru județul 
Brașov dat fiind procentul re
dus al populației active care 
lucrează în agricultură.

In Încheiere vorbitorul a 
sdus : Vă promitem tovarășe 
Ceaușescu că vom folosi toată 
torta organizației noastre de 
partid, priceperea și tradițiile 
colectivelor de muncă din ju
dețul Brașov astfel ca să înde
plinim cu cinste sarcinile ce ne 
revin în acest an și in actualul 
cincinal.

zoare de materiale și aparataj c- 
lectric din țară și a făcut pro
puneri în vederea remedierii de 
urgentă a acestei situații.

Referindu-se, în continuare, la 
prevederile planului, pe anul 
1973, vorbitorul n subliniat că, 
la nivelul județului se are in 
vedere o creștere a producției 
marfă cu 16 la sută șl o sporire 
a beneficiilor de aproape 49,8 
la sută. In ceea ce privește in
vestițiile, s-a arătat că toate o- 
bieclivele prevăzute vor li pu
se în funcțiune la termenele 
fixate.

Tovarășul Constantin Băbălău, 
a evidential apoi, pe larg rezul
tatele bune obținute în domeniul 
agriculturii. El a insistat asupra 
necesității extinderii mecaniză
rii lucrărilor, diversificării mași
nilor destinate muncilor agricole, 
folosii ii mai rationale a supraie-

(Continuare in pag. n 3-a)
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Cuvîntul tovarășului 
Constantin Băbălău

(Uimarc- din pag. a 2-a)

|eka aliate In pantă, a unei co
operări moi sîrlnse intre sec lo
tul de stal ți iei coopcialist, a 
optimizării raportului intre dez
voltarea sectorului agricol cere
alier si a sectorului zootehnic, 
perfecționării activității de pro
le, tare a complexelor zootehnice, 
a stabilirii unei metodologii uni

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Dăscălescu

Ca urmare a grijii deosebite 
acordate de partid dezvoltării 
tuturor județelor țării, a spus în 
cuvîntul âu tovarășul Constan
tin Dâscâlescn. prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al 
P.C.R economia județului nos
tru se află in piui avânt In in
dustrie, creșterea producției glo
bale va înregistra un ritm mediu 
anual de 18 la sută, ceea ce va 
tace ca nivelul acestuia să fie 
în 1975 de peste două ori mai 
mare decît In 1970. De aseme
nea, tn comparație cu cincinalul 
precedent, producția agricolă va 
crește cu peste 75 la sută. Asl- 
lel anul 1972, clnd vom înregțe- 
tra cel mai înalt ritm de pțo- 
duclie, reprezintă un an hotărl- 
tor pentru realizarea prevederi
lor planului cincinal.

Vorbitorul s-a oprit apoi asu
pra muncii politice desfășurate 
de comitetul județean de partid, 
relevînd măsurile adoptate pen
tru folosirea rațională și efici
entă a capacităților de produc
ție, ridicarea indicilor de folosi
re a mașinilor, îmbunătățirea ca
lității, creșterea productivității 
muncii, pentru asimilarea unor 
produse cu performanțe ridicate 
— cum sint navele maritime de 
25 000 de tone și cele de 38 000 
de tone — pentru realizarea in
tegrală a cincinalului Înainte de 
termen. In acest scop, principa
lele probleme economice au fă
cut obiectul a numeroase studii, 
analize, plenare ale comitetului, 
in care au fost antrenați numeroși 
specialiști, muncitori, ingineri și 
tehnicieni. De asemenea, au a- 
vut loc ședințe de secretariat la 
fața locului, în unități, atrăgîn- 
du-se la dezbateri ud larg activ. 
Considerăm, a spus el, că este 
■ecesar să perfecționăm în con
tinuare acest stil de muncă, o- 
rientîndu-ne cu hotărîre asupra 
celor mai importante și actuale 
probleme ale economiei județu
lui.

Evidențiind volumul mare de 
Investiții afectate an de an dez
voltării județului Galați, vorbi
torul a relevat experiența do- 
bîndită în acest domeniu de co
mitetul județean de partid, ex
periență pe care iși propune să 
o dezvolte. Biroul comitetului 
județean de partid a instituit, 
încă din prima decadă a lunii 
ianuarie, un comandament alcă- 
luit din factori de răspundere 
care a analizat săplăminal mer
sul lucrărilor pe șantiere și a 
stabilit măsurile necesare pentru 
impulsionarea livrărilor de ma
teriale din țară și din import.

Cuvîntul tovarășului 
Ludovic Fazekaș

In cuvîntul său, tovarășul 
Ludovic Fazekaș. prim-sccretar 
ai Comitetului județean Harghi
ta al P.C.R., a exprimat hotărî- 
rca comuniștilor a tuturor oa
menilor muncii, de a-și mobiliza 
și concentra eforturile în vede
rea realizării cincinalului înain
te de termen, a sporirii contri
buției județului lor la dezvolta
rea economiei naționale. In a- 
ceaslă ordine de idei, vorbitorul 
a arătat că pe primele 8 luni ale 
anului, planul a fost îndeplinit, 
la nivelul județului, la toți indi
catorii. Tot în acest răstimp, 
producția marfă a înregistrat o 
depășire de 106 milioane lei. 
De asemenea, s-au evidențiat u- 
«f-le preocupări pe linia îmbu
nătățirii producției destinate ex
portului, domeniu în caro se ma
nifestă, in prezent, rămineri in 
urmă.

In continuare, s-au făcut o 
serie de propuneri privind îmbu
nătățirea muncii in industria mi
nieră din județ. In acest sens, 
«-a subliniat necesitatea accele
rării lucrărilor geologice.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la 
problema cadrelor necesare in
dustriei și agriculturii, sublini

Cuvîntul tovarășului 
loachim Moga

Cuvîntul tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil

în cuvîntul său. tovarășul 
loachim Moga. prim-sec retar al 
Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., a înfățișat aspecte din 
experiența biroului Comitetului 
județean de partid Hunedoara In 
folosirea mai bună a potențialu
lui uman și material al județu
lui pentru realizarea unei pro
ducții sporite, relevând rezulta
tele bune ale repartizării mem
brilor biroului pe principalele 
întreprinderi, șantiere, obiective, 
cu scopul de a ajuta efectiv, 
concret, activitatea organizațiilor 
de partid, comitetele oamenilor 
muncii pentru rezolvarea multi
plelor probleme care se ridică 
în procesul producției.

După ce s-a referit la măsurile 
pentru identificarea și exploa
tarea de noi resurse substan
țe minerale utile, folosirea in
tensivă, cu indici de n.ivel com
petitiv, a capacităților furnalelop 
cuptoarelor și laminoarelor; re
ducerea consumurilor specifice 
ac mflierii prime și materiale, 
vorbiiotul a arătat cg In pri
mele opt luni ale anului planii] 

ce privind evidența muncii In 
C.A.P.-uri, a îmbunătățirii activi
tății Industriale $1 a prestărilor 
de serviciu In cooperați vele a- 
grrcolc de producție.

In încheiere, vorbitorul a îm
părtășit din experiența organiza
ției județene do partid Dolj pri
vind creșterea și promovarea ca
drelor. pe linie de partid și de 
stat.

In acest context, vorbitorul a 
relevat și unele deficiente, amin
tind că o scrie de capacități au 
lost puse in funcțiune cu înllr- 
ziere. De asemenea, a criticat 
unele metode practicate de pro- 
ieclanli, care, după livrarea pro
iectelor, intervin cu suplimen
tări, nccesitînd cheltuieli spo
rite.

Vorbitorul a infălișat apoi ac
țiunile întreprinse de comitetul 
județean de partid pentru reali
zarea planului dc expoTl pe a- 
nul în curs, plan ale cărui pre
vederi sint superioare cu 23 la 
sulă celor din anul trecut.

lnlățișînd activitatea rodnicț 
desfășurată de oamenii muncii 
din întreprinderi, acțiunile Ini
țiate de numeroase colective fn 
sprijinul ridicării randamentului 
muncii, primul secretar al comi
tetului județean do partid a 
spus: Prevederile planului pro- 
ducției-marfă vîndute și încasa
te pe 8 luni au fost depășite cu 
137 milioane lei. Rezultatele din 
anul 1972 reprezintă, față de 
sarcinile stabilite în planul cin
cinal, o depășire de aproape 1 
miliard lei. Vorbitorul a adău
gat însă că rezultatele obținute 
in această perioadă nu sini pe 
măsura posibilităților pe care le 
oferă economia județului Galați.

Ocupindu-se de problemele 
dezvoltării agriculturii, tovară
șul Constantin Dăscălescu a ară
tat că comitetul județean de 
partid a elaborat un program 
complex care include ample lu
crări de îmbunătățiri funciare, 
irigări, îndiguiri, lucrări de ex
tindere a suprafețelor viticole, 
de dezvoltare a producției de 
legume și a producției animalie
re, măsuri menite să contribuie 
la asigurarea consumului local.

In continuare, vorbitorul a a- 
bordat unele probleme legate de 
activitatea consiliilor populare 
în domeniul sistematizării locali
tăților rurale, ale comerțului 
local, transportului în comun, 
gospodăriei orășenești și altele, 
subliniind că comitetul județean 
de partid s-a străduit să imprime 
In rîndul acestor organe un stil 
de muncă nou, dinamic, eficient.

