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Cuvînfarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

REZOLUȚIA 
Plenarei C. C. al P. C. R. din 
28 februarie - 2 martie 1973

la încheierea
I. Planul pe primii doi ani 

ai cincinalului și pe primele 
două luni ale acestui an 

a fost îndeplinit cu succes, 
în rîndul întregului popor 
domnește o atmosferă de 

puternic entuziasm în muncă
Stimați tovarăși.

Plenara Comitetului nostru 
Central a analizat modul in 
care se realizează obiectivele 
adoptate de Conferința Națio
nală pentru accelerarea dez
voltării noastre ecOnomico-so- 
ciale pe calea făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, precum și sarcinile și 
măsurile stabilite la Plenara 
din noiembrie 1972 a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român in vederea în
făptuirii cu succes a prevede- 

•Yilor planului pe 1973 — an 
hotăritor al cincinalului. De 
asemenea, plenara a dezbătut 
o serie de proiecte de legi de 
o deosebită insemnătate pen
tru reglementarea activității 
unor sectoare de bază ale vie
ții economico-sociale, pentru 
perfecționarea organizării și 
conducerii societății noastre, 
pentru mersul inainte al tării 
pe calea socialismului și co
munismului.

Din informările, proiectele 
de legi și hotăririle prezenta
te precum și din discuțiile 
purtate rezultă că s-a desfășu
rat o intensă activitate pentru 
soluționarea problemelor de 
care depinde desfășurarea in 
bune condiții a producției 
pe anul in curs, au fost adop
tate o serie de măsuri pen
tru eliminarea neajunsurilor și 
deficientelor constatate la 
plenara precedentă, pen
tru perfecționarea orqani- 
zării și conduceri) activității 
noastre economice.

Caracteristica generaid a 
dezbaterilor in comisiile de 
lucru și in plenară este înal
tul spirit de răspundere cu 
care membrii Comitetului Cen
tral. reprezentanții organelor 
de partid locale, cadrele din 
economie și din celelalte sec
toare ale vieții sociale au a- 
nalizat problemele la ordinea 
de zi și hotăririle pe care Co
rn'telul Central a fost chemat 
sa le adopte, unanimitatea 
manifestata in aprobarea do
cumentelor supuse dezbaterii, 
in stabilirea direcțiilor de acți
une pentru transpunerea in vi
ată a hotaririlor plenarei. A- 
ceasla constituie o expresie a 
capacității organizatorice și 
politice a partidului nostru, a 
umtălii sale, a competentei cu 
cai ’ jși realizează rolul de tor
ta politică conducătoare in so- 
cp- atea socialistă românească.

De la plenara precedenta, 
ministerele au deslașurat o ac
tivitatea larga, au dezbătut 
mai temeinic problemele in 
cadrul centralelor și Întreprin
derilor, împreună cu comitete
le județene de partid. De ase
menea, comitetele județene, 
municipale, orășenești și orga
nizațiile de partid din intre- 
pr.nderi au deslășurat o acti
vitatea intensă. Sper că acest 
iei de muncă va continua și 
in viitor. S-au lăcut, cu prile
jui discuțiilor din plenară, 
multe observații critice, s-au 
formulat propuneri valoroase 
pentru solutionarea unor pro
bleme concrete ale vieții noas
tre economice și sociale. Spi
ritul critic aJ discuțiilor a lost 
pozitiv, deși putea fi și mai 
bun. In ce privește spiritul au
tocritic, irebuie să menționez 
— și de această dată că el 
a fost destui de timid și... qreu 
de observat. Este necesar ca 
in activitatea noastră să pu
nem un accent mai mare pe a- 
naliza propriilor lipsuri, pe ca
uzele acestora, pentru că nu
mai astfel vom ști să soluțio
năm neajunsurile și să îmbu
nătățim activitatea in toate 
sectoarele.

Propunerile făcute in ple
nară, în comisii, vor trebui 
examinate cu seriozitate și 
spirit de răspundere de Secre
tariatul Comitetului Central 
și de Comitetul Executiv, sta- 
bilindu-se măsuri corespunză
toare pentru Îmbunătățirea 

rapidă și radicală a muncii 
în toate sectoarele economice, 
pentru crearea unor condiții 
tot mai bune, în vederea în
făptuirii cu succes a sarcini
lor trasate de Congresul al 
X-lea și de Conferința Na
țională.

După cum se știe, recent a 
fost dat publicității Comuni
catul cuprinzînd bilanțul dez
voltării economico-sociale a 
României în primii doi ani ai 
cincinalului, bilanț ce relie
fează dinamismul creșterii a- 
vuției naționale a poporului 
nostru, drumul mereu ascen
dent al societății socialiste 
românești.

Trebuie relevat că în peri
oada primilor doi ani ai cin
cinalului, potențialul nostru 
economic a cunoscut nu nu
mai o creștere impetuoasă, ci 
a înregistrat și importante 
mutații pozitive de ordin struc
tural, care au ca urmare valo
rificarea cu eficiență sporită 
a forței de muncă și a resur
selor materiale ale țării. Creș
terea venitului național — cu 
24.0 la sută față de anul 1970 
și cu 10 la sută față de anul 
1971 — a devansat ritmul pro
dusului social : ritmul crește
rii producției industriale a 
fost de 11.7 la sută — com
parativ cu 10.5 la sută, cît se 
prevăzuse inițial — obținîn- 
du-se, pe această bază, o pro
ducție suplimentară față de 
prevederile cincinalului de 
peste 14 miliarde lei. Ritmuri 
mai înalte, rare ajung pînă 
la circa 16 la sută, s-au rea
lizat în ramurile care asigură 
accelerarea progresului teh
nic. modernizarea producției 
si ridicarea calității produse
lor. cum sînt industria cons
trucțiilor de mașini, chimi
că .nrecum și în industria u- 
șoară

Întreaga industrie a cunos- 
cu in acești ani un intens 
proces de modernizare, prin 
asimilarea de noi produse, 
introducerea unor tehnologii 
perfecționate și ridicarea ni
velului calitativ al produse
lor. Pe ansamblul industriei, 
comparativ cu anul 1970 pon
derea produselor noi și repro- 
iectate a fost de peste 22 la 
suta. .

Realizări însemnate s-au 
obținut și in creșterea pro
ducției agricole vegetale și a- 
nimale. In ultimii doi ani am 
realizat cele mai mari recolte 
de cereale din istoria țării — 
14,5 milioane tone în 1971, și 
16,7 milioane tone în 1972. 
Efectivele de animale au 
sporit în primii doi ani ai 
cincinalului cu 550 mii bo
vine, 2423 mii porcine și 624 
mii ovine, iar numărul păsă
rilor cu peste 10 milioane.

In anii 1971 — 1972, din 
fondurile centralizate ale 
.statului s-au realizat investiții 
de aproape 160 miliarde lei, 
dîndu-se în exploatare peste 
800 capacități de producție in
dustriale și agrozootehnice.

In anul 1972, volumul total 
al comerțului exterior s-a mă
rit cu 14,0 la sută față de a- 
nul precedent și cu aproape 
26 la sută față de anul 1970. 
In anul 1972, produsele reali
zate de ministerele construc
țiilor de mașini și chimiei au 
reprezentat aproape 40 la 
sută din valoarea totală a ex
porturilor.

Se poate aprecia, pe drept 
cuvint, că bilanțul succeselor 
obținute în dezvoltarea eco
nomiei In anii 1971 — 1972 
demonstrează în mod conclu
dent realismul prevederilor 
cincinalului, evidențiază uri
așele capacități creatoare ale 
poporului, marea forță organi
zatorică a partidului nostru, 
care mobilizează și unește 
toate energiile națiunii socia

Plenarei C.C. al P.C.R.
liste pentru accelerarea pro
gresului economico-sorial al 
patriei.

Aceste realizări de seamă 
oglindesc preocuparea sporita 
a ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor pentru valo
rificarea mai bună a resurse
lor materiale și de muncă și 
utilizarea cu maximum de 
randament a capacităților de 
producție. Ele sînt rodul ac
tivității entuziaste, pline de 
abnegație a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, care, sub condu
cerea partidului comunist, 
au știut să găsească 
noi și noi căi și mijloace de 
sporire a producției, de înde
plinire a prevederilor planului, 
făcînd totul pentru traducerea 
în viața a programului minu
nat al Congresului al X-lea.

Doresc, de aceea, să adre
sez mulțumiri și felicitări cla
sei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, întregului 
nostru popor, organizațiilor 
de partid, comuniștilor pentru 
victoriile dobîndite pină acum 
în realizarea prevederilor cin
cinalului, pentru abnegația și 
hotărîrea cu care înfăptuiesc 
politica partidului de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice).

Informările prezentate, dis
cuțiile purtate in cadrul plena
rei au subliniat pe bună drep
tate că succesele in dezvolta
rea noastră economică ar fi 
fost și mai mari dacă nu ar fi 
continuat să se manifeste o 
serie de neajunsuri și defec
țiuni, dacă s-ar fi acționat cu 
mai multă hotărire pentru tra
ducerea in viață a măsurilor 
stabilite de Comitetul Central, 
de conducerea partidului și 
statului, a prevederilor legilor 
în vigoare. Analizînd cu spirit 
de răspundere stările de lu
cruri din economie, conferin
țele județene de partid și adu
nările generale ale oamenilor 
muncii au elaborat programe 
concrete menite să înlăture 
lipsurile existente, să pună mai 
bine în valoare rezervele eco
nomiei, să asigure toate con
dițiile pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen. In 
acest cadru au fost luate im
portante angajamente privind 
depășirea prevederilor maxi
male ale planului pe acest an.

II. Sarcinile organelor de partid 
și de stat, ale colectivelor de 

oameni ai muncii privind
valorificarea tot mai eficientă 
a rezervelor și posibilităților 
economiei naționale în scopul 

îndeplinirii și depășirii 
planului pe 1973

/. Pentru modernizarea 
și creșterea eficienței 
activității industriale

O deosebită atenție va trebui 
acordată in continuare folosi
rii depline a capacităților de 
producție. Sporirea producției 
pe această cale impune o preo- 
cupare mult mai mare r<Vtru 
întreținerea corespunzătoare a 
utilajelor și instalațiilor. Este 
necesar să fie luate măsuri 
pentru prelungirea perioade
lor de lucru, redueîndu-se la 
minim întreruperile pentru re
parații. întreruperile frecvente 
produc, după cum se știe, de
reglări în funcționarea instala
țiilor. accelerează uzura lor și 
de aceea trebuie făcut totul 
pentru a prelungi durata din
tre reparații.

O problemă de bază de care 
depinde îndeplinirea cu succes 
a planului pe acest an și pen
tru a cărei soluționare trebuie 
luate în continuare măsuri e- 
nerqice este aprovizionarea 
tehnico-materială a întreprin

Municipiul București și un nu
măr de 36 județe și-au pro
pui să depășească planul pe 
1973 la producția marfă indus
trială cu aproape 6 miliarde 
lei. La export, 18 județe s-au 
angajat să depășească preve
derile planificate pe anul in 
curs cu peste 180 milioane Iei 
valută. Angajamente importan
te au fost luate, de asemenea, 
in domeniul creșterii producti
vității muncii, reducerii chel
tuielilor de producție, sporirii 
beneficiilor, punerii mai rapi
de in funcțiune a noilor ca
pacități productive.

Se poate aprecia că ministe
rele, centralele și întreprinde- 
r'le - acționînd în spiritul in
dicațiilor și orientărilor stabi
lite de plenara din noiembrie 
anul trecut — au pregătit în 
condiții mai bune îndeplinirea 
planului pe acest an. S-a acți
onat mai operativ pentru de- 
falcarea sarcinilor pînă la fie
care loc de muncă, pentru no
minalizarea producției și sta
bilirea de repartiții la princi
palele materii prime și utilaje. 
In întreaga țară domnește o 
atmosferă de puternic entuzi
asm în muncă, toți cei ce mun
cesc de la orașe și sate își 
concentrează eforturile pentru 
valorificarea la maxim a re
surselor noastre economice in 
scopul realizării în fapt a tu
turor angajamentelor asumate.

In primele două luni preve
derile rrraxtni'ale ale pfanuiui 
pe ansamblul industriei s-au 
realizat cu o depășire, asigu- 
rîndu-se o creștere de circa 
14,5 la sută a producției față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. După datele de pină 
acum, depășirea pe două luni 
însumează aproape 100 mili
oane lei. Un mare număr de 
întreprinderi au depășit sarci
nile planului stabilite pe aceste 
luni. Aceasta demonstrează că 
prevederile planului pe 1973 
sînt realiste, existînd toate 
condițiile pentru realizarea lor 
cu succes.

Revine ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor, orga
nelor și organizațiilor de par
tid sarcina de a desfășura o 
intensă activitate pentru uni
rea tuturor forțelor intr-o di
recție unică, lichidind neajun
surile care mai dăunează acti
vității economice, valorificind 
mai bine marile rezerve și po
sibilități de care dispune eco
nomia noastră națională.

derilor. Planul pe anul 1973 a- 
sigură baza materială necesară 
pentru realizarea producției 
programate. Un mare număr 
de produse și grupe de 
produse au fost repartizate 
consumatorilor prin plan. Prin
cipalele grupe de utilaje pen
tru noile capacități au fost de
taliate fizic pe uzine produră- 
toare, coTelîndu-se mai bine 
livrarea acestora cu termenele 
de punere in funcțiune a in
vestițiilor.

Cu toate acestea, la începu
tul lunii februarie mai rămăse
se necontractată aproape 23 
la sută din producția marfă pla
nificată re 1973. Trebuie 
lichidată rapid această rămî- 
nere In urmă. Este necesar să 
se înțeleagă că aceasta nu es
te o chestiune facultativă, ci 
o obligație pe care nimeni 
nu-și poate permite să o ne
socotească.

Buna desfășurare a aprovizi
onării tehnico-materiale a în

treprinderilor depinde In mare 
măsură de asigurarea materi
ilor prime și materialelor din 
import. Cunoscind nevoile con
stante, de perspectivă, ale e- 
conomiei, Ministerul Comerțu
lui Exterior, ministerele econo
mice trebuie qă se preocupe de 
încheierea unor contracte ex
terne de lungă durată, care 
să asigure aprovizionarea în
treprinderilor in bune condiții.

