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Luni, 20 noiembrie 1972, au început lu
crările Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, care vor dura două 
zile.

Ședința plenară a fost deschisă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., care a propus următoarea ordine de zi, 
adoptată în unanimitate :

1. Cu privire la planul de dezvoltare e- 
conomică și socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1973 ;

2. Proiectul bugetului de stat al României 
pe anul 1973 ;

3. îmbunătățirea următoarelor proiecte 
de legi :

— Proiectul Legii cu privire la dezvolta
rea economico-socială planificată a României;

— Proiectul Legii finanțelor ;
— Proiectul Codului Muncii ;
4. Propuneri cu privire la unele măsuri 

pentru perfecționarea activității comitetelor 
județene ale Partidului Comunist Român, a 
consiliilor populare județene și îmbunătățirea 
controlului pe linie de partid și de stat ;

5. Propuneri privind organizarea consili
ilor de control muncitoresc, ale activității eco
nomice și sociale și a comisiilor pe diferite do
menii ale activității economice.

La lucrările plenarei iau parte ca invitați 
membrii guvernului și conducători ai organe
lor centrale de stat și obștești, secretarii cu 
problemele economice ai comitetelor județene 
de partid, prim-vicepreședinții consiliilor 
populare județene, directori ai centralelor e- 
conomice, directori și secretari ai comitetelor 
de partid din mari întreprinderi industriale, 
directori ai institutelor de cercetări și proiec
tări și directori ai întreprinderilor de comerț 
exterior, redactori șefi ai presei centrale.

ÎN LEGĂTURĂ CU PROBLEMELE ÎN
SCRISE PE ORDINEA DE ZI, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A FĂCUT O AM
PLĂ EXPUNERE.

Ținînd seama de importanța deosebită a 
sarcinilor și indicațiilor cuprinse in expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de necesi
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ÎNCEPEREA lucrărilor plenarei comitetului
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Cen

tral are la ordinea de zi pro
bleme de mare însemnătate 
ale activității partidului și sta
tului, ale muncii întregului 
nostru popor pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale, pentru dezvoltarea în 
continuare a economiei națio
nale și ridicarea nivelului de 
viață al celor ce muncesc.

In cadrul plenarei vor fi e- 
xaminate proiectele planului 
și bugetului de stat pe 1973, 
care urmează să fie discuta
te și adoptate zilele viitoare 
de către Marea Adunare Na
țională.

Prevederile de plan pentru 
anul 1973 se bazează pe rea
lizările de pînă acum, cores
pund posibilităților noastre 
materiale și umane și răs
pund necesității dezvoltării 
accelerate a bazei tehnico- 
materiale a societății socialis 
te românești.

Pornim la îndeplinirea sar
cinilor planului pe 1973 de la 
rezultatele bune cu care în
cheiem anul în curs și în ge
neral primii ani ai cincinalu
lui. Datele statistice prelimi
nare arată că planul produc
ției industriale al anului 1972 
va fi îndeplinit în proporție 
de peste 101 la sută.

Pe bază creșterii produsului 
social și a reducerii cheltuie
lilor materiale, venitul națio
nal crește față de anul prece
dent cu 9.8 la sută. Produc
ția globală ’ industrială va 
spori în acest an cu aproape 
12 la sută, iar producția agri
colă, cu peste 9 la sută. Se 
obțin importante cantități pe
ste plan la produse de- bază 
ca : oțel aliat, motoare electri
ce, tractoare, autoturisme, - co- 
loranți, cauciuc sintetic, încăl
țăminte, confecții. In 10 luni 
au fost puse în funcțiune în 
industrie. 190 capacități de 
producție. In cursul acestui an 
au fost asimilate și puse în 
fabricație mașini, utilaje și 
produse noi în toate ramuri
le industriei. Productivitatea 
muncii industriale va fi cu cir
ca 7 la sută mai- mare decît 
în primul an al cincinalului; 
s-au redus față de 1971 chel
tuielile de producție, s-au ob
ținut depășiri ale planului de 
beneficii.

In general se poate spune 
că primii doi ani ai cincina
lului au marcat' un puternic 
avînt în dezvoltarea economi
co-socială a tării. In această 
perioadă s-a obținut, față de 
prevederile din cincinal, o 
producție suplimentară indus
trială de circa 14,5 miliarde 
lei. Ritmul mediu anual de 
creștere a producției indus
triale va fi de 11,5 la sută fa
tă de 10,5 la sută cît este pre
văzut în cincinal.

S-au dezvoltat în mod ac
celerat ramurile hotărîtoare

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

pentru progresul economic al 
țării, a sporit capacitatea in
dustriei de a dota economia 
cu mijloace de producție. Ast
fel, industria electronică înre
gistrează în acești ani o creș
tere de 42 la sută, a- 
paratele de măsură și control 
de peste 60 la sută, mașinile- 
unelte pentru așchierea meta
lelor de circa 60 la sută. Pro
dusele noi sau reproiectate 
în primii doi ani ai cincina
lului reprezintă peste 29 la 
sută din producția industriei 
constructoare de mașini. In 
industria metalurgică, . pro
ducția de oțeluri aliate, slab 
aliate și carbon de calitate a 
crescut cu circa 25 la sută 
față de anul 1970.

In acești doi ani s-au obți
nut progrese de seamă și în 
dezvoltarea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii, în creșterea produc
ției vegetale și animale. S-a 
trecut la înfăptuirea progra
mului de irigații, ajungîndu-se 
la o suprafață amenajată de 
circa 1 100 000 hectare. Agricul
tura a primit cu circa 10 la sută 
mai multe îngrășăminte chimi
ce față de anul 1970, deși, tre
buie menționat, furnizarea lor 
este sub prevederile cincina
lului. datorită rămînerii în 
urmă a producției de îngră
șăminte chimice. In acești doi 
ani, recoltele de cereale au 
fost cele mai mari din isto
ria țării: 14,5 milioane tone 
în 1971 și aproape 16 milioane 
tone în 1972. Efectivele de a- 
nimale au sporit la toate spe
ciile. După date preliminate, 
în acest an se vor prelua la 
fondul de stat cu 125 mii to
ne carne, cu 1,7 milioane hec
tolitri lapte de vacă și circa 
290 milioane ouă mai mult de
cît în anul 1970.

In primii doi ani ai cincina
lului s-a realizat un volum to
tal de investiții de 185 miliar
de Iei, care au asigurat o 
creștere substanțială a poten
țialului economic al țării. ■

Pe baza progreselor înre
gistrate în economie, în creș
terea producției industriale și 
agricole, volumul exportului 
a sporit în anii 1971 și 1972 
într-un ■ ritm mediu de 15,5 

i la sută. S-au lărgit și diver
sificat relațiile noastre econo
mice externe, au fost inițiate 
o serie de acțiuni de coope
rare economică și tehnico- 
științifică.

Mai buna gospodărire a re
surselor naționale s-a concre
tizat în faptul că, în acești 

' doi ani, creșterea venitului 
național ’ a devansat pentru 
prima oară creșterea produsu
lui social, sporind, în medie, 
cu peste 11 la sută. A- 
ceasta a permis realizarea u- 
nor importante acțiuni pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii 
și, totodată, pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare 
accelerată a țării. Veniturile 
bănești ale populației, obținu

te din sectorul socialist, sînt 
în acest an cu peste 17 la su
tă mai mari , decît în 1970. Un 
accent deosebit s-a pus pe 
creșterea salariilor mici, sala
riul minim ridicîndu-se din 
acest an la 1 000 lei. Au fost 
introduse ajutoare lunare, 
sporite alocațiile pentru fami
liile cu mulți copii, iar pen
siile de asigurări sociale au 
crescut în medie cu 16 la su
tă. S-a introdus minimul ga
rantat.. în sistemul de remu
nerare a țărănimii cooperatis
te, au fost majorate pensiile 
țăranilor, s-a asigurat asisten
ță medicală gratuită la sate, 
s-a introdus ajutorul pentru 
copii -și în cazul familiilor 
cooperatorilor.

S-au îmbunătățit aprovizio
narea și serviciile pentru 
populație. Volumul desfacerii, 
de mărfuri prin comerțul so
cialist este în acest an cu pe
ste 16 la sută mai mare decît 
în 1970. Pe cei doi ani ai cin
cinalului, volumul desfacerii a 
fost cu 2,5 miliarde lei mai 
mare decît prevederile cinci
nalului.

Succesele obținute în indus
trie, agricultură și în celelalte 
ramuri, atît din punct de ve
dere cantitativ, cît și calita
tiv, exprimă îmbunătățirea ac
tivității generale de conduce
re a economiei, oglindesc în
deplinirea în condiții tot ma; 
bune a obligațiilor și sar
cinilor ce revin ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor, 
ridicarea nivelului muncii de 
partid și de stat, perfecționa
rea continuă a activității ca
drelor noastre din toate do
meniile.

Toate marile înfăptuiri ob
ținute în dezvoltarea econo
mică și socială a țării sînt ro
dul eforturilor neobosite ale 
clasei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității, ale tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, care, sub 
conducerea partidului, înfăp
tuiesc neabătut hotărîrile Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidului.

De la tribuna Plenarei Comi
tetului Central adresez cele 
mai calde felicitări clasei 
muncitoare — clasa conducă
toare a societății noastre so
cialiste —, țărănimii, intelec
tualității, tuturor oamenilor 
muncii, pentru rezultatele ob
ținute în îndeplinirea planului, 
pentru abnegația, devotamen
tul și spiritul patriotic cu ca
re muncesc pentru a da viață 
politicii partidului nostru co
munist — expresie a interese
lor vitale ale întregului nostru 
popor — pentru asigurarea 
înfloririi multilaterale a țării, 
ridicarea nivelului de civili
zație al societății noastre, 
bunăstarea și fericirea fiecărui 
cetățean.

Realizările obținute pînă a- 
cum confirmă încă o dată, cu 
puterea fantelor, justețea po

liticii marxist-leniniste a par
tidului de construire a socia
lismului, realismul prevederi
lor planului cincinal, consti
tuind, totodată, o vie expresie 
a hotărîrii și voinței întregului 
popor de a face totul pentru 
accelerarea dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării., .pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României.

Desigur, rezultatele cu'care 
vom încheia anul 1972 sînt 
bune, dar ele puteau fi și mai 
bune, dacă s-âr fi înlăturat 
mai energic o serie de lipsuri 
și deficiențe care dăinuie încă 
în activitatea noastră econo
mică. Trebuie arătat că și în 
acest an au continuat să se 
mențină defecțiuni în eșalona
rea sarcinilor de plan, în des
fășurarea ritmică a producției, 
în aprovizionarea tehnico- 
mațerială și dezvoltarea coo
perării dintre întreprinderi, în 
darea la timp în funcțiune a 
noilor capacități și realizarea 
indicatorilor proiectați. Au 
continuat să se facă simțite 
lipsuri și în ce privește cali
tatea produselor, asigurarea 
de cadre calificate, în special 
pentru noile obiective econo
mice. Disciplina și ordinea în 
producție mai lasă încă de do
rit. Intr-o serie de ramuri 
cheltuielile materiale se si
tuează încă la un nivel ridi
cat, influențînd negativ costu
rile, valorificarea eficientă a 
resurselor materiale și bă
nești de care dispunem. A- 
ceste neajunsuri trebuie să 
preocupe în mod serios orga
nele noastre economice, orga
nizațiile de partid, lichidarea 
lor hotărîtă trebuie pusă în 
centrul eforturilor generale 
ale oamenilor muncii pentru a 

' se asigura valorificarea cu 
maximum de randament a po
tențialului material și uman al 
societății, pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale 

; a 'țării. Este necesar să fie a- 
plicate cu fermitate măsurile 
stabilite de Congresul al X- 
lea și Conferința Națională a 
partidului privind perfecțio
narea conducerii și planifică
rii economiei naționale. Inlă- 
turînd deficiențele care se 
mai manifestă, cadrele noastre 
de partid și de stat trebuie să 

■ desfășoare o muncă vie, în 
strînsă legătură cu masele de 
oameni- ai muncii, cu organi
zațiile de partid, participînd 
nemijlocit Ia soluționarea ma
rilor probleme pe care le ridi
că făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
tara noastră.

Stimați tovarăși,
Proiectul de plan pe 1973 

este elaborat într-o concepție 
nouă, pe baza hotărîrilor Con
ferinței Naționale privind con
cretizarea, corelarea și inte
grarea în obiectivele noastre 
economice a angajamentelor

tatea dezbaterii aprofundate a problemelor în
scrise la ordinea de zi, plenara C.C. al P.C.R. 
a stabilit să-și desfășoare lucrările în continua
re în comisii constituite pe următoarele dome
nii : industria metalurgică; industria construc
țiilor de mașini; industria minieră, petrol, e- 
nergetică ; industria chimică; industria ușoa
ră ; economia forestieră; agricultură și indus
tria alimentară; transporturi; comerț exterior; 
probleme ale industriei locale.

Propunerile prezentate Plenarei C.C. al 
P.C.R. au fost, de asemenea, analizate, în zi
lele de 18 și 19 noiembrie 1972, de comisiile 
Comitetului Central al P.C.R. : Comisia pen
tru problemele economice ; Comisia pentru 
problemele sociale, de sănătate și nivel de trai; 
Comisia pentru problemele muncii organiza
torice, de cadre, ale activității organelor de 
stat și forurilor obștești de participare a ma
selor Ia conducerea societății.

Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. se reiau 
in ședință plenară în dimineața zilei de 21 no
iembrie.

asumate de colectivele de oa
meni ai muncii, sub forma u- 
nor planuri suplimentare. Pen
tru prima oară în cadrul eco
nomiei noastre planificate, la 
unii indicatori de bază — în
deosebi . la producție, Ia ex
port — planul are un nivel 
minim, corespunzător sarcini
lor inițiale înscrise în cincinal, 
și un nivel maxim care repre
zintă planul suplimentar, ce 
înglobează angajamentele co-’ 
mitetelor județene de partid, 
organizațiilor de partid ale 
întreprinderilor. Firește, la in
dicatorii calitativi — produc
tivitatea muncii, cheltuielile 
la 1009 de lei producție, asi
milarea de noi produse, cali
tatea produselor și alții ase
mănători — planul va cu
prinde un singur nivel, cel 
corespunzător planului îmbu
nătățit, deoarece activitatea 
economică trebuie să se des
fășoare la un nivel de eficien
ță cît mai ridicat.

Trebuie subliniat de la în
ceput că planul este unitar și 
trebuie considerat obligatoriu 
în întregul său la parametrii 
săi maximali. In acest spirit 
se asigură resursele necesare, 
repartițiile de materiale, se 
alocă fondurile de salarii, se 
încheie contractele economi
ce. Menționez aceasta pentru 
a nu se înțelege că planul 
suplimentar ■ are un caracter 
facultativ — el este parte 
componentă a planului de stat 
unic, care se va adopta prin
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— Producția globală in
dustrială — miliar
de lei 414,2 428,7 + 14,5 116,2

— Producția globală a- 
gricolă — miliarde 
lei 106,1 106,8 + 0,7 109,2

— Investiții centraliza
te — miliarde lei 97,8 93,8 — 4 107,6

— Export total — miliar
de lei valută 16,4 18,9 + 2,5 127,2

din care : 
devize libere 7,1 8,6 + 1,5 130,6

— Import total — miliar
de Iei valută 16,2 16,9 + 0,7 115,6
din care : 
devize libere 6,9 7,7 + 0,8 119,7

— Număr salariați — 
mii 5 695 5 785 + 90 104,2

— Productivitatea mun
cii în industria repu
blicană — mii lei 197,4 198,7 + 1,3 109,1

— cheltuieli la 1 000 lei 
producție marfă în in
dustria republicană 
— lei 833,7 830 ’ — 3,7 97,4

— Venitul național — mi
liarde lei 296,8 303,1 + 6,3 114

Sporuri însemnate de pro
ducție, • peste prevederile din 
cincinal, se prevăd în indus
tria construcțiilor de mașini —

în pag, a 4-a:

Sport
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etapa

• Iile Năstase — ciștlgăto- 
rul „Marelui Premiu — 
F.I.L.T." — ediția

® Fotbal, divizia A: rezul
tate, clasamente, 
viitoare (26 noiembrie).

• Singurătatea mijlocașu
lui... de cursă lungă.

• Popice: Jiul Petriia la a 
cincea victorie.