In încheiere, vorbitorul a asi
gurat pe secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că organizația jude
țeană de partid Galați se va stră
dui în continuare să asigure 
toate măsurile pentru ca planul 
pe anul 1972 și angajamentele 
asumate de oamenii muncii In 
întrecerea socialistă să fie înlru- 
totul realizate.

ind că această problemă capătă 
o Însemnătate deosebită in con
dițiile dezvoltării economice a 
județului Intr-un ritm rapid. Au 
fost, citate măsurile luate în a- 
ceastă direcție, menționîndu-se 
că, In mom- nlul de față, indus
tria județului dispune de ingi
neri și muncitori calificați. To
varășul Ludovic Fazekaș a spus 
că, cu toate acestea, In industria 
județului se resimte lipsa unui 
număr suficient de economiști și 
specialiști cu experiență, de ca
dre medii și maiștri. El a su
gerat crearea unei secții pe lin
gă școala tehnică existentă, ca
re să pregătească maiștri In 
construcții.

In încheiere, vorbitorul a a- 
sigurat conducerea partidului, 
personal pe tovarășul Nicofie 
Ceaușescu că organizația de 
partid din județul Harghita, toți 
oamenii muncii — români, ma
ghiari — vor munci cu abnega
ție și dăruire pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin, că își vor face pe de
plin datoria, așa cum s-au an
gajat la Conferința Națională a 
partidului, pentru a realiza pla
nul cincinal înainte de termen.

la producția globală industrială 
a fost realizat cu o suplimentare 
de 165 milioane lei.

Furnalul nr. 9, in ciuda unor 
greutăți întîmpinate in aceasth 
perioadă, va fi pus in funcțiu
ne cu zece zile mai devreme, 
inaugurarea lui coincizînd cu 
sărbătorirea pentru prima dată 
în țara noastră o ,,Zilei metalur
gistului".

In aceeași perioadă au fQst 
date in folosință 4 063 aparta
mente.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la o serie de probleme 
ale activității în unitățile mi
niere din Valea Jiului și în ex
ploatările de minereu de fier, 
subliniind necesitatea unei preo
cupări sporite pentru găsirea de 
tehnologii de folosipe o minereu
rilor mai sărace în fler. De a- 
semenea, pegtru folosirea la în
treaga capacitate a Vjilajelor M 
prelucrare a marmurei a propys 
revederea prevederilor de ex
port de marmură prelucrată.

Abordînd problemele agricul
turii județului, vorbitorul a ară

tat că planul la producția de 
grill fi d» livrări la fondul de 
flat a lost realizat In anii 1971 
fi 1972 >1 se prelinvnă îndepli
nirea lui la culturile de toamnă. 
Producția de Inple este In creș
tere alit în LAS. cit și G.A.P.-

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Te le seu

Tovarășul Mihai Telescu, 
prkn-sccretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., a re
levat sprijinul deosebit pe carc-1 
primesc comitetele județene din 
pari ea conducerii partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, prjn organizarea siste
matică a unor dezbateri apro
fundate privind sarcinile fun
damentale ale organelor și or- 
ganlzațiilor de partid și de 
stat, metodele și stilul lor dc 
muncă. Vorbitorul a prezentat 
apo; experiența organizației 
județene de partid Timiș în an
trenarea activului dc partid, a 
cadrelor didactice din învăță- 
mîntul superior, a cercetători
lor științifici ?i a altor specia
liști în acțiunea dc valorifica
re a rezervelor interne din 
industrie și agricultură, acțiu
ne concretizată, între altele, 
prin realizarea angajamentului 
anual în opt luni, prin crearea 
perspectivei dc a se depăși 
planul anual cu 500 milioane 
lei. a realizării planului cinci
nal înainte de termen. El a 
relevat, totodată, unele neajun
suri existente în realizarea in
vestițiilor și a unor produse.

Referindu-se la preocupările

Cuvîntul tovarășului 
Adalbert Crișan

In cuvîntul său, tovarășul 
Adalbert Crișan, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid Bistrița-Năsăud, a arătat 
că, datorită aplicării în practică 
a politicii partidului de dez
voltare armonioasă a tuturor 
județelor țârii, încă în anii a- 
cestui cincinal se va schimba 
structural fizionomia economică 
a județului Bistrița-Năsăud, 
unde în urmă cu patru ani nu 
exista nici o unitate industrială. 
El a relevat câ prima fabrică 
din județ a Și intrat în func
țiune, că pînă la sfîrșitul anu
lui vor fi date în exploatare 
alte două întreprinderi din cele 
14, cîte se vor ridica pînă la 
sfîrșitul cincinalului.

Vorbitorul a analizat în con
tinuare uncie probleme ale asi
gurării cadrelor necesare în 
condițiile dezvoltării județului 
și a subliniat experiența pozi
tivă a pregătirii muncitorilor 
necesari pentru noile întreprin
deri în județele unde există u- 
nități similare cu tradiție, cu 
mare experiență. Totodată. a 
criticat neajunsurile existente 
în repartizarea noilor promoții 
de absolvenți ai învățămîntulul 
superior și a propus ca să se

Cuvîntul tovarășului 
Trandafir Cocîrlă

In preambulul intervenției sa
le, tovarășul Trandafir Cocîrlă
— prim-secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.QjR.
— a subliniat că oamenii muncii 
din acest județ se simt puternic 
mobilizați în marea acțiune de 
a traduce In fapte sarcinile de 
istorică însemnătate stabilite de 
partid la Congresul al X-lea și 
la Conferința Națională.

In industrie, județul își va re
aliza planul la toți indicatorii, 
iar pentru unii dintre acești In
dicatori angajamentele luate 
vor fi cu certitudine depășite. 
Referindu-se la activitatea des
fășurată de organizația județea
nă de partid pentru realizarea 
cincinalului Înainte de termen, 
vorbitorul a subliniat că în toa
te unitățile se fac investigații 
profunde pentru folosirea tutu
ror condițiilor propice în acest 
sens. Posibilitățile de depășire 
substanțială a cincinalului — re
ale și evidente în ramurile in
dustriale ale județului — vor 
putea fi fructificate însă la un 
înalt grad dacă și ministerele 
de resort vor manifesta mal mul
tă solicitudine.

Una din ramurile cu un cu
vin t greu in îndeplinirea cinci
nalului mai devreme este, in ju
dețul Caraș-Severin, siderurgia. 
Tovarășul Cocîrlă a precizat mai 
Intii că, preocupindu-se să asi
gure metal cîl mai mult con
strucției de mașini și altor ra

Referindu-se la cîteva proble
me actuale ale învătămintului 
și pregătirii cadrelor, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Prezidiului Permanent, ai Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a relevat faptul că, pe 
baza hotărlrilor din 1968 ale Co
mitetului Centra], în acest do
meniu s-au obținut o serie de 
rezultate pozitive. Dar avintul 
economiei și culturii, a spus 
vorbitorul, perspectivele noi pe 
care le-au deschis Congresul al 
X-lea și îndeosebi Conferința 
Națională a partidului pentru 
dezvoltarea In ritm accelerat a 
patriei noastre pe drumul civi
lizației socialiste, necesitățile 
mari In domeniul pregătirii ca
drelor necesare Înfăptuirii aces
tor perspective pun In fața ip- 
vulănjintului noi și Importante 
probleme. Esența acestor proble
me, spiritul In care trebuie să 
fie ele soluționate șint formu
late in raportul prezeritat de to- 
v'arjșul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a partidu

uri. An lost stabilite măsuri 
pentru a se asigina într-o pro
porție mai marc din producție 
proprie necesarul de legume și 
cartofi, prin pxlinderen suprafe
țelor cultivate îndeosebi in 
I.A.S. din Valea Mureșului.

pentru dezvoltarea producției 
agricole în județul Timiș, vor
bitorul s-a oprit pe larg asupra 
necesității creării unor semințe 
dc grfu și porumb de înaltă 
productivitate, a subliniat une
le succese dobîndile de Stațiu
nea experimentală Lovrin în 
această direcție. Au fost pre
zentate apoi preocupările pen
tru dezvoltarea irigațiilor în 
județ și s-a sugerat forurilor 
de resort să contribuie la rea
lizarea unui studiu pentru va
lorificarea apelor freatice, care, 
după cum arată experiența de 
la Tomnatic, pot asigura pro
ducții marj in legumicol tură. 
El a relevat unele neajunsuri 
existente in creșterea animale
lor și a arătat că pentru re
medierea lor în județul Timiș 
se acordă atenție cercetărilor 
științifice privind selecția și re
producția.

In încheiere, vorbitorul a in
sistat asupra atenției pe care 
sînt datoare să o acorde orga
nele și organizațiile de partid 
generalizării experienței poziti
ve în toate domeniile, pentru 
realizarea marilor obiective, 
stabilite de partid în dezvolta
rea economico-socială a patriei.

țină scama în mai mare măsu
ră de județele din care provin 
aceștj absolvenți.

Ocupindu-se de unele proble
me dc perspectivă ale econo
miei județului, vorbitorul a 
propus să se devanseze lucră
rile planificate pentru alimen
tarea cu apă și a prezentat u- 
nele aspecte ale construcțiilor 
de locuințe.

In județul Bistrița-Năsăud, a- 
nul agricol se încheie mulțumi
tor, producția de porumb, car
tofi și tulun fiind satisfăcătoa
re, în ciuda intemperiilor din 
această vară. In zootehnie, pro
ducția se apropie de sarcinile 
stabilite. Ținînd seama că ju
dețul are un sector pomicol 
dezvoltat, el a sugerat ca or
ganele de resort să analizeze 
soluțiile corespunzătoare pen
tru creșterea recoltelor de 
fructe. îndeosebi de mere.