O o'eosebită atenție trebuie 
acordată aprovizionării cu pie
se de schimb a unităților e- 
conomice în vederea bunei 
funcționări a mașinilor și in
stalațiilor, utilizării depline a 
capacităților de producție. Mi
nisterul Aprovizionării Tehni- 
co-Materiale, C.S.P., împreună-* 
cu ministerele, trebuie să ve
rifice stadiul asigurării piese
lor de schimb pentru anul 1973 
in fiecare unitate. acționînd 
imediat pentru soluționarea tu
turor problemelor. Centralele 
trebuie să-și îndeplinească cu 
mai multă răspundere atribu
țiile ce le revin prin lege în 
domeniul aprovizionării tehni
co- materiale a unităților com
ponente.

O altă problemă centrală a 
activității noastre economice 
este îndeplinirea in cele mai bu
ne condiții a planului de in
vestiții care în acest an pre
zintă o creștere de aproape 12 
la sută față de realizările a- 
nului 1972. Trebuie să fie tu
turor clar-că realizarea inte
grată a ac-estui-program de in-- 
vestiții condiționează în mod 
hotăritor înfăptuirea înainte 
de termen a cincinalului. Pla
nul pe primele două luni ale 
anului acesta la investiții nu 
s-a realizat cu circa 1,7 miliar
de lei. Unii tovarăși au arătat 
o serie de neajunsuri mari 
care se mai manifestă în a- 
cest domeniu. Vor trebui luate 
măsuri energice pentru grăbirea 
elaborării documentațiilor teh
nice, folosind mai bine po
tențialul de proiectare și a- 
trâgind la această activitate 
și specialiști din institute de 
cercetare și învâțâmînt, din 
administrația proprie, precum 
și din centrale și întreprin
deri. Se impune, de aseme
nea, ca un volum mai mare de 
proiecte de execuție și deta
lii să fie elaborate și pe șan
tiere. Prin asigurarea unei 
conlucrări eficiente între pro- 
îectanți, constructori și bene
ficiarii de investiții vor tre
bui revizuite proiectele ce 
se dovedesc neeconomice, sta- 
bilindu-se soluții constructi
ve cît mai eficiente, cu un 
consum de materiale cît mai 
scăzut. Organismele nou crea
te pentru coordonarea și con
trolul activității in construc
ții trebuie să ia măsuri ferme 
care să ducă la creșterea ni
velului calitativ al studiilor 
tehnico-economice și al pro
iectelor de execuție, să asi
gure o eficiență sporită in 
realizarea investițiilor și ex
ploatarea noilor capacități.

Există, de asemenea, nea
junsuri in contractarea utila
jelor pentru unele obiective 
noi. In timp ce pe unele șan
tiere se întirzie livrarea u- 
tilajelor, pe altele rămînerile 
in urmă in execuția lucrărilor 
au determinat formarea unor 
stocuri de mașini și instala
ții. Dacă mai puțin de 50 la 
sută din utilajele existente ar 
fi fost montate la timp, pro
gramul de investiții ar fi 
fost chiar depășit. Iată de ce 
adoptarea de măsuri concre
te în vederea punerii in func
țiune a utilajelor existente re
prezintă o sarcină de prim 
ordin în economia noastră. 
Pentru grăbirea lucrărilor de 
montaj pe șantierele rămase 
în urmă, ministerele trebuie 
să constituie — așa cum s-a 
hotârît de altfel și s-a men
ționat și în cursul discuțiilor 
— echipe de montori care să 
sprijine constructorii în recu
perarea întîrzierilor. In vi
itor, este necesar să fie in
trodusă în plan sarcina minis
terelor de a asigura montarea 
și darea în folosință a mașini
lor și utilajelor. In nici un 
caz această recuperare nu 
trebuie făcută prin reducerea 
timpului de efectuare a pro
belor tehnologice sau In 
dauna calității lucrărilor de 
montaj, Luîndu-se măsuri 
pentru grăbirea montării tu
turor instalațiilor și mașinilor, 
trebuie să se acorde cea mai 
mare atenție calității lucrări
lor de montaj — condiție e- 
sențialâ pentru buna funcțio
nare ulterioară a utilajelor. 
Realizarea volumului de cons- 
trucții-montaj prevăzut pe a-

(Continuare in pag. a 2-a)

Plenara Comitetului Central 
a analizat, In pilele de 28 fe
bruarie 2 martir 1973, mo
dul in care se înfăptuiesc sar
cinile adoptate la Conferința 
Națională pentru accelerarea 
mersului inainte al României 
pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvolta 
te. precum șl măsurile stabili
te la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 în vederea în
deplinirii prevederilor planului 
pe 1973 — an hotăritor pentru 
realizarea inainte de termen 
a actualului cincinal.

Bilanțul îndeplinirii prevede
rilor planului pe primii doi 
ani al cincinalului reliefează 
rezultatele remarcabile obținu
te de poporul român, sub con
ducerea partidului, in dezvol
tarea economico-soclală a ță
rii. Concomitent cu sporirea 
potențialului economic, s-au 
produs Importante mutații de 
ordin structural, care au avut 
ca urmare valorificarea cu e- 
flclență sporită a forței do 
muncă șl a resurselor natura
le ale țării.

Creșterea venitului național 
cu 24 la sută față de anul 1970 
$1 cu 10 Ia sută față de anul
1971. ritmul de creștere a pro
ducției Industriale de 11.7 la 
sută obținut In primii doi ani 
ai cincinalului, sporirea in rit
muri mai inalte - care ajung 
pină la circa 16 la sută — a 
producției in ramurile care a- 
slgură accelerarea progresului 
tehnic, sint o dovadă grăitoa
re a puternicului avint al for
țelor de producție din patria 
noastră, al Intensului proces 
de modernizare a economiei, 
a ridicării eficienței activită
ții economice.

Pe această bază s-au făcut 
noi progrese in creșterea bu
nei slări a oamenilor muncii 
de la orașe șl sate. Veniturile 
totale reale ale populației au 
fost, la slirșilul anului 1972. 
cu 20.6 la sută mal mari de- 
cit in 1970, veniturile din sa
larii au sporit cu 15.1 la sută, 
acordindu-se o atenție deose
bită creșterii salariilor mici. 
Veniturile bănești ale țărăni
mii obținute din sectorul so
cialist au înregistrat o crește
re de 19 la sută ; fondurile a- 
iocate de la buget, în acești 
doi ani. pentru acțiuni social- 
culturale au însumat peste 76 
miliarde lei. S-au îmbunătățit 
condițiile de locuit ale popu
lației prin darea in folosință 
a unui număr total de circa 
285 mii locuințe, a sporit do
tarea tehnlco-edllitară a loca
lităților, s-a lărgit și moderni
zat baza materială a învăță- 
mîntului, culturii și ocrotirii 
sănătății.

Plenara Comitetului Central 
dă o inaltă apreciere abnega
ției și hotărirll cu care clasa 
muncitoare, țărănimea, Intelec
tualitatea, toți oamenii muncii 
înfăptuiesc politica partidului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Rezultatele obținute în dez

Cuvîntul tovarășului 
loachim Moga

a 
la

In perioada care a urmat 
Plenarei C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1972, acțiunile între
prinse de comitetul județean 
de partid au fost orientate 
spre folosirea intensivă a capa
cităților de producție, îndeo
sebi a furnalelor, 
laminoarelor, 
celorlalte 
realizarea 
termen 
proiectați 
Ne-am preocupat de reducerea 
duratei lu< rarilor de reparații 
și îmbunătățirii 
cestora, mai buna aproviziona
re a locurilor de muncă și 
creșterea productivității, mun
cii, diversificarea sortimente
lor și ridicarea nivelului teh
nic al producției, mărirea vo
lumului de export și reduce
rea importului, toate acestea 
în condițiile creșterii eficien
tei întregii noastre activități.

Deși nivelul planuluj pe 
1973 este mai mare cu 1,3 mi
liarde lei decît realizările de 
anul trecut, pe primele două 
luni ale anului acesta pe ju
deț s-a realizat o producție 
industrială suplimentară în va
loare de peste 38 milioane lei, 
concretizată în 6 390 tone căr
bune, 5 350 tone fontă, 6 440 
tone oțel, 3 400 tone laminate, 
2 400 mc prefabricate din be
ton și alte produsp, s-au li
vrat în plus la export produse 
în valoare de 2 600 000 lei va
lută, și de peste 
oane ’ ’ "
vize 
tiții există condiții ca pe tri
mestrul I să fie realizat cel 
puțin 22 la șută 
nual.

oțelăriilor, 
mașinilor și 

utilaje pentru 
înainte de 

parametrilor 
noile obiective.

execuției a-

6 mili- 
pe de- 

la inves-
lei valută 
libere, iar

din planul a-

In continuare, informarea a 
menționat că. in scopul asigu
rării bazei lehnico-materiale, 
îndeplinirii planului pe 1973 
cu cantități sporite de materii 
prime indigene, comitetul ju
dețean de partid acționează 
împreună cu centralele minie
re pentru creșterea volumului 
de rezerve geologice și atra
gerea acestora în circuitul e- 
conomic, asigurînd în același 
timp valorificarea superioară 
a minereurilor.

Pe baza indi< ațiilor tovară
șului Nicolae Ceausescu s-a 
elaborat un studiu preliminar 
privind sporirea producției de 
cărbune cocsificabil, iar pen
tru creșterea producției de 
piese de schimb și utilaje spe
cifice condițiilor de zăcămînt 
din Valea Jiului, In cadrul U-

voltarea pconomlco-sorfală a 
țării in anii 1971, 1972 și
pe primele două luni ale a- 
ceslul an demonstrează, In 
tnod concludent, realismul pre
vederilor planului cincinal, e- 
vfdentlază uriașele capacități 
creatoare ale poporului, marea 
forța organizatorică a partidu
lui nostru, care mobilizează și 
unește toate energiile națiu
nii socialiste pentru accelera
rea progresului economic șl 
social al patriei.

In perioada care a trecut 
de la Plenara Comllelulul Cen
tral din noiembrie 1972, pe 
baz.a sarcinilor rezultate din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și Ilolărlrea adop 
tată cu acest prilej, organele 
Șl organizațiile de partid, de 
masă ș| obștești, comitetele șl 
consiliile oamenilor muncii, 
consiliile de conducere din 
ministere șl celelalte organe 
centrale, au inlreprins nume
roase măsuri polllico-organl- 
zatorlce șl tehnlco-cconomlce 
pentru asigurarea tuturor con
dițiilor realizării exemplare 
a sarcinilor de dezvoltare eco
nom lco-soclală stabilite pentru 
anul 1973.

Adunările șl conferințele de 
dare dp seamă șl alegeri ale 
organizațiilor județene, muni
cipale, orășenești șl comunale 
de partid, din unitățile econo
mice și instituții, adunările 
generale ale oamenilor muncii 
au analizat cu spirit de răs
pundere rezultatele economl- 
co-soclale, cauzele deficiențe
lor manifestate în activitatea 
politică, organizatorică și eco
nomică și-au stabilii măsuri 
in vederea intensificării mun
cii politice, pentru îmbunătă
țirea activității economice și 
sporirea eficienței in toate ra
murile producției materiale, in 
toate întreprinderile.

Consiliul de Miniștri, mi
nisterele, centralele și între
prinderile au pregătit in con
diții mai bune îndeplinirea 
planului pe acest an. S-a ac
ționat mai eficient pentru asi
gurarea echilibrului material, 
financiar și valutar al planu
lui, pentru eșalonarea mai ra
țională a sarcinilor de plan și 
concretizarea lor pină la fieca
re loc de muncă ; au fost mal 
bine soluționate o seric de 
probleme privind aproviziona
rea cu materii prime și mate
riale, desfacerea producției pe 
Piața internă șl exlernă, orga
nizarea cooperării in produc
ție, ridicarea calității produc
ției, realizarea planului de 
investiții.

Plenara apredază că, prin 
modul in care a fost elaborat 
și fundamentat planul național 
de dezvoltare economică și 
socială a țării pe anul 1973 și 
programele speciale de mă
suri întocmite in legătură cu 
principalele sale prevederi, se 
creează o bază trainică pentru 
buna desfășurare a activității 
economice pe anul in curs.

In vederea asigurării condi
țiilor materiale pentru îndepli
nirea angajamentelor asumate 

zinei de utilaj minier din Pe
troșani s-a orqanizat un com
partiment de cercetare și pro
iectare, s-au început lucrările 
primei etape de dezvoltare a 
producției de utilaje, care va 
ajunge în 1975 la circa 4 300 
tone, și se proiectează pentru 
etapa următoare creșterea ca
pacității acestei importante u- 
nități la 14 000 tone utilaj pe 
an. La Hunedoara au fost ob
ținute rezultate importante în 
domeniul sporirii producției 
de fontă prin punerea in func
țiune inainte de termen a fur
nalului nr. 9 de 1 000 mc și 
crearea condițiilor de realiza
re a parametrilor proiectați cu 
6 lunj mai devreme la acest 
furnal. Numai pe seama creș
terii indicelui de utilizare a 
capacităților existente vor fi 
realizate in plus in acest an 
200 000 tone oțel și 60 000 to
ne laminate, de fapt întregul 
spor de producție față de 1972 
la aceste sortimente.