® „Constelația valorilor 
sportive" — recenzie.

lege de către Marea Adunare 
Națională. In același timp, 
trebuie reținut că îndeplinirea 
indicatorilor minimali asigură 
acordarea drepturilor bănești 
legale ale oamenilor muncii. 
Pentru realizarea planului su
plimentar, colectivele între
prinderilor vor beneficia de 
stimulente ca pentru depăși
rea planului. In acest fel, se 
asigură cointeresarea .mai bu
nă a oamenilor muncii în a- 
sumârea unor sarcini supli
mentare și în îndeplinirea lor 
în bune condițiuni. In acest 
spirit, se va introduce o pre
miere specială pentru realiza
rea programului suplimentar 
de export, precum și pentru 
reducerea importurilor de ma
teriale, materii prime, piese 
de schimb și utilaje.

Fără îndoială, aceste măsuri 
vor stimula și mai mult ini
țiativa oamenilor muncii, e- 
fortul lor pentru mai buna 
organizare a producției și a 
muncii, pentru ridicarea cali
tativă a activității noastre e- 
conomice, pentru creșterea bo
găției naționale — izvorul 
bunăstării generale și a fie
căruia.

Proiectul planului pe 1973 
asigură, comparativ cu preve
derile inițiale ale cincinalului, 
îmbunătățiri substanțiale la 
toți indicatorii principali, pre- 
văzînd în continuare ritmuri 
ridicate de creștere a produc
ției, productivității muncii și 
eficienței economice.

cu 4,4 miliarde mai mult, în 
industria ușoară — cu 6,3 mi

(Continuare în pag. a 2-a)

Ședința Consiliului 
de Stat

In ziua de 20 noiembrie 1972, a avnt loc, Ia Palatul 
Republicii, ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ca invitați, tovarășii : Virgil 
Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului Interior; Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor șl teleco
municațiilor, miniștri șl alți conducători al organelor cen
trale de stat, precum și președinți al unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Naționale.

La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pârtiei- 
panții la ședința Consiliului de Stat au păstrat un moment 
de reculegere în memoria acad. Athanase Joja, fost mem
bru al Consiliului de Stat, care a încetat din viață în 
ziua de 8 noiembrie 1972.

Consiliul de Stat a dezbătut șt adoptat următoarele de
crete: Decret privind navigația civilă; Decret privind or
ganizarea și funcționarea Ministerului Apărării- Naționale ; 
Decret cu privire la înființarea, organizarea șl funcționarea 
Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de 
aprovizionare și prestare de servicii către populație ; De
cret cu privire Ia organizarea și funcționarea Ministerului 
Comerțului Interior; Decret pentru extinderea prevederilor 
Decretului nr. 287/1970, privind unele măsuri pentru spri
jinirea cetățenilor ale căror locuințe au fost distruse sau 
grav avariate din cauza calamităților naturale șl la situa
țiile intervenite ca urmare a calamităților naturale, ce s-au 
produs în anul 1972 ; Decret pentru completarea Anexei la 
Decretul nr. 285/1960, privind acordarea alocației de stat 
pentru copii.

Consiliul de Stat a ratificat Convenția consulară între 
Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste. Au fost ratificate, de asemenea. Conven
ția veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Argentina și Protocolul privind 
aplicarea articolului 1 al Convenției șl a fost adoptat pro
iectul de decret privind aderarea Republicii Socialiste Româ
nia la Convenția referitoare la contractul de transport in
ternațional de mărfuri pe șosele (C.M.R.).

Toate decretele au fost, în prealabil, dezbătute și avi
zate favorabil de comisiile permanente de specialitate ale 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat: raportul Comisiei pentru 
industrie, construcții șl transporturi a Marii Adunări Națio
nale, cu privire la asigurarea cu utilaje tehnologice și con
strucții metalice a obiectivelor din planul de Investiții- 
precum și informarea prezentată de ministrul energiei elec
trice asupra măsurilor luate ca urmare a analizei efectuate 
de Comisia de stat, cu privire la funcționarea sistemului 
energetic național. In urma dezbaterilor care au avut loc, 
Consiliul de Stat a aprobat concluziile și propunerile făcute 
și a dispus ca, atît Consiliul de Miniștri, cit și celelalte or- 
qane centrale de stat, să ia în continuare măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea activității în sectoarele analizate și 
să informeze Consiliul de Stat asupra îndeplinirii hotăn- 
rilor adoptate.

Consiliul de Stat a rezolvat apoi unele cereri de gra
țiere.

La temelia succeselor - 
hărnicia, dăruirea in muncă

Sfîrși’tul săptămînii trecute, 
deci trecerea aproape a două 
decade din penultima lună a 
anului, a aflat harnicul colec
tiv de la sectorul IV al E.M. 
Lupeni în plin efort de depă
șire a „graniței" de 2 000 de 
tone, cifră;care reprezintă spo
rul acumulat de la 1 noiembrie 
și care îmbogățește „zestrea" 
de cărbune dată peste sarci
nile de plan din octombrie, 
„rotunjind-o" la mai bine de 
9 000 de tone. Angajamentul 
luat în adunarea generală de 
alegeri de entuziastul colectiv 
de a asigura în trimestrul IV 
a.c. o producție suplimentară 
extrasă de 10 000 de tone are 
deci toate șansele să se înde
plinească doar în două, nu în 
trei luni! Numai la frontalul 
3 est din stratul 3, capacitate 
de extracție de prim ranq — 
unde își desfășoară activitatea 
rodnică brigada condusă do 
Vasile Caila — s-a reușit să 
se obțină, cu pușcare (a se 
reține!) un randament mediu 
de 10,78 tone/post, cu aproa
pe 3 mai mult decît se prelimina
se, ceea ce a determinat o 
creștere' a sporului formației 
de lucru la 5 000 tone. La fun
damentul acestor realizări de 
prestiqiu, cu care colectivul ț 
întîmpină cea de-a 25-a ani
versare a proclamării Republi
cii, stau nu numai buna orga
nizare, priceperea cu care își
conduc schimburile Vasile
Mărqineanu, Mlhai Cîrdei,
Gheorghe Bejan sau Vasile
Codreanu, ci și calitatea ridi
cată a reviziilor și reparațiilor 
executate de către partea elec
tromecanică. din rîndul căre
ia se remarcă mai cu seamă 
șefii echipelor de lăcătuși, res
pectiv de electricieni, Romu
lus Iancu și Petru Furdul, lă
cătușii Mihai Palușek și Vic
tor Alexandrescu.

Nici frontaliștii de la 2 vest 
și 4 vest, conduși de Eroul 
Muncii Socialiste. Petre Con
stantin și de Ioan Solomon 
nu s-au lăsat cu mult mai pre
jos : randamentele lor au fost 
cuprinse frecvent între 8,5—9 
tone/post. Productivitatea mun
cii pe sector în astfel de aba
taje se plasează între 9 și 9,60 
tone/post, limite qrăitoare prin 
ele însele.

Izvorul acestor succese pe 

U.U.M.Petroșani.
Harnicele frezoare Marghit Buzgar șl Livia Hisem sur

prinse de obiectivul nostru conlucrînd la execuția frezării 
capului triunqhiular pentru șuruburi de fixare a capacelor 
cutiilor de ramificație utilizate în exploatările miniere. 

Foto : I. LICIU

care le obțin frontaliștii sec
torului se află in'aplicarea de 
către.fiecare brigadă de mineri 
a inițiativei brigăzii comunis
tului Petre Constantin, „In fie
care lună două cicluri realiza
te în plus în abatajele fron
tale".

Linia de front viitoare-pen
tru „garnitura de calibru", 
cum am denumi noi aceste 
capacități, este ■ asigurată cu 
o regularitate nedezmințită de 
brigăzile de Ia pregătiri con
duse de Alexandru Olteanu, 
loan Mondoca, 'Alexandru 
Condoiu, Vasile. Beleanu și 
Nicolae Onișor.

Resursele 
se valorifică

In cadrul sectorului VI al a- 
celeiași mine, brigada condu
să de Mlhai Chelaru, de la 
frontalul din stratul 13, panoul 
II, dotat cu complex de tăie
re și susținere mecanizată 
O.M.K.T., a arătat pînă acum 
în această lună că .atunci cînd 
vrea neapărat, cînd se strădu
iește să-și valorifice resurse
le, capacitatea de care dispu
ne, realizările nu-s departe de 
năzuințe.- La sporul de cărbu
ne extras de peste 1 000 de 
tone pe care-1 deținea la zi 
sectorul, un rol hotărîtor l-a 
avut depășirea randamentului 
de către colectivul menționat 
cu 2,5 tone/post.

Referitor la activitatea de 
preqătire a liniei de front ac
tive. relevănT” aportul constant 
bun al brigăzii lui Grigore 
Constantin care, în baza unei 
depășiri a productivității mun
cii cu 0,5 mc/post, a reușit 
să-și mărească plusul de me
tri liniari săpati la 15. Este 
vorba de un colectiv „repro
filat" de la începutul Iui oc
tombrie, căci pînă atunci a lu
crat la „camere". Respectarea 
întocmai a ciclului de produc
ție la front, cu neaicceptarea 
nici unui rabat de la normele 
de protecție a muncii în sub
teran — iată preocuparea e- 
sențială a șefilor de schimb 
loan Foamete, Filișan Popa 
și Nicolae Olaru, a fiecărui 
om în parte.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

liarde mai mult, în industria 
chimică — cu 2,7 miliarde 
mai mult, în economia fores
tieră și industria materialelor 
de construcții — cu 1,5 mi
liarde lei mai mult. Este pozi
tiv faptul că în proiectul pe 
1973 s-a- reușit concretizarea 
în mai mare măsură a pro
ducției în produse fizice. Va 
trebui să se renunțe cu de- 
săvîrșire la practica planifică
rii unor indicatori valorici 
sau cantitativi în sine. Eco
nomia națională are nevoie de 
mărfuri fizice bine determina
te, cerute pe piața internă și 
de export. Aceasta este vala
bil atît' pentru materiile pri
me, materiale și semifabrica
te, utilaje și piese de schimb, 
cît și pentru bunurile de con
sum și serviciile necesare 
populației. Trebuie spus că 
proiectul planului pe 1973 nu 
a mers din acest punct de ve
dere pînă la capăt. Este nece
sar ca ministerele, centralele 
și întreprinderile să ia măsuri 
pentru ca pînă la sfîrșitul a- 
cestui an să fie nominalizată 
întreaga producție, pînă Ia 
ultimul reper și subansamblu. 
La fel va trebui să se proce
deze și în cazul propunerilor 
de depășiri ce se vor face în 
cadrul defalcării și dezbaterii 
prevederilor în întreprinderi.

Realizarea nivelului maxi
mal al planului și, eventual, 
chiar depășirea acestuia în u- 
nele sectoare impun aplicarea 
unor măsuri energice în ve
derea folosirii intensive a tu
turor capacităților noastre de 
producție. Este necesară în
cărcarea uniformă a capacită
ților în tot cursul anului. Va 
trebui înlăturată cu hotărîre 
practica dăunătoare a lucru
lui „în asalt" la sfîrșit de lu
nă și trimestru. O atenție 
deosebită trebuie acordată în
cărcării corespunzătoare a 
mașinilor-unelte. Timpul de 
folosire a mașinilor-unelte va 
trebui să fie de cel puțin 85 
la sută. Aceasta face necesar 
să se ia în continuare măsuri 
ferme pentru generalizarea 
schimbului II și extinderea 
schimbului III în toate uni
tățile. Asemenea măsuri se 
cer luate cu deosebire la 
cele două ministere construc
toare de mașini, Ia Ministerul 
Industriei Chimice, Ministerul 
Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții, De
partamentul Industriei Ali
mentare, unde indicele de u- 
tilizare a parcului de mașini- 
unelte se situează în 1972 sub 
70 la sută.

Este necesar, totodată, să se 
ia în toate unitățile de pro
ducție măsuri ferme pentru 
întreținerea mașinilor și uti
lajelor, pentru revizuirea și 
repararea lor la timp, redu- 
cîndu-se la minimum întrerupe
rile neplanificate și stagnările 
în producție. Se impune să se 
asigure buna aprovizionare cu 
piese de schimb și alte mate
riale necesare reparării și în
treținerii. curente a mașinilor 
și utilajelor. Trebuie curma
te rapid, cu toată energia, 
neajunsurile care se mai fac 
simțite în aprovizionarea cu 
piese de schimb, introducîn- 
du-se ordine în fabricarea și 
livrarea acestora. Toată pro
ducția de piese de schimb 
trebuie să fie nominalizată 
prin plan, cunoscîndu-se în 
fiecare moment atît cerințe
le, cît și cantitățile existente 
de piese de schimb pe fieca
re sortiment. Trebuie să se re
nunțe cu desăvîtșire la pla
nificarea producției de piese 
de schimb pe bază de indici 
valorici sau globali, pentru că 
dacă lipsește o piesă, oricît 
de mică sau neînsemnată în 
aparență, utilajele sau mași
nile nu pot funcționa.

Planul pe 1973 prevede să 
se realizeze o producție de 
22 miliarde lei pe seama noi
lor capacități care urmează 
să fie date în funcțiune. Este 
de înțeles că ministerele e- 
conomice și centralele indus
triale vor trebui să ia toate 
măsurile pentru a da în func
țiune la termen noile capaci
tăți, realizîndu-se, în bune 
condițiuni, rodajul mecanic și 
probele tehnologice, precum și 
pregătirea cadrelor calificate 
necesare.

Trebuie, de asemenea, să fie 
intensificate eforturile pentru 
realizarea parametrilor pro
iectați la capacitățile de pro
ducție date în funcțiune în 
ultimii ani, în conformitate cu 
prevederile planului. Anul 
1973 va. trebui să fie un an 
de cotitură în această privin
ță. Este necesar să fie luate 
măsuri energice pentru înlătu
rarea deficiențelor din acest 
an, cînd, datorită întîrzierilor 
în realizarea producției prevă
zute în proiecte, la 69 capaci
tăți s-a pierdut în primele 9 
luni o producție de 1215 mi
lioane lei.

La elaborarea planului pe 
anul 1973 s-a acordat o aten
ție mai mare corelării sarcini
lor de producție cu resursele 
materiale, asigurîndu-se condi
ții pentru aprovizionarea rit
mică a producției cu materii 
prime, materiale și semifabri
cate. Asigurarea aprovizionă
rii tehnico-materiale în anul 
1973 impune eforturi neslăbi
te pentru realizarea bazei de 
materii prime, punîndu-se mai 
bine în valoare resursele e- 
xistente în țară. Trebuie să se 
urmărească, cu mai multă fer
mitate și exigență, ca între
prinderile producătoare să-și 
respecte în întregime con
tractele, obligațiile asumate, 
livrînd la termenele stabilite, 
în cantitățile și de calitatea 
corespunzătoare, materialele și 
piesele destinate aprovizionă
rii tehnico-materiale a altor 
unități. Este necesar să se 
precizeze prin plan, în mod 
clar, atît fiecare reper ce tre
buie realizat, cî.t și întreprin
derea care urmează să execu
te reperul resDectiv.

Ritmicitatea producției de
pinde, în mare măsură, de mo
dul în care este organizată 

cooperarea între întreprinderi 
pentru livrarea de produse, 
piese și subansamble. Ministe
rele tutelare trebuie să con
troleze sistematic modul cum 
se respectă contractele econo
mice. Trebuie să ne fie clar 
că în sistemul economiei noas
tre planificate disciplina în 
respectarea obligațiilor de 
plan, contractuale, este o ne
cesitate vitală. Neîndeplinirea 
sau întîrzierile în livrarea u- 
nor produse creează greutăți 
serioase în aprovizionarea 
tehnico-materiâlă a altor uni
tăți, produc dereglări în lanț 
în întreaga economie.

îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale implică și 
eforturi sporite pentru redu
cerea normelor de consum. 
Rezultatele obținute, pînă în 
prezent, în acțiunea de revi
zuire a normelor de consum 
nu sînt pe măsura posibilități
lor. întreprinderile, centralele 
și ministerele au datoria de a 
elabora soluții care să asigure 
încadrarea normelor de con
sum în indicii prevăzuți în 
plan și chiar reducerea lor 
sub aceste prevederi. Avem 
rezerve mari de economisire 
a metalului în industria meta
lurgică. Pierderile de metal 
continuă să fie mari atît în 
procesul de laminare, cît și 
de prelucrare. Se practică li
vrări de profile care nu țin 
seama de necesitățile concre
te ale economiei, depășesc di
mensiunile cerute de industria 
prelucrătoare. Din această 
cauză, o mare parte din pro
ducția de metal se reîntoarce 
în uzinele siderurgice, Ia re
topit, sub formă de resturi, 
tăieturi sau șpan, irosindu-se 
astfel o cantitate uriașă de 
muncă, energie, cocs. Această 
stare de lucruri este inadmi
sibilă și trebuie să i se pună 
capăt fără întîrziere. Și în ra
mura prelucrării metalelor, a- 
daosurile mari duc la 'ocupa
rea inutilă a mașinilor-unelte, 
la prelungirea timpului de pre
lucrare a pieselor și suban- 
samblelor, deci nu numai că 
provoacă irosirea metalului, 
dar influențează neqativ și a- 
supra productivității muncii.
Iată de ce consider că pro
blema economisirii metalului 
trebuie să constituie un obiec
tiv central al activității minis
terelor, întreprinderilor meta
lurgice și constructoare de 
mașini. Ministerele construc
toare de mașini trebuie să a- 
jute întreprinderile în elabo
rarea unui program concret 
în această privință, care să 
devină sarcină de plan obliga
torie, a cărei îndeplinire să 
fie raportată lunar și trimes
trial, ca orice indicator de 
plan.