In încheiere, vorbitorul a 
mulțumit pentru ajutorul pe ca
re l-a primit județul Bistrița- 
Năsăud și a asigurat conduce
rea partidului că organizația 
județeană de partid va face 
totul pentru ca sarcinile trasa
te de Conferința Națională să 
fie traduse în viață.

muri industriale ale țării, Reșița 
șl „Oțelul Roșu" au și găsit im
portante- posibilități interne. În
deplinirea cincinalului cu șase 
luhi mai devreme necesită, toto
dată, rezolvarea unor probleme 
pe plan central și, In acest sens, 
vorbitorul a făcut unele propu
neri concrete. De asemenea, se 
simte nevoia ca alît ministerul 
de resort, cit și uzinele, care în 
prezent se interesează mai ales 
de vplumul producției, să pună 
și ațcenlul cuvenit pe eficientă.

După ce a dezbătut cîteva as
pecte din construcția de mașipl 
(privind asimilarea utilajelor noi, 
aprovizionarea, cooperarea in
tre întreprinderi, integrarea mai 
deplină a centralelor industriale, 
specializarea întreprinderilor și 
tipizarea construcțiilor metalice), 
vorbitorul a abordat pe larg 
cîteva probleme ale valorificării 
masei lemnoase și ale agricultu
rii. In special, în acest din urmă 
domeniu, județul are multiple 
posibilități de a spori, în decurs 
de 4—5 ani, efectivul de ovine 
și bovine, de a crește considera
bil producția de legume și a a- 
sigura o cantitate t6t mai mare 
de produse alimentare pentru 
consumul locuitorilor din aceas
tă zonă.

In încheiere, vorbitorul a fă
cut cîteva propuneri, printre 
care coordonarea producției pie
selor de schimb pe grupe de u- 
tilaje.

lui, In expunerile sale, In in
dicațiile pe care le-a dat, in re
petate rinduri, lucrătorilor din 
frontul învătămintului. In pre
zent, in spiritul și pe baza a- 
cestor indicații, se elaborează 
materiale cu propuneri menite 
să generalizeze experiența bună 
obținută în ultimii ani și sa dea 
— în același timp — soluții a- 
cestor noi probleme de care de
pinde atît dezvoltarea învăță- 
mînlului, cît și a societății noas
tre in general. Nu demult, to
varășul Ceaușescu a emis ideea 
dezbaterii, într-o plenară a Co
mitetului Central al partidului, 
a problemelor dezvoltării în 
continuare a învătămintului 
nostru. Acesta ar fi un bun pri
lej de elaborare și clarificare 
profundă a sarcinilor noi cifre 
stau in fața Învătămintului, de 
mobilizare a tuturor forțelor 
partidului și societății noastre 
pentru soluționarea lor.

Arălind că una din cerințele 
fundamentale este ca Invățămîn- 
tul să constituie un mijloc efica
ce al societății pentru pregătirea

cadrelor necesare dezvoltării 
soc in l-econom mp a patriei vor
bitorul n sublimat că invăță- 
mtntnl trebuie să far* imediat 
față sarcinilor concrete de asi
gurare a cadrelor solicitate de 
marea mișcare națională pentru 
înfăptuirea planului cincinal Îna
inte dc termen, de realizai ea cu 
succes n obiectivelor stabilite de 
Conferința Națională a partidu
lui. Tn acest sens, pentru anul 
școlar 1972 1973 s-BU prevă
zut cifre superioare de pregătire 
a cadrelor pentru diferite acti
vități economice tehnice, socia
le. Astfel, in Invățămîntui profe
sional și la ucenicie vor intra 
In anul 1 145 000 de elevi; tn 
liceele de specialitate — 36 000; 
în școlile de maiștri, școlilo 
poslliceale și alte școli teh
nice — 40 000; în total
circa 220 000 fațfi de circa 
190 000 în precedentul an școlar. 
Pentru generalizarea schimburi
lor II și Ill in întreprinderile in
dustriale se prevede sporirea 
numărului dc muncitori școlari
zați în cursul de scurtă durată 
la 260000 față de 180 000 cîți 
au fost anul trecut.

Vorbitorul a subliniat necesi
tatea ca fiecare întreprindere 
care își cunoaște programul de 
dezvoltare și, deci, nevoile de 
cadre să prevadă și să înfăp
tuiască — o dată cu dezvolta
rea economică — și măsurile 
corespunzătoare pentru ’pregăti
rea acestor cadre. In acest sens, 
fiecare comitet județean de 
partid este dator să acorde toa
tă atenția asigurării cadrelor 
necesare generalizării schimbu
rilor II și III, punerii în func
țiune a noilor investiții, dez
voltării întregii activități eco
nomice, sociale pe teritoriul 
județului său.

In continuarea cuvîntului, to
varășul Paul Niculescu-Mizil a 
arătat că trebuie luate toate 
măsurile pentru ca noul an de 
învățămînt să se deschidă în 
cele mai bune condiții în șco
lile de toate gradele, să se a- 
sigure realizarea cifrelor de 
școlarizare în școlile profesio
nale, de ucenici, în celelalte 
școli, repartizarea în producție 
a actualelor promoții de absol
venți ai școlilor tehnice, eco
nomice, agricole, pregătirea prin 
cursuri postliceaîe sau cursuri 
de scurtă durată a celor care 
au terminat învățămîntul liceal 
de cultură generală și care nu 
studiază mai departe, în vede
rea asigurării plasării lor în 
producție, creșterea numărului 
dc fete în școlile tehnice și 
repartizarea lor în unitățile e- 
conomice.

Au fost abordate apoi proble
me legate de modul cum se 
aplică indicația conducerii 
partidului de a fi restructura
te acele forme de învățămînt 
care nu dau pregătirii tineri
lor o finalizare practică, în
deosebi liceul de cultură gene
rală. Apreciindu-se că acest 
tip de învățămînt nu mai co
respunde actualelor cerințe ale 
dezvoltării societății noastre, s-a 
arătat că este necesar să se 
creeze un asemenea tip de 
liceu care să dea absolventului 
cunoștințele de cultură și deci 
posibilitatea de a studia mai 
departe în învățămîntul supe
rior, și, în același timp, să-i a- 
sigure o pregătire de speciali
tate, pe baza căreia să poată 
fi angajat în producția mate
rială sau spirituală. In acest 
scop, în ultimul timp s-a dez
voltat rețeaua liceelor de spe
cialitate, numai în ultimii doi 
ani creîndu-se 138 de asemenea 
școli. Astăzi, raportul între 
liceele de cultură generală și 
liceele de specialitate este de 
491 la 362 iar al elevilor care 
intră în anul I — 55 000 la 
36 000. Va trebui să se conti
nue, într-un termen scurt, 
schimbarea mai departe a aces
tui raport în așa fel îneît pon
derea cea mai mare a elevilor 
să revină liceelor de specialita
te. Justețea acestei orientări 
este oglindită și de numărul 
mare de candidați care s-au 
prezentat la examenele de ad
mitere pentru aceste licee. In 
același timp, se studiază ideea 
creării și dezvoltării unor licee 
de matematică, fizică, chimie, 
biologie care să dea pregătire

Cuvîntul tovarășului 
Virgil Tro fin

In cuvîntul său, tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Centra) 
al U.G.S.R., s-a referit pe larg 
la sarcinile de mare răspun
dere care revin sindicatelor în 
înfăptuirea hotărîrilor Conferin
ței Naționale a P.C.R.

După ce a arătat că rezul
tatele obținute în ultimul timp 
In activitatea politică și organi
zatorică a mișcării noastre sin
dicale ilustrează grăitor juste
țea măsurilor stabilite de Ple
nara C.C. al P.C.R, din februa
rie 1971 pe linia ideilor cu
prinse în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind creșterea rolului și a- 
tribuțiilor sindicatelor in ac
tuala etapă de dezvoltare a 
societăți) noastre socialiste, vor
bitorul a făcut o cuprinzătoa
re trecere în revistă a vastului 
efort creator al clasei munci
toare, al tuturor oamenilor 
muncii, spre a da viață progra
mului stabilit de Conferința Na
țională. Este grăitor în această 
privință faptul că în 14 județe 
au și fost depășite angajamen
tele luate în întrecerea socia
listă pentru anul 1972. In Capi
tală, în peste 100 de întreprin
deri. se aplică cu rezultate din 
ce în ce mai bune numeroase 
inițiative valoroase privind : 
introducerea proceselor tehno
logice moderne, reproiecturea 
unor produse, mecanizarea lu
crărilor, reducerea consumuri
lor de materii prime și mate
riale, creșterea indicilor de u- 
ti Uzare a mașinilor și instalați

legată de accalc domenii, pre
cum și a unor licee care să 
pregătească cadrele necesare In 
domeniul științelor si preocu
părilor umaniste.