Ca urmare a criticilor adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972, pri
vind existența unor pierderi 
exagerate de metal in indus
tria metalurgică, ne-am în
dreptat in mod special aten
ția spre reducerea consumului 
de metal in procesul de fabri
cație. S-a trecut la organiza
rea prin autoutilare a unor 
secții pentru producerea unor 
prafuri exoterme originale, 
prin a căror utilizare la tur
narea otelului se va reduce 
considerabil consumul propriu 
de metal. Numai pe această 
cale se vor da in plus, (ață 
de anul trecut, circa 30 000 
tone laminate. De asemenea, 
din punct de vedere calitativ, 
producția de metal înregis
trează îmbunătățiri continue: 
au fost asimilate noi mărci de 
oteluri și tipodimensiuni de 
laminate, iar ponderea oțelu
rilor aliate și carbon de cali
tate superioară crește in acest 
an la 57 la sută din totalul 
producției. In scopul reducerii 
cheltuielilor materiale, inclu
siv a costului de producție, au 
fost inițiale acțiuni pentru Im- 
bunătățfrea continuă a norme
lor de consum, gospodărirea 
judicioasă a bunurilor materi
ale, valorificarea unor resur
se energetice secundare, re- 
condiționarea unor piese de 
schimb și folosirea larqă a în
locuitorilor. 

de organizațiile județene de 
parlld șl a municipiului Bucu
rești. pentru depășirea preve
derilor maximale ale planului 
la producția industrială și ex
port, depășirea nivelului pla
nificai al productivității mun
cii. reducerea suplimentară a 
cheltuielilor de producție, spo
rirea beneficiilor șl punerea 
mal rapidă in funcțiune a noi
lor capacități de producție. 
Consiliul de Miniștri va tre
bui să asigure corelarea anga
jamentelor asumate, baza tch- 
nlco-materlală necesară și re
partizarea producției suplimen
tare pentru export. Investiții 
Șl fondul pieței.

Plenara considera că in eta
pa actuala sarcina principală 
a Consiliului de Miniștri, minis
terelor. centralelor șl între
prinderilor, a tuturor organe
lor ș| organizațiilor de partid 
este de a depune o intensă 
activitate organizatorica • șl 
lehnic o-cconomlcă in vederea 
îndeplinirii măsurilor slablllle. 
de a concentra toate1 forțele 
Pentru indcpllnlrea exemplară 
a sarcinilor canliialive și cali
tative maximale ale planului 
și a angajamentelor asumate 
pe anul 1973.

1. Plenara obliga Consiliul 
de Miniștri, ministerele, cen
tralele șl întreprinderile, or
ganele și organizațiile de par
tid să la in continuare măsuri 
energice pentru asigurarea a- 
provizionarii rit naice cu maio
ri prime și materiale in can
titățile și structura sortimen
tală prevăzută in plan, prin 
balanțe șl repartiții. pentru 
respectarea întocmai a con
tractelor economice.

Ministerul Industriei Con- 
slrucțlllor de* Mașini Grele șl 
Construcțiilor de Mașini U- 
nelle și Eleclrotehnicii, cele
lalte ministere producătoare 
de utilaje tehnologice să con
centreze toate forțele pentru 
lichidarea în termen scurt a 
restanțelor, pentru contracta
rea integrală, fabricarea și li
vrarea utilajelor și a instala
țiilor de automatizare. in 
slrlclă concordanța cri progra
mele de montaj și de punere 
în funcțiune ; o atenție deo
sebită trebuie acordată elimi
nării deficiențelor de calitate, 
îmbunătățirii performanțelor 
tehnico-economice a mașinilor 
șl utilajelor. Consiliul de Mi
niștri trebuie să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru a- 
plicarea măsurilor stabilite in 
vederea creării unor capaci
tăți suplimentare destinate 
producției de utilaje tehnolo
gice pentru chimie, metalurgie, 
energetică și materiale de 
construcție.

— Asigurarea cu piese de 
schimb a unităților economi
ce trebuie să constituie o pre
ocupare permanentă a între
prinderilor, centralelor și mi
nisterelor, in scopul utilizării

(Continuare in pag. a 4-a)

După ce s-a referit la mă
surile preconizate pentru în
lăturarea neajunsurilor exis
tente în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale, con
sumurilor specifice și cheltu
ielilor materiale, informarea 
a subliniat sprijinul deosebit 
primit din partea conducerii 
partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe linia 
rezolvării unor probleme com
plexe ale industriei extractive.

In continuare, informarea a 
relevat că, deși s-au întreprins 
in Valea Jiului acțiuni pentru 
asimilarea unui volum sporit 
de utilaje, ca și pentru dez
voltarea producției de piese 
de schimb, mai sint necesare 
utilaje care nu pot fi executa- 
tale datorită insuficientei do
tări a atelierelor proprii. Pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de securitate a muncii in sub- 
terari1 este necesar să se ur
genteze realizarea și aproba
rea studiilor de fundamentare 
a necesarului de utilaj și apa
ratură de măsură și control. 
In același timp, trebuie să 
crească și răspunderea furni
zărilor de utilaje și echipamen
te mecanice și electrice, în sen
sul de a li se asigura acesto
ra proprietăți antigrizutoase, 
cit și incombustibile.

Referindu-se la preocupări
le comitetului județean vizind 
creșterea continuă a producți
ei agricole; informarea a men
ționat măsurile adoptate pen
tru intensificarea contractării 
produselor cu cooperativele 
de producție și gospodăriile 
populației, pentru generaliza
rea acordului global la cultu
ra porumbului și cartofului și 
extinderea acestei retribuiri 
in lequmicultură, pomicultură 
și zootehnie; elaborarea unor 
programe de dezvoltare a le
gumicultorii, pomicullurii și 
zootehniei, atit pe ansamblul 
județului, cît și pe fiecare co
mună, potrivit indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu.

In încheiere, informarea a 
subliniat că toate resursele or- 
qanizatiei județene de partid, 
ale oamenilor muncii din ju
dețul Hunedoara sînt mobili
zate pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor trasate prin 
hotăririle Conferinței Naționa
le a P.C.R,, Plenarei C.C. din 
noiembrie 1972 șl a celor ce 
vor fi stabilite la actuala ple
nară.
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu
(Urmare pag. I)

cest an impune organizarea 
mai buna a muncii pe șantir- 
ee. actopteree cir soluții cons
tructive $i tehnologii de exe
cuție perfecționate, mecani
zarea lucrărilor cu consum 
marc de manopera, extinde
rea folosirii utilajelor in do
ua șj chiar trei schimburi 
Trusturile. întreprinderile si 
șantierele trebuie sâ asigure 
c uditiile necesare pentru ex
tinderea acordului global, ca
re s-a dovedit si în construc- 
U> o forma eficientă și sti
mulativă de organizare și re
munerare a muncii. Îndepli
nirea integrală a planului de 
investiții trebuie sâ devină 
"nul din obiectivele centrale 
permanente ale ministerelor, 

• un i tetelor județene de par
ei. ale centralelor industria

le si întreprinderilor, ale or
canelor si organizațiilor par
tidului nostru, ale tuturor oa
menilor muncii.

. teulizurea cu succes a pre
vederilor planului pe 1973, 
c«. de altfel ale întregului 
cincinal, este condiționată in
tr-un inalt grad de accelera- 
ixsa procesului de moderniză
ri. a produselor, de înnoirea și 
ridicarea continuă a calității 
acestora. Toate forțele noastre 
’•fenice trebuie concentrate în 
direcția scurtării duratei dc 
asimilare a produselor noi. 
< >' performante calitative su
perioare, la gradul de inte
grare prevăzut. Este necesar 

fie întărită răspunderea 
întreprinderilor pentru nive- 
iul calitativ al produselor. In 
viitor va trebui ca, o dată cu 
documentele de livrare. sâ 
se emită și „certifica
tul de calitate- semnat 
de conducătorul unității 
Și de controlorul calității. 
Es e necesar să se asigure un 
asemenea control ai calității 
incit să se evite in mod cate
goric ieșirea de pe porțile fa
bricii a vreunui produs care 
nu corespunde exigentelor ■ a- 
I tative stabilite in plan. Res
pectarea indicilor de calitate 
este o obligație primordiala 
de cea mai mare răspundere 
a conducerilor întreprinderilor, 
a organizațiilor de partid, sin
dicale și dc tineret, este pină 
la urad o sarcină patriotică a 
fiecărui coleotiv, a fiecărui 
muncitor.

Așa cum am arătat și ia 
Conferința irațională, noi con- 
epem realizarea înainte de 

termen a cincinalului nu pe 
seama intensificării efortului 
fizic, ci in principal pe seama 
creșterii eficientei economice, 
a promovării mai rapide a pro
gresului tehnic in producție, 
extinderii mecanizării și auto
matizării, organizării p< baze 
științifice a producției și 
muncii in fiecare întreprinde
re. Indicele sintetic fundamen
tal al eficienței este, după cum 
se știe, nivplul productivității 
muncii. Cu toate succesele ob
ținute in acest domeniu, nive
lul productivității atins in fi
nul 1972 se afla -aub pnevederi- 
le cincinalului cu aproape 
1 200 lei pe salariat. Gradul 
de utilizare a timpulpj s-a .men
ținut in industria republicană 
in 1972 la nivelul anului 1971 
— de 94,6 la sută. 'Pentru a 
se înțelege cit se pierde prin 
utilizarea flesatisții atoare a 
timpului de lucru, voi mențio
na că în prezent ân ergonomie 
noastră se realizează intr-o o- 
ră o producție industrială de 
70 milioane lei. Ținind seama 
de pierderile de citeva zeci dc 
milioane zile-om muncă vă 
închipuiți cite miliarde se iro
sesc prin nefolosirea întregului 
potențial al uzinelor noastre, 
prin faptuj că du se utilizează 
tot timpul de lucru.

Planul pe 1973 prevede creș
terea productivității -muncii 
in .ndustira republ.canci cu 
9,1 la sută. In vederea reali
zării acestei sarcini s-au sta- 
bilit programe de masuri pe

I ■ . : . ' -
prinderi. Ministerele trebuie 
să >d masuri ferme pentru în
deplinirea in cel mm scurt 
t.mp a acestei sarcini, pentru 
stabilirea in fiecare întreprin
dere a modalităților de elimi
nare a cauzelor care au gene
rat rămâneri in urma la pro
ductivitatea muncii.

Asigurarea creșteri. eficien
ței impune eforturi sporite 
pentru reducerea cheltuielilor 
de producție. Cu toate realiză
rile obținute, trebuie spus că 
îd primii doi ani ai cincinalu
lui cheltuielile de oroducție 
planificate au tos" depășite, 
eea ce a dus la diminuarea 

1 umuiarilor bănești cu aproa- 
4,2 miliarde iei. Sarcina mi

nisterelor, a organizațiilor -de 
partid, a tuturor colectivelor 
de oameni a muncii este re
cuperarea, îs cursul anului 
1973. « tuturor ramiuer.ior în 
urmă din anii 1971 și 1972. 
Pentru aceasta trebuie dusa o 
luptă intransigentei împotriva 
consumurilor exagerate de ma
terii prime si materiale, împo
triva rebuturilor a oricăror 
forme de risipă care măresc 
prețul de cost, diminuează ve
nitul național, dăunând prin a- 
easta ÎDsăși bUBăstiffii popo- 

rului. .Ășa oum am menționai 
;i La plenara din noiembrie, 
pină și consumul lumiDii la un 
bec de 25 W trebuie sa con- 
tituie o preocupare a condu- 

i erii întreprinderilor , fiecare 
kilowatt consuma! inutil ridică 
prețul de cost. aduce daune e- 
■>nomiei naționale, bunăstării 

întregului popor.
Întreprinderile trebuie să «- 

xamineze cu cea mai u»are a- 
tenție și răspundere cauzele 
care au dus La depășirea nor
melor ae consum și sa stabi
lească masur, pentru reduce
rea lor rapidă combătindu-se 
'•rice atitudine de eutomuRu- 
raire manifestată in această di- 
lecție de unele cadre tehnice 
și eczjaomice. Trebuie încheia
tă rapid acțiunea de reyizuire 
a normelor de consum, astfel 
io'.«t, începând cu trimestrul II 

a' acestui an. să *e lucrere 
pretutindeni cu norme îmbună
tățite.

Trebuie arătat că cheltuieli
le neproductive se mențin 
in. ă rtn’icale. iar in unele sec
toare chiaT au iTesvul, reciti- 
' in du -se beneficiile. E*de nece- 
-fiî oe Mmrtrrul FinimteloT si 
băncile sa analizeze dc urgen
ță cauzele acestor fenomene — 
împreună cu minostcTcle și or- 
genizațiilc e nnomicc re«rrrti- 
ve — și să determine mă<uTÎ 
hntsrftc pentru remedierea 
'ituației. Condeier că organele 
feiancfare acordă încă o slabă 
atenție eficienței activității e- 
ronomice, manifestă in aceas
tă direcție o insuficientei exi
gența. nu acționează cu fermi
tate împotriva diferitelor for
me do gospodărire nerațională 
a fondurilor materiale și finan- 
■ iare ale întreprinderilor. A- 
vem o lege financiară care 
prevede măsur. foarte bune, 
răspunderi precise ale organi
zațiilor financiare, pină la fie
care unit.Tte. Ea trebuie aplica
tă cu toată fermitatea ! Mi
nisterul Finanțelor. bănci
le sint chemate să-și 
îmbunătățească radical ac
tivitatea. sa acționeze mult 
mai prompt atunci cinri intr-un 
sector sau altul apar neajun
suri în utilizarea fondurilor, 
să controleze cu strictețe si
tuația financiară a fiecărei u- 
nități. să vegheze permanent 
la buna administrare a avuției 
noastre naționale.