M-am referit la metal, dar 
trebuie să arăt că avem con
sumuri mari și în alte ramuri 
ale economiei. In industria 
chimică, de exemplu, la o se
rie de procese tehnologice se 
consumă cantități exagerate 
de substanțe chimice și de e- 
nergie; consumuri mari se 
mențin și în industria lemnu
lui, a materialelor de construc
ții și în alte sectoare.

In mod deosebit doresc să 
atrag atenția asupra consumu
lui ridicat de combustibil, fe
nomen existent în aproape 
toate ramurile economiei na
ționale. Deși față de cincinal 
prevederile pentru anul 1973 
iau în considerare economisi
rea a peste 2 milioane tone 
combustibil convențional, tre
buie spus că mai sînt încă în
semnate rezerve de reducere 
a consumurilor în acest dome
niu, atît la Ministerul Energiei 
Electrice, în ce privește creș
terea randamentului în cen
trale, cît și la consumatorii 
propriu-zișf, unde se face încă 
o risipă mare.

în vederea economisirii ma- ■ 
teriilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei, va 
trebui creată o adevărată ac
țiune de masă, cu caracter 
permanent, care să antreneze, 
alături de oamenii muncii, 
toți factorii de concepție teh
nică . și organizatorică din u- 
nitățile economice. Scopul a- 
cestei acțiuni să fie studierea 
amănunțită și elaborarea mă
surilor concrete pentru per
fecționarea tehnologiilor de 
fabricație, reproiectarea pro
duselor, folosirea înlocuitori
lor. Lupta pentru economii nu 
trebuie dusă „în general", ci 
pe baza unor planuri de mă
suri elaborate în fiecare între
prindere, pe secție, mașină și 
om. Să trecem de la lozinci 
generale despre economii la 
măsuri practice, analizîhd con
cret aceste probleme cu mun- 
cilorii, cu specialiștii, antre- 
nînd efectiv fiecare colectiv 
de muncă, fiecare om în a- 
ceastă mare acțiune de inte
res patriotic.

Una din căile importante 
pentru realizarea de economii 
o constituie strîngerea și uti
lizarea deșeurilor. Trebuie 
spus că, atît la deșeurile me
talice și lemnoase, cît și la 
alte categorii de deșeuri, cum 
sînt cele chimice, textile, hîr- 
tie, cauciuc, uleiuri minerale — 
mobilizarea resurselor este 
nesatisfăcătoare. Este necesar 
să se întreprindă acțiuni mai 
energice în această privință 
de către fiecare minister și 
județ, de către fiecare între
prindere.

în planul pe 1973, stocurile 
de materii prime și materiale 
au fost mai bine dimensiona
te, totuși trebuie acționat, în 
continuare, pentru realizarea 
unei mai judicioase structuri 
sortimentale a stocurilor po
trivit necesităților reale ale 
producției. Se impune ca Mi
nisterul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
împreună cu celelalte ministe
re, să ia măsuri pentru redu
cerea timpului de circulație a 
materiilor prime și materiale
lor și introducerea mai rapi
dă, în circuitul economic, a 
stocurilor disponibile.

Realizînd o bună aprovizio
nare tehnico-materială în toa
te ramurile de producție, vom 
putea asigura folosirea în 
condiții optime a capacități
lor de producție, a timpului 
de lucru, obținerea unei pro
ducții sporite, înfăptuirea și 
chiar depășirea prevederilor 
înscrise în planul de stat al 
anului 1973.

Stimați tovarăși,
Problema centrală a planu

lui pe 1973, ca dealtfel a în
tregului cincinal, de a cărei 
soluționare depinde accelera
rea dezvoltării economiei 
românești, o constituie îmbu
nătățirea calitativă a întregii 
activități economice, crește
rea eficienței economice în 
toate sectoarele producției 
materiale.

Pe primul plan, în fiecare 
unitate economică, în fiecare 
ramură a economiei trebuie 
pusă gospodărirea rațională, 
cu maximă eiiciență, a fon
durilor de producție — fixe și 
circulante — creșterea pro
ducției, a venitului net și a 
beneficiilor la 1 000 lei fon
duri fixe. Planul pe 1973 pre
vede sarcini deosebit de im- 
portante în acest domeniu. 
Calea principală, sigură, de 
ridicare a eficientei economice 
o constituie reducera costu
rilor de producție și a cheltu
ielilor materiale pe unitatea 
de produs. In cincinalul actual 
se prevede scăderea ponderii 
cheltuielilor materiale în pro
dusul social, de Ia 59,5 la su
tă, cît era în anul 1970, la 
54,4 la sută în anul 1975. Rea
lizarea acestei sarcini necesi
tă reducerea normelor de 
consum, reproiectarea produ
selor cu gabarite depășite, îm
bunătățirea indicilor de folo
sire a capacităților de pro
ducție, creșterea calității pro
duselor. De rezolvarea acestor 
probleme depind, în mod ho- 
tărîtor, creșterea venitului na
țional, crearea resurselor ne
cesare pentru ridicarea nive
lului de trai material și spiri
tual al întregului nostru po
por. Deși în anul 1971 și în 
perioada 1 ianuarie — 30 sep
tembrie a.c. s-au obținut pro
grese în micșorarea cheltuie
lilor materiale, totuși, rezul
tatele sînt încă departe de a 
fi satisfăcătoare. In 9 luni ale 
anului în curs, planul de eco
nomii nu a fost îndeplinit în 
industria republicană cu circa 
1 miliard lei.

Pentru anul 1973 se preve
de ca nivelul cheltuielilor la 
1 000 lei producție-marfă să 
scadă în industria republicană 
la 830 lei față de 852 lei în 
1972, ceea ce corespunde u- 
nei reduceri cu 2,6 la sută. 
Ca efect al diminuării costu
rilor de producție se planifică 
realizarea unui volum de eco
nomii de 13,5 miliarde lei, 
față de 8,1 miliarde lei cît se 
stabilise în planul cincinal. 
Pentru atingerea acestor o- 
biective se impune ca în cel 
mai scurt timp întreprinderi
le, centralele și ministerele să 
elaboreze programe de măsuri 
concrete, a căror realizare să 
fie urmărită cu maximă exi
gență încă de la începutul a- 
nului viitor.

O sarcină de cea mai mare 
importanță a noului plan este 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime, care condițio
nează, în mod hotărîtor, creș
terea eficienței economice.

Prin îmbunătățirea structu
rii sortimentale a laminatelor, 
va trebui să se asigure ca va
loarea medie pe tona de lami
nate să depășească, în anul 
viitor, 3 400 lei — dealtfel 
trebuie spus că și atît este încă 
puțin — obținîndu-se cu peste 
3 Ia sută mai mult decît se 
prevedea în cincinal. Sarcini 
importante revin în acest do
meniu și industriei construc
țiilor de mașini; valoarea pro
ducției rezultate dintr-o tonă 
de metal urmează să crească 
cu circa 14 la sută față de ți
nui în curs. Trebuie să obți
nem îmbunătățirea indicilor 
de valorificarea și în indus
tria chimică, unde, de aseme
nea, există mari posibilități 
încă neutilizate: va trebui să 
crească valoarea producției de 
fibre poliesterice obținute 
dintr-o tonă de materie pri
mă, precum și valoarea pro
ducției de p.v.c. pe tona de 
etilenă și așa mai departe. 
Este necesar să se realizeze 
produse cu un grad mai înalt 
de prelucrare în industria fo
restieră, în industria textilă, 
in toate ramurile economice.
Sporirea eficienței economice 

a producției impune scăderea 
hotărîtă a cheltuielilor ne
productive din economie — 
rebuturi, dobînzi penalizatoa
re, locații etc. al căror nivel 
este încă ridicat.

Ridicarea rentabilității este 
criteriul primordial al îmbu
nătățirii calitative a activită
ții economice. Multe sectoare 
au obținut realizări în acest 
domeniu, dar altele bat pasul 
pe loc sau chiar înregistrează 
descreșteri de rentabilitate. 
In economie există încă uni
tăți care, din cauza proastei 
gospodăriri a resurselor, lu
crează cu pierderi. Anul vii
tor va trebui să marcheze o 
îmbunătățire radicală în spo
rirea rentabilității producției 
în toate sectoarele.

O problemă esențială a creș
terii eficienței economice este 
accelerarea vitezei de rotație 
a fondurilor de producție și de 
circulație. In economia noas
tră se manifestă încă fenome
ne de imobilizare a resurselor 
materiale și financiare, în 
stocuri supranormative de ma
terii prime, de producție ne
terminată, semifabricate și 
produse finite, care la 30 sep
tembrie a.c., reprezentau pe
ste 8 miliarde lei.

Este necesar să luăm toate 
măsurile pentru a repune ra
pid în circuitul economic toa
te valorile, combătînd cu ho
tărîre orice manifestare de 
gospodărire nerațională a avu
ției naționale. In general, toa

te unitățile economico-sociale, 
ministerele, toate organizațiile 
de partid și obștești trebuie 
să acorde mai multă atenție 
cheltuielilor bugetare neeco
nomice, unde există o risipă 
deosebit de mare. Prin Buge
tul de stat și planul financiar 
pe 1973 se prevăd măsuri se
vere de economii, dar doresc1 
să menționez, în fața plenarei, 
a tuturor tovarășilor prezenți, 
că apreciez aceste măsuri în
că insuficiente și apelez la
toate organismele noastre să
acționeze cu fermitate împo
triva risipei mijloacelor mate
riale și băneșM, să închidă di
feritele portițe prin care se 
irosesc mijloacele întregului 
nostru popor și prin care u- 
nii își creează surse de veni
turi fără muncă, încâlcind ast
fel, de fapt, principiile de re
partiție ale societății noastre 
socialiste. Dar, dacă trebuie 
să-i combatem pe aceștia, tre
buie mai întîi să-i combatem 
pe aceia care le ușurează po
sibilitatea de a-și crea astfel 
de surse de venit. Va trebui, 
în mod practic, să luăm mă
suri ca nimeni, sub nici o for
mă, să nu poată realiza veni
turi decît ca rezultat al mun
cii concrete — nU pe căi o- 
colite, sub orice formă s-ar 
prezenta acestea. Aceasta es
te o problemă economică, dar 
și socială și cred că nu tre
buie să mai insist asupra ei.

Pornind de la indicațiile 
Conferinței Naționale a parti
dului privind necesitatea spo
ririi mai accentuate a produc
tivității muncii, planul pe a- 
nul 1973 prevede o creștere 
a acesteia de 9,1 la sută în 
industrie și de 7,0 la sută hi 
construcții — superioare Ritmu
rilor prevăzute în cincinal, dar 
sub posibilitățile reale de care 
dispune astăzi economia ro
mânească. In cadrul progra
mului special privind crește
rea productivității, trebuie să 
se acorde o atenție deosebi
tă măsurilor legate de extin
derea mecanizării și automati
zării proceselor de producție, 
perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, îmbunătățirea orga
nizării producției și a muncii 
în întreprinderi, în secții, la 
fiecare loc de muncă.

Trebuie rezolvată și proble
ma introducerii acordului glo
bal în construcții și în alte 
sectoare de activitate indus
trială, cu mai multă fermita
te, renunțîndu-se la tot felul 
de teorii și pretexte care pun 
piedici extinderii acestei mo
dalități de remunerație stimu
lativă. Aplicarea acordului 
global trebuie făcută diferen
țiat, în funcție de condițiile 
concrete din fiecare ramură — 
dar trebuie să stimulăm oa
menii muncii să treacă la a- 
cordul global, iar ca rezultat 
al creșterii producției fizice 
să obțină și venituri superi
oare. Aș dori să menționez că 
este necesar să nu avem tea
mă că vor fi muncitori sau in
gineri care vor obține veni
turi mai mari, dacă acestea se 
datoresc muncii. Cu toții știm 
că, pînă la urmă, există deo
sebiri fizice și intelectuale în
tre oameni, iar noi trebuie 
să-i stimulăm pe cei mai valo
roși — și nu să nivelăm prin 
tot felul de formule capacita
tea creatoare a celor ce mun
cesc. Aceasta nu este inechi
tate I Inechitate este acolo un
de unii, sub diferite pretexte, 
își însușesc în mod nejustifi
cat venituri (Aplauze prelun
gite). De exemplu, este ine
chitabil ca cineva care lu
crează într-o instituție să 
pretindă să 1 se plătească 
drept de colaborare pentru în
deplinirea obligațiilor ce-i re
vin în funcția și serviciul pe 
care îl are și pentru care es
te plătit prin salariu. Aceasta 
este inechitate 1 Dar este pe 
deplin echitabil ca cei care 
produc mai multe mașini, mai 
multe piese — într-o oră, în
tr-o zi, într-o lună — să ob
țină și venituri mai mari, ca 
rezultat al muncii lor.

In vederea creșterii produc
tivității muncii este necesar 
să fie luate măsuri concrete 
pentru dimensionarea cores
punzătoare a numărului de 
salariați. Este necesar să se 
facă o repartiție rațională a 
forței de muncă pe întreaga e- 
conomie, pentru a se lichida 
situația ca, în unele sectoare, 
să existe excedent, iar în al
tele să lipsească forța de 
muncă O atenție deosebită 
trebuie acordată definitivării 
și aplicării practice a norma
tivelor de personal tehnico- 
administrativ din centrale și 
unități industriale și de con
strucții, asigurîndu-se o pro
porție rațională a acestora în 
raport cu nevoile efective ale 
fiecărei unități, ale activității 
de producție. Și pentru că am 
mai vorbit de aceste proble
me, propun să fixăm în ho- 
tărîrea plenarei ca pînă la 
1 iunie 1973 să se realizeze a- 
ceastă sarcină.

Problema creșterii producti
vității muncii trebuie să-și 
găsească o expresie cît mai 
clară în plan, la fiecare mi
nister, în fiecare .întreprinde
re, la fiecare loc de muncă, 
clarificîndu-se ce are de făcut 
fiecare om, măsurile de me
canizare și automatizare care 
trebuie întreprinse.

Proiectul de plan prevede 
sarcini importante pe linia îm
bunătățirii calității produselor. 
Se impune ca problema cali
tății producției să constituie 
o preocupare permanentă a 
ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor, a tuturor oa
menilor muncii, asigurîndu-se 
respectarea cu strictețe a teh
nologiilor de fabricație. Nu 
trebuie să se mai accepte in
troducerea în fabricație a u- 
nor materii prime, materiale 
și produse necarespunzătoare 
din punct de vedere calitativ. 
In același 4 imp, să nu se ad
mită uvrarea către benefi
ciari a produselor de calitate 
scăzută. Trebuie lichidate nea
junsurile în asimilarea pro
duselor noi și în valorificarea 

licențelor achiziționate. Reali
zarea prevederilor planului 
tehnic pe 1973 impune ca toa
te ministerele care asimilea
ză utilaje și instalații noi, în
deosebi cele două ministere 
'constructoare de mașini, să 
programeze și să urmărească, 
pe trimestre și pe luni, exe- 

■ cutarea planului de asimilare. 
Ridicarea calității produselor 
este o problemă fundamentală 
a economiei noastre în ac
tuala etapă, în direcția căreia 
trebuie concentrate toate for
țele din întreprinderi, centra
le și ministere, din unitățile 
de cercetare și proiectare.

Obiectivele planului pe 1973 
pun sarcini de mare răspun
dere în fața cercetării științi
fice. Cercetarea pe anul 1973 
trebuie să contribuie la rezol
varea problemelor majore, cu 
caracter prioritar, ale dezvol
tării economico-sociale a țării. 
O deosebită atenție trebuie a- 
cordată atragerii de noi resur
se în circuitul economic — 
minereuri cu conținuturi mai 
sărace, banatite cuprifere, șis
turi bituminoase și altele. Un 
obiectiv esențial îl constituie, 
de asemenea, crearea de pro
duse noi în domeniul con
strucțiilor de mașini, al indus
triei chimice, precum și în 
alte ramuri, elaborarea de 
tehnologii perfecționate. In a- 
cest sens este necesar să se 
stabilească, în mod precis și 
clar, sarcinile ce revin fiecă
rei unități, fiecărui cercetător. 
Economia, societatea noastră 
au nevoie nu de literatură 
științifică în sine, ci de con
tribuții concrete la dezvolta
rea producției și creșterea e- 
ficienței economice. Acționînd 
in strînsă legătură cu cerin
țele concrete ale activității so
ciale și ale producției, cadrele 
de cercetare au datoria să 
participe la efortul general 
pentru perfecționarea și mo
dernizarea continuă a produc
ției.