In continuare, vorbitorul a 
abordat unele probleme privind 
activitatea de instrucție și e- 
ducație, iosistînd asupra îmbu
nătățirii activității destinate 
pregătirii ekvilor pentru mun
ca productivă. El s-a referit la 
sarcina dezvoltării atelierelor, 
laboratoarelor și a întregii ba
ze materiale tn acest scop, 1» 
deg-voMarea patronajelor li
ceelor și școlilor de către între
prinderi, la perfecționarea mun
cii practice a elevilor și stu
denților. Arătînd că în condrți- 
ile noi ole revoluției tehnico- 
științifice se cer cadre Cu un 
profil de specialitate mai larg, 
care să poată minui tehnica în 
cele mai bune condiții, să poa
tă face față schimbărilor rapi
de ale acesteia și să poată presta 
munci diferite în cadrul ace
leiași ramuri, a subliniat pre
ocuparea pe care trebuie să o 
manifeste organele centrale și 
locale pentru înfăptuirea indi
cațiilor conducerii partidului cu 
privire la lichidarea specializă
rii înguste, a diversificării ne
justificate a profesiilor și me
seriilor, la realizarea unei pre
gătiri profesionale și a unei ca
lificări complete multilaterale 
a elevilor și studenților.

Referindu-se la preocupările 
centrale din învățămîntul su
perior, vorbitorul a relevat fap
tul că dezvoltarea cu succes a 
acestuia depinde de modul cum 
se realizează integrarea intre în- 
vățămint, producție și cercetare, 
ideea afirmată cu consecvență 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in ultimii ani. Inițiativele apro
pierii învătămintului superior de 
producție, încheierea de con
tracte cu întreprinderile econo
mice sînt bune, dar sporadice, 
învățămîntul. cercetarea, produc
ția sint încă separte una de 
alta. Noile condiții ale dezvoltă
rii științei și tehnicii cer să se 
aducă corective’ fundamentale. 
Referindu-se la învățămîntul su
perior tehnic, vorbitorul a ară
tat că el trebuie să dispună de 
ateliere, de o bază modernă de 
producție pentru a putea crea 
mașini, utilaje, procese tehnolo
gice noi și pentru a asigura o 
instruire teoretică și practică a 
studenților conform cerințelor 
moderne. Numai în felul acesta 
învățămîntul, îmbinat organic cu 
cercetarea și producția, se poate 
ridica Ia nivelul științei și teh
nicii contemporane.

In continuare, vorbitorul s-a 
oprit asupra necesității întăririi 
legăturii între învățămînt, cer
cetare și producție, în învăță- 
mîntul superior agricol, econo
mic, in domeniul științelor exac
te și umaniste și a subliniat sar
cinile organizațiilor de partid, 
ale instituțiilor de învățăminl 
superior din cele 19 centre uni
versitare de a asigura o legă
tură mai strinsă între lucrătorii 
din invătămînt, din cercetare și 
producție materială, de a antre
na toate aceste forte, împreună, 
la solutionarea marilor probleme 
ale dezvoltării economice și so
ciale a patriei noastre. S-au su
bliniat apoi perfecționările aduse 
după Plenara din noiembrie în 
predarea științelor sociale, sarci
nile îmbunătățirii educării ma- 
terialist-dialectice a studenților, 
înarmării lor cu politica partidu
lui, măsurile luate pentru dez
voltarea învățămîntulul in rîn- 
durile naționalităților conlocui
toare, precum și sarcinile per
fecționării continue a muncii 
politico-idcologice în rindurile 
elevilor și studenților.

Subliniind in încheiere că sar
cinile mari din domeniul învătă
mintului și pregătirii cadrelor 
pot fi duse la îndeplinire cu suc
ces cu condiția conducerii aces
tei activități de către partid, de 
către organizațiile de partid, to
varășul Paul Niculescu-Mizil s-a 
referit la perfecționarea in con
tinuare a activității organizați
ilor de partid, U.T.C. și U.A.S.R. 
din școli și facultăți, la sarcinile 
comitetelor județene de partid 
privind conducerea acestui com
partiment de mare însemnătate 
al construcției socialiste în pa
tria noastră.

ilor, îmbunătățirea calității pro
duselor. In peste 40 de între
prinderi din județul Brașov se 
aplică inițiativa „Micronul, gra
mul. secunda în slujba eficien
ței economice *. In județul Pra
hova se aplică în peste 50 de 
întreprinderi inițiativa „Să gos
podărim cu eficiență sporită 
metalul**. In exploatările minie
re din Valea Jiului se extinde 
cu re/uitate bune inițiativa „Cel 
puțin două cicluri peste plan în 
fiecare lună la abatajele fron
tale".

Paralel cu aceste rezultate 
pozitive, nu poate fi ignorat 
faptul că în unele județe an
gajamentele asumate în între
cerea socialistă au fost numai 
parțial realizate în primele 8 
luni ale anului. Referindu-se Ja 
anumite rămînerj In urmă în 
realizarea sarcinilor de crește
re a productivității muncii, vor
bitorul a insistat asupra însem
nătății sporirii continue a in
dicelui dc utilizare a mașinilor 
și a coeficientului de schimburi.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la problemele dezbătute 
în cadrul recentelor adunări ge
nerale ale oamenilor muncii, a- 
mintind că au fost făcute cu a- 
cest prilej numeroase propu
neri menite să contribuie la mai 
buna organizare a procesului 
de producție, aprovizionarea rit
mică a întreprinderilor cu mate
rii prime și materiale. res
pectarea riguroasă a contracte
lor economice. înlăturarea mun
cii în asalt și a orelor supli
mentare.

După ce a adresat cri'ici u- 
nor ministere și centrale pentru 

insuficiența ajutorului concret 
acordat unităților economice fu 
realizarea planului și a mga- 
jamcntclor. vorbitorul a insistat 
asupra necesități; ca flecare 
minister și centrală să anali
zeze fără întirziere cele mai 
importante probleme ridicate 
In cadrul adunărilor generale 
alr oamenilor muncii și să ia 
măsuri operative de soluționa
re a acestora atunci clnd a 
ceasta depășește posibilitățile 
unității respective.

Subliniind câ există toate 
condițiile ca sindicatele să a- 
ducă o contribuție mai sub
stanțială, la realizarea cincina
lului înainte de termen, vorbito
rul a solicitat comitetele jude
țene dc partid să antrenez^ sis
tematic sindicatele în întreaga 
activitate consacrată înfăptuirii 
măsurilor adoptate de Conferin
ța Națională.

Pe primul plan al preocupu 
rilor sindicatelor, cu participa 
rea efectivă a consiliilor și co
mitetelor oajnenilor muncii, va 
trebui să se situeze generali
zarea experienței înaintate in 
fiecare ramură și în fiecare ju
deț. extinderea inițiativelor 
valoroase ale oamenilor mun
cii, combâtîndu-se cu fermitate 
tendințele de formalism ce se 
maj manifestă în acest domeniu.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg Ia sarcinile ce 
revin sindicatelor în asigurarea 
folosirii integrale a timpului 
de lucru, întărirea ordinii și 
discipline) muncii, ca o condi
ție esențială a perfecționării or
ganizării producției.

Sindicatele trebuie să se o- 
cupe mai îndeaproape de popu
larizarea legislației muncii și 
să urmărească aplicarea ei, să 
nu tolereze în nici un fel în
călcarea prevederilor acesteia. 
Fără îndoială, oamenii muncii 
sînt nemijlocit interesați in rea
lizarea integrală a planului de 
producție, iar atunci cînd a- 
par anumite greutăți în pro
ducție conducerile întreprinde
rilor trebuie să discute despre 
ele cu muncitorii. Sindicatele 
au datoria să acționeze cu ho
tărîre pentru a asigura condi
țiile necesare bunei organizări

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Vereș

Relevând succesele obținute 
pînă In prezent de oamenii mun
cii din județul Mureș, tovară
șul Nicolae Vereș, prim-secre
tar al Comitetului județean de 
partid. Mureș s-a referit pe larg 
la măsurile luate de organele și 
organizațiile de partid in peri
oada care a trecut de la Confe
rința Națională a partidului 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a planului cincinal. Din 
analizele făcute asupra felului 
în care au fost îndeplinite sar
cinile actualului cincinal in cele 
20 de luni care au trecut pînă 
acum, județul a cîștigat deja un 
avans de 41 de zile. Aceasta 
arată că angajamentele asuma
te de colectivele întreprinderi
lor industriale din județ, de a 
realiza pjanul cincinal mai de
vreme, vor putea fi realizate cu 
succes, unele dintre ele găsind 
posibilități să-și îndeplinească 
sarcinile re Ie revin în acest 
cincinal chiar cu un an mai de
vreme. De altfel, în toate în
treprinderile din județ, în pre
zent se desfășoară o largă ac
țiune de prospectare a unor 
noi rezerve pentru atingerea a- 
cestui obiectiv, prin moderniza
rea proceselor de producție, 
reducerea consumurilor de ma
terii prime si materiale, crește
rea productivității muncii. In 
perioada care urmează — a re
marcat vorbitorul — se va ur
mări în mod deosebit felul tn 
care se îndeplinesc prevederile 
planului la export și investițiL 
In continuare, subliniind impor

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Roșu

In cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Roșu, prim-secretar 
al Comitetului județean Bacău 
al P.C.R., a relevat atmosfera 
bună de lucru din întreprin
deri, de pe ogoare, faptul că 
peste tot comuniștii, toți oame
nii muncii, caută noi mijloace 
pentru a îndeplini cît maj re
pede hotărfrile Conferinței Na
ționale a partidului. Analizele 
făcute în întreprinderi în vede
rea realizării înainte de termen 
a planului — a arătat vorbito
rul — ne-au dat cifre certe că, 
Pe baza resursele.- descoperite 
pînă acum, planul poate fi înde
plinit în 4 ani și 7 luni. Ana
liza continuă încă și noi sin tem 
convinși că se vor descoperi 
noi rezerve pentru ca acest ter
men sâ fie scurtat

In ce privește planul pe a- 
cest an, el a fost realizat în 
primele opt luni la producția 
globală în proporție de 101,7 la 
sută, cu o depășire de HG mi
lioane Ici, ceea ce ne dă garan
ția că sarcinile anuale vor fi 
îndeplinite.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la problemele unor în
treprinderi care nu-și realizea
ză planurile de producție, gre
vând cu multe milioane bilan
țul general al județului.