Este necesar, totodată, să se 
introducă mai multă ordine și 
în ce privește formarea prețului 
de cost a) produselor. Pe lin
gă reducerea cheltuielilor, se 
impune perfecționarea planifi
cării. evidentei și calculării 
prețului de cost țe fiecare 
produs. In fiecare întreprinde
re, secție și loc de producție 
trebuie să existe planuri dc 
cheltuieli care să fie urmărite 
și îndeplinite in modul cel 
mai riquros. Se impune să fie 
b’hidat* practica unor minis
tere care - sub pretextul u- 
nor așa-zise îmbunătățiri de 
calitate sau modificări sorti
mentale — măresc in mod ne
justificat prețurile de produc
ție. Organele economice, con
ducerile "întreprinderilor, orga 
nizațiiie de partid au datoria 
sa analizeze temeinic aceste 
probleme. Dacă comitetele ju
dețene dc partid și-au îmbu
nătățit mult activitatea — și 
in aceste zile, in plenara, s-a 
observat cu cită competența 
analizează și soluționează ele 
diferitele probleme ale dez
voltării economice — de pro
blemele eficienței economice, 
ale preturilor de cost ele nu 
s-au apropiat încă așa cum se 
cuvine, Vreau £a atrag atenția 
orqanelor de sinteză. minis
terelor șă organelor locale că 
in determinarea gradului de 
îndeplinire a planului se vor 
folosi preturile .constante pre
văzute inițial in cincinal. Nu
mai in comparație cu aceste 
prețuri trebuie sa se lucreze 
pentru c ă pe aceasta bază s-a 
mtocnut planul. .Orice modifi
cări pe prețuri nu vor fi luate 
in considerație. Nia o forma 
de umflare a țxețuriloi nu poa
te li admisa, sub nici un mo
tiv. Avem o lege in .aceasta 
privința, și ea trebuie aplicata. 
Consumi controlului muncito
resc, împreuna cu Com;tetul 
pentru prețuri și celelalte or
gane de sinteza, au datoria sa 
nu admită nicăieri și în nici 
un fel umflarea prețurilor dc 
producție. Trebuie să împiedî 
iam, ca pe calea majorării pre
țurilor de producție, să se a- 
copere deliciențele in modul 
de utilizare a fondurilor mate
riale și financiare puse la dis
poziția conducerilor întreprin-
derilor. Consider nece-
sar ca in analiza .de
bilanț a acli vil atu ■eco-
n ornice pe anul 1972, 0' efeu-
-ebita atenție sa lie acoidaia 
-ituațăci prețurilor de produc
ție, luindu-se masuri holuri
le împotriva fenomenelor ne
gative ce se moi manifestă xu 
acest domeniu. Formarea pre
țurilor, absolut pe toate trep
tele organizatorice, «trebuie sc 
se încadreze cu cea uiai mare 
rigurozitate w normele legale, 

vienaiu din noiembrie a a- 
iros ui mod serios aLenția mi
nisterelor, centralelor și intre- 
prinderilor asupra necesității 
ue a asigura cahiicarea for
ței dc muncă id pus cu nece
sitățile dezvoltării economiei. 
Anual, numărul de salariați 
crește in tara noastra cu 200 
— 2p0 mu și in cea mai mare 
parte aceștia sint trimiși să Mi
reze iu mașini și utilaje dc 

iuaita ichnicilate. Așa cum s-a 
hotărî i, este necesar ca in ca 
la aprobarea execuției noilor 
obiective și capacități de pro
ducție, sa se stabilească ma
suri concrete pentru recruta
rea și pregătirea forței de 
muncă, in qeneral, va trebui 
asigurata o mai bună corelare 
a planurilor de școlarizare cu 
nevoile reale ale unităților 
productive, evitindu-se situați
ile de astăzi, cind la unele pro
fesii se lormeaza un număr in
suficient de muncitori caliii- 

ați, in timp ce la altele ab
solvenții nu pot li încadrați 
in meseriile pentru care s-au 
pregătit. O deosebita atenție 
trebuie acordata bune, desfă
șurări a invațămintului profe
sional și tehnic. Se impune ca 
ministerele și consiliile popu
lare județene să se preocupe 
n»ai mult de dezvoltarea aces
tei rețele de învățământ. Este 
necesar să se ia de urgența 
măsuri in vederea sporirii nu
mărului de elevi pentru mese
riile deficitare. Ministerul E- 
ducației și Învățământului, Mi
nisterul Muncii și Comitetul 
Central al L.T.C. sa sprijine 
in mă. mare măsură, prin ac
țiuni coordonate, orientarea 
profesională a absolvenților 
școlilor generale și liceelor de 
cultură .generală. Ministerele 
și centralele, organele locale 
au, de asemenea, datoria sa 
execute un control permanent 
asupra activității de reciclare 
ți ridicare a calificării profe
sionale & oamenilor muncii, h- 

rhidind manifest Ante de 1ot- 
mnlism și lipsă de continuitate 
■ arc mai dăinuie In acest do
meniu. Cred tâ nu este neoc- 
>ir să insist asupra importan
tei deosebite pc care <> are 
ridicarea cunoștințelor profe
sionale. tehnice ale muncitori 
lor. chemați să manevreze să 
sinpineasrh utilaje de înaltă 
tehnicitate.

Plenara din noiembrie a Co
mitetului Central a atras aten
ția asupra necesității unei mai 
raționale și eficiente utilizări 

> potențialului nostru științi
fic. oliminînd dispersarea foi
telor pe un număr excesiv dc 
mare do teme, din caro unele 
di? importanta minoră. Planul 
pe anul 1973 marchează un a- 
numit progres în acest sens, 
dar și in această direcție se 
poate spune < ă s-au făcut a- 
bia primii pași ; această orien
tare va trebui in continuare 
idîncită și dezvoltată. Se im
pune ca cercetarea științifica 
să aducă o contribuție mai ma

2. Noi măsuri pentru 
perfecționarea conducerii 

și organizării vieții 
economico-sociale

’Soluționarea problenrtflor 
complexe de care depinde dez
voltarea ei onomioo-socială a 
tării impune aplicarea jnteqra- 
lâ a hotăririlor Conferinței Na
ționale privind perfecționarea 
organizării și conducerii eco
nomiei. Cu toate rezultatele 
obținute' in ultimii ani in per
fecționarea și simplificarea 
structurilor organizatorice, in 
apropierea conducerii de pro
ducție. lichidarea c entralismu- 
lui excesiv a unor paralelis
me și verigi intermediare în 
conducerea activității econo
mice, așa cum pe bună drepta
te s-n apreciat in plenarii, in 
aceste domenii mai dăinuie 
încă serioase lipsuri, anomalii 
și fenomene negative.

In primul rînd, trebuie sâ 
ținem seama de faptul că în 
acești ani au intrat, și in 
următorii ani vor continua sa 
intre. în producție un mare 
număr de obiective noi. de 
înaltă tehnicitate a căror bu
nă funcționare cere specia 
liști și cadre de conducere 
competente. Lichidarea lip
surilor existente în încadra
rea cu specialiști a unităților 
de producție impune luarea 
unor măsuri pentru deplasa
rea acestora clin ministera și 
centrale in întreprinderi, a- 
colo unde se decide soarta 
producției. Este necesar 
de aceea sâ se asigure pe toa
te treptele organizatorice — 
ministere, direcții generale, 
centrale și întreprinderi — 
o mai rațională rqpartizai'e și 
utilizare a forțelor, o judi
cioasă distribuire a cadrelor 
de conducere și de -specialiști 
iu favoarea activității .directe 
de producție Vreau să atrag 
atenția .asupra încadrării u- 
nităților noi. Es’o inadmis:bi!ă 
practica de a li se trimite, 
de regulă, absolvenți; imului 
în care intră în producție u- 
nitățile rcsoectivo. \ces' lu
cru condamni* de ia început 
aceste unități la o activitate 
slabă, la lipsuri serioase. Este 
necesar ca absolvenții noi sâ 
fie repartizați, de regulă. în 
unitățile vechi, iar unitățile 
noi să fie încadrate cu spe
cialiști cu experiență din cen
trale. întreprinderi și miiris- 
tere. și numai într-o mică pro
porție cu specialiști tineri. 
Numai astfel se va asigura ca 
aceste unități să-și poată des
fășura activitatea în condiții 
bune Această acțiune de re
distribuire a cadrelor impune 
lichidarea neintîrziată și ho- 
târîtâ a oricăror fenomene de 
paralelism și suprapunere E 
xistă încă verigi intermedia
re care mențin un anarat ad
ministrativ nmTlat. -îndeosebi 
funcționăresc — în rîndul 
căruia se găsesc mulți specia
liști — și care generează bi
rocratism, îngreunează rezol
varea operativă a probleme
lor din întreprinderi. încar
că prețul de cost al produc
ției cu cheltuieli inutile, gre
vează bugetul de stat. Tu 
sensul hotăririlor Confer i.n 
țej Naționale este necesar să 
se acționeze ferm pont nu e- 
liminarea verigilor interme
diare. creșterea răspunderii și 
competenței centralelor și în
treprinderilor. Trebuie sim
plificate în mod radical ra
porturile. la nivel central, în
tre ministere și diferite or
gane de sinteză, precum și pe 
verticală. intre 'minjstere. 
realralâ si in tr «prinde
re. Se impune reduce
rea la strfet-ul necesar a 
aparatului administrativ, func
ționăresc, îndreptînd specia 
liștii spre activitatea pj-oducti 
vă. Este inadmisibil ca unele 
sectoare de concepție din în
treprinderi. proiectarea și ce
rcetarea sâ ducă lipsă de ca- 
diM? tehnice, in timp ce un 
mare număr de specialiști 
sint angajați în lucrări ad
ministrative în ministere si 
centrale, chiar si în întreprin
deri. Specialiștii cu pregătire 
superioară sint folosiți în nu
meroase cazuri la lucrări ca
re pot fi executate de per
sonal cu pregătire medie.

Unii tovarăși din conduce
rea ministerelor au spus aici 
că există întîrzieri în elabo
rarea unor proiecte. în timp 
ce în ministere lucrează în 
funcții administrative un ma
re număr de ingineri. Toate 
forțele trebuie îndreptate spre 
întreprindere t.pr<* profet tare 
și cercetare. întreprinderea 
trebuie să stea permanent în 
atenția organelor de partid și 
de stat. Este necesar sâ se în
țeleagă că venitul național nu 
se creează în birouri, ci nu
mai In producția materială 

le, mai directă și mai opera
tivă la rezolvarea problem** 
lor de cor*- depinde îndeplini
rea cincinalului înainte de lor- 
meu, îndeosebi a celor prix ind 
valorificarea sujwrioară a re
surselor materialo si reducerea 
i onsumurilor specifice de ma
terii primo promovarea tehno
logiilor moderne. înnoirea pro- 
duc |iei și asimilarea de produ
se* -u caracteristici suporioa- 
(0. Trebuie accelerată înfiin
țarea institutelor centrale co
ordonatoare «tprni.ru principale
le ramuri și domenii dc* acti
vitate, oferind «silei cadrul 
organizatoric corespunzător 
pentru mobilizarea tuturor for
țelor spre problemele < rfe mal 
stringente, de interes priori
tar ale economiei si dezvoltă
rii sociale, fiste de asemenea, 
necesar ca Consiliul Nffțioiwl 
pentru Ștynță și Tehnoloqie, 
ministerele economice să ac
ționeze mai onerqi' pentru h- 
plicarca rapidă a rezultatelor 
cercetării in producție.

Reducerea personalului func
ționăresc și mărirea propor
ției celor care lucrează direct 
in producție este o condiție 
fundamentala a creșterii pro
ductivității muncii sociale, a 
sporirii avuției naționale, a 
creșterii bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nos
tru popor.

După cum ați văzut, Comi
tetul Executiv a considerat 
necesar ca. acțicnind în spi
ritul hotăririlor Conferinței 
Naționale, sâ treacă la redis
tribuirea cadrelor începînd 
ai posturile de miniștri ad- 
juncți. secretari generali și 
alte cadre de conducere. Sim
plificarea și raționalizarea a- 
paratului economic adminis
trativ vor trebui s<i fie e>x- 
tin-se si aprotundale Ja toate 
nivelele organizatoj*ice. Minis
terele. centralele economico, 
întreprinderile vor trebui să 
reducă substanțial numărul 
treptelor ierarhice, care ge
nerează formulări st i că și bi
rocratism. tne.cînd la coma
sarea direcțiilor generale di
recțiilor și serviciilor, a-birou
rilor și cebirla.be comparti
mente. ,Pe baza .raționalizării 
structurilor organizatorice, ur
mează să -se realizeze o re
ducere de cel puțin o treime 
a personalului dc conducere : 
totodată, va trebui să se asi
gure o scădene substanțială a 
person al ului teh n îco-adm i n i s- 
trativ. Este necesar să se 
creeze condițiile corespunză
toare ca personalul dc .condu
cere și specialitate să se poa
lă consacra în întregime acti
vității dc concepție, de con
trol și îndrumare, perfectio- 
nînd stilul .dc -muncă, elimi- 
nînd cu hotărîre ședințele de 
prisos, care consumă timp și 
absorb energie -în discuții in
terminabile. de nurlie ori 
sterile, lipsite dc orice urma
re. în dauna muncii concrete, 
rezolvării prac'iac a proble
melor impuse fie viață, -de 
bnnu desfășurare a producției. 
Vor trebui, totodată. mult 
-pnrite •atribuțiile -direcțiilor 
generale si direcțiilor din mi
nistere și celefeMe organe cen- 
’rale si locale, stabiiindu-se 
totodată-ca acestea sâ afbă re
lații directe cu compartimen
tele corespunzătoare ale or
ganelor de sinteză economică 
și ale altor instituții.

•Este, de asemenea, necesar 
să fie continuată acțiunea de 
gw»raiie a centralelor indus
triale pe structura principa
lelor întreprinderi din 'com
ponența lor. -asigurând inte
grarea efectivă a activității 
centralei și iîntroprindenii de 
bază, elimini nd .paralelismele 
în exercjtanca atribuțiilor. 
Centralele — folosind iun a- 
parat restrins și opera tiv — 
t-nebuie -să preia în 
fapt toate sarcinile .ca
ne pnrvesc probleme
le generale aLc întreprinderi
lor subordonate. îndeosebi ce
le legate do uoroviz.ionareu 
le.hnico-materialâ. dc con
tractarea și desfacexea pro
ducției. .realizarea investițiilor, 
introducerea progresului teh
nic. .Tnbeprinderile trebuie 
să-si concentreze atenția spre 
pj' durțio ne ridicarea calită
ții ei.