Stimați tovarăși,
In agricultură, sarcinile de 

plan pentru anul 1973 prevăd 
creșteri însemnate în compa
rație cu realizările de pînă a- 
cum. Se va pune, în continua
re, accentul principal pe spo
rirea producției de cereale, 
care trebuie să ajungă la cca. 
17 milioane tone, cu un mi
lion tone mai mult decît se 
prelimina să se obțină în a- 
cest an. Cea mai mare creș
tere se prevede Ia producția 
de porumb, care trebuie să a- 
jungă în anul viitor la aproa
pe 10 milioane tone. Planul 
pe 1973 prevede, de asemenea, 
îmbunătățirea structurii cultu
rilor. Va crește ponderea 
plantelor tehnice, obținîndu-se 
atît venituri mai mari, cît și 
produse cerute de economia 
noastră și de export. Se pre
văd, de asemenea, creșteri în
semnate la producția medie și 
la preluările la fondul de stat 
la legume, cartofi, struguri și ' 
fructe.

In zootehnie, față de reali
zările din acest an, se are în 
vedere o sporire a efective
lor de animale cu peste 400 
mii la bovine, cu peste 800 
mii la porcine și circa 400 mii 
Ia ovine. Pe această bază va 
crește producția de carne, de 
lapte de vacă, de ouă, de lînă 
și altele.

Realizarea producțiilor sta
bilite impune luarea unor mă
suri energice. Este necesar ca 
în toate județele să se acțio
neze cu mai multă fermitate 
pentru aplicarea legii fondu
lui funciar, lichidîndu-se cu 
desăvîrșire risipa terenurilor 
arabile și agricole. Experiența 
din această toamnă ne-a do
vedit, încă o dată, necesitatea 
intensificării lucrărilor de de
secare, de scurgere a apelor 
și de corectare a excesului de 
umiditate, la care trebuie mo
bilizată în primul rînd popu
lația din zonele afectate. Can
titatea de îngrășăminte chimi
ce', deși se situează încă șub 
nivelul prevederilor din cinci
nal, va marca anul viitor o 
creștere simțitoare în compa
rație cu realizările actuale. E- 
forturile pentru darea în func
țiune a terenurilor irigate tre
buie să se îmbine cu exploa
tarea rațională a suprafețelor 
din toate sistemele.

Creșterea producției vege
tale cere îmbunătățirea sub
stanțială a calității semințelor 
și a materialului săditor. Deși 
s-au obținut unele progrese 
în acest domeniu, la multe 
culturi potențialul de produc
ție al semințelor este scăzut. 
Realizarea planului la legume 
impune să se asigure material 
și semințe de calitate, să se 
eșaloneze producția în corela
re cu cerințele de livrare pen
tru consum, atît în stare 
proaspătă cît și industrializa
te. Măsuri asemănătoare tre
buie luate și în viticultură și 
pomicultură, unde producțiile 
sînt incă nesatisfăcătoare în 
raport cu eforturile materiale 
făcute de stat.

O atenție deosebită trebuie 
acordată folosirii raționale a 
parcului de tractoare și ma
șini agricole, întreținerii și 
exploatării acestuia. Ministe
rul Agriculturii și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele vor trebui să 
acționeze cu mai multă hotă
rîre în vederea asigurării ma
șinilor necesare mecanizării 
lucrărilor din legumicultură, 
pomicultură și viticultură, a 
celor de recoltare a nutrețu
rilor și de mecanizare a lu
crărilor din zootehnie.

In creșterea animalelor, e- 
forturile principale trebuie în
dreptate spre îmbunătățirea 
substanțială a reproducției. In 
același timp, este necesară o 
furajare mai rațională a ani
malelor și îngrășarea întregu
lui efectiv destinat livrărilor 
la greutățile medii prevăzute 
în plan. Se impune o schim
bare a mentalității că bovine
le pot fi crescute numai în 
grajduri mari care, în practi
că, măresc costurile de pro
ducție. Trebuie larg promova
tă experiența de sute de ani 

a țărănimii noastre privind 
creșterea bovinelor și ovine
lor pe pășuni bine organizate, 
unde animalul se'dezvoltă bi
ne, iar furajarea este mult 
mai ieftină.

•Producția vegetală și anima
lă prevăzută pe 1973 trebuie 
obținută cu costuri mai scă
zute, în condițiile unei pro
ductivități ridicate a muncii și 
a unei eficiente economice co
respunzătoare. Experiența mul
tor unități cooperatiste din 
agricultură confirmă întru to
tul justețea măsurilor inițiate 
de conducerea partidului pri
vind cointeresarea membrilor 
cooperatori și, în mod deose
bit, introducerea acordului 
globai. Efectele deosebit de 
pozitive din acest an, și în
deosebi cele înregistrate la 
cultura porumbului, impun ca, 
pe baza experienței dobîndite, 
să se extindă acordul global 
și în celelalte ramuri — în le
gumicultură, viticultură, pomi
cultură, creșterea animalelor 
— folosindu-se forme specifi
ce sectoarelor și unităților în 
care .se aplică.

Utilizînd mai bine baza ma
terială de care dispune, expe
riența înaintată dobîndită de 
o serie de unități, lucrători și 
specialiști, agricultura își va 
putea pune în valoare marile 
rezerve de care dispune pen
tru creșterea randamentelor 
la hectar și pe cap de animal, 
pentru sporirea și ieftinirea 
producțiilor, în vederea îmbu
nătățirii continue a aprovizio
nării populației cu produse a- 
groalimentare.

Stimați tovarăși,
Proiectul de plan pe 1973 

prevede realizarea unui vo
lum de investiții de 93,8 mi
liarde lei. Planul prevede con
centrarea resurselor materia
le, financiare și de forță de 
muncă, asupra principalelor 
obiective menite să determine 
dezvoltarea și modernizarea e- 
conomiei naționale.

Comparativ cu a-nul 1972, 
cînd prin plan a fost prevăzu
tă începerea execuției a 345 
obiective principale, în 1973 
se prevede începerea execu
ției pentru 215 obiective. Prin 
aceasta se înlătură efectele 
negative ale dispersării con
strucțiilor, care generează 
cheltuieli neeconomice, risipă 
de materiale și forță de mun
că, imobilizarea fondurilor pe 
o durată lungă.

Planul pe 1973 prevede îm
bunătățirea, în continuare, a 
indicatorilor de eficientă a in
vestițiilor. Toate eforturile 
trebuie concentrate spre rea
lizarea și punerea' în funcțiu
ne, la termenele planificate, a 
investițiilor cu caracter pro
ductiv. Avem în vedere, de a- 
semenea, continuarea realiză
rii construcțiilor de locuințe, 
spitale, școli, creșe și cămi
ne. Paralel, trebuie luate mă
suri pentru sistarea imediată 
a lucrărilor cu caracter nepro
ductiv, punîndu-se capăt cu 
ho-tărîre totodată construcții
lor supradimensionate de ori
ce fel.

Pentru asigurarea discipli
nei de plan în domeniu] in
vestițiilor, este necesară pre
gătirea temeinică a condițiilor 
de execuție a lucrărilor, asi
gurarea documentațiilor teh- 
nico-economice din timp, con
tractarea la vreme a utilaje
lor din tară și din import, 
buna organizare și dotarea 
corespunzătoare a șantierelor 
de construcții. Va trebui asi
gurată, de asemenea, eșalona
rea pe trimestre a punerii în 
funcțiune a capacităților de 
producție, evitarea concentră
rii. unui volum mare de mon
taj și probe tehnologice în 
ultimul trimestru al anului.

Trebuie spus că ritmul de 
creștere a productivității mun
cii în construcții este încă re
dus. Este necesar să luăm a- 
semenea măsuri încît să asi
gurăm dublarea productivității 
în următorii 4-5 ani printr-o 
organizare superioară a mun
cii, prin mecanizarea mai in
tensă a lucrărilor, prin întări
rea disciplinei în producție.

O situație nemultumitoare 
prezintă încă consumurile de 
materiale în construcții. Nu e- 
xistă o suficientă conlucrare 
între proiectanți, constructori 
și beneficiari în stabilirea u- 
nor soluții constructive cît 
mai economice. Este necesar 
să se realizeze o unitate strîn
să a tuturor factorilor intere
sați în organizarea și contro
lul activității de proiectare și 
execuție. Am în vedere crea
rea unui organism unic, cu a- 
tribuții precise în domeniul 
directivării, al normării și 
controlului activității de pro
iectare și construcții. Minis
terul Construcțiilor Industria
le, împreună cu celelalte mi
nistere și organe tutelare de 
organizații de proiectare tre
buie să ia măsuri de revizui
re în cel mai scurt timp a tu
turor normelor și normative
lor învechite care generează 
risipă de materiale de con
strucții.

Organizațiile de construcții- 
montaj vor trebui să ia mă
suri hotărîte pentru folosirea 
cît mai judicioasă a parcului 
de mașini și utilaje, în princi
pal prin mărirea numărului de 
schimburi, să acorde o atenție 
deosebită întreținerii și repa
rării acestor utilaje.

Eliminarea neajunsurilor e- 
xistente în activitatea de con
strucții va asigura realizarea 
planului de investiții în con
diții de eficiență sporită, pre
cum și intrarea în producție a 
noilor capacități la termenele 
prevăzute în planul de stat.

Tovarăși,
. Dezvoltarea în continuare, 
în ritmuri înalte, a economiei 
impune sporirea în 1973 a 
locurilor de muncă și mărirea 
ponderii populației ocupate în 
ramurile neagricole, îndeosebi 
în industrie. îndeplinirea în 
bune condiții a planului pe 
1973 cere, de asemenea, asigu
rarea cu cadre calificate a 
noilor obiective ce vor intra 
în funcțiune, precum și gene
ralizarea schimbului II și in
troducerea ' și extinderea 

schimbului III. Iu acest scop, 
s-a prevăzut un număr supli
mentai1 de circa 280 mii mun
citori calificați. Totodată, vor 
fi încadrați în unitățile econo
mice un număr de aproape 23 
mii absolvenți ai învățămîn- 
tului superior, din care peste 
11 mii ingineri, subingineri și 
economiști.

Doresc și cu acest prilej să 
atrag atenția că trebuie să ne 
preocupăm cu toată răspunde
rea de asigurarea și califica
rea forței de muncă. Va tre
bui să se ia măsuri concrete 
— pe întreprinderi, orașe, ju
dețe, pentru recrutarea și 
pregătirea forței de muncă, 
întreprinderile, comitetele ju
dețene de partid nu trebuie 
șă aștepte să se rezolve de la 
București problemele forței de 
muncă. Ele au datoria să sta
bilească măsurile corespunză
toare în acest scop, în con
formitate cu prevederile pla
nului, cu perspectiva de dez
voltare a județului, a unități
lor respective. Pentru meserii
le de mai mare complexitate, 
trebuie sporită preocuparea 
pentru recrutarea și pregăti
rea tinerilor. Este, de aseme
nea, necesar să fie atrase, în
tr-o proporție mai mare, fe
meile, în special tinerele ab
solvente ale învătămîntului de 
cultură generală, în activități 
economice și sociale. Este ne
cesar ca ministerele să ia în 
continuare măsuri de transfe
rare sau detașare de la alte 
unități a cadrelor absolut ne
cesare bunei funcționări a noi
lor întreprinderi.

Trebuie să se înțeleagă că 
pregătirea cadrelor reprezintă 
o parte importantă, esențială 
a planului general de dezvol
tare economico-socială a țării.

Stimați tovarăși,
Dezvoltînd în ritm susținut 

economia, lărgind și diversi- 
ficînd producția de bunuri ma
teriale, România extinde con
tinuu relațiile sale cu celelal
te state, ia parte activă Ia 
schimbul mondial de valori, 
la diviziunea internațională a 
muncii. Promovăm, după cum 
cunoașteți, relații largi cu ță
rile socialiste membre ale 
C.A.E.R., în cadrul Programu
lui complex adoptat anul tre
cut, întărim și dezvoltăm le
găturile noastre economice și 
cooperarea tehnico-științifică 
cu toate țările socialiste. In 
spiritul coexistenței pașnice, 
acționăm pentru intensifica
rea relațiilor cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza depli
nei egalități în drepturi și a 
avantajului, reciproc.

Proiectul de plan pe anul 
1973 prevede intensificarea în 
continuare a comerțului nos
tru exterior, creșterea în ritm 
înalt a schimburilor comercia
le și extinderea cooperării cu 
alte state. Volumul comerțu
lui exterior va fi în 1973 cu 
21,5 la sută mai mare ca în 
1972. Se prevede îmbunătăți
rea în continuare a structurii 
pe mărfuri a exportului și im
portului, precum și extinderea 
ariei geografice a schimburi
lor comerciale.

Exportul — principală sursă 
de încasări valutare — va a- 
tinge în 1973 un volum de a- 
proa.pe 19 miliarde lei valută, 
prezentînd o creștere de pests 
27 la sută față de anul 1972. 
Sporuri importante vor avea 
loc la produsele cu grad ridi
cat de prelucrare, cum sînt 
mașinile și utilajele, produse
le chimice, produse ale indus
triei ușoare, ale industriei 
lemnului și materialelor de 
construcții. Se impun măsuri 
hotărite pentru îmbunătățirea 
ritmicității livrărilor la export 
și respectarea cu strictețe a 
condițiilor contractuale.

Din punct de vedere fizic, 
prevederile de export pe anul 
următor pot fi considerate co
respunzătoare. Sînt însă ca
zuri cînd unele cereri supli
mentare nu se onorează, pe 
motiv că nu sînt cuprinse în 
plan. Dacă într-un domeniu 
sau altul se vor ivi asemenea 
cereri, ele nu trebuie refuza
te. Ministerul Comerțului Ex
terior, întreprinderile de co
merț exterior au datoria . să 
informeze Consiliul de Miniș
tri spre a se examina posi
bilitățile de suplimentare a 
exportului în sectorul res
pectiv.

Problema principală în do
meniul exportului este, în 
momentul de față, problema 
prețurilor. Există încă mari 
decalaje între prețurile cu 
care importăm și prețurile cu 
care vindem. La un șir de 
produse, între costul materiei 
prime și al materialelor im
portate și prețul produsului 
finit există un raport negativ. 
La cîteva zeci de produse, 
cursul de revenire este nefa
vorabil. Este de înțeles că o 
asemenea situație nu poate fi 
acceptată și trebuie lichidată 
cu desăvîrșire. Comitetul Cen
tral a trasat mai de mult sar
cina îmbunătățirii valorificării 
producției românești la ex
port ; s-a făcut puțin încă în 
această direcție. La volumul 
de export prevăzut în anul 
viitor, creșterea valorificării 
cu numai 5 la sută va aduce 
circa 900 milioane lei valută 
în plus. Aceasta nu trebuie 
privită ca o problemă de 
perspectivă, ci ca o sarcină 
imediată, ce trebuie realizată 
în anul viitor. Continuă să e- 
xiste încă întreprinderi și 
centrale care nu știu- cît pri
mesc pe produsul pe care-1 fa
brică, care nu înțeleg că a- 
ceasta este una din obligați
ile lor zilnice, permanente. 
Nu producem de dragul pro
ducției, ci pentru a satisface 
nevoile societății, pentru va
lorificarea corespunzătoare a 
rezultatelor muncii noastre în 
scopul creșterii avuției națio
nale și ridicării bunăstării po
porului. Nu s-a transpus încă 
pe deplin în viață Legea co
merțului exterior care prevede 
ca rezultatele economico-fi- 
nanciare ale întreprinderilor 
să depindă nemijlocit — pe 
baza unui coeficient fix de 
transformare a valutei străine 

în lei — de prețurile obținu
te pe piața externă. Incepînd 
cu 1973 va trebui să asigu
răm aplicarea cu fermitate a 
prevederilor legii. Sînt și con
ducători de unități economice, 
de centrale, chiar miniștri și. 
miniștri adjuncți, care, în loc 
să lupte pentru preturi cît 
mai mari la export, se preo
cupă ca în plan să se preva
dă prețuri cît mai mici. A- 
ceastă stare de lucruri nega
tive trebuie lichidată neîntîr- 
ziat. Nu putem accepta ca o 
parte a venitului national să 
plece în străinătate pe calea 
exportului. Aceasta nu poate 
avea decît urmări negative a- 
supra dezvoltării tării, asupra 
nivelului general de trai al po
porului. Ministerul Comerțului 
Exterior, celelalte ministere, 
precum și întreprinderile ex
portatoare trebuie să înțeleagă 
că au datoria de onoare, pa
triotică,' de a asigura crește
rea rentabilității vînzării pro
duselor romanești pe piața 
străină.