Referindu-se la problemele 
agriculturii, vorbitorul a arătat 
că, in ciuda greutăților create 
de ploile aproape continue din

Cuvîntul tovarășului 
Andrei Cervencovici

Tovarășul Andrei Cervenco
vici, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Arad, a 
pus accentul, la începutul cu- 
vintul.ii său, pe măsurile între
prinse pentru creșterea compe

u producției astfel 'incit să nu 
fie nevoie dc ore suplimentare; 
atunci însă clnd acest lucru 
devine totuși necesar, ele tre
buie să analizeze cauzele răs
punderile și să-și dea acu dui 
la prelungirea in cazul respec
tiv a programului o? lucru, dis- 
cutind insă neapărat în preala
bil cu oamenii muncii din cc- 
ția sau sectorul respectiv.

O mare parte u cuvântului a 
fost consacrată problemelor le
gate de înfăptuim» mâ urile» 
stabilite de Conferința Națio
nală privind îmbunătățire;* • on~ 
dițiilor dc trai, pe linia indica
țiilor cuprinse in raportul pre
zentat dc tovarășul Nii ola» 
Ceaușescu la Conferința Națio
nală. După ce a scos în evi
dență largul ecou stlrnit în i io
durile populației de hotărî rile 
privind creșterea salariului mi
nim și majorarea unor catego
rii de pensii, vorbitorul a ară
tat că dezbaterea publică a pro
iectului Legi» remunerării mun
cii și a noului Cod al muncii 
reliefează acordul oamenilor 
muncii față de aceste proiecte șl 
participarea lor efectivă la îm
bunătățirea prevederilor. Dc a- 
semenea, vorbitorul s-a referit 
la sarcinile sindicatelor fn îm
bunătățirea protecției muncii, 
ocrotirea mamei și copilului.

In cuvântul tovarășului Virgil 
Trofin au fost aduse critici mo
dului birocratic, administrativ, 
în care consiliile populare a*J 
aplicat în unele orașe prevede
rile Legii privind organizarea 
contribuției bănești și în mun
că pentru efectuarea unor lu
crări de interes obștesc. Tot
odată, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea continuei îmbunătățiri 
a activității politice și cultural- 
educative de masă a sindicate
lor.

In încheiere, tovarășul Virgil 
Trofin a arătat câ sindicatele, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, sînt hotărîte să aducă 
o contribuție sporită la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Na
ționale pentru accelerarea pro
gresului economic și social al 
P'mâniei socialiste.

tanța pe care o are devansarea 
realizării planului de in\ iții, 
vorbitorul a arătat că, in j de 
pe acum, este necesară o i cqi- 
donare a tuturor forțelor d» 
la județ și de la centrale șl 
ministere — pentru asigurare» 
condițiilor necesare punerii Ia 
timp în funcțiune a noilor s- 
bieclive. In acest sens, el a a- 
rătat că o problemă prior ură 
este asigurarea documentațiilor, 
îndeosebi de către unitățile Mi
nisterului Chimiei, pentru ca 
toate lucrările să fie început» 
la termenele stabilite.

Ocupindu-se de problemele a- 
gri culturii județului, vorbitorul 
a arătat că, în urma unei ple
nare a comitetului județean de 
partid, s-a elaborat un program 
de dezvoltare a zootehniei pînă 
In anul 1974, urmărind concen
trarea și specializarea unități
lor; a început acțiunea de sis« 
tematfzare și fertilizare a pășu
nilor, pentru asigurarea bazei 
furajere. Ținînd seama de pers
pectivele dezvoltării pomi-ultn- 
rll și viticulturii, ministerul d» 
resort ar trebui să urgenteze <- 
xecutarea în acest bazfn a si
lozurilor și a celorlalte amena
jări necesare valorificării fruc
telor. Tn continuare, el a rele
vat că îndeplinirea obiectivelor 
agriculturii județului impune 
îmbunătățirea stilului de muncă 
al organelor agricole, sprijini
rea temeinică, eficientă a fiecă
rei unități să se dezvolte, să 
valorifice în mod eficient resur
sele de care dispune.

perioada secerișului, planul pri
vind livrările de grîu va L în
deplinit integral. Menționînd di
ferența mare intre producțiile 
de Idpte din I.A.S. și cele dîn 
C.A.P., el a arătat că a începui 
construirea unor complexe, care 
vor fi populate cu materi >1 de 
elită, ceea ce va permite în 
anii următori o creștere mas;- 
vă Ia producția de lapte și a 
numărului de vite.

Abordând problemele învăță- 
mîntului, tovarășul Gh. Roșu a 
arăta că populația iși îndreap
tă în tot mai mare masară 
copiii spre liceele de speciali
tate și a subliniat necesitatea 
sporirii eforturilor pentru dota
rea atelierelor școlare.

In încheiere, vorbitorul a re
levat că în ultimul an Se înre
gistrează un progres evideni în 
creșterea și maturizarea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
în rezolvarea competentă, ope
rativa a problemelor din toate 
domeniile de activitate. Se con
stată o îmbinare maj corespun
zătoare a muncii de condu.ere 
colectivă cu răspundere-., per
sonală. Dă bune rezultate me
toda folosirii unor organe colec
tive de control pe teren, condu
se de secretari, de membrii. Bi
roului județean, care în cursul 
unui an reușesc să cuprindă a- 
proape toate comitetele muni
cipale, orășenești și să le dea 
ajutor concret 

tenței și a rolului conducător 
al organelor și organizațiilor de 
partid în toate domeniile, pentru 
atragerea tot mai largă a c3-

(Continuare în pag. a -l-a)
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Cuvîntul tovarășului 
Andrei Cervencovici

Progres
dinamic

în economia
Bulgariei

SOFIA 8 (Agerpres). — 
9 Septembrie 1944, ziua care 
marchează victoria repurtată 
de poporul bulgar asupra fas
cismului și monarhiei, a des
chis calea țării către socialism 
și un progres dinamic în do
meniul economici, care se 
dezvoltă azi cu pași deosebit 
de repezi.

Astfel, Bulgaria cu o eco
nomie in care in trecut agri
cultura era preponderentă, 
dispune, în prezent, dc 2 471 
întreprinderi industriale de 
stat Și cooperatiste, în care 
lucrează aproximativ 1 148 000 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, iar produsul social a 
crescut în anul 1970 de circa 
9,8 ori, față de nivelul anu
lui 1939. La rindul său, ve
nitul național este dc peste 
cinci ori mai mare decît în 
perioada antebelică.

In comparație cu anul 1939, 
producția industrială globală 
a crescut
producția de energie electri
că — de 70 dc ori, producția 
întreprinderilor siderurgice 
— de peste 400 ori, iar cea a 
metalurgiei neferoase — de 
peste 450 ori.

Ritmuri deosebit de înalte 
de creștere au fost realizate, 
de asemenea, în agricultură, 
care se dezvoltă în ultima 
vreme în cadrul complexelor 
agrar-industriale. In prezent, 
în agricultura bulgară lucrea
ză circa 60 000 de 
cerealiere 
tipuri de

Crearea 
materiale 
industria
le științifice din agricultură, 
avintul științei, culturii și în
vățământului din ultimii ani 
reprezintă elemente care au 
făcut ca realizările poporului 
bulgar să devină tot mai cu
noscute pe plan mondial.

PEKIN 8 (Agerpres). — Noro
dom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiel, a 
adresat, la 7 septembrie, cel 
de-ai 36-lea mesaj națiunii 
khmere, anunță agenția China 
Nouă, in mesaj se relevă că la 
Conferința miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor nealiniate, des
fășurată la Georgetown, repre
zentantul clicii trădătoare a Iul 
Lon Noi a suferit o rușinoasă în- 
trîngere, datorită refuzului sta
telor participante de a-1 recu-

noașto în calitate de reprezen
tant ni poporului khmer. La 
Georgetown, delegații a peste 
60 de țări nealiniate din Africa, 
Europa, America Latină și Asia 
au cinstit Guvernul Regal de U- 
niunc Națională al Cambodgiel 
și Frontul Unit Național al 
Cambodgiel ca reprezentant au
tentic al statului și al poporului 
cambodgian, subliniind efi așa- 
zîsa ..republică khmeră" este ile
gală. antinațională și antipopu
lară, o marionetă notorie a im
perialismului S.U.A.

de circa 40 de ori,

combine 
și numeroase alte 
mașini agricole, 
unei baze tehnico- 
generale temeinice, 
modernă, metode-

Aviația Israellană a atacat taberele 
palestiniene din

BEIRUT 8 (Agerpres). — Un 
comunicat al comandamentului 
armatei libaneze, reluat de agen. 
țlile Associated Press și Reuter, 
informează că artileria antiaeria
nă libaneză a interceptat la 8 
septembrie avioanele israeliene 
care au pătruns în spațiul aerian 
al Libanului pentru a ataca ta
berele palestiniene de la Nahar 
El Bared, Rashya El Wadi și 
Rafid. Comunicatul menționează 
că, potrivit informațiilor preli
minare, 24 de persoane au fost 
rănite in cursul raidurilor în
treprinse de avioanele israeliene 
asupra taberelelor de refugiați 
palestinieni.