In plenară au lost dezbătute 
și adoptate proiectele de acte 
normative referitoare la înfi
ințarea și funcționarea Consi
liului Suprem aJ Dezvoltării 
Economice și Sociale. Curții 
Superioare dc Control Finan
ciar și Consiliului pentru 
Problemele Organizăi'ii Eco- 
nomico-Sociale, reglenaentin - 
du-se astfel noi și im
portante probleme ale 
perfecționării organizării 
și conducerii economiei. 
Adoptarea acestor măsuri are 
drept scop urgentarea tradu
cerii in viața <1 hotăririlor 
Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale. In fond, prin 
acest** masuri se soluționează 
rea mai mare parte a sarcini
lor privind perfecționarea or
ganizării și conducerii vieții 
economic *4-.s-ociate. Avem toa
te condițiile ca pină la jumă
tatea anului să încheiem ela
borarea masurilor și legilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională. £- 
lalr'Tarea acestor reglementări, 
< are vizea/â practic țoale La
turile yfeții sociale din țara 
noastra, a necesitat un mare 
volum de studii, analize, nu
meroase experimentări, o lar
ga consultare cu cadre de 
specialitate, cu activiști de 
partid șj de stat, cu oameni ai 
muncii. In procesul traducerii 
lor in viață vor mai apărea pro
babil necesare unele perlecțio- 

nari și adaptări. Am creai un 
adru organiratoric legal care 

asigur A dcsfășnrareti in bune 
condiții a intreqii activități e- 
c onotnic e si sociale. Acum o- 
scntiil este oont îeliznrvn in 
fnpl a reglementărilor stabili
te, desfășurarea unei vnsir 
mun< i organizatorice praclir o, 
in spiritul prevederilor l«'q«le, 
nl orientărilor Congresului al 
X-lea $i Cngterințoi Național-'

3. Prevederi care vor stimula 
eforturile țărănimii pentru 

creșterea producției agricole, 
vor contribui la îmbunătățirea 

activității în agricultură
Stimați tovarăși,

Și in agricultură se poate 
spune că anul 1973 este holu
rilor pentru in făptui rea preve
derilor cincinalului — și de a- 
ceeii se c«’r luate măsuri deo
sebite pentru realizarea în 
bune condiții a lucrărilor a- 
grozoolehnice in vedotea ob
ținerii de producții vegetale 
și animale sporite. Este nece
sar sâ se ia măsuri urgente 
pentru terminarea araturilor 
po suprafețele ramase neurale 
din toamnă, pentra pregătirea 
terenului și insămințareo cul- 
lurilor, potrivit cu planul tie- 
cărui județ, al fiecărei unități 
agricole in parte, in raport cu 
condițiile din această primăva
ră. Se cor luate masuri specia
le pentru asigurarea intregii 
cantități de legume planifica
tă ; in fiecare județ și in tie- 
cnre unitate trebuie stabilite
suprafața corespunzătoare a- 
feclata lequmiculturii, structu
ra speciilor de legume, precum 
și eșalonarea producției, ast
fel incit să se asigure necesa
rul de legume timpurii, dc 
vară și .de toamnă, atîl pentru 
consum proaspăt, cit și pentru 
industrializare și export. A- 
vem asemenea condițiuni în
ot practic toate județele pot 
și trebuie să-și soluționeze 
problemele aprovizionării.

O problemă centrală a agri
culturii noastre este gospodă
rirea cu maximum de grijă și 
răspundere a fondului lunciar. 
Trebuie acordată mai multă a- 
tenție realizării programului 
de îmbunătățiri funciare, dese
cări și de scurgere a apelor 
— care acoperă mari supra
fețe. Trebuie să realizăm plă
nui de irigații și să folosim cit 
mai eficient toate suprafețele 
irigate. Ministerul Aqriculturii, 
comitetele județene de .partid, 
aparatul agricol trebuie să în
treprindă acțiuni mai ferme 
pentru scurgerea apelor și co
rectarea excesului de umidita
te, pentru îmbunătățirea solu
lui. precum și pentru cultiva
rea tuturor terenurilor libere 
din vetrele de sat, dintre con
strucțiile agrozootehnice și a 
celor rezultate din limitarea 
drumurilor de acces.

Eforturi deosebite trebuie 
depuse in continuare pentru 
creșterea producției zootehni
ce. .ținind seama de faptul (ă 
in ultima vreme producția me
die de lapte a înregistrai o 
tendință de scădere, iar indi
cele de natalitate la vaci este
incă redus. Trebuie să sc pu
nă mai multă ordine in activi
tatea fermelor zootehnice, a- 
cordîndu-se o atenție deosebi
tă creșterii, in fiecare unitate 
a animalelor .de reproducție

.per- 
pre-

unui 
bine

sub îngrijirea 
sonul special,
gătit, In acest sens, trebuie s.i 
se constituie ferme speciale a- 
cord'mdu-se și ajutorul nece
sar pentru buna tuncțianare a 
acestora. Îndeplinirea sarcini
lor pe care ni le-am propus 
in dezvoltarea zootehniei im
pune luarea de măsuri ener
gice «pentru asigurarea bazei 
furajere necesare.

Ministerul Agriculturii In
dustriei Alimentare și Apelor
trebuie să urmărească perma
nent, în fiecare unitate, rea
lizarea producției veqctaie și 
animale planificate, indepl ni- 
rea sarcinilor de livrare către 
stat, de aceasta depinzind asi
gurarea in bune condiții a 
consumului populației și sa
tisfacerea nevoilor economiei 
naționale.

O atenție deosebita trebuie 
acordată dezvoltării și îmbu
nătățirii activității industriei 
alimentare. Există un program, 
stabilit în concordanță cu pre
vederile Congresului al X-lea, 
pentru ridicarea rapida 1 ni
velului unităților din industria 
alimentară. Trebuie să spunem
însă că acesl program nu s-a 
realizat în bune condiții in 

• ultimii doi ani. Este necesar 
ca Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, 
împreună < u comitetele jude
țene de partid și consiliile 
populare pe teritoriul cărora 
se află aceste unități, sa ia 
toate măsurile pentru realiza
rea programului privind dez
voltarea industriei alimentare, 
valorificarea superioară a pro
duselor agricole, asigurind ast
fel aprovizionarea .populației 
cu o gamă mai larga de pro
duse aqroalimentare.

Creșterea continuă a gradu
lui de înzestrare tehnică a a- 
qriculturii impune perfecțio
narea activității de | regătire 
profesională a țărănimii. Es
te do înțeles cS o agricultura 
la nivelul cerințelor actuale 
ale științei și tehnicii necesită 
oameni pregătiți in mod cores

4. Vom intensifica schimburile 
comerciale, cooperarea și 

colaborarea economică 
cu alte state

Stimați tovarăși,

Am subliniat în repetate 
rînduri importanța pe care o 
au pentru progresul rapid și 
multilateral al țării noastre 
schimburile comerciale, co
operarea și colaborarea eco

oentru valorificarea din plin 
a posibilităților create an
samblul îmisiirilor adoptat.* d> 
partid in vederea perfecționării 
• onrlm orii, organizării și pla
nificării economiei naționale. 
H-ilăriloare eebe «cum mun< a 
organizatorică, practi-<1. Dc a- 
ceasta depinde indeplinima cu 
succes n tuturor sarcinilor , 
în ace-ista direcție trebuie să 
ne îndreptăm țoale forțele.

punzător. Actualele forme ne 
invățămint agrozootehnic de 
masă sint cu totul insuficiente 
și va trebui să inytituim for
me mai eli* lente de pregătite. 
\'a trebui creat un sistem mai 
avansat do pregătire profesio
nală a țăranilor, pe baza unui 
program dc perspectivă, te
meinic elaborat, în concordan
ța cu cerințele științei moder
ni , ole unei agriculturi inten
sive dc înalt randament.

Plenara Comitetului Central 
a dezbătut noi măsuri pentru 
generalizarea acordului global 
și îmbunătățirea organizării si 
retribuirii muncii în agricul
tura. Ridicarea venitului garan
tat in cooperativele agricole
— la 1 200 lei lunar în zooteh
nie, 900 lei in legumicultura 
și viticultură, 800 lei în pomi
cultură — în condițiile aplică
rii acordului global care asi
gură creșterea veniturilor pe 
măsura creșterii producției li
vrate. va avea un puternic e- 
fect stimulailOT asupra țărăni
mii. vu contribui la mui buna 
valorificare a forței de muncă 
din agricultură și la creșterea 
rapidă a producției în unitățile 
cooperatiste. Doresc să insist 
ca prevederile acordului glo
bal să fie luate ca bază, or- 
qaniz.îndu-se în acest spirit 
munca în toate cooperativele 
aqricole de producție. C’.u-nr in
< ooperativele cu o situație bu
nă trebuie să pornim de la a- 
ceastă bază.

Este necesar să se pun a ordi
ne și in ce,privește>prețul de cost 
in cooperative, -pentru a putea 
ști cit costă iu mod real un 
produs sau altul. Măsurile pe 
care le-am adoptat pentru îm
bunătățirea normării și retri
buirii muncii sint chemate să 
pună ordine și să introducă 
disciplină în activitatea coope
rativelor agricole de producție
— de aceasta depinde dezvol
tarea rapidă a agriculturii. Nu 
putem dezvolta agricultura so
cialistă în condițiile unei lip
se aproape complete de evi
dență lucrindu-se la întimpla- 
re. Aceste măsuri vor fi a- 
iTicate în mod provizoriu pină 
la sfîrșilul acestui an —pentru 
a putea trage toate concluziile 
necesare — urmîno’ să Tie de
finitivate pină îp octombrie, 
pentru ca la întocmirea planu
lui viitor să se lucreze pe ba
za lor.

Acordarea de credite coope
rativelor aqricole care nu au 
posibilități financiare să asigu
re plata venitului garantat și* 
a droi litrilor suplimentare re
zultați* din depășirea planu
lui de producție, constituie 

o expresie elocventă a spriji
nului (lat de statul nostru in- 
lâririi agriculturii cooperatiste, 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al țărănimii. Este nece
sar insă să se iutenstfice efor
turile cooperativelor pentru 
a-și acoperi din surse proprii 
cheltuielile de producție, pen
tru a-și îndeplini, la rindul 
lor. Obligațiile față de slat.

începînd din acest an se 
va introduce salarizarea în
acord global și pentru perso
nalul din întreprinderile a-
gr;-ole de stal, atît la
cultura plantelor, cît și în
zootehnie, ceea ce va trebui 
să ducă și in aceste- unități 
la sporirea producției și a e- 
ficienței economice.

Au fost stabilite măsuri pen
tru creșterea rezervelor de 
stat la cereale și furaje. Va 
trebui să mărim rezervele de 
(arne >i alte produse aqro- 
alimentaip.

Dupâ cum ați văzut, din 
materialele prezentate. ne 
preocupăm să aducem unele 
îmbunătățiri și în conducerea 
agriculturii, pornind de la 
faptul că baza conducerii o 
constitui** județul, întreprin
derea dc stat, consiliile inter- 
cooperatiste, cooperativele de 
producție Și în agricultură a- 
tenția principală va trebui să 
fie acordată deplasării cadre
lor jos, în întreprinderi și co
operative. pentru întărirea din 
toate punctele de vedere a 
activității acestora.

Conducerea partidului $i 
statului vor examina în con
tinuare și alte măsuri pentru 
stimularea producției agrico
le. preeum și pentru mai bu
na corelare a prețurilor u- 
n- r nroduse. Fără îndoială, a- 
plicanea măsurilor stabilite de 
plenara noastră va constitui 
un puternic imbold pentru oa
menii muncii din agricultuj*ă. 
va intensifica eforturile pen
tru mai buna gospodârine a 
fondiuilor materiale și finan
ciare», pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor planului pe 
1973 și pe anii următori ai 
cincinalului.

nomică cu alte state. Pornind 
de la acest considerent, par
tidul și guvernul promovează 
o politică de dezvoltare iar 
gă a relațiilor de colaborare 
și schimburi multilaterale 
cu toate statele lumii, în spi
ritul principiilor egalității de 

pline în drepturi și avantaju
lui reciproc. In ultimii ani au 
fost încheiate acorduri de co 
operare cu peste 60 dc țâri 
și s-au finalizat peste 240 de 
acțiuni și convenții de 
cooperare. Desigur. noi 
concepem schimburile comer
ciale. desfășurarea colabora 
rii și cooperării economico si 
tehnico-țtiinlifice internațio
nale 1n condițiile circulației 
nestingherite a valorilor în 
ambele sensuri, prin înlătura
rea tuturo? barierelor și res
tricțiilor

Corespunzător procesului 
general do dezvoltare eco
nomică, necesității participă
rii noastre tot mai active la 
diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial 
de valori, planul pe anul 197.1 
prevede creșteri importante 
alo volumului comerțului ex
terior și realizarea unui nu
măr sporit do acțiuni de co
operare economică si tohni- 
ro-știinf if ică Aceasta impu
ne ca ministerele. oefelaltc 
organisme economico. Comi
sia guvernamentală do cola
borare si cooperare econo
mică si tehnică să se preocu
pe activ de finalizarea Intr-un 
termen mai scurt a acțiuni
lor do cooneraro eu toate ta
rile socialiste. în cadrul 
C.A.E.R . al com'ci'lor mixte 
guvernamentale de colabora
re economică si al relațiilor 
bilaterale

De asemenea, este necesar, 
să se asigure buna desffr ura- 
ro a conoorării cu țările ca
re au pășit pe calea dezvol
tării independente, cu fonte 
celelalte țâri ale lumii In 
ultima vreme au fost create 
o scrie dc societăți mixte — 
atît pe baza propunerilor par
tenerilor externi, cît și ca e- 
fect al inițiativelor întreprin
derilor noastre. Este necesar 
sâ se asigure o eficiență ma
ximă a fondurilor investite în 
societățile mixte existente. în- 
treprinzîndu-se. totodată, mă
suri pentru crearea de noi a- 
semenea unități atît în străi
nătate cît și în țară.

îmbunătățirea activității 
de export impune o atenție 
deosebită pentru ritmicitatea 
livrărilor și respectarea cu 
strictețe a condițiilor de ca
blate a produselor ,Printr-o 
mai .largă diversificare a sor
timentelor cu calități tehnice 
superioare și cu o finisare e- 
xemplară. este necesar să fie 
ridicat gradul de competiti
vitate al tuturor mărfurilor 
românești destinate exportu

5. Noi măsuri pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii de la orașe 

și sate
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Actionind pentru dezvolta
rea rapidă a economiei națio
nale, partidul nostru pleacă 
de la premisa că aceasta este 
singura sursa a îmbunătățirii 
continue a nivelului de trai, 
baza satisfacerii in condiții tot 
mai bune a cerințelor materia
le și spirituale ale întregului 
nostru popor.