O problemă deosebită pen
tru echilibrul balanței de plăti 
externe o constituie gospodă
rirea cît mai judicioasă a fon
durilor valutare alocate pen
tru importuri. Potrivit pre
vederilor planului pe 1973, 
volumul importurilor urmează 
să crească cu 15,6 la sută. Es
te necesar ca importurile să 
fie. limitate la strictul necesar, 
valorificînd la maximum posi
bilitățile interne. Planul de 
import trebuie să fie întocmit 
în întreprinderi, analizîndu-se 
în fiecare secție, împreună cu 
muncitorii, ce este absolut ne
cesar să se importe și cum 
se poate acționa pentru înlo
cuirea produselor de import, 
pentru economisirea fondurilor 
valutare. In mod deosebit tre
buie reanalizat importul de
partamental, din care o par
te este nenominalizat. Ince- 
pînd din anul 1973 întregul 
import nenominalizat va tre
ce în rezerva Consiliului de 
Miniștri, urmînd să ifie folo
sit numai pe baza unor docu
mentări concrete. Consider că 
printr-o valorificare mai bună 
a mărfurilor românești la ex
port și prin adoptarea de mă
suri- hotărîte pentru deducerea 
importurilor putem aîsigura o 
reducere a cheltuielilor valu
tare pentru 1973. In felul a- 
cesta, vom realiza sarcinile 
stabilite de Conferința Națio
nală a partidului plivind e- 
chilibrarea balanței Ide plăti 
în cursul anilor 1973-1974.

In vederea dezvolțării în 
continuare a activității de co
merț exterior, vor trebui-' lua
te unele măsuri destinate să 
asigure echilibrul schimburilor 
noastre economice cu diferite 
state, între care un rol im
portant va avea Introducerea 
tarifului vamal. Tarifele va
male ce urmează a fi aplica
te mărfurilor importate vor 
fi suportate din fodul de be
neficii ce rămîne la dispoziția 
unităților economice. Tariful 
vamal va fi stabilit diferen
țiat, pe categorii de mărfuri 
și pe țări, în așa fel încît să 
fie promovate în mod cores
punzător interesele noastre e- 
conomice. In cazurile '• cînd în
tre statul român și uri alt stat 
au fost încheiate sau se vor 
încheia convenții prin care 
tara noastră beneficiază de a- 
numite înlesniri în schimburi
le comerciale, Consiliul de 
Stat sau Consiliul de Miniștri 
vor putea acorda înlesniri va
male, pe bază de reciprocitate.

Cooperarea economică și 
tehnico-științifică se impune 
din ce în ce mai mult ca for
mă superioară de participare 
a tării noastre la diviziunea 
internațională a muncii. Pla
nul pe anul 1973 conține une
le prevederi pentru extinde
rea acțiunilor de cooperare în 
industria construcțiilor de 
mașini, industriile chimică, n- 
șoară, în cercetarea tehnico- 
științifică, precum și în alte 
domenii. Se află în curs de 
tratare înființarea de noi so
cietăți mixte de producție și 
comerciale. Cu toate acestea, 
în organizarea acțiunilor de 
cooperare există încă ne
ajunsuri, în special lipsă de 
operativitate și de finalizare. 
Ministerele economice, Comi
sia guvernamentală de cola
borare și cooperare, Ministe
rul Comerțului Exterior tre
buie șă manifeste mai multă 
inițiativă și mai mult spirit 
practic în concretizarea ac
țiunilor. O contribuție sporită 
la dezvoltarea relațiilor eco
nomice ale țării este chemat 
să aducă Ministerul Afaceri- 
l°r Externe și, în același timp, 
misiunile noastre din străină
tate. Paralel cu extinderea re
lațiilor politice cu alte state, 
acestea trebuie să asigure in
tensificarea schimburilor co
merciale, a cooperării econo
mice și tehnico-științifice cu 
țările respective.

Numaj rezolvînd în mod co
respunzător aceste probleme 
esențiale ale comerțului exte
rior vom putea asigura echili
brarea balanței de plăți ex
terne, crearea condițiilor pen
tru o participare mai intensă 
Și eficientă a României la 
schimburile economice mon
diale.

Tovarăși,
Dl>Pă cum vă este cunoscut, 

partidul și statul subordonea
ză întreaga dezvoltare a pro
ducției materiale telului su
prem al societății socialiste 
pe care o făurim — ridicarea 
continuă a bunăstării și civi
lizației întregului popor. Rea
lizarea sarcinilor maximale 
ale planului pe anul 1973 
creează condiții pentru o creș
tere a nivelului de trai mai 
mare decît s-a prevăzut ini
țial în cincinal. Astfel, venitu
rile bănești totale ale popu
lației din sectorul socialist 

(Continuare în pag. a 3-aJ
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vor spori în anul 1973 cu pe
ste 18 miliarde lei fată de ci
nul 1972, deci cu 3,3 miliarde 
Iei mai mult decît în prevede
rile cincinalului. In cadrul <j- 
cestei creșteri, veniturile bă- 
nești ale salariaților sporesc 
cu 11,5 miliarde lei, datorită 
atît creșterii salariului mediu, 
cit și sporirii numărului locu
rilor de muncă — cu 90 mii 
peste prevederile cincinalului. 
Peste 4,3 miliarde lei repre
zintă majorarea salariilor mici, 
precum și îmbunătățirea sala
riilor în cursul anului viitor 
la celelalte categorii do an
gajați. Veniturile reale ale 
țărănimii vor însuma în 1973 
peste 44. miliarde lei, reve
nind pe o persoană 900 lei lu
nar, cu peste 7 la sută mai 
mult decît în acest an.

Trebuie să menționez că 
indicele general al prețurilor 
pe primii doi ani ai cincina
lului este de 100,3 la sută ; se 
poate spune că, practic, s-a 
menținut la același nivel. 
Este bine să subliniem acest 
lucru, naai cu seamă dacă a- 
vem în vedere că, în aproape 
toate țările din lume, asistăm 
la o creștere importantă a 
preturilor. Menținerea indi
celui general de prețuri la un 
nivel scăzut este rezultatul ac
tivității generale de dezvolta
re economică a țării noastre, 
dovedește superioritatea eco
nomiei noastre planificate, re
levă faptul că partidul și 
statul nostru acordă o atenție 
deosebită aplicării creatoare 
în viață a principiilor și legi
tăților generale ale construi
rii și dezvoltării noii orînduirj 
sociale.

Preocupîndu-se de creșterea 
veniturilor oamenilor muncii, 
de îmbunătățirea cointeresă
rii materiale corespunzător • 
principiilor socialiste de re
tribuție, partidul nostru ve
ghează, totodată, ca, în spiri
tul eticii și echității socialis
te, să fie lichidată obținerea 
de venituri fără muncă, pe 
căi ilicite, în dauna interese
lor generale ale oamenilor 
muncii, să fie combătute ma
nifestările de parazitism, ten
dința de a trăi pe seama se
menilor, a societății.

Potrivit prevederilor înscrise 
în planul pe 1973, populația 
va beneficia și de importante 
fonduri social-culturale. Pen
tru acțiunile social-culturale, 
de la bugetul statului s-a pre
văzut pentru anul viitor chel
tuirea a circa 45,3 miliarde 
lei, cu 12,9 la sută mai mult 
decît în anul' precedent și de 
peste 2 ori mai mult decît în 
anul 1966. Sporul de venituri 
de care vor beneficia sălaria- 
ții în anul 1973 pe această 
cale reprezintă circa 25 la su
tă din veniturile lor obținute 
din muncă, iar la țărani — 
circa 16 la sută.

Anul viitor, pensionarii vor 
beneficia de venituri supli
mentare de aproape 2 miliar
de lei. Fondul total de pensii 
va crește cu peste 24 la su
tă față de 1972.

Eforturile statului pentru 
creșterea nivelului de trai al 
populației se reflectă și în 
prevederile privind sporirea 
desfacerilor de mărfuri, a vo
lumului prestațiilor de servi
cii, a numărului de locuințe, 
precum și în dezvoltarea ba
zei materiale a învățămîntu- 
lui, ocrotirii sănătății, cultu
rii. Pentru îmbunătățirea a- 
provizionării populației, s-a 
prevăzut creșterea livrărilor 
către fondul pieței, față de 
1972, cu 8,8 la sută lă lapte 
și produse din lapte, cu 23,5 
la sută la pește, cu 14 la su
lă Ia ouă, cu 6,2 la sută la 
ulei comestibil, cu circa 5 la 
sută la carne și produse din 
carne, cu aproape 9 la sută 
la confecții, cu 14,8 la sută 
la încălțăminte. Acest volum 
sporit al desfacerilor impune 
Ministerului Comerțului In
terior, organelor centrale cu 
activitate comercială să ia 
măsuri pentru buna gospodă
rire și repartizarea judicioasă 
a fondurilor de marfă pe teri
toriu, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de igienă și ser
vire a cumpărătorilor — de 
Ia care nu trebuie admisă nici 
o concesie. Prestările de ser
vicii pentru populație însu
mează în anul 1973 aproape 
23 miliarde lei, cu 13,7 la su
tă mai mult față de 1972. Es
te necesar să se ia măsuri 
pentru diversificarea largă a 
gamei de servicii, pentru spo
rirea operativității și prompti
tudinii în servirea cetățenilor, 
pentru imprimarea unui înalt 
spirit de răspundere față de 
calitatea lucrărilor efectuate, 
combătîndu-se cu energie dez
ordinea și tendințele de spe
culă ale unor lucrători din a- 
cest sector.

In anul 1973, se prevede 
construirea de către stat a u- 
nui număr de 111 mii a- 
partamente, cu circa 11 mii 
mai mult decît era prevăzut 
inițial în cincinal. Incepînd 
cu anul 1973, prin alocarea u- 
nor fonduri suplimentare, se 
ya îmbunătăți confortul noilor 
locuințe, astfel îneît aparta
mentele de categoriile I și II 
să reprezinte circa 70 la su
tă, față de 46 la sută cît era 
prevăzut în cincinal. Pentru o 
justă repartizare a noilor lo
cuințe, se va extinde nomina
lizarea apartamentelor pe în
treprinderi industriale și mari 
șantiere, îndeosebi pentru u- 
nitățile ce se află în con
strucție. Comitetele executive 
ale consiliilor populare tre
buie să concentreze eforturi
le în vederea realizării inte
grale a planului de construc
ții de locuințe pe anul 1973. 
Trebuie, de asemenea, asigu
rată construirea noilor săli de 
clasă, laboratoare, ateliere- 
școală, internate și cămine 
studențești, precum și a uni

tăților sanitare. Pentru ai.veni 
în ajutorul femeilor care lu
crează îu producție, planul pe 
1.973 prevede- sporirea cu 
12 800 a locurilor în creșe și 
cu 11 8Q0 în grădinițele de 
copii.

Toate. prevederile social- 
culturale ale planului pe 1973 
trebuie transpuse în viață cu 
fermitate, asigurîndu-se astfel 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru de ridicare 
neîncetată a nivelului de via
tă al oamenilor muncii, de 
făurire a bunăstării și ferici
rii întregului popor.

Tovarăși,

Partidul nostru acționează 
cu consecventă pentru a asi
gura ca planificarea, întreaga 
activitate de conducere și or
ganizare a economiei să se 
realizeze cu participarea ne
mijlocită a clasei muncitoare, 
a maselor largi de oameni ai 
muncii. In acest sens, au fost 
luate, după cîfe știți, un șir 
de măsuri. Legile supuse dez
baterii plenarei și care ur
mează a fi adoptate de Marea 
Adunare Națională vor acțio
na in acest scop. De aseme
nea, sînt în curs de definiti
vare o serie de alte măsuri în 
spiritul hotărîrilor Conferin
ței Naționale din vara aces
tui an.

Pe baza propunerilor făcute 
de unii prim-secretari la con
sfătuirea din septembrie, Co
mitetul Executiv propune a- 
doptarea unor măsuri cu pri
vire la mai buna repartizare 
a muncii în cadrul comitetelor 
județene și al consiliilor popu
lare județene. Acestea se refe
ră Ia faptul că, în viftor, se
cretarii cu problemele econo
mice vor îndeplini și funcția 
de vicepreședinți ai consili
ilor populare județene, putînd 
în felul acesta coordona mai 
bine problemele ce le stau în 
atenție. Această măsură este 
cu atît mai indicată, cu cît 
în următoarele . cîteva săptă- 
mîni se vor crea și noile or
gane de planificare teritoria
le, ca organe de stat, care 
vor trebui să fie îndrumate 
de comitetele județene de par
tid și de consiliile populare 
județene. Urmează să se a- 
dopte, de asemenea, legea pri
vind controlul economico-so- 
cial, care va da atribuții noi 
comisiilor economice și Con
siliului Economic, inclusiv 
dreptul. de a aplica măsuri și 
sancțiuni. Aceasta impune 
să existe răspunderea depli
nă și pe linie de partid și pe 
linie de stat. Iată de ce am 
găsit logică propunerea făcu
tă de primii-secretari și am 
hotărît să o supunem aprobă
rii plenarei. .

A doua propuneîe'7§e refe
ră la faptul că secretarii cu 
problemele de propagandă ur
mează să devină, de aseme
nea, și vicepreședinți ai con
siliilor populare județene, în- 
drumînd direct și activitatea 
de învățămînt și cultură din 
întreg județul, avînd • deci 
dreptul nu numai de a da în
drumări generale, abstracte, 
ci și de a lua măsuri con
crete pentru buna desfășura
re, în spirit unitar, a acestei 
activități.

Considerăm că prin aceste 
măsuri — care se vor extin
de și la municipii și la orașe 
— se va îmbunătăți munca 
comitetelor județene de partid 
și a consiliilor populare jude
țene, se va asigura o unitate 
mai deplină a . conducerii. A- 
ceasta va contribui la crește
rea rolului conducător al par
tidului în domeniile respecti
ve de activitate.

Avem, de asemenea, în ve
dere coordonarea de către 
Comitetul Central și de către 
Secretariatul C.C., precum și 
de către secretariatele comite
telor județene a ' activității de 
control pe linie dp partid și 
de stat, eliminîndu-se supra
punerile existente astăzi în a- 
cest domeniu. Deocamdată, se 
va menține aparatul de con ■ 
trol și Ia comitetele de partid 
și Ia consiliile județene, ui
mind ca — pe baza practici' 
activității comune de coordo
nare ce se va desfășura — să 
tragem concluzii, după un a- 
numit timp, stabilind atunci 
dacă îl vom menține în forma 
actuală sau îl vom unifica și 
organizatoric; vom vedea ca 
va spune în această privință 
experiența.

Comitetul Executiv propune, 
totodată, plenarei Comitetului 
Central un șir de noi măsuri 
menite să ofere un cadru or
ganizatoric mai bun activită-, 
ții comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii din între
prinderi, creșterii inițiativei 
și răspunderii maselor de oa
meni ai muncii în conducerea 
unităților respective.

Considerăm că aceste mă- 
,'suri vor exercita o influență 
pozitivă, vor spori eficiența 
activității comitetelor și con
siliilor oamenilor muncii din 
întreprinderi, vor duce la dez
voltarea democrației socialis
te, a participării oamenilor 
muncii Ia conducerea socie
tății.

Avem în vedere ca în în
treprinderile industriale, de 
transport și construcții, în 
întreprinderile agricole de stat 
și de mecanizare a agricultu
rii, precum și în institutele de 
proiectări și cercetări să se 
organizeze consilii și comisii 
pe domenii, care vor funcțio
na pe lîngă comitetele oame
nilor muncii și sub îndruma
rea organizațiilor de partid 
din aceste unități.

Astfel, se vor crea consilii 
de control muncitoresc, comi
sii pentru problemele de or
ganizare a producției și a 
muncii, comisii pentru econo
mii și buna gospodărire a u- 
nităților economice, comisii 
pentru mecanizarea și automa
tizarea producției, comisii 
pentru calitatea producției, 
iar la întreprinderile care au 
activități de comerț exterior, 

comisii pentru problemele de 
export-import și la întreprin
derile care vor avea plan de 
dezvoltare și de investiții,-co
misii pentru problemele de in
vestiții și dezvoltare.

Comitetele și consiliile oa
menilor muncii, do comun a- 
cord cu organizațiile de par
tid, vor putea organiza, în 
măsura în care va fi necesar, 
și alte comisii. In consiliile 
pentru controlul muncitoresc 
și comisiile pe domenii de ac
tivitate vor fi cuprinși mun
citori de înaltă calificare și 
cu experiență îndelungată în 
producție, cei mai buni ingi
neri, tehnicieni, economiști și 
alte cadre de specialitate.