Liban șl Siria
citat dc agenția United Press 
International. El a menționai 
că un număr de militari șl ci
vili au fost uciși sau răniți în 
cursul raidului israeliam El a a- 
dăugat că artileria antiaeriană 
siriană a intervenit, obligind a- 
vloancle israeliene să se retragă.

Conferința 
șefilor de stat 

din țările Africii 
Centrale și de Est

DAR ES SALAAM 8 (Agcr- 
pres). — In capitala Tanzaniei, 
Dar es Salaam, s-au deschis, 
floi, lucrările celei de-a 8-a con
ferințe a șefilor de stat din ță
rile Africii Centrale și de Est. 
Pe agenda conferinței figurea
ză probleme dc mare impor
tanță pentru popoarele africa
nei situația în teritoriile ale 
căror popoare se află încă sub 
dominație colonială Șl rasistă, 
precum și modalitățile de ex
tindere a colaborării între sta
tele continentului,

Luînd cuvîntul la deschide
rea lucrărilor, președintele Tan
zaniei, Julius Nyerere, a sub
liniat necesitatea unor acțiuni 
lîotărîte împotriva regimurilor 
colonialiste Și rasiste din sudul 
continentului. Pe de altă par
te, președintele Tanzaniei a 
chemat la Intensificarea legă
turilor comerciale dintre țăi'ile 
africane arătîndcă acest lucru 
le va ajuta să-și dobîndească o 
independență economică reală.

TEL AVTV 8 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al arma
tei israeliene, citat de agențiile 
United Press International și 
France Presse, a anunțat că a- 
vioane israeliene au atacat la 
8 septembrie baze ale fedainilor 
situate în șapte localități din 
Siria. El a menționat că unul 
dintre atacuri a fost întreprins 
la El Hame, în apropiere de Da
masc. Purtătorul de cuvînt a a- 
dăugat că avioanele israeliene 
s-au înapoiat la bazele lor.

★

DAMASC 8 (Agerpres). — 
vioane israeliene au violat 
8 septembrie spațiul aerian

A-

Lucrările Congresului 
international minier

Col' de-al Vll-lea Congres In
ternațional minier, găzduit de 
Capitala țării noastre, și-a con
tinuat vineri lucrările. Prima 
parte a zilei a fost consacrată 
problemelor privind pregătirea 
cadrelor și sistemului de remu
nerare in industria minieră, te
me care au suscitat interes în 
cadrul comunicărilor și în dis
cuțiile purtate de numeroși spe
cialiști din mal multe țări ale 
globului. A fost conturată Ideeo 
că acțiunea de pregătire a per
sonalului tehnic și in special 
al inginerilor de mine să fie 
coordonată pe un plan larg șl 
pusă de acord cu sarcinile și cu 
tehnica prevăzuta a fi folosită 
tn perspectivă pînă în anul 
2 000. In acest sens Comitetul 
internațional de organizare al 
congreselor mondiale miniere a 
instituit un subcomitet de stu
diu care urmează să.facă propu
neri concrete la viitoarele sale 
ședințe.

S-a accentuat, de asemenea, 
asupra problemelor referitoare 
la pregătirea complexă a per
sonalului din exploatări, pre
cum șl asupra necesității recru
tării și stabilizării cadrelor ne
cesare dezvoltării în continuare

dea acestui important sector 
aclivltalo.

După-amlază, In centrul dez
baterilor s-a situat o altă pro
blemă de o deosebită neuitata 
— Influența mineritului asupra 
mediului înconjurător. Abor- 
dind această temă, specialiștii 
au evidențiat necesitatea unor 
eficiente măsuri pentru reface
rea terenurilor după exploata
rea zăcămintelor, accentulnd 
relațiile și Influențele reciproce 
între activitatea minieră șl me
diul Înconjurător. Discuțlilo au 
pornit de la experiența acumu
lată de pe acum în numeroase 
țări privind combaterea poluă
ri' apelor, controlul radiațiilor 
în subteran șl influența factori
lor naturali asupra activității 
in mine.

Dat fiind Importanța deosebi
tă a acestor probleme, sublinia
tă do altfel șl în plenul congre
sului, s-a ajuns la concluzia că 
consecințele mineritului în a- 
ceaslă direcție trebuie să depă
șească cadrul obișnuit al unor 
discuții șl măsuri, într-una sau 
alta din reuniuni, preconizîn- 
du-se ca obiect aparte al unul 
congres viitor.

Lucrările congresului continuă.

MUNCHEN 72

(Urmare din pag. a 3-a) 

muniștilor, a maselor de oameni 
al muncit la elaborarea și în
făptuirea hotărirllor adoptate.

Pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen au fost întoc
mite studii șl analize. „Din da
tele pe care le avem pînă în 
prezent rezultă că vom putea 
realiza peste plan o producțle- 
rnarfă In valoare de 4 miliarde 
740 milioane lei, Aceasta în
seamnă că cincinalul îl vom În
făptui in patru ani șl jumătate. 
Depășirea planului de producție 
o fundamentăm — a spus vor
bitorul — pe creșterea coefici
entului de schimburi, a Indice
lui de folosire n mașinilor și u- 
tilajelor, folosirea mai bună a 
suprafețelor do producție, creș
terea productivității muncii. 
Pentru asigurarea necesarului 
forței de muncă au fost luate 
măsuri în vederea pregătirii ti
nerilor muncitori în școli pro
fesionale, ucenicia la locul de 
muncă, precum și la cursuri do 
calificare.

De asemenea, ne propunem 
să reducem consumurile speci
fice cu 51 milioane lei, iar prin 
reproioctarca produselor vom 
realiza o economie dc 13 mili
oane lei.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea îmbunătă
țirii aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, solicitind un sprijin mal 
susținut din partea ministerelor 
și a centralelor industriale. In 
ceea ce privește îmbunătățirea 
producției de strunguri, primul 
secretar al Comitetului județean 
Arad a arătat că, pe baza in

dicațiilor date de tovarășul 
NÎcolae Ceaușescu, au fost lua
ta măsuri pentru introducerea 
în fabricație a unor tipuri de 
strunguri cu caracteristici supe
rioare, necesare atît pe piața 
internă cil șl pentru export

Referlndu-se la problema in
vestițiilor, vorbitorul a sublini
at că pentru asigurarea intrării 
în funcție, la termen, a com
binatului chimic este necesar să 
lie onorate la timp contractele 
privind- livrarea utilajelor.

In continuare, vorbitorul a a- 
bordat unelo probleme din do
meniul agriculturii, arătind (ă 
s-au obținut rezultate bune In 
organizarea, planificarea si con
ducerea acestui important sec
tor al economiei. Există o ser Io 
de rămînerl în urină In dome
niul zootehniei, șl, pentru li
chidarea lipsurilor, o plenară » 
Comitetului județean de par* d 
va analiza situația, antrenînd in 
această acțiune un număr ma
ro de specialiști, de țărani coo
peratori.

Vorbitorul a subliniat necesi
tatea asigurării pfeselor de 
schimb pentru utilajele agrico
le, precum șl a lărgirii qamel 
de mașini.

In continuare, șl el a susținui 
propunerea făcută de alțl vor
bitori, ca, în spiritul hotărirl
lor Conferinței Naționale, secre
tarul cu problemele de propa
gandă de la Comitetul județean 
de partid să îndeplinească șl 
funcția de vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, a- 
vind în competență probleme
le de Invățămint șl cultură.

(hMuttțtice
• A doua medalie de argint cîștigată de de legația olimpică a țării noastre
prin VALERIA BUFANU, la proba de, 100 m garduri ® Floretistele a».

cucerit medalia olimpică de bronz.

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Sandu

A- 
la 

. . al
Siriei și au bombardat regiuni 
populate din apropierea țărmu
lui mediteranean, a Damascului 
și din apropierea zonei înălți
milor Golan, ocupată de forțe
le israeliene, a anunțat un pur
tător de cuvînt militar sirian,

Noi incidente la Belfast
LONDRA 8. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite i In noaptea de joi 
spre vineri, în cartierul Shan- 
khill Road, din Belfast, au avut 
loc noi incidente în urma căro
ra două persoane au fost uci
de, iar alte două rănite; focul 
a fost deschis de extremiștii 
protestanți asupra unei patrule 
britanice. După cum se Știe, în

ultimii ani ciocnirile armate 
din Irlanda de Nord s-au pro
dus numai între extremiștj ca
tolici și trupele de ordine bri
tanice.

Incidentele din ultimele zile, 
care s-au soldat cu morți șl 
răniți, riscă să compromită 1- 
deea ținerii unei conferințe a 
tuturor părților interesate în 
reglementarea conflictului din 
Irlanda de Nord.

SPORT (g SPORT

(prin telefon de la trimisul 
gerpres, Ilie Goga):

In fara întrecerilor decallo- 
nlștilor, programul atletic a cu
prins Ieri o singură finală, ca
re ne Interesa, mărturisim, mal 
mult decît toate celelalte des
fășurate pînă acum : aceea de 
100 m garduri, în care evolua 
șl recordmana noastră Valeria 
Bufanu.