•Veniturile totale ireale ale 
populației au lost la sfirșitul 
anului 1972 cu 20,6 lâ sută 
mai mari -dorit in 1970. A spo
rit simțitor câștigul din salarii, 
aaordindu-se o atenție .deose
bită creșterii salariiloT mici, 
salariul minim pe economie 
s-a ridicat la 1 000 lei. 
Au fost marile alocațiile pen
tru familiile cu multi copii și 
pensiile de asigurări sociale, 
s-a introdus venitul minim ga
rantat in sistemul de remune
rare a țărănimii cooperatiste. 
Veniturile bănești ale țărăni
mii obținute d;n sectorul so
cialist au Înregistrat o creș
tere de ' 
1970. Au 
mărfuri 
comerțul 
te 16 
1970-, 
ai cincinalului 
populației mărfuri a căror va
loare depășește cu 2,2 miliar
de lei .prevederile inițiale ale 
planului. .Prevederile cincina
lului la livrările dc produse 
alinieri tare pentru fondul pie
ței au fost .depășite : la carne 
și .produse de c arne — cu 1,5 
la sula, .pâine — cu 6 la su
lă, făină — cu 12,3 la sulă, 
zahăr cu - 2,6 la sută, ouă 
— cu peste 20 la suta. Apro
vizionarea populației cu pro
duse agrea iimontaTo a fost 
completata și prin achizițiile 
făcute de cetățeni direct de 
la cooperativele agricole și de 
la producătorii individuali și 
c are se estimează că reprezin
tă pe primii doi ani ai cinci
nalului 9 miliarde de ilei, dar, 
care, se pare că sini mult -naai 
mari. Ca urmare a măsurilor 
luate ipenbru a asigura stabili
tatea preturilor și îmbunătăți
rea continuă a aprovizionării 
populației, indicele prețurilor 
la bunurile de consum, in a- 
nul 1972. a reprezentat 100.4 
la sulă fața de 1970, ceea ce 
înseamnă că. practic, a ră
mas constant. Fondurile aloca
te de la buget in acești doi 
ani pentru acțiuni sociabcultu- 
rale au însumat peste 76 mi
liarde lei. S-au îmbunătățit 
condițiile de locuit nle popu
lației prin darea in folosință a 
unui număr total de ccn. 285 
mii locuințe, .1 sporit dotarea 
lehnico-edilitară a localități
lor. s-a ltirqit și modernizat 
baza materială a invățămîntu- 
lui și culturii, s-au asigurai 
condiții lot mai bune pentru 
ocrotirea săDătStii oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Plenul pe anul 1973 preve
de creșterea în continuare a 
nivelului de trai, potrivit pro
gramului adoptat de Congre
sul al X-lea <1 partidului. Ve
niturile rente ale populației 
urmează sfi crească cu circa 
10 miliarde lei fata de volu

lui. Trebuie intensificată preo
cuparea pentru valorificarea 
superioară a produselor noas
tre pe piața externă. Este ne
cesar ca centralele industria
le șl întreprinderile să-și c- 
xercite mai bine atribuțiile ca 
Ic revin In domeniul comer
țului exterior, desfășurând o 
mai intensă activitate de pros
pectare a piețelor, elaborând 
studii proprii de mariceting, 
asigurind adaptarea rapidă a 
producției la condițiile pie
ței externe. Intenrâfieînd ac
țiunea dc propagandă și pu
blicitate. participarea la tîr- 
guri și expoziții. contactele 
cu firme comerciale de re
nume internațional.

Ministerele, centralele și 
întreprinderile au datoria sâ 
se preocupe cu mai multă 1- 
tenție de dimensionarea judi
cioasă a importurilor, ținind 
scama dc faptul că în ultimii 
ani la o serie’dc produse de 
bază s-au înregistrat impor
tante creșteri de prețuri. Tre
buie amtă în •vedere luarea 
măsurilor necesare ca influen
ta acestei tendințe asupra e- 
ficientej producției interne ba
zate ,pe importuri sa fie cil) 
mai redusă In acest sens, es
te necesar sâ se acționeze cu 
fermitate în primul rînd pen
tru reducerea consumurilor 
soecifice. pentru extinderea 
înlocuitorilor si valorificarea 
cît mai largă a resurselor de 
materii prime si combustibil 
existente în tară, inclusiv a 
deșeurilor.

Va trebui sâ se țină în mai 
mare măsură seama de con
junctura actuală a pieței ex
terne. caracterizată prin frec
vente fluctuații de prețuri, 
de devalorizări și revalorizări 
de monede, ca urmare a rt'-" 
sistemului valutar mondial I 
țărilor capitaliste. Ministe»-1 
Comerțul**’ Exterior și Mi
nisterul Finanțelor, cefei a' c 
organisme economice și fi
nanciare trebuie să urmăreas
că eu cea mai mam aten' " 
aceste fenomene. liiînd :n 
mod operativ măsurile ce 
impun pentru desfășurarea cît 
mai avantajoasă a activîtăfu 
noastre comerciale si finan
ciare în exterior.

Este necesar să se acționeze 
cu toată fermitate^ pentru e- 
chilîhrarea balanței de plăți. 
Avem toate condițiile pentru 
dezvoltarea relațiilor interna- 
lionale economice. pentru 
realizarea în bune condiții a 
planului de comerț ex
terior pe acest an.

mul realizat anul trecut. Com
parativ cu 1972, veniturile din 
salarii se vor mari cu 11 la 
suta, veniturile reale ale țără
nimii pe o persoană — cu 9,7 
la suta, iar pensiile — cu 12,6 
la sută.

Volumul deslacerilor dc măr
furi cu amănuntul prevă
zut in -plan pentru acest 
an este cu 12,1 miliar
de lei mai mare decit in anul
1972. Această creștere anuala 
este cea mai mare realizată 
vreodată la noi și echivalează 
cu inlregul volum de desface
re realizat în anul 1950. Se 
prevăd importante sporuri ale 
livrărilor pentru fondul pie
ței la carne și produse din 
carne, zahăr, ulei, oua, incăl- 
[aminte, confecții, tricotaje și 
altele. In același timp, volu
mul prestărilor de servicii 
pentru populație se va mari 
in anul 1973 cu peste 11 la 
suta fata de 1972. Pornind de 
aici, este necesar ca ministe
rele producătoare și Ministe
rul Comerțului Interior să ia 
toate masurile pentru asigu
rarea acestor produse și ser
vicii, pentru rezolvarea la 
timp a problemelor aprovizio
nării populației. Un rol mai 
activ trebuie să îndeplinească 
Consiliul pentru aproviziona
rea populației, precum și orga
nele corespunzătoare din ju
dețe in studierea cererii popu
lației, lărgirea gamei de pro
duse și servicii, îmbunătățirea 
activității comerciale, pentru 
satisfacerea in condiții tot 
mai bune a cerințelor popu
lației.

Consiliile populare vor tre
bui să ia toate măsurile ce se 
impun pentru realizarea inte
grala a celor 111 mii aparta
mente prevăzute în plas, a 
căminelor pentru tineret, cre- 
șelor și grădinițelor de copii.

îmbunătățirea legii privind 
construcțiile de locuințe și « 
legii chiriilor, pe care am ho
tărî t-o astăzi, va exercita fă
ră îndoială o influență deose
bită și în dezvoltarea construc
ției de locuințe, dar și în ce 
privește buna gospodărire și 
întreținere a fondului locativ. 
Este pe deplin îndreptățită ho
tărârea plenarei de a preve
dea ca cetățenii cu venituri 
mari să treacă în mod treptat, 
in concordanta cu posibilități
le planului de construcție de 
locuia te, la construirea de lo
cuințe proprietate personală.

Masurile de reglementare a 
spațiului și chiriilor au, de 
asemenea, o importanță deo
sebită pentru lichidarea acti
vității speculative a unor per
soane, pentrn protejarea oa
menilor muncii cn venituri 
mai mici. Atrag foarte serios 
atenția organelor în sarcina 
carora cade atît construcția 
de locuințe, cit și închiri
erea și administrarea lo
cuințelor sa se preocupe mal 
mult de calitatea locuințelor, 
de sistematizare, de problema 
închirierilor, pentru a crea 
oamenilor muncii condiții cît 
mai bune de lăcuit și de via
tă Ele trebuie sâ facă totul

(Conliftoore in pag. o 3-«)
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pentru e pune capăt oificărel
specule cu 1<>. ■uințck Orgu-
nele noastre de stat s; i nu
mai manifeste indulgei iță in
această direcție. să nu nr mai
prezinte juctificzări, ci sâ e-
plice cu tontă foi miin»<?« le-
gea : mă r< Fer i u milit’r•. pro-
ruratură. Just ițiie. Trebi lie sa
ce acționeze cvi mai multă
hotărîre, în spiritul eticii și 
echității s.vmliste, în spiritul 
politicii enn«pcven’c n statu

6. Hotăririle plenarei vor 
exercita o înriurire pozitivă 

asupra întregii activități 
de făurire a societății socialiste 

multilateral dezvoltate 
in patria noastră

Stimsti tovarăși.

M-am referit pe scurt la 
cîteva din problemele mm im
portante nle activității noas
tre econom i--n-soc .- .t . la prin
cipalele măsuri si hotărîri a- 
doptate de plenara noastră $i 
care au o importanță strin
gentă pentru îndeplinirea ola
nului pe anul în curs șl a 
întregului cincinal. pentru 
mersul general înainte al so
cietății noastre și ridicarea 
bunăstării întregului nostru 
popor. Asa cum am mai ară
tat. esențial este acum să se 
ia rapid măsuri politice și or
ganizatorice pentru traduce
rea în viață în cele mai bune 
condiții a tuturor ; --tor 
sarcini. In acest scop, este ne
cesară o bună organizare a 
muncii, întărirea spiritului de 
răspundere și disciplină la 
toate nivelurile, intensificarea 
activității de control, repar
tizarea cît mai judicioasă a 
forțelor. Ministerele. toate 
organele economice trebuie să 
imprime un stil mai dinamic 
si eficient in întreaga lor 
activitate, solutionînd rapid 
toate problemele pc care le 
ridică viața economică a pa
triei noastre în continuu a- 
vînt. conducind cu pricepere 
efortul de valorificare a tutu
ror resurselor și rezervelor de 
care dispunem în economie.

Organele și organizațiile de 
partid, comitetele județene, 
municipale, orășenești și co
munale, toți comuniștii din 
unitățile productive, de cerce
tare șî proiectare, din toate 
unitățile socialiste trebuie să 
acționeze cu toata fermitatea 
pentru îndeplinirea hotărâri
lor adoptate dy plenară. Este 
necesar să crească răspunde
rea fiecărei organizații de 
oartid, situîndu-se permanent 
în fruntea luptei pentru în- 
denlinirea și depășirea preve
derilor planului, pentru mobi
lizarea inițiativei oamenilor

III. Republica Socialistă 
România promovează o politică 

internațională activă de 
colaborare cu toate țările 

socialiste, cu celeste state
ale lumii, de instaurare a unor

relații noi, de egalitate 
și respect între națiuni, 
militează neobosit pentru 

securitate, destindere, pace
și prietenie între popoare

Stimați tovarăși,

■Gonsiteiu1! Central a înscris 
pe opâinen de zi a plenarei și 
problemele ac tăvii ăl k externe. 
Unind seama că v.ala ppir-n a 
•mondiale cunoaște o evoluție 
ooosebii dc dinamică, aduiimi 
mereu pe primul plan noi # 
jioi probleme de care trebuie 
sa ținem seama in. deslășura- 
xea acLivjtalii aoasire interna
ți male și naționale.

Desfășurarea evenimentelor 
Cin ultunu! Limp confirm» jus
tețea analizei făcute dc Con
gresul aJ X-lea și -de Confe
rința Națională cu privire la 
caracteristicile principale ale 
vieții internaționale, a apreci
erilor partidului nostru iaț<5 dc 
tendințele și procesele dezvol
tării contemporane. Trăsătura 
de bază a evoluției politice pc- 
erena mondială continuă 
fie tendința spre intens ilicareo 
colaborării dintre state, afir
marea tot mai puternică a vo
inței popoarelor de a asigura 
destinderea și pacea, de -j 
promova pe scara larg» melc 
da tratativelor ca mijloc de 
soluționare a problemelor li
tigioase.

Un factor de prima in-ein- 
nătate care influențeazo pco- 
tiv evoluția vieții internațio
nale îl constituie afirmatei 
tot mai impetuoasă a forțelor 
socialismului. Constituie o re
alitate de necontestat a zilelor 
noastre faptul că tarile socia
liste dobindesc un prestigiu 
crescînd, au un rol tot mai im
portant in determinarea cursu
lui evenimentelor, in lupta

lui nostru de ridicare continua 
a bunăstării întregului nos
tru popor. Organele do partid 
si do •'lat. consiliile populare 
sin! chemate să manifeste mai 
multă preocupare pentru so
luționarea concretă și opera
tivă a tuturor problem >r le
gate rir ăf irra condi
tiilor d< ■ ia(n ale oamenilor 
muncii de ia orașe si sate, in 
concordantă cu prevederile 
pianului s> cu îiimul de dez- 
voii.u-r a economiei noastre 
naționale 

muncii în dubla lor calitate 
de producători și proprietari 
ai mijloacelor de producție, 
pentru crearea ținui climat dc 
avîni greater în țoale colecti
vele dc mi'nră Sindicatele și 
organizațiile dc tineret sini 
chemate râ si aducă și ele 
contr'buția activă la huna or
ganizare si dec<‘iT*>mire a în
trecerii pentru transpunerea 
în viață a nn”; inmmtelor a- 
sumnte de colectivele din în- 
troDrinderi de fiecare om al 
muncii.