Toate aceste consilii și co
misii vor participa direct la 
soluționarea problemelor ac
tivității economice și sociale 
a întreprinderilor, realizării 
indicatorilor planului de pro
ducție, folosirii capacităților 
de producție, ridicării calită
ții produselor, respectării teh
nologiilor de fabricație. Con
siliile și comisiile muncitorești 
vor acționa pentru dezvolta
rea unei atitudini înaintate 
față de muncă, pentru stimu- ' 
larea inițiativelor creatoare ale 
oamenilor muncii în îndepli
nirea sarcinilor economice și 
sociale, precum și pentru com
baterea manifestărilor de ne
păsare, neglijență și lipsă de 
răspundere. Totodată, acestea 
vor urmări respectarea nor
melor privind protecția și 
igiena muncii, întărirea disci
plinei în producție, relațiile 
de muncă, precum și orice alte 
probleme care privesc condi
țiile de muncă din unitatea 
respectivă. Consiliile și comi
siile de care am vorbit se vor 
sprijini în întreaga lor activi
tate pe participarea largă a 
maselor de oameni ai muncii 
și vor desfășura o activitate 
permanentă, pe bază de pro
gram de lucru, acordînd un 
sprijin efectiv organelor co
lective în conducerea eficien
tă a activității economice și 
sociale. In acest fel, comite
tele și consiliile oamenilor 
muncii vor dispune de forme 
organizatorice corespunzătoa
re studierii’ mai atente și so
luționării problemelor din di
ferite domenii de activitate, 
cu participarea largă a mase
lor de oameni ai muncii. Con
sider că adoptarea acestor 
măsuri va avea o influență 
pozitivă asupra dezvoltării de
mocrației muncitorești, a de
mocrației noastre socialiste, 
în general asupra întăririi le
găturilor partidului cu mase
le de oameni ai muncii, asu
pra creșterii rolului său con
ducător în toate domeniile de 
activitate.

Tovarăși,

Realizarea prevederilor în
scrise în planul de stat pe 
1973, ridicarea pe un plan su
perior a activității în toate 
compartimentele vieții noastre 
economice pun sarcini de ma
re răspundere în fața organe
lor și organizațiilor de partid, 
fac necesară întărirea, în con
tinuare, a rolului lor condu
cător în orientarea și organi
zarea activității din economie, 
în unirea și mobilizarea tutu
ror forțelor poporului, a ener
giilor și elanului oamenilor 
muncii într-o direcție unică 
— creșterea avuției naționa
le, înfăptuirea programului 
.partidului, înflorirea patriei 
noastre socialiste.

întreg ansamblul probleme
lor economice la care1 m-am 
referit trebuie să facă obiec
tul unor analize aprofundate, 
concrete, din partea fiecărei 
organizații de partid care lu
crează în industrie, agricultu
ră, transporturi, cercetare, co
merț etc. — soluționarea lor 
constituind conținutul princi
pal al întregii lor activități 
politice și organizatorice. Cri
teriul de bază după care tre
buie apreciată calitatea și e- 
ficacilatea muncii desfășurate 
de organizațiile de- partid din 
economie, din toate sectoarele 
de activitate îl constituie re
zultatele concrete .obținute de 
colectivele respective în în
deplinirea sarcinilor ce le re
vin in creșterea producției și 
a productivității muncii, în 
reducerea cheltuielilor mate
riale, în realizarea obligațiilor 
de export — într-un. cuvînț 
în creșterea eficienței întregii 
activități. Trebuie creat pre
tutindeni un puternic curent 
de opinie în vederea intensi
ficării luptei pentru economii 
în toate sectoarele de pro
ducție, pentru fructificarea la 
maximum a resurselor econo
miei noastre naționale. In toa
te întreprinderile și unitățile 
economice, organizațiile de 
partid trebuie să militeze pen
tru a se crea condiții ca oame
nii muncii să-și poată mani
festa din plin drepturile și 
obligațiile ce decurg din du- 
blg lor calitate de proprietari 
ai mijloacelor de producție și 
de' producători, pârticipînd 
activ, cu spirit de (inițiativă 
și răspundere, Ia întreaga or
ganizare și conducere a acti
vității. Fiecare organizație de 
partid, fiecare comunist poar
tă răspunderea pentru felul în 
care unitatea din card face 
parte își îndeplinește planul, 
contribuie la înfăptuirea poli
ticii generale a partidului, la 
dezvoltarea economico-socială 
a țării. Trebuie să fie clar că 
rolul conducător al partidului 
riu este o noțiune Abstractă, 
ci o realitate vie care se ex
primă în modul în care or
ganele și organizațiile sale, 
fiecare comunist acționează 
pentru unirea eforturilor oa
menilor muncii, pentru solu
tionarea cu succes a tuturor 
problemelor pe care le ridi
că activitatea practică, con
cretă pentru construirea so
cietății socialiste.

Doresc, încă o dată, să men
ționez că Comitetul Central 
dă o înaltă apreciere muncii 
depuse de organele și organi

zațiile de partid județene, o- 
rășenești și comunale, din în
treprinderi și instituții. Fără 
îndoială, succesele pe care 
le-am obținut sînt în măsură 
însemnată rodul muncii co
muniștilor, al organizațiilor de 
partid, al exercitării juste de 
către partidul nostru, în an
samblu, a rolului conducător 
în toate sectoarele operei de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Comitetelor județene, muni
cipale și orășenești’ le revin 
răspunderi tot mai mari în 
viitor. îmi exprim încrederea 
că ele vor lua măsurile ne
cesare pentru a lichida ne
ajunsurile care se mai.'mani
festă într-un loc sau altul, 
pentru a un-i toate forțele or
ganizațiilor de partid în ve
derea ridicării activității ge
nerale a partidului la nivelul 
cerințelor actuale ale dezvol
tării rapide a țării noastre. 
Este de înțeles că organele și 
organizațiile de partid își vor 
putea îndeplini, în condițiuni 
mai bune, marile îndatoriri ce 
le revin, numai în măsura în 
care vor adînci și dezvolta 
democrația de partid, vor asi
gura participarea largă a co
muniștilor la activitatea de 
partid, vor acționa pentru u- 
nirea eforturilor clasei mun
citoare, țărănimii, intelectuali
tății, ale tuturor oamenilor 
muncii, în . înfăptuirea politi
cii interne și externe a parti
dului. Sînt convins că organi
zațiile noastre de partid își 
vor îndeplini cu cinste aceste 
îndatoriri. (Aplauze prelungi
te).

Stimați tovarăși,

Preocupîndu-ne de înfăptui
rea cu succes a programului 
de dezvoltare socialistă a ță
rii, de mobilizarea energiilor 
și capacităților creatoare ale 
întregului popor în opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României, acordăm, 
totodată, o atenție deosebită 
problemelor vieții internațio
nale, participării active a 
României la eforturile popoa
relor, ale forțelor înaintate 
ale omenirii pentru îmbunătă
țirea climatului mondial pen
tru pace și colaborare între 
popoare. .

Sînt cunoscute principiile 
care stau la baza politicii ex
terne a României, a relațiilor 
noastre cu toate țările socia
liste, cu popoarele care au 
pășit de curînd pe calea dez
voltării independente, cu toa
te statele lumii, fără deosebi
re de orînduire socială.

Evenimentele, evoluția vie
ții internaționale însăși confir
mă pe deplin justețea liniei 
generale externe promovate 
de partidul și statul nostru. 
Acționăm consecvent pentru 
realizarea unor raporturi noi 
între state, bazate pe respec
tarea independenței și suve
ranității naționale, pe deplina 
egalitate în drepturi și nea
mestec în treburile interne, pe 
avantaj reciproc, pe renunța
re Ia forță si la amenințarea 
cu forța în relațiile dintre 
țări, pe respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și 
hotărî. singur soarta, ca
lea de dezvoltare, fără 
nici un amestec din afa
ră. Milităm activ pentru abo
lirea politicii imperialiste de 
dominație, dictat și agresiune, 
pentru stingerea focarelor de 
conflicte- și încordare care 
persistă în unele zone ale glo
bului și care pun în pericol 
pacea lumii. Am primit cu sa
tisfacție știrile cu privire la 
acordul realizat între Statele 
Unite și Republica Democrată 
Vietnam, în legătură, cu în
cetarea acțiunilor militare și 
realizarea păcii. Amînarea 
semnării acordului ne-a pro
dus, desigur, îngrijorare. Spe
răm că în cadrul convorbirilor 
care au fost reluate la Paris 
se va ajunge la semnarea a- 
cordului, punîndu-se astfel ca
păt războiului din Vietnam, 
creîndu-se condiții pentru re
stabilirea păcii și dezvoltarea 
liberă a poporului vietnamez 
și a celorlalte popoare din 
Indochina, corespunzător pro
priei lor voințe.

Avînd în vedere schimbări
le pozitive care au loc. în 
viața internațională, dorința 
tot mai arzătoare a popoare
lor de a trăi în pace și înțe
legere, apreciem că există o 
perspectivă bună pentru des
tindere și colaborare în lume. 
Desigur, nu ne facem iluzii, 
știm că mai sînt multe proble
me spinoase nesoluționate, că 
■mai sînt forțe imperialiste 
reacționare care se opun des
tinderii, dar apreciem că dacă 
popoarele vor acționa activ, 
cursul spre pace și securita
te va putea fi continuat și 
chiar intensificat. Problemele 
care confruntă omenirea pot 
fi soluționate dacă la rezolva
rea lor, la viața internațională, 
vor participa, cu drepturi ega
le, toate statele — mari, mij
locii sau mici — și își vor 
spune cuvîntul toate țările lu
mii.

Acordăm o atenție deosebi
tă dezvoltării unui climat de 
pace și colaborare pe conti
nentul nostru. Acționăm pen
tru înfăptuirea securității în 

. Europa — continentul de un
de au izbucnit două războaie 
mondiale care au provocat su
ferințe uriașe tuturor state
lor, celor mai multe popoare.

După cum se știe, zilele a- 
cestea urmează să înceapă lu
crările pregătitoare în vede
rea convocării Conferinței ge- 
neral-europene. România a 
trimis reprezentanții săi la a- 
ceste lucrări și e hotărîtă să 
ia parte activă atît la pregă
tirea Conferinței general-eu- 
ropene consacrată înfăptuirii 
colaborării și securității pe 
conț'nent, cît și Ia conferință, 

în'toate fazele și etapele sale. 
Dealtfel, trebuie să mențio
nez în fața plenarei că din 
momentul în care s-a pus pro
blema trecerii la activitatea 
de pregătire a conferinței eu
ropene, îndeosebi începînd din 
anul 1966, România s-a mani
festat în această direcție ca 
una din țările cele mai active. 
Acum putem avea satisfacția 
de a spune că am adus real
mente o contribuție prețioasă 
Ia realizarea condițiilor pen
tru trecerea la pregătirea 
Conferinței general-europene. 
Sperăm, de asemenea, că vom 
avea satisfacția de a participa 
la o conferință cu rezultate 
bune!

Desigur, după cum știți, noi 
așteptăm mult de la această 
conferință, în sensul ca ea șă 
consfințească înir-un docu
ment, semnat de toate țările 
participante, principiile care 
trebuie să stea la baza rela
țiilor dintre toate statele eu
ropene, și anume: egalitatea 
în drepturi, respectul reciproc 
al independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajul re
ciproc, renunțarea la forță și 
la amenințarea cu forța în ra
porturile interstatale.

Considerăm necesar, totoda
tă, pa această conferință să a- 
dopte măsuri corespunzătoare 
în privința extinderii, fără 
nici o îngrădire, a colaborării 
economice, științifice, cultura
le și în alte domenii între sta
tele din Europa. Așteptăm, de 
asemenea, ca la conferință să 
se ajungă la formarea unui 
organism permanent care să 
asigure continuarea contacte
lor, pregătirea altor reuniuni, 
organizarea altor discuții, pre
gătirea materialelor necesare 
soluționării diferitelor proble
me ce apar în relațiile dintre 
statele continentului nostru.

Noi pornim de la faptul că 
înfăptuirea securității euro
pene este o problemă a tutu? 
ror popoarelor de pe conti
nent, că la pregătirea și ține
rea ei trebuie să participe 
toate statele, cu drepturi de
pline, fără a se ține seama de 
orînduirile lor sociale, de 
mărimea sau stadiul dezvoltă
rii lor economice, de aparte
nența lor la diferite blocuri 
militare. Participanții la lu
crările pregătitoare și la con
ferința europeană vor repre
zenta state naționale indepen
dente, suverane. Ei vor expu
ne și vor milita pentru punc
tele de vedere ale țărilor pe 
care le reprezintă, pentru co
laborarea egală între toate po
poarele din Europa. In acest 
spirit va participa la pregăti
rea și la desfășurarea confe
rinței țara noastră, în acest 
spirit va acționa și în viitor 
România în problemele secu
rității europene, ca, dealtfel, 
în general, în problemele re
lațiilor dintre statele lumii.

După părerea noastră, pro
blemele securității europene 

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lupu Ioana, 

eliberată de I.G.C. Petroșani. O declar nulă.

mi place ziua de luai; LU- 
PENI — Cultural: Lupul ne
gru ; Muncitoresc: Legenda.
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comunală
PETROȘANI

Readuce la cunoștința tuturor cibonaților de apă 
potabilă de pe raza municipiului Petroșani, că au 
obligația, îh conformitate cu hotărirea nr. 7/1969 a 
Consiliului popular al județului Hunedoara, de a în
treține în bune condițiuni instalațiile interioare de 
apă ce le aparțin și să ia fără întîriiere măsuri de 
înlăturare a defecțiunilor ce ar cauza pierdere și ri
sipă de apă potabilă.

Constatările de nerespectare a dispozițiilor de 
mai sus, cu ocazia controalelor efectuate de anga- 
jații împuterniciți pe bază de delegație, se conside
ră contravenții și se yor sancționa conform legilor 
în vigoare.

Soarele răsare la ora 7,19 
și apune la ora 16,44.
Zile trecute din an — 326. 
■Zile rămase -- 40.

EVENIMENTE

• 1872 — S-a născut poe
tul George Tutoveanu (pseu
donimul lui George lonescuj 
(m. 1957); $ 1887 — A mu
rit scriitorul Petre Ispirescu 
(n. 1830).

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Dacă e marți, e Belgia ; 
Republica: Și totuși Eolis
există j] PETRILA: Mihai
Viteazul; LONEA — Mine
rul: Avînt; VULCAN: Nu

nu pot fi separate de proble
mele fundamentale ale vieții 
continentului și, în primul 
rînd, de eforturile pentru dez
angajare militară, pentru re
tragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor state în 
granițele naționale, pentru re
ducerea trupelor naționale, 
pentru lichidarea bazelor mi
litare străine — în generai, 
de problemele dezarmării. In 
definitiv, despre ce securita
te se poate vorbi dacă nu se 
abordează și nu se găsesc so
luții la problemele vitale de 
care depinde securitatea na
țiunilor — cursa înarmărilor, 
dezvoltarea armatelor ?

In această ordine de idei. 
România a propus și va mi
lita în continuare pentru a se 
ajunge la soluții concrete, în
cepînd, desigur, cu unele mă
suri parțiale, cum ar fi anga
jamentul solemn al tuturor 
statelor de a renunța la efec
tuarea de manevre militare, la 
demonstrații de forță, la ma
sarea de trupe la granițele 
altor state, de a trece la re
ducerea bugetelor militare.

Este de înțeles că trebuie 
să începem cu ceva. Să nu ne 
mulțumim cu discuții genera
le — așa cum se face de 
mult timp la Geneva, unde se 
țin discursuri despre dezarma
re în timp ce continuă să se 
intensifice cursa înarmărilor, 
să crească bugetele militare 
ale statelor. Trebuie să facem 
în așa fel ca conferința pentru 
securitate europeană să ducă 
■realmente la măsuri concrete 
pentru curmarea cursei înar
mărilor, pentru dezarmare, 
pentru realizarea unei secu
rități reale pentru toate po
poarele.

Dezangajarea militară tre
buie să-și găsească expresie 
în crearea de zone denucleari- 
zate în diferite regiuni ale 
lumii, inclusiv în regiunea 
balcanică, și, desigur, în mă
suri concrete care să ducă, 
pînă la urmă, la lichidarea ar
melor nucleare, în general.

In dezarmare sînt intere
sate toate popoarele europe
ne, așa cum sînt, dealtfel, in
teresate toate popoarele lu
mii. De aceea, este pe deplin 
firesc și legitim ca toate țări
le să ia parte, cu drepturi e- 
gale, la soluționarea acestei 
probleme cruciale, în intere
sul păcii și colaborării în Eu
ropa și în întreaga lume.