S-a dat plecarea I Pentru cl- 
teva clipe am crezut că spe
ranțele noastre s-au năruit. Va
leria Bufanu, al cărui start este 
unul din punctele ei forte, plea
că de această dată net în ur
ma celorlalte concurente șl, la 
atacul primului gard, este în 
poziția a opta, în timp ce Er- 
hardt a și trecut în fruntea plu
tonului. Pentru Bufanu începe 
o extraordinară cursă de urmă
rire ; ea trece pe rînd de Rabsz- 
tyn, Krumpholz, Nowak șl 
Straszlnska, aflindu-se la jumă
tatea distanței pe aceeași linie 
cu Balzer șl Ryan, dar la aproa
pe doi metri de Erhardt. Găsln- 
du-și cel mai bun ritm, Valeria 
reușește să se desprindă la

penultimul gard de Balzer și 
Ryan și termină clar pe locul 
al doilea, încheind .proba în a- 
celași timp cu care cîștigase 
Ieri semifinala: 12" 84^100. Me
dalie de argint deci pentru Va
leria Bufanu ; a doua medalie 
de argint a delegației noastre 
șl prima medalie pe care o cu
cerim în întrecerile atletice la 
actuala ediție a Jocurilor,.

Intilnind in semifinalele tur
neului pe echipe formația U- 
niunii Sovietice, floretistele 
noastre nu au reușit să,mal ur
ce încă o treaptă spre finala 
competiției. Lipsite de calmul 
necesar într-o întîlnlre atît de 
Importantă, reprezentantele Ro
mâniei au fost întrecute de re
dutabilele lor adversare cu 9—4. 
„Nu ne rămîne, acum, decît să 
ne mobilizăm toate resursele 
pentru a cîștiga meciul următor. 
In care vom disputa medalia de 
bronz cu echipa Italiei*', ne-a 
declarat, după semiiinale, spor
tiva noastră Ana Pascu.

Componentele echipei Româ
niei au acționat de data aceasta 
mult mal ferm șl au reușit să-șl

asigure victoria cu scorul de 
9—7. Cu acest rezultat, floretis
tele țării noastre au cucerit me
dalia olimpică de bronz, singu
ra pe care scrima noastră a ob- 
țlnut-o la această ediție a Jocu
rilor Olimpice.

★

In limitele categoriei 48 kg, 
campionul nostru Gheorghe 
Berceanu, unul dintre favoriții 
publicului spectator, a obținut 
cea de-a treia victorie consecu
tivă prin tuș, de data aceasta 
îu dauna suedezului Lennart 
Svensson. Berceanu intră astfel 
în turul IV fără nici un punct 
penalizare șl se anunță ca unul 
dintre candldațll la o medalie 
olimpică. Remarcabil a luptat 
șl Ion Baciu (categ. 57 kg), ca
re a dispus la puncte de Iugo
slavul Karlo Clovici. Baciu to 
tallzează în prezent două punc
te negative. Cu același punctaj 
Intră în turul următor șl Ion 
Păun (categ. 62 kg), învingător 
ieri la puncte în fața lui Slav- 
ko Kolellci (Iugoslavia).

arhiplină a urmărit 
meciurile derbi ale 
olimpic de handbal, 
cadrul grupei semlii- 
care s-au întilnlt se-

La categoria 52 kg, sportivul 
iugoslav Marino Bosko a cîști- 
gat prin tuș meciul susținut cu 
Gheorghe Stoiciu care, in urma 
acestui insucces, părăsește com
petiția.

O sală 
unul din 
turneului 
meci din 
nale B in
lecționatele României, campioa
nă mondială, și Iugoslaviei, ma
rea revelație a acestui sezon.

Cu toate eforturile depuse de 
Gruia (cel mai bun jucător de 
pe teren), care înscrie gol după 
gol pentru echipa noastră, nu 
reușim să ne desprindem de pu
ternicii noștri adversari. 
Urnele minute, aceștia 
Ia o diferență de trei 
14—11. Jucătorii noștri
dează încă și reușesc să redu
că handicapul pînă la un singur 
punct. Fluierul final al arbitri
lor consemnează victoria cu 
scorul de 14—13 (5—4) a echi
pei iugoslave, o victorie obți
nută cu mari emoții la capătul 
unui meci extrem de echilibrat.

In ul- 
conduc 
goluri 

nu ce-

In județul7 nostru — a spus 
la începutul intervenției sale 
tovarășul Constantin Sandu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R. — ca șl in 
alte județe ale țarii, au intrat 
în funcțiune, în ultimii ani nu
meroase obiective de investiții. 
Unele, între care tăbăcăria mi
nerală, fabrica de zahăr din Co
rabia, dau bune rezultate, altele 
încă nu. Analizînd temeinic 
cauzele unor neajunsuri din a- 
cest domeniu și căile de înlă
turare a lor, vorbitorul a insis
tat asupra sprijinului concret, 
operativ și calificat pe care 
trebuie să-l acorde anumitor în
treprinderi noi Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. 
Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și A- 
pelor ș.a. Tovarășul Con
stantin Sandu a făcut propune 
rea ca un număr de specialiști 
din ministere, cercetători și alte 
cadre să lucreze pentru un timp 
în noile întreprinderi din jude
țele în curs de industrializare 
—mai ales cei care au proiec
tat și contractat aceste uzine.

Evident, județul va acorda în
tregul ajutor acestor specialiști 
pentru a pune lucrurile la punct 
cît mai repede cu putință și in
tegra, la parametrii proiectați, 
noile investiții în circuitul e- 
conomiei naționale.

O altă problemă importantă 
analizată a fost cea care priveș
te îmbunătățirea activității in a- 
gricultură. In acest domeniu, 
organele și organizațiile de 
partid din județ au depus efor
turi deosebite. S-a introdus pa 
larg acordul global, care a re
zolvat foarte multe probleme. 
In continuare, au fost prezenta
te unele bune experiențe din 
cooperativele și întreprinderile 
agricole de stat, căile de creș
tere a producției la hectar tare 
stau în atenția organelor și or
ganizațiilor de partid ale jude
țului, de lichidare a birocrației 
în rindul unor specialiști din 
agricultură, pentru ca aceștia 
să se ocupe efectiv de soluțio
narea problemelor de care de
pinde progresul continuu al a- 
cestei ramuri de baza a econo
miei țării noastre.

Azi, în nocturnă 
STEAUA — JIUL

A treia etapă a principalei 
competiții fotbalistice interne se 
dispută, așa cum s-a anunțat, 
în două... tranșe. Azi, patru me
ciuri, miine, patru I Aceasta 
pentru a oferi o zi în plus de 
pregătiri echipelor românești 
care abordează săplămîna vii
toare competițiile europene. E- 
tapa e dominată de meciul de 
la Arad, între U.T.A. și Dina
mo, o înlîLnire de mare tradiție, 
un adevărat derby al campiona
tului. In rest partide mai mult 
sau mai puțin echilibrate, cu 
înclinări de balanță, pe aloru*- 
în favoarea oaspeților. Vom a- 
sista la o avalanșă de „X 2“-uri 
la Pronosport ? S-ar putea...

Jiul joacă astă-seară, în noc
turnă, la București, cu Steaua. 
Un meci greu, dificil, avantajul 
valorii este net de partea gaz
delor. înainte dc a apela la... 
„serviciile" unui proverb (cel 
cu buturuga mică) am dori să 
reamintim totuși scepticilor re
zultatul Stelei la Cluj (cu 
G.F.R.-ul, 0—1) și faptul că o e- 
chjpă de supervedele, nou „încro
pită", e cel mai greu, adesea, 
de pus pe picioare... Oricum, 
așteptăm cu înfrigurare rezul
tatul meciului de diseară, spe- 
rtnd că la prima lor evoluție In 
Capitală, In actualul sezon, jlu- 
llștii nu vor dezamăgi, în nici 
un caz...

In ce privește formația pe 
care o vor alinia cei doi antre

nori, nu vă putem oferi prea 
multe amănunte. Se pare că își 
va face intrarea in echipă Geor
gescu...

In divizia C, cele două repre
zentante ale noastre, Știința 
Petroșani și Minerul Lupeni 
joacă acasă. Minerul cu Pro
gresul Timișoara, un adversar 
necunoscut, dar nu greu de în
vins, Știința cu Minerul Bocșa, 
o victorie foarte previzibilă a 
studenților.

După cele (cîte două) depla
sări, Minerul și Știința au, de 
data aceasta, posibilitatea să-și 
întregească „zestrea" destul de 
„sărăcuță”, de puncte, să ofere 
inimoșilor lor suporteri satisfac
ția unor victorii clare.