O importanță deosebită pen
tru realizarea cu succes a tu
turor sarcinilor economice, 
pentru traducerea în viață a 
prevederilor noilor leu stabi
lite de plenara noastră are in
tensificarea muncii politico-i- 
deologice si cultural-educative 
in rindu! oamenilor muncii, 
pentru dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste, pentru ridicarea 
nivelului de înțelegere a legă
turii organice caro există în
tre accelerarea progresului e- 
conomic al țării și ridicarea 
bunăstării liecărui celălean, a 
întregului popor. Totodată, or
ganele și organizațiile de par
tid, organele de stal și apara
tul nostru de stat au datoria 
să vegheze ca țoale măsurile 
stabilite să se aplice in spiri
tul principiilor eticii și echi
tății socialiste in spiritul poli
ticii generale a partidului 
nostru, in centrul căreia stau 
omul, asigurarea tuturor con
dițiilor pentru înflorirea multi
laterală a personalității uma
ne.

Îmi exprim convingerea că 
aplicarea măsurilor și Întăriri
lor plenarei din aceste zile va 
exercita o înriurire deosebit 
•de pozitivă asupra întregii ac- 
’iyițătide lăiirire a societății 

‘socialiste multilateral dezvol
tate în țara noastră, va deter
mina noi și noi succese pe ca
lea progresului economiei na
ționale, a făuririi bunăstării și 
fericirii întregului nostru po
por.

pentru pace și destindere în 
lume. ialismul ca mod de

I ■ <;:-'• ;m-
pune bpl s ta con
știința lumii contemporane.

Trebuie menționată, ca o 
m r an'ă a vi

eții inH-cnatannaie actuale, a- 
. - . i de po

poare care s-au constituit in 
staLe -inde^- idente și t arc iși 
afirma iot mai ho iar it drep
tul de a se dezvolta de sine 
•dătător de .a-și valorifica in 
intere.- propriu bogățiile na
ționale, do a ieși intr-un timp 
cit mai scurl din slarea de 
subdezvoltare și a se elibera 
definitiv de orice tutelă colo
nialistă și neocolonialistă. A- 
■ este state se impun '.ol mai 
niuil ca o puternică forță a.pro
gresului in Iu mo. i ( on tempe
ra r»ă.

In lumea de azi- se afirmă 
tot mai puternic clasa mun
citoare forte cea mai avan- 
sată a societății — care joacă 
un rol decisiv ath in lupta 
pentru progres social, cît și 
în apărarea independenței și 
suveranității popoarelor, îm
potriva politicii imperialiste 
de dominație și război. întă
rirea ■.inității clasei muncitoa
re din fiecare țară. a orga
nizațiilor ei politice și profe
sionale face să sporească și 
mai mult influența proleta
riatului de pretutindeni în 
i îpta frontului anii imperia
list mondial pentru pace, des
tindere și colaborare.

Se înscriu tot mai hotărit 

în rindul forțelor sociale ce 
acționează In direcția dezvol
tării progresiste a societății 
masele țărănimii care. într-o 
scrie de țări, dețin un rol im
portant in viața economică și 
poliiico-socialâ. păturile mij
locii nle populației profund 
interesnte în lupta împotriva 
monopolurilor.

Un rol sporit dobindește în 
societatea de azi, caracterizată 
prin cea mai Impetuoasă des
fășurare >i revoluției tehni- 
co-științiFIcc. intelectual itntea 
hotărită sfi asigure folosirea 
marilor cuceriri ale cunoaște
rii umane în slujba progresu
lui și civilizației, a bunăstării 
și fericirii popoarelor, a pă
cii si securității.

O puternică forță socială 
care joacă un rol lot mai im
portant tn viața lumii con
temporane o reprezintă sute
le și sutele dc milioane de 
romei preocupate în mod vital 
dc înlăturarea războaielor, a 
vărsărilor de singe, cărora fiii 
lor trebuie să le don tribut, 
do crearea unor relații do pa
ce și bună înlelogoro între 
popoare.

O uriașă forță a progresului 
contemporan o reprezintă ma
sele largi ale tinerei genera
ții do pretutindeni care, mai 
puțin legale de rlnduielîle 
vechi, anacronice aspiră la 
schimbări sociale revoluționa
re profunde, caro să permi
tă triumful dreptății și echi
tăți’ sociale, la o politică no
uă de libertate și egalitate 
între națiuni, de prietenie și 
colaborare rodnică între po
poare. la abolirea pentru tot
deauna a politicii imperialis
te dc forță, dc presiune și 
intimidare, a discriminării ra
siale si colonialismului, a a- 
gresiunii și războiului.

Masele largi populare din 
toate țările, cercurile largi a- 
1c opiniei publice devin tot 
mai conștiente de rolul și 
răspunderea pe care o au in 
lupta pentru promovarea li
nei politici noi în viața inter
națională. pentru destindere, 
colaborare și pace. O expre
sie grăitoare a dorinței fier
binți a popoarelor de a pune 
capăt încordării internaționa
le. de a da un curs ferm de 
destindere și colaborare rela
țiilor dintre state o constituie 
rezultatele alegerilor ținute 
în ultima vreme în Statele 
Unite ale Amcricii. Republica 
Federală a Germaniei, Japonia. 
Olanda și în alte state. După 
cum se știe, în aceste țări o 
pij-te însemnată a opiniei pu
blice a poporului a votat pen
tru o politică mai realistă de 
apropiere, pace și colaborare 
între națiuni, de destindere în 
viața internațională, de solu
ționare, pe cale politică. a 
problemelor litigioase dintre 
state.

Cea mai recentă și mai e- 
locventă ilustrare a cursului 
pozitiv manifestat în viața in
ternaționala o constituie în
cheierea acordului de la Pa
ris cu privire la încetarea răz
boiului din Vietnam. împreu
nă cu întreaga opinie publică, 
progresistă, poporul român 
a salutat cu satisfac
ție încheierea acestui a- 
cord menit să pună capăt 
acțiunilor militare din această 
parte a lumii, să oprească 
războiul care a adus atâtea 
suferințe și daune poporului 
vietnamez. România a acordat 
întotdeauna un sprijin activ 
poporului vietnamez în lupta 
sa dreaptă, a militat cu fer
mitate pentru încetarea și so
luționarea pe cale politică a 
războiului din Vietnam și în 
general din Indochina. Lupta 
poporului vietnamez. erois
mul cu care el a știut să-și a- 
pere dreptul sacru la indepen
dență și libertate dovedesc 
că în zilele noastre forța ar
mată oricît ar fii de puternică 
nu mai poate infringe voința 
unei națiuni de a-și hotărî sin
gură destinele, de a trăi în 
libertate și independență. Ne 
exprimăm speranța că acordul 
■realizat la Paris va deschide 
calea spre o pace trainică în 
această parte a lumii, creînd 
condiții ca poporul vietnamez 
să-și poată îndrepta forțele 
spre realizarea unității. sore 
ștergerea urmelor ’ dureroase 
ale războiului și dezvoltarea 
sa economică și socială de 
sine stătătoare, să-și poată so
luționa problemele corespun
zător voinței și aspirațiilor 
proprii, fără nici un amestec 
din afară.

Conferința internațională cu 
privire la Vietnam care se 
desfășoară la Paris în aceste 
zile și actul care a fost sem
nat astăzi de câtre toți par- 
Licipanții la conferință de
monstrează. o dată în plus, 
că dacă se pornește de la res
pectarea independenței și su
veranității staielor și de _ la 
interesele generale ale păcii 
se poate ajunge la soluționa
rea oricăror probleme lit igioase 
dintre state pe calea tratative
lor.

Am salutat, de asemenea, 
cu satisfacție. încheierea re
centă a Acordului de resta
bilire a păcii și înțelegere na
țională in Laos, prin care se 
pune capăt războiului 'lin a 
eeastă țară și se deschide 
per spect i va recon cili eri i si 
realizării unității naționale a 
poporului laoțian, constituind 
totodată o contribuție nrețio;-- 
să la instaurarea nării în în
tre»0';) Indochina

Fără îndoială că normaliza
rea situației din Indochina va 
făuri premise pentru ca si po
porul cambodgian sa ponta 
obține victoria în lupta sa 
pentru libertate si indepen
dență națională \rtfei îneît 
să se creeze posibilitatea ca 
și el să-ri consacre energia, 
în condiții de pace, dezvol
tării economico-socialc do si
ne stătătoare, fără amestec 
din afară.

Rezultatele obținute pl- 
nă în prezent in so
luționarea problemelor con
flictului din Indochina repre
zintă, fără îndoială, o impor
tantă victorie a popoarelor 
respective. Prin ceea ce s-a 
realizai pină acum, se poale 
spune (,< s-a încheiat o etapa 
n luptei lor pentru afirmarea 
drep.ului sacru do a-și decide 
singure soarta. In prezent, sl- 
luația din Indochina intra in- 
Ir-o etapei nrnfh — aceea a e- 
lorlurilor pentru realizarea de
plina a păcii, pentru refacerea 
și dezvoltarea economică și 
socială, penii u soluțiouaren 
politicii j diferitelor lor pro
bleme interne, potrivii voinței 
și aspirațiilor iiecârui popor.

Români i va dezvolta larg ie- 
laliiie de colaborare cu popoa
rele din Indochina, acționind 
ferm in sprijinul eforturilor 
!<>r de dezvoltare libera și in
dependentă pe calea progresu
lui și prosperității.

Progresele obținute pe ca
lea destinderii, cursul nou ca
re se impune tot mai mult in 
relațiile internaționale sint un 
rezultat al faptului ca pretu
tindeni in lume, a crescut și 
crește hot&rirea popoarelor, a 
tuturor țărilor, indiferent dc 
mărime, de a participa activ, 
nemijlocit la viata internațio
nalei, de a-și spune cuvintul 
in soluționarea problemelor 
care preocupa omenirea. A 
sporit și sporește mereu con
știința popoarelor, responsabi
litatea tuturor națiunilor pen
tru soarta păcii și civilizației 
umane. Voința popoarelor de 
a trăi și progresa intr-un cli
mat de pace și colaborare, e- 
xercilă o influență tot mai pu
ternica asupra guvernelor, a 
cercurilor politice conducătoa
re, din diferite țfiri in promo
varea unei politici dc destin
dere.

Firește, progresele obținute 
pe calea destinderii nu trebuie 
să creeze iluzia că acest pro
ces pozitiv din viata interna
ționalei sc- poate desfășura de 
la sine. Deși devine toi mai 
evident că politica imperialistă 
de dominație și dictat este 
condamnată eșecului, nu tre
buie să uităm că în lume con
tinuă să existe forțe reacțio
nare interesate să continue 
politica de dominație și dic
tai imperialistă, și sub diferi
te forme, să se amestece în 
treburile interne ale altor sta
te. Este știut ca pc planeta 
noastră mai stăruie conflicte 
intre state, motive de suspi
ciune, se mai mențin vestigii 
ale colonialismului, ale asu
pririi rasiale, împotriva căro
ra unele popoare sint nevoite 
să lupte cu arma in mină pen
tru a-și dobindi dreptul de a 
1: stăpîne pe soarta lor. Toa
te acestea impun menținerea 
trează a vigilenței și. inLensi-. 
ficarea luptei pentru accentu
area cursului destinderii. Este • 
necesar să se acționeze cu 
toată fermitatea împotriva po
liticii imperialiste de forță și 
dictat, colonialistă și neocolo- < 
nialislă, pentru o politică no
uă de colaborare și pace. A- 
ceasta impune unirea tuturor 
forțelor anliimperialiste, a 
tuturor popoarelor dornice să 
traiasca libere și independen
te, în colaborare și pace.

Stimați tovarăși.

In informările prezentate în 
cadrul plenarei a fost înfăți
șată pe larg activitatea inter
națională desfășurată în anii 
trccuti de țara noastră. Repu
blica Socialistă România a mi
litat consecvent pentru reali
zarea unei atmosfere de în
credere și conlucrare pașnică 
între națiuni, pentru înfăptu
irea aspirațiilor popoarelor de 
a se dezvolta liber și suveran.

Acționind in spiritul princi
piilor fundamentale care călă
uzesc politica noastră externă, 
corespunzător sarcinilor stabi
lite de Congresul al X-lea Șî 
de Conferința Națională, țara 
noastră și-a amplificat conti
nuu raporturile multilaterale 
cu celelalte țări ale lumii. In 
cursul anului trecut am avut in- 
tilniri și convorbiri cu 18 șefi de 
state din Europa, Asia și Afri
ca, au fost semnate declarații 
comune de politică externa, 
au fost încheiata acorduri și 
înțelegeri menite să dezvolte 
raporturile reciproce și. toto
dată, să contribuie la lărgirea 
colaborării și cooperării inter
naționale. Am avut, de aseme
nea, întâlniri cu un mare nu
măr de reprezentanți ai qu- 
vernelor, precum și cu perso
nalități politice din aproape 
toate statele lumii. Au fost 
stabilite relații diplomatice cu 
încă 7 state, România avind 
in prezent relații diplomatice 
și consulare cu un număr dc 
109 state ale lumii

S-au întreprins în această 
perioadă numeroase acțiuni 
concrete pentru dezvoltarea 
cooperării în producție și a 
legăturilor < omerciale cu alte 
țâri, a schimburilor culturale, 
turistice și de alta natură. Tot
odată, în cadrul O.N.U. -și al 
altor ■rganism'- internaționa
le, România a participat activ, 
in spirit constructiv, la discu
tarea unor importante proble
me ale vieții politice, la gă- 

rea soluțiilor pentru rezol
varea ior, la eforturile pentru 
normalizarea raporturilor in
terstatale, pentru colaborare 
și destindere. Această politică 
— care a ’ adus șî aduce ne
numărat) prieteni poporului 
român pe toate meridianele lu
mii -- corespunde pe deplin 
intereselor națiunii noastre și, 
totodată, servește cauzei ge
nerale a socialismului, priete
niei și înțelegerii intre popoa
re, progresului și civilizației 
umane.