Se vorbește în ultimul timp 
de începerea unor discuții pri
vind reducerea trupelor, cu 
participarea numai a unor sta
te din Europa, ceea ce ar în
semna să se meargă, pînă Ia 
urmă, pe calea unor discuții 
de la bloc la b'Ioc, pe''călea 
ruperii problemelor esențiale 
ale securității de conferința 
europeană. Trebuie să spu
nem deschis că un asemenea 
curs ar contraveni intereselor 
statelor de pe continentul eu
ropean. Discuțiile cu privire 
la problemele militare, la pro

PROGRAMUL 1: 6,00 Muzica' 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Atlas 
cultural; 9,50 Grupul vocal-in- 
strumental Fevers; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Muzică populară 
din Mehedinți; 10,30 Start la in
tersecție. Emisiune de orienta
re școlară și profesională; 10.45 
Pagini din operete; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Suita Dolly 
de Gabriel Faură; 11,30 Pe dru
mul mareluț partid —• cîntece: 
12,00 Discul zilei: Davis jr.; 12,15 
Recital de operă Margareta 
Rădulescu; 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30
Concert de prînz; 14,00 Compo
zitorul săptămînii: Ludwig van 
Beethoven; 14,35 Rapsozi popu
lari; 15,0Q Buletin de știri: 
15,05 Radioenclclopeclie pentru 
tineret; 15,25 Fragmente din o- 
pereta „Rose Mărie" de Friml; 
15,43 Piese de estradă; 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Interpreți de 

blema dezarmării — care 
constituie parte integrantă, e- 
sențială a securității — tre
buie să se realizeze cu parti
ciparea tuturor statelor de pe 
continent. Noi nu dorir» — re
pet — ca conferința europea
nă Să devină 'un fel de con
ferință abstractă despre pace, 
ci să fie o întîlnire care să 
dea popoarelor încredere în 
apăraTea independenței și 
securității lor. De aceea, pro
blemele militare trebuie dis
cutate cu participarea tuturor 
statelor din Europa.

Discutarea problemelor se
curității trebuie să ducă pînă 
la urmă la desființarea blocu
rilor militare care sînt apre
ciate astăzi, de mai toate po
poarele, ca anacronisme, ca 
reziduuri ale perioadei războ
iului rece, care frînează in
staurarea unei atmosfere de 
încredere deplină între po
poare, de destindere și cola
borare.

De asemenea, nu se poate 
să nu se aibă în vedere că 
au trecut aproape 28 de ani 
de la terminarea războiului și 
că în Europa încă nu s-au în
cheiat tratatele de pace. Secu
ritatea europeană presupune, 
fără îndoială, lichidarea stării 
de provizorat, instaurarea u- 
nei păci trainice, dezvoltarea 
colaborării pe baza egalității 
în drepturi între toate țările 
continentului.

Iată cîteva probleme legate 
de începerea și desfășurarea 
lucrărilor pentru pregătirea 
Conferinței general-europehe. 
care se pun astăzi în fața gu
vernului, a poporului nostru, 
a altor popoare, iată spiritul 
în care considerăm că trebuie 
să acționăm în viitor. Sînt 
convins că plenara Comitetu
lui Central va adopta această 
orientare pentru activitatea 
noastră, dînd mandat Comite
tului Executiv și guvernului 
să acționeze cu consecvență, 
în viitor, în acest spirit, care 
corespunde hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului 
din acest an. Astfel, România 
își va putea aduce, în conti
nuare, contribuția activă la 
dezvoltarea colaborării în Eu
ropa, la înfăptuirea securității, 
la cauza păcii în întreaga lu
me.

Stimați tovarăși,

La plenară, după cum ați 
văzut, participă, pe lîngă 
membrii Comitetului Central, 
primi-secretari, miniștrii ad
junct!, conducători de organi
zații economice centrale, di
rectori de centrale industriale, 
secretari de partid din uzine 
și fabrici. Lucrările se vor 
desfășura în așa iei îneît să 
dea posibilitatea participanți- 
lor să contribuie la stabilirea 
celor mai -bune măsuri în ve
derea înfăptuirii programului

muzică populară: 16,30 Știința 
la zi; 16,35 Cîntecul săptămînii. 
„Țara mea se-nalță-n frumuse
țe"; 16,50 Publicitate radio; 17,00 
Școala capodoperelor; 17,20 Mu
zică de promenadă; 17,30 Pro
gram muzical oferit membrilor 
C.A.P. „Grivița" — județul Ia
lomița; 18,00 Orele serii; 20,00 
înfăptuim hotărîrile Conferinței 
Naționale a P.C.R.; 20,10 Zece 
melodii preferate; 20,45 Consem
nări de George Bălăiță; 20,50 
La microfon, Ion Blăjan; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,25 Moment 
poetic. Alexandru Philippide ;
21,30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri: 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii:

9.05 Biologie: Mișcarea si sen
sibilitatea plantelor:

9,23 Fizică: La început a fost 
atemos;

9,30 Matematică (clasa a VIII-a):

10,00 Curs de limba engleză:

10,30.Căminul (reluare):

11,10 Ancheta Tv.

12,00 „Bunicuța" — producție a 

de dezvoltare a tării noastre. 
Așteptăm din partea tuturor 
participanților o contribuție 
cît mai concretă la găsirea 
celor mai bune soluții pentru 
înlăturarea lipsurilor, pentru 
ridicarea nivelului general- al 
activității noastre.

Sarcinile pe anul viitor sînt 
mari, dar este pe deplin po
sibil să fie îndeplinite. Preve
derile planului se bazează pe 
angajamentele asumate de or
ganizațiile județene, orășe
nești de partid, de colectivele 
oamenilor munpii din între
prinderi — și de aceea avem 
convingerea că ele vor fi în
deplinite în cele mai bune 
condițiuni. Este necesar să 
trecem cu hotărîre la murțcă, 
în așa fel îneît pînă în a doua 
parte a Itțnii ianuarie să fie 
întocmite programe și planuri 
de măsuri concrete în fiecare 
unitate, pînă la ultimul loc 
do muncă ; fiecare muncitor 
să știe ce sarcini îi revin. 
Spre sfîrșitul lunii Ianuarie, 
plenara Comitetului Centra), 
— poate în aceeași compozi
ție, cu aceiași participant — 
se va reuni din nou pentru 
a asculta rapoarte și informări 
asupra măsurilor luate pentru 
realizarea planului și pentru 
a hotărî noi măsuri în vede
rea transpunerii în viață a 
propunerilor și soluțiilor ce se 
vor contura, în întreprinderi 
și instituții, în dezbaterile din 
conferințele județene de par
tid care vor avea loc în ia
nuarie.

In felul acesta vom avea 
siguranța că prevederile pla
nului, toți indicatorii vor fi 
bine cunoscuți în unitățile e- 
conomice, de către toți oame
nii muncii, că se vor lua mă
surile corespunzătoare pentru 
înfăptuirea lor.

Avem tot ce ne trebuie'pen
tru a asigura înfăptuirea pla- 
nplui pe anul 1973. Depinde 
numai de munca fiecăruia din
tre noi, a fiecărui comunist, 
a fiecărui om al muncii! Do
resc să exprim convingerea 
conducerii de partid și de stat 
că toate organizațiile de j par
tid, toate cadrele din econo
mie. comuniștii, toți oamenii 
muncii vor face totul pentru 
a da viață acestui orogram de 
dezvoltare rapidă a țării pen
tru înfăptuirea mărețelor obf- 
ective stabilite de Congresul 
al X-Iea și de Conferința Na
țională, asigurînd înaintarea 
rapidă a patriei noastre pe 
calea societății socialiste i mul
tilateral dezvoltate, pe palea 
comunismului, a bunăstării și 
fericirii întregului poporj

(Cuvîntarea a fost sublinia
tă în repetate rîndurî cit vii 
și puternice aplauze. La sfîr- 
șit, participanții Ia plenară au 
ovaționat îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, 
pentru conducerea sa. pentru 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu).

studiourilor televiziunii ce
hoslovace. Partea a T.V-a : 
„Noaptea fără sfîrșit";

12.35 Selecțiunl din emisiunea 
„Seară pentru tineret":

13,00 Telejurnal;

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Curs de limbă rusă;

18,00 Aplauze pentru romani.
Aspecte din programul 
prezentat de ansamblul fol
cloric „Miorița", al Fabri
cii de postav din Buhuși. 
Ia cea de-a Vlll-a ediție a 
Festivalului internațional 
de folclor de Ia Rudolstadt 
- R.D.G.;

18.20 Cum vorbim;

18.35 Tehnic-club:

19,00 Caleidoscop cultural-artis
tic;

19.20 1001 de seri: „Aventurile 
Prichlnduței" (I):

19.30 Telejurnal.
In cinstea aniversării Re
publicii -r- cronica mari) 
întreceri :

20,00 Comentariu la 40 de steme: 
județul Ialomița;

20.20 Seară de teatru: „Ștafeta 
nevăzută" de Paul • Everac;

22,10 Panoramic științific.
Investiții de inteligență ro
mânească;

22.30 „24 de ore".
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Fotbal, divizia A
REZULTATE: Sportul stu

dențesc — Rapid 1-1 ; „U“
Cluj — C. S. M. Reșița 0-0 ; 
F.C. Argeș — Jiul 2-0 ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Steagul roșu 1-0;

Farul — U.T.A. 1-1; Universita
tea Craiova — Petrolul 0-0 ; 
Dinamo — Steaua 2-1; S.C. 
Bacău — C.F.R. Cluj (aminat).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Steaua 
Dinamo 
Jiul 
Petrolul
Steagul roșu
Universitatea Craiova 
C.F.R.
U. T. 
S. C. 
Farul 
F. C. 
Rapid
A.S.A. Tg. Mureș 
Universitatea Cluj 
C. S. M. Reșița 
Sportul studențesc

Cluj 
Arad 
Bacău

Argeș

12
12
12
12
12
12
11
12
11
12
12
12
12
12
12
12

6
6
6
5
5
4
5
4
5
5
4
3
5
4
2
2

3
3
4
3
4
3
4
4
4
5
5
4
6
6
6
7

23-11
17- 12
18- 18
8- 8

15- 6 
19-16 
11-10
16- 15 
14-14
8-12

19-15
9- 8 

19-21 
11-22
9-17

12-23

15
15
14
14
13
13
12
12
12
12
11
11
11
10
8
7

ETAPA VIITOARE : (26 noiembrie) ; Reșița, . C.S.M. Reșița — 
Universitatea Craiova ; Rapid — A.S.A. Tg. Mureș ; Steagul 
roșu — Sport club Bacău; Dinamo — Universitatea Cluj; 
Petrolul — Sportul studențesc; Jiul — Farul ; C.F.R. Cluj — 
F. C. Argeș ; U.T.A. — Steaua.

Deși învinsă, Jiul 
se menține între primele trei 

echipe ale clasamentului 
F. C. ARGEȘ -

JIUL 2-0
In întîllnirea de Ia Pitești, 

gazdele ari pornit ■ ca favorite 
indiscutabile, îndeosebi pen
tru anumite datorii moralf: a- 
cumulate de F.C. Argeș față 
de publicul din Trivale, dato
rii care obligau la o reabilitare 
cu orice preț. ScoruM înregis
trat ilustrează, evident, supe
rioritatea piteștenilor, Jără să 
arunce însă, într-o umbră to
tală, adversarii de îmtrecere 
— echipa Jiul — așa cum, în 
general, nici evoluția irelorlal- 
te formații ale diviziei națio
nale A de fotbal nu a reușit 
să reducă prea mult din suc
cesele de pină acum ale favo
riților noștri. Jiul se menține 
între primele trei clasate, con
trar multor previziuni, și în 
pofida renumelui unor redu
tabile echipe care încă nu 
și-au găsit, se pare, formula 
ideală de joc prin care să ia
să din placiditatea anonima
tului.

Cu toată această înfrîngere,

Jiul se înscrie printre echipe
le care candidează, pentru în
cheierea turului acestui cam
pionat, la unul din locurile 
fruntașe ale clasamentului. A- 
ceasta datorită seriozității cu 
care Ștefan Coidum a pregătit 
echipa în disputele grele de 
pină acum, precum și omoge
nității jucătorilor care au lup
tat cu multă vigoare, acumu- 
lînd 14 puncte în 12 întîlniri, 
situîndu-se la numai un punct 
distantă de fruntașele clasa
mentului. Steaua și Dinamo. 
Aceste rezultate ne dau spe
ranțe. în continuare, în cele 
trei întîlniri care au rămas să 
se desfășoare pînă Ia sfîrșitul 
turului, întîlniri care se anun
ță palpitante, interesante și din 
care, desigur, surprizele nu 
pot fi excluse cu desăvîrșire.

Deci, speranțe pentru afir
marea tot mai viguroasă a e- 
chipei noastre, căreia îi dorim 
succese pe măsura ambiției 
dovedite pînă acum.

Pronosport
Rezultatele concursului nr. 47, din 19 noiembrie 1972:

1. Dinamo — Steaua 2—1 1
2. ,,U" Cluj — C.S.M. Reșița 0—0 X
3. F.C. Argeș — Jiul 2—0 1
4. A.S.A. Tg. Mureș — Steagul roșu 1—0 1
5. Farul — U.T. Arad 1—1 X
6. Universitatea Cv. — Petrolul 0—0 X
7. S.C. Bacău — C.F.R. Cluj Anulat
8. Bologna — Atalanta 1—0 1
9. Cagliari — Fiorentina 2—2 X

10. Milan — Internazionale 3—2 1
11. Napoli — Juventus 1—1 X
12. Sampdoria — Ternana 0—0 X
13. Torino — Roma 2—0 1

Fond de premii: 518 578 lei.

Și iată mingea trimisă de Mulțescu, dintr-un unghi dificil, în plasă: 2—0 pentru 
Jiul... (Dar, faza este surprinsă în meciul cu S.C. Bacău...)

Singurătatea mijloca
suini
A

«w rau acele minute gre- 
g* le ale începutului: 

primul meci, prima e- 
tapă. Plana încă. incertitu
dinea de „culise" in sinul 
formației minerilor din Lu
peni. Era deja repriza a 
doua cind tribunele se și . 
pregăteau să suporte un re
zultat nefavorabil. Nimeni 
nu mai încuraja, nimeni nu 
mai... apostrofa, nimeni nu 
mai credea, poate, in victo
ria idolilor. In această at
mosferă apăsătoare, un „bă
iețaș" care purta numărul 
zece a țișnit ca la semna
lul ultimului clopoțel de 
școală, a zburdat la mijlo
cul terenului, a avut o zvic- 
nire, fără de care e greu de 
spus ce-ar fi urmat. Tină- 
rul „decar" a conectat în
treaga echipă la tensiunea 
victoriei, eleclrizînd atmos
fera placidă a tribunelor și 
spiritele molcome de pe te
ren. Același „decar" s-a a- 
runcat înainte dînd pase i- 
deale la locul și omul potri
vit, a venit apoi, la nevoie, 
în sprijinul cvartetului de
fensiv, a traversat terenul

In pauză, scorul alb prezenta pentru spectatori, totuși, speranțe...

Sugestiv intitulat „Caligra
fie pe inimi", cuvîntul înain
te semnat de regretatul scri
itor Nicolae Tăutu. apreciază 
„...Colegii mei de condei, zia
riștii sportivi Mihai Ionescu 
și loan Cupen, au caligrafiat 
pentru inimile noastre, cu tru
dă și talent, portrete ale „a- 
șilor" clubului Steaua în par
cursul unui pătrar de veac. 
Cartea se intitulează „Con
stelația valorilor sportive" și 
foșnetul fiecărei file aduce 
discret de pe stadioane și din 
săli aplauzele din trecut, a- 
plauze pentru lolanda Balaș, 
Miliai Bîră, pentru „profe
sorul" Gh. Constantin și co
legii săi Ion Voinescu și Va- 
sile Zavoda, pentru fostul că
pitan al echipei de fotbal, co
lonelul Gheorghe Popescu, 
pentru handbaliștii loan 
Kunst — Ghermănescu. Ro
mei Platon, Cornel Oțelea și

„Constelația 
valorilor sportive11

Recenzie —
„tunarul" Gheorghe Gruia, 
pentru „regele rachetei Ilie 
Năstase ca și pentru înainta
șul acestuia. Gheorghe Vizi
rii...".