*
A V-a etapă a diviziei națio

nale A de rugbi, programează 
la București și partida Gloria — 
Știința. Studenții pelroșănenl, 
care duminica trecută și-au în- 
cîntat pur și simplu spectatorii 
printr-un „festival" rugbistic. 
au posibilitatea să revină pe 
pozițiile care Ie fac cinste, prin- 
tr-o victorie. întâlnirea nu-i grea 
și poate fi cîștigată. Și nu numai 
că... poate, dar trebuie să fie 
cîștigată! Studenții rugblștl 
ne-au dovedit de atîtea ori că 
știu să facă partide foarte bune 
In Capitală. Ne vor dovedi, inli
ne, încă o dată.,,

V. T.

Arbitrii meciurilor etapei a lll-a 
a campionatului diviziei A la fotbal
C.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj (C. Niculescu — București), 

U.T.A. — Dinamo București (N. Rainea — Birlad) Petrolul 
— S.C. Bacău (V. Pădureanu — București), Sportul studen
țesc — Steagul roșu Brașov (P. Soi ir — Mediaș), Farul — 
A.S.A. Tg. Mureș (A. Pirvu — București), „U“ Craiova — 
F.C. .Argeș (N. Petriceanu — București), „U“ Cluj — Rapid 
(Gr. Birsan — Galați), Steaua — Jiul (Tr, Moarcăș — Bra
șov).
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Soarele răsare la ora 5,48 
și apune la ora 18,37. Zile tre
cute din an — 253. Zile răma
se — 113.

EVENIMENTE

1896 — A murit Matei 
Millo, actor și dramaturg ro
mân (n. 1814) <■ 1944 — Elibe
rarea Bulgariei de sub ocupația 
fascistă. Sărbătoare națională <• 
Ziua minerului în Cehoslova
cia 1948 — Proclamarea 
Republicii Populare Democra
tă Coreeană. Sărbătoare na
țională + 1972 — In Franța, 
sărbătoarea ziarului „L'Huma- 
nite" (9—10) + 1944 — A fost 
constituită In nordul Italiei — 
„Republica de la Ossola*' care 
a reunit forțele patriotico Ita
liene Împotriva trupelor na
ziste (9. IX — 23. X. 1944) << 
1778 — S-a născut navigatorul 
rus F. F. Belllnghausen, A 
descoperit Antarctica la 28 
I. 1820 + 1828 — S-a născut 
scriitorul rus Lev N. Tolstoi 
(m. 20, XI. 1910) + 1972 — 
Reuniunea Consiliului Ligii A- 
rabe — Cairo.

Filme
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Fanfan la Tulipe; Republica: 
Trafic; LONEA — Minerul : 
Cea mai frumoasă soție ; VUL
CAN : Ultimul domiciliu cu
noscut ; LUPENI — Cultural : 
Inima e un vînător singuratic; 
URICANI: Osceola.

fantezie ; 17,25 Interpret! ai
folclorului muzical muntenesc; 
18,00 Orele serii; 20,00 La ha
nul melodiilor ; 20,45 Tangouri 
cu orchestra Mantovani; 21,00 
Buletin de știri; 21,05 Revista 
șlagărelor ; 21,25 Moment poe
tic ; 21,30 Zece melodii prefe
rate ; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Expres-melodii; 23,00 Buletin 
de știri; 23,05 Expres-melodii 
— continuare; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada
nocturnă.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Mihai
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6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9,50 Formația Mon
dial ; 10,00 Buletin de știri j 
10,05 Selecțiuni din opereta 
„Noapte de nuntă în paradis" 
de Schrdder; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova ; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Instan
taneu solistic Joe Dasrin; 
11,15 Radioclub turistic; 11,35 
Lucrări corale; 12,00 Discul 
zilei; 12,30 întîlnlre cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Radiodivertisment muzi
cal; 14,00 Buletin de știri; 
15,00 Buletin de știri; 16,00 
Radiojurnal; 17,00 Buletin de 
știri; 17,05 Știință, tehnică,

vram lancu ; 2u,ZU 1-ilin serial •• 
„Manix". Episodul „In capca
nă" (I); 21,10 Selecțiuni din 
Festivalul de la Sopot — 1972; 
21,40 Film documentar: Phe
nian; 22,10 Telejurnal; 22,30 
Jocurile Olimpice de vară — 
1972.

LOTO
La tragerea Loto din ziua de 

8 septembrie 1972 au fost ex
trase din urnă următoarele nu
mere cîșligătoare :

Extragerea 11 79, 7, 19, 59,
76, 25, 5, 81, 49.
Extragerea a Il-a : 36, 57, 27,
30, 47, 44, 72.

Rc.evînd măsurile luate pen
tru a se conferi muncii de partid 
un caracter organizat și opera
tiv, pentru creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid în toate domeniile de ac
tivitate, tovarășul Nicolae Mihai, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Brăila, a arătat 
că, pe primele 8 luni, industria 
județului a reușit să depășească 
planul și angajamentul inițial, 
70 la sulă din sporul producției 
realizindu-se pe seama creșterii 
productivității muncii. O aten
ție deosebita a fost acordata 
realizării utilajelor complexe 
pentru noile investiții din alte 
județe beneficiare. Cit privește 
preocupările de viitor, ele se 
vor îndrepta cu precădere spre 
modernizarea și îmbunătățirea 
calității produselor punîndu-se 
accentul pe pregătirea unui con
tingent suficient de cadre de 
specialiști, asigurarea unei ritmi
cități corespunzătoare în aprovi
zionarea tehnico-materială a 
întreprinderilor și contractarea 
la timp a producției.

Vorbitorul a evidențiat apoi 
rezultatele pozitive obținute de

agricultura județului prin spe
cializarea unităților (concentra
rea creșterii păsărilor in 24 de 
cooperative agricole, de exem
plu, a dus, in 2 ani la dublarea 
producției dc ouă) și executarea 
unor importante lucrări de îm
bunătățiri funciare cu foitele 
proprii ale cooperatorilor, nu
mai in acest an fiind scoase de 
sub excesul de umiditate 10 000 
de hectare și indiguite alte 6 000 
de hectare.

In continuare, tovarășul Ni
colae Mihai a formulat unele 
propuneri referitoare la necesi
tatea nivelării terenurilor în 
zonele irigate — cum este cazul 
și în Insula Mare a Brăilei — 
la mai completa folosire a utila
jelor pentru irigații, livrarea la 
timp și potrivit planului a în
grășămintelor, punerea la punct 
a fabricației erbicidelor, mărirea 
gamei de utilaje pentru agricul
tură și înzestrarea mai rapida a 
unităților — arătind că organiza
ția județeană de partid se anga
jează să depună toate eforturila 
pentru ca sarcinile reieșite din 
Conferința Națională să se rea
lizeze întocmai, pentru ca planul 
să fie realizat înainte de termen.

Cuvîntul tovarășului 
Emil Bobu
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Biblioteca pentru 
toți: Calistrat Hogaș ; 9,50 De 
vorbă cu gospodinele; 10,05 
Tele-enciclopedia ; 10,55 Jocu
rile Olimpice de vară — 1972; 
12,00 Telejurnal; 14,30 Jocuri- 
lo Olimpite de vară — 1972; 
16,00 Muzică distractivă ; 16,30 
Emisiune în limba germană j 
17,30 Jocurile Olimpice de va
ră — 1972; 19,10 Publicitate; 
19,20 1001 de serii „Bolek și 
Lolek"; 19,30 Telejurnal. Ma
rea întrecere socialistă la zl ; 
20,00 Drumuri în istorie. A-

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 22 
grade, lor la Paring de plus 
15 grade. Minima din cursul 
nopții a fost de plus 6 grade 
și, respectiv, de plus 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 21 
DE ORE t Vreme frumoasă cu 
cer variabil. Izolat vor cădea 
averse slabe de ploaie. Vînt 
slab pînă la potrivit din secto
rul sudic.

In .uvîntul său, tovarășul 
Emil Bobu, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Suceava, a subliniat că în cen
trul activității comuniștilor de 
aici stă mobilizarea tuturor 
forțelor pentru îndeplinirea 
vastului program trasat de Con
gresul al X-lea și istoricelor 
hotărîri ale Conferinței Națio
nale.

In acest sens, vorbitorul s-a 
referit la o serie de măsuri 
luate în direcția perfecționării 
continue a stilului șl metodelor 
de muncă ale comitetului jude
țean, tuturor organizațiilor în 
vederea creșterii influenței și 
răspunderii lor la locul de pro
ducție, conlucrarea intensă cu 
ministerele, stabilirea unor 
strînse legături cu conducerile 
întreprinderilor, larga consulta
re a maselor, ceea ce a dus la 
atingerea unor bune rezultate. 
Toate acestea — a arătat vor
bitorul — ajutorul neprecupe
țit, deosebit de important, pri
mit permanent din partea con
ducerii partidului și statului 
nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, au permis 
să se îndeplinească Și în cel

de-al doilea an al cincinalului, 
în bune condiții, planul și an
gajamentele pe primele 8 luni.

Ne preocupăm, de asemenea, 
să creăm toate condițiile pentru 
realizarea într-un ritm susți
nut a planului pe 1973 și în a- 
cest fel să înfăptuim cincina
lul în patru ani Și jumătate. 
Din analizele concrete făcute [n 
fiecare întreprindere, s-a ajuns 
la concluzia că aceasta esta 
posibil și în unele întreprinderi 
chiar într-un termen mai scurt, 
fără investiții deosebite.

Relevînd aceste preocupări 
vorbitorul a amintit de unele 
neajunsuri care mai dăinuie, 
între altoie în ce privește creș
terea calității, a eficienței eco
nomice. existența unor fonduri 
imobilizate, subliniind că elimi
narea lor este în centrul Aten
ției organizațiilor de partid și a 
colectivelor de oameni al mun
cii. El a formulat, dc asemenea, 
o serie de propuneri, vizând ac
tivitatea organelor centrale frf 
domeniul contractării produse
lor pe termen îndelungat și în 
alte sectoare, precum Și în co 
privește unele probleme spe
cifice agriculturii. ,
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