Și nu doar atît! Cartea, 
recent apărută în Editura Mi
litară. cuprinde un mănunchi 
de 25 interviuri-portrete ale 
unor sportivi ai Stelei (cu re
gretul autorilor de a nu fi 
putut îngloba în rîndul aces
tora și pe alții, la fel de me
rituoși, la fel de destoinici),

alert scrise, cu date inedite 
din viața și drumul „operei" 
acestora. Sînt, astfel, în afara 
celor mai sus-amintiți, cu a- 
bilitate creionați, boxerii 
Mircea Dobrescu și Gheorghe 
Negrea, luptătorul Gheorghe 
Berceanu, rugbistul, boberul 
și alpinistul Mărgărit Blă- 
gescu sau un alt coleg de e- 
chipă, Petre Cosmăneșcu. ho- 
cheistul Zoltan Czaka, flore- 
tista Olga Szabo și renumitul 
baschetbalist Andrei Folbert,

de cursă lungă
în lung și-n lat, descriind 
diagonale sigure pentru a- 
vansarea liniei de „bătaie".

A venit apoi golul, supre
ma satisfacție, urmarea 
rească a felului cum 
desfășurat pină atunci 
litățile pe teren. A i 
golul intr-un moment 
nimeni nu-l mai 
..Micuțul" mijlocaș 
rează o minge la marginea 
propriului careu și o por
nește spre poarta adversă, 
driblind fin și subtil tot 
ce-i ieșea in cale. Adversa
rii, enervați de tupeul „puș
tiului", îl atacau rind pe 
rînd, mai mult sau mai pu
țin cavalerește, fără a-și da 
seama de șiretenia lui, cind. 
pe neașteptate, ca un trăs
net „decarul" schimbă di
recția de atac, pe dreapta, 
la singurul om bine demar- 
cat. Brusca schimbare ii de
rutează și mai mult pe ad
versari, iar golul e... inevi
tabil.

Chipul răvășit de efort al 
„băiețașului" a fost sărutat 
de mulți coechipieri și, tot 
acest chip răvășit, brăzdat

fi- 
s-au 
osti- 

venit 
cînd 

aștepta, 
recupe-

șiroaie de transpirație, 
făcut pe alții să pără

sească terenul, la sfîrșitul 
meciului, cu privirile în pă- 
mînt, pentru că lecția de 
sobrietate și de trudă supra
omenească oferită de „omul 
cu nr. 10“ fusese evidentă.

L-am urmărit, apoi, aproa
pe in toate meciurile turu
lui, atit acasă cit și în de
plasare, i-am admirat șutu
rile „bombă" 
„creșterea" lui 
meci la altul.
întrebat :

— Totdeauna
— Da. Ar fi păcat de Du

mitru să fie singur.
— Așadar... ginduri mari.’...
— Mă pregătesc, și sper. 

Atîta tot.
Și cu ochii-i senini, a cli

pit ștrengărește, îndreptîn- 
du-se spre ieșire unde-l aș
tepta cineva... Reușise. S-a 
dăruit total sportului „re
ge", cum numai el știe s-o 
facă, el, „decarul" de 19 ani, 
el... ȘTEFAN CRISTACHE.

de
' i-a

și în special 
de la un 

Odată l-am

mijlocaș ?

V. MOLODEȚ

Tenis de masă

Start în returul 
campionatului județean

Duminică, 19 noiembrie s-a 
dat startul returului campio
natului județean de tenis de 
masă pe echipe, pentru fete și 
băieți. Este cunoscut faptul că, 
la această competiție, munici
piul Petroșani este prezent cu 
șase echipe din care patru 
de băieți Viscoza Lupeni, Con
structorul minier Petroșani, cu 
cite o echipă, și Școala spor
tivă cu două echipe, iar ia 
fete, Viscoza și, respectiv. 
Școala sportivă Petroșani, fie
care cu cîte o echipă .

In vederea unei cît mai bu
ne comportări a echipelor 
noastre, anqajate în acest 
campionat, cei doi antrenori

ca să nu uităm pe grațioasa 
atletă Viorica Viscopoleanu. 
pe Victor Dumitrescu și loan 
Mureșanu, pe polisportivul 
Constantin Herold sau pe al
pinistul Emilian Cristea.

O carte a vedetelor sportu
lui, a unor aștri de primă 
mărime, care-au strălucit 
cîndva și continuă să strălu
cească și azi în ...rezultatele 
elevilor lor.

Celor ce iubesc sportul, ce
lor ce păstrează încă nostal
gia... zborului Iolandei Ba
laș, a saltului de panteră 
semnat „Voinescu-Țop“ și a 
„mașinii de pumni" a lui Mir
cea Dobrescu — și celor ce 
doar tangențial au auzit des
pre aceste mari nume, le es
te destinată această carte. O 
carte care poate fi recoman
dată cu căldură oricărui spor
tiv. oricărui admirator al 
sportului.

V. IONESCU

Ciclism

„CUPA 
ANIVERSĂRII 
REPUBLICII"

Din inițiativa Consiliului o- 
rășenesc Vulcan al Organiza
ției pionierilor, zilele trecute 
s-a desfășurat un ■ interesant 
concurs d'e ciclism, dotat cu 
„Cupa aniversării Republicii". 
Deși timpul nu a fost prea 
favorabil, dorința pionierilor 
de a participa la primul lor 
concurs, de acest gen, organi
zat în orașul Vulcan, a atras 
un mare număr de concurenți 
de la toat'e școlile. Alături de 
concurenți, un număr impre
sionant de spectatori, mici și 
mari, s-au aliniat pe traseu 
gata să-i aplaude pe concu- 
renți. Odată cu apropierea 
orei de start, creșteau și 
emoțiile în rîndul concurenți- 
lor, și chiar în rîndul supor
terilor care doreau cu ardoare 
succesul favoriților lor.

In general, concurenții s-au 
dovedit bine pregătiți fizic ,și 
tehnic, dînd dovadă de multă 
îndemînare și pricepere în 
conducerea bicicletei, în si
tuații dificile. De asemenea, 
s-a constatat că toți concu- 
renții cunosc regulile de cir
culație pe drumurile publice.

In urma desfășurării concur
sului, locul I pe echipe a fost 
ocupat de experimentata t- 
chipă a Școlii generale nr. 2 
Vulcan. La individual, rezul
tatele se prezintă în felul ur
mător : I. Gheorghe Egri — 
Școala generală nr. 2; II Pe
tre Pușpacher — Școala gene
rală nr. 2; III Pompiliu Flo- 
rea, Liceul Vulcan.

La buna desfășurare a con
cursului a contribuit cercul 
de ciclo-turism de la Casa 
pionierilor din localitate, spri
jinit de serviciul de miliție al 
orașului.

D. CORNEA

Este necesara 
și pe deplin posibilă 

Armonizarea învățăturii 
cu sportul

Să încercăm „definirea" experiența a dovedit că ac-
unui răspuns Ia o întrebare 
pe care și-o pun astăzi tot 
mai mulți părinți, educatori, 
profesori și antrenori. O în
trebare care poate fi enun
țată astfel : Este posibilă ar
monizarea deplină a învăță
turii cu sportul ?

Răspunsul este indubitabil: 
da! Să-l „disecăm"...

Se știe că, în cadrul pro
cesului de învățămînt, ca
drele didactice, de toate spe
cialitățile, se străduiesc să 
asigure elevilor o pregătire 
multilaterală. Pentru aceasta, 
în colaborare strînsă cu fa
milia, caută neîncetat meto
dele și mijloacele cele mai 
bune. Se știe, de asemenea, 
că în acest amplu proces, 
paralel cu problema învă
țăturii, se conturează și o a 
doua, nu mai puțin impor
tantă : cum poate fi organi
zat cît mai folositor timpul 
liber al elevilor? Atît școala 
cît și familia, au în această 
direcție, un cuvînt qreu de 
spus. Ariibii factori sînt 
interesați ca elevii să învețe 
bine 'și, totodată, ca’! aceștia 
să aibă îndeletniciri, cît mai 
judicioase în timpul' liber.

Sportul contribuie . într-o 
bună măsură la realizarea a- 
cestui obiectiv. El .vine să 
dezvolte armonios personali
tatea copilului, să împleteas
că .frumosul cu utilul. Părin
ții ne spun deseori: Nu a- 
vem nimic împotrivă ca fiii 
noștri să practice sportul. Dar 
în mod organizat, fără să a- 
fecteze pregătirea lecțiilor 
și... după o etapă de odihnă.

Dacă ne gîndim, timpul 
necesar pentru pregătirea 
lecțiilor nu poate depăși, 
zilnic, 4 ore, adăugind o oră 
pentru odihnă, mai rămîn 
2-3 ore pe care elevul și le 
poate dedica ramurii sporti
ve preferate, participînd Ia 
un antrenament sau la o 
competiție. Cît de plăcute și 
de necesare sînt aceste ore 
de mișcare, de destindere I 
Ce influență pozitivă exer
cită ele asupra dezvoltării 
organismului! Ceva mai mult,

tivitatea sportivă organizata, 
stimulează efortul intelectual 
al elevului, le mărește aces
tora capacitatea de însușire 
a lecțiilor.

Că așa stau lucrurile o 
atestă numeroase exemple... 
Ne vom folosi doar de cîte- 
va.

La liceul de cultură gene
rală din Vulcan — ne spu
nea prof. T. Gurtavenco — 
am o grupă de 19 eleve 
care practică voleiul. Am în
ceput antrenamentele cu ele 
acum 3 ani. Nu erau chiar 
fruntașe la învățătură. Ba, 
dimpotrivă. Dar cu timpul, 
cu răbdare, cu sprijinul șco
lii, al profesorilor, lucrurile 
s-au schimbat. Iată situația 
cîtorva eleve voleibaliste, 
la sfîrșitul anului trecut: 
Dorela Purice — media 9,64, 
Dorina Drăghici — 9,27, E- 
leha Medrea — 9,26, Maria
na Voiculescu — media °"71 
și Doina Palade — nu a 
8,45. După cum vedeți, sint 
premiante. Și celelalte, pină 
la 19, au o situație bună la 
învățătură... Alt exemplu : 
Pe lînqă Liceul Lonea își 
desfășoară activitatea și sec
ția de volei, cu un număr 
de 15 eleve. Dintre acestea, 
4 sînt premiante : Minerva 
Urs, Elena Dodică, Lupșa An
gela și Manea Elena iar 
restul au absolvit cu note 
bune clasele respective. De 
corigente, nici vorbă!

Pe plan sportiv, atît volei
balistele de la Liceul Vul
can cît și cele de la Lonea 
au reușit, în ultimii ani, să 
se claseze pe primele locuri 
în întrecerile campionatului 
republican, faza pe munici
piu și județ.

Există oare între învăță
tură și sport o deplină armo
nie ? Răspunsul se subînțe
lege. Și, se pare, l-am dat...

Pentru ca aceasta să se 
realizeze cît mai bine și mai 
rapid, e nevoie doar de un 
singur lucru: o colaborare 
permanentă între școală și 
familie.

Prof. Dorel VLADISLAV

Cît p-aci Llbardi să 
de miercurea trecută).

scorul (Tot fază din meciul

de la școala sportivă Petro
șani, prof. Ion Vlad și Edu
ard Gyongyosi, ca și instruc
torul voluntar Nicolae Bădău, 
de la Viscoza Lupeni, au fă
cut intense pregătiri.

B. STAICU

Handbal

Campionatul 
orășenesc 
inter-școli 

Vulcan
Un atractiv concurs între e- 

chipele de handbal de fete și 
băieți ale școlilor generale 
nr. 3 și nr. 6 din Lupeni a 
avut loc în cursul săptămînii 
trecute. Dubla întîlnire s-a 
desfășurat pe terenul nou 
(bituminizat) al Școlii genera
le nr. 3.

La. băieți, scorul înregistrat 
la ’ sfîrșitul partidei a indicat 
victoria categorică a gazde
lor, care au învins cu 14—9, 
prin golurile înscrise du Kato 
(6), Raicu (5) și Drimboleanu 
(3). Din echipa oaspete s-au 
evidențiat elevii Gaspar și 
Marius.

La fete, după un joc strîns, 
echilibrat, s-a înregistrat un 
rezultat d'e egalitate 2—2.

In prezent, în clasamentul 
campionatului orășenesc inter- 
școlar Ia handbal, conduce 
Școala generală nr. 3 cu un 
punctaj de 39—14.

Lupte libere

La încheierea sezonului 
competițional

In zilele de 14, 15 și 16 noiembrie sala sporturilor din 
Craiova a găzduit etapa finală a concursului republican de 
lupte libere juniori și tineret unde au participat peste 400 
de tinere speranțe din țară. La acest ultim concurs oficial al 
anului, municipiul Petroșani a fost reprezentat de 9 elevi de 
la Școala sportivă Petroșani, însoțiți de antrenorul lor Gheor
ghe Pop, care imediat după înapoierea de la Craiova ne-a 
declarat:

— întrecerea de Ia Craiova a fost destul de grea pen
tru băieți, dar nu lipsită și de satisfacții. Am obținut un loc 
întîi Ia categoria 87 kg juniori mici, prin elevul Emil Cos- 
laș, un loc trei prin Ion Corbel, un loc patru prin „greul" 
Nicolae Ștefănescu și două locuri cinci prin Grlgore Durlă 
și Dorel Tămaș. Comportarea bună a celorlalți tineri, la ju
niori mari, a făcut ca în clasamentul final sportivii petroșă- 
neni să se situeze pe un loc fruntaș iar cîțiva dintre elevi 
să intre în vederile selecționerilor.

Așadar, tinerii luptători de la Școala sportivă Petroșani 
încheie sezonul competițional pe 1972 cu un rodnic bilanț și 
cu promisiuni de și mai bune rezultate în viitorul apropiat.

ILIE NĂSTASE 
cîștigătorul 

„Marelui 
Premiu - FILT“ 
- edifia 1972
După cele 27 de turnee dis

putate în acest an în cadrul 
„Marelui Premiu — F.I.L.T.", 
Ilie Năstase a cîștigat șapte și 
a fost finalist în alte patru. 
Victoriile sale obținute în a- 
cest an în marile turnee de la 
Forest Hills, Baltimore, Oma
ha, Monte Carlo, Madrid, To
ronto, South Orange, Seatie, 
Nisa, Dusseldorf, precum și 
bunele evoluții la Wimbledon, 
precum și cele cinci meciuri 
cîștigate în „Cupa Davis" l-au 
consacrat pe drept cuvînt ca 
pe unul dintre cei mai mari 
tenismeni ai lumii.

Iată clasamentul final al 
„Marelui Premiu — F.I.L.T." — 
ediția 1972: 1. Ilie Năstase (Ro
mânia) — 659 puncte ; 2. Stan
Smith (S.U.A.) — 587 puncte ; 3. 
Manuel Orantes (Spania) — 
468 puncte; 4. Jan Kodes (Ce
hoslovacia) — 332 puncte; 5. 
Andres Gimeno (Spania) — 
319 puncte; 6, Bob Hewitt
(Republica Sud-Africană) — 
263 puncte; 7. Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 251 puncte; 8. Tom 
Gorman (S.U.A.) — 227 punc
te.

Primii opt jucători vor par
ticipa la „Turneul campioni
lor", programat la Barcelona 
între 28 noiembrie și 3 decem
brie.

Cei opt finaliști au fost îm
părțit! în două grupe după 
cum urmează: grupa A: Ilie 
Năstase, Manuel Orantes, Bob 
Hewitt și Tom Gorman; gru
pa B: Stan Smith, Jimmy Co
nnors, Jan Kodes și Andres 
Gimeno.

Primii clasați în fiecare gru
pă își vor disputa finala tur
neului.

„Turneul campionilor" a re
venit în anul 1970 (cînd s-a 
disputat experimental la To
kio) lui Arthur Ashe, iar în a- 
nul 1971, la Paris, lui Ilie Năs
tase.

Popice

Jiul Petrila 
la a cincea 

victorie
Jucînd din nou pe arena 

proprie, echipa de popice Jiul 
Petrila a obținut o victorie

concludentă în fața echipei 
din Sibiu, „Electrica". Scor 
final, 5 138—4 875 p.d.

Rezultatul înreqistrat de po
picarii petrileni este cel mai 
bun de la promovarea în ca
tegoria A, iar cifra de 933 
p.d. realizată de sportivul Mi
hai Torok, constituie cea ntai 
bună performanță a sa în a- 
cest campionat. Al doilea om 
de bază al echipei, Ștefan 
Cozma, cu 890 p.d. deși a 
terminat la egalitate cu V.

Costea de la „Electrica" Sibiu 
a dovedit și cu acest prilej 
că se află într-o formă exce
lentă. Iată și celelalte rezul
tate obținute de popicarii 
noștri : Iosif Baloqh 860, Vic
tor Miclea 849, Rudolf Cosma 
820, Bela Schuller și Eugen 
Ghirciș 786 p.d.

De la oaspeți, în afara lui 
V. Costea, care a făcut un 
rezultat bun, nu s-au remar
cat alți jucători.

S. BĂLOI