In spiritul hotăririlor și o- 
biectivelor pe care ni le-^am 
propus la Congresul al X-lea 
al partidului și la Conferința 
Mffțioriaiâ vom continua și 
in viitor această oolitică in- 

lensificlnd colaborarea și 
conlucrarea cu celelalte ata- 
tc, util pe plan bilateral cil 
și in cadrul organismelor in
ternaționale.

Ca țara socialisiă, vom acor
da ,iu conlinuare, o importan
ța de prim ordin Întăririi 
prieteniei și colaboram poli
tice, economice, lohnico-ștp 
înțiftcc și culturale cu state
le care făuresc noua orinduire 
sociala. In planul activității 
noastre de viitor sint prevă
zute numeroase acțiuni — 
contacte, Întâlniri, vizite — 
menite să întărească priete
nia și sa amplifice raporturi
le de colaborare cu toate țări
le socialiste, atât in interes 
iccipruc cit și al cauzei ge
nerale a socialismului. Chiar 
in zilele următoare voi face o 
vizita neoficială de prietenie 
in Cehoslovacia, care va con
tribui fără îndoială la Întă
rirea colaborării dintre parti
dele și popoarele celor două 
țâri, servind totodată cauzei 
generale a socialismului.

Ne vom aduce și în viitor 
contribuția la dezvoltarea și 
perfecționarea relațiilor de 
tip nou dintre țările socialiste
— relații buzate pe principi
ile tnarxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, 
egalității, stimei și respectului 
reciproc, întrajutorării tovără
șești in edificarea noii socie
tăți. încredințați că aceasta 
servește atât progresului eco- 
nomico-social al fiecărei țări 
în parte, cît și întăririi forțe
lor generale ale socialismului
— creșterii prestigiului și in
fluenței sale în lume. Vom 
depune toate eforturile pen
tru depășirea dificultăților e- 
xisțente în raporturile dintre 
țările socialiste, pentru întă
rirea unității și colaborării 
lor.

Consecventă orientărilor de 
bază alo politicii sale externe, 
România va extinde în conti
nuare relațiile cu țările ca
re și-au cucerit recent inde
pendența. cu țările în curs 
de dezvoltare. După cum cu
noașteți raporturile • dintre 
țara noastră și țările din A- 
frica și Orientul Apropiat au 
cunoscut în ultima vreme pro
grese remarcabile. Vizitele e- 
fecluate anul trecut în țările 
continentului african, recen
tele vizite în Pakistan și Iran 
— precum și vizitele făcute 
de reprezentanții unora 
din aceste țâri în Ro
mânia au deschis noi 
perspective de lărgire a 
colaborării țării noastre cu 
aceste state. Vor fi finalizate 
în continuare o serie de ac
țiuni în cadrul acordurilor de

încheiate.
, precum 

se vor 
acorduri și

cu 
și 

per- 
in-

cooperare economică și tehni- 
co-științificp " ’ 
aceste țări, 
cu altele.
fecta noi i-----------
țelegeri cu o serie de state de
pe acest continent. Prevedem 
ca și în acest an să continue 
întâlnirile cu conducători ai 
țârilor africane.

O atenție deosebită vom 
acorda dezvoltării relațiilor 
României cu țările Americii 
Latine — continent care in 

^zilele noastre este terenul u- 
nor profunde prefaceri socîal- 
politice cu caracter progresist. 
Tot mai multe state de pe 
acest continent acționează in 
direcția eliberării de sub do
minația marilor monopoluri, 
Pentâ'U promovarea în viața 
politică, economică și socială 
a unor măsuri cu caracter de
mocratic, progresist menite să 
le consolideze independența 
națională, să creeze popoare
lor respective condiții mai 
bune pentru a-și valorifica 
bogățiile naționale in intere
sul propriu. Cu unele clin 
aceste țări avem acorduri e- 
conomice și culturale, cu al
tele urmează să încheiem in 
viitor. In cursul acestui an va 
avea loc o lărgire a colaboră
rii cu statele latino-america-
ne : există inclusiv pers
pectiva vizitării unui 
mare număr de sta
te din America Latină. Fiind
ca însăși țară în curs de dez
voltare, România va lărgi și 
întări continuu colaborarea și 
conlucrarea cu statele slab 
dezvoltate sau în curs de dez
voltare. în scopul asigurării 
unui progres mai rapid al ță
rilor noastre pe calea lichi
dării decalajului care ne des
parte dc sutele avansate din 
punct de vedere economic ale 
lumii.

Solidară cu popoarele care 
se mai află încă sub domi
nația colonială, care luptă 
pentru cucerirea dreptului la 
viață liberă, România va spri
jini in continuare in mod activ 
mișcările de eliberare națio
nală împotriva colonialismu
lui șî neocolonialismului. A- 
preciem ca deosebit de pozi
tiv faptul că în sesiunea din 
toamna anului trecut Aduna
rea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a recunoscut 
mișcările de eliberare din 
teritoriile dominate de portu
ghezi drept singurele repre
zentante legitime ale popoare
lor respective. reafinnînd 
dreptul inalienabil al aces
tor popoare la autodetermina
re șj independență. Colonia
liștii trebuie sa plete cit mai 
curînd din aceste țări, sâ în
ceteze să le domine ! Este 
timpul să dispară definitiv de 
pe planeta noastră orice re
ziduu al rușinosului sistem co
lonial !

In spiritul coexistenței paș
nice. Republica Socialistă Ro
mânia dezvoltă largi relații 
cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socia
lă. extinde colaborarea și co
operarea economică, tehnico- 
științifică. culturală eu țări
le capitaliste dezvoltate, cu 
statele europene .occidentale, 
cu țări de pe celelalte conti
nente. Vizitele realizate anul 

«•.trecut într-o serie de lari clin 
Europa occidentală, contactele 
’argi la nivelul reprezentan

ților diferitelor ministere și 
organe centrale, vizitele în 
România ale unor persoane o- 
fieiale din statele europene, 
printre care și cea a ministru
lui de externe al Franței, nu 
dus la extinderea șl adîncirea 
raporturilor noastre de cola
borare. Cn multe țâri capita
liste s-au Încheiat noi acor
duri de schimburi și coopera
re, cu o serie de state s-au 
semnat declarații comune ca
re pun bazble conlucrării ntit 
pe plan bilateral, cît și pen
tru promovarea în viața in
ternațională a unor relnții noi, 
de egalitate și respect reci
proc. Și în acest an sint pre
văzute acțiuni pentru ampli
ficarea relațiilor cu aceste 
țări. In această ordine de i- 
dei doresc să arăt că în prima 
Jumătate a anului în curs sint 
prevăzute vizite în țâri euro
pene. ca Olanda, Italia, Re
publica Federala -i Germaniei. 
Vom primi la rindul nostru In 
Cursul acestui an. în Româ
nia. vizita unor conducători 
de state și a altor reprezen
tanți ai țărilor cu care între
ținem relații economice, poli
tice. tohnico-știintificc ri de 
altă natură. România dorește 
dezvoltarea colaborării cu ță
rile Europei occidentale și în 
acest cadru să-și poată ări 
soluționarea o serie de pro
bleme de care depinde buna 
desfășurare a schimburilor și 
cooperării reciproc avantajoa
se. cum sînt înlăturarea unor 
bariere și restricții, acorda
rea de preferințe vamale șî 
alte facilități tării noastre 
Vom acorda, de asemenea, a- 
tenție dezvoltării în continua
re a relațiilor economice, 
tehnico-știinfifice și de altă 
natură, cu Japonia, înclin și 
alte state din Asia. Apre^em 
ca pozitivă evoluția relațiilor 
noastre cu Statele Unite ale 
Americii și considerăm efi 
dezvoltarea în continuare a 
colaborării și schimburilor <*- 
conomice româno-americanc 
ar putea fi mult intensificate 
dacă produsele românești' s-ar 
bucura, pe piața S.U.A., ’le 
aceleași drepturi și facilități 
de ordin fiscal ca și produse
le altor țâri, dacă partea a- 
merieană ar acorda României 
clauza națiunii celei mai fa
vorizate. Doresc să >nformez 
plenara că președintele Sta
telor Unite și oficialitățile a- 
mericane consideră — și de
clară — că vor da curs aces
tui deziderat.

La baza raporturilor noastre 
cu toate țările vom situa per
manent — ca și pină acum — 
principiile respectării depline 
a indepedendentei și suvera
nității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne și avantajului 
reciproc, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța. Aces
te principii sint lot mâi larg 
recunoscute de popoarele de 
pe toate continentele și înscri
se in documentele ce regle
mentează raporturile dintre 
țări ca singurele ce cores
pund dorinței și intereselor 
promovării păcii și colabo
rării. România este hotarită 
să-și lărgească continuu rela
țiile pe baza acestor principii, 
militând ferm pentru afirma
rea lot mai puternică în via
ța internațională a unor rela
ții noi intre state, de egalita
te și respect mutual.

Stimați tovarăși.

Aș dori să mă refer, în con
tinuare, la cîteva din proble
mele deosebit de importante 
care stau in atenția noastra in 
perioada următoare — și in 
primul rind la problema secu
rității europene pe care o 
considerăm chestiunea cen
trală, de prim plan, a activității 
nofisli e internaționale, in \ ii
lor. După cum se știe, in 
toamna anului trecui au înce
put la Helsinki lucrările pre
gătitoare pentru organizarea 
conferinței europene consa
crate realizării securității pe 
continentul nostru, in cadrul 
cărora s-au obținui o serie de 
rezultate pozitive. România 
și-a adus contribuția la aces
te dezbateri și este hotărită 
să participe în continuare, în 
mod activ, atât la pregătirea 
cil și Ja organizarea conferin
ței, astfel ca aceasta sa cores
pundă pe deplin așteptărilor 
poporului nostru și tuturor 
popoarelor din Europa. Acum 
problema centrală care se pu
ne in cadrul inlilnirii de la 
Helsinki este de a se trece 
concret la redactarea ordinii 
de zj și la stabilirea manda
tului pentru conlerința. Apre
ciem < a propunerile tăcute pi- 
na acum reprezintă o ba/.a bu
nă pentru a m? elabora, intr-un 
timp scurl, ordinea de zi și 
mandatele spre a se putea 
proceda la stabilirea datei ti
nerii conferinței general-euro- 
IM'ne. Este in interesul tuturor 
popoarelor ca viitoarea confe
rință să consfințească in do
cumentele sale prim ipiile 
fundamentale care Irebuic să 
stea la baza relațiilor dintre 
toate statele continentului. Am 
in vedere principiile respec
tării independentei șj suvera
nității naționale, ale egalită
ții depline in drepturi în
tre toate statele, ale neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ale re
nunțării la forța și amenința
rea cu lorța în raporturile in
terstatale. Considerăm că toa
te popoarele continentului 
sînt interesate <a viitoarea 
conferința europeană să ducă 
la așezarea pe asemenea ba
ze noi a relațiilor dintre sta
te, incit fiecare națiune euro
peana să dobîndettscă garanția 
că se poate dezvolta 1n mod 
liber și independent, la adă
post de orice agresiune sau a- 
tac armat din partea altor sta
te, că toate problemele liti
gioase vor fi soluționate pe 
ale pașnică.
Conferința trebuie să ajun

gă, de asemenea, la wn con
sens privind crearea condiți

ilor care să favorizeze dez
voltarea largă a colaborării 
și a schimburilor economice, 
științifice, culturale și de al
tă natură între toate statele 
din Europa, fără deosebire 
de orinduire socială. O ase
menea colaborare se impune 
ea o cerință obiectivă In con
dițiile dezvoltării vertiginoa
se a forțelor de producție, 
cercetării științifice, a tehnicii 
și. totodată, ca un mijloc de 
intensificare a conlucrării în 
«oluționarea unor probleme 
importante de Interes general, 
cum sînt protejarea mediului 
ambiant, valorificarea resur
selor energetice. lărgirea 
transporturilor, telecomunica
țiilor si altele. Apreciem, «le 
asemenea, marea importanță 
pe care o are dezvoltarea lar
gă a schimburilor culturale, 
artistice, turistice, n schim
burilor de persoane, ca mij
loc de adîncire a cunoașterii 
reciproce, de lichidare a ne
încrederii și de apropiere 
între popoarele continentului. 
Noi concepem colaborarea 
cullural-artistică drept o for
mă de combatere si respin
gere comună a tot ce dăunea
ză demnității umane si idea
lurilor progresiste ale națiu
nilor. de împiedicare a pro
pagării prin intermediul mij
loacelor de informare si a lu
crărilor de artă, a urii față 
de om. rasismului și șovinis
mului. a concepțiilor retro
grade de orice fel care polu
ează conștiința tinerelor ve
nerații .sint de natură să du
că Ia învrăjbire între popoare 
Intensificarea schimburilor de 
valori culturale trebuie sâ 
servească educării popoarelor, 
a tineretului în spiritul uma
nismului, al nobilelor aspira
ții de progres și pace ale o- 
menirii, al prieteniei și cola
borării dintre națiuni, al cau
zei civilizației mondiale.

\pare. de asemenea, nece
sar ca viitoarea conferință 
general-europeanâ sâ-șj pro
pună crearea unui organism
— cu participarea tuturor 
statelor — care sâ asigure 
continuarea eforturilor în 
direcția securității, menținerea 
în continuare a consultărilor 
si a schimbului de vederi în
tre state. în vederea abordării 
si soluționării si a altor pro
bleme legate de înfăptuirea 
securității, inclusiv posibili
tatea unor întâlniri sau reu
niuni internaționale consa
crate acestui scop, evitîndu-se 
greutățile care au trebujt de
pășite. etanele care .au tpebujț 
parcurse pînâ la întâlnirea de 
la. Helsinki și, în viitor, pînâ 
la tinerea conferinței euro
pene.

Una din problemele impor
tante egre preocupă astăzi 
în mod deosebit popoarele 
din Europa, ca de altfel toate 
popoarele lumii, este " faptul 
câ pe continentul nostru sf 
află o aglomerare de trupe, 
arme și instalații militare ce 
nu-șj gâseste egal în lume. 
Chiar prezența fizică a aces
tor trupe militage și arma
mente constituie un pericol 
pentru popoarele din această 
parte a lumii, un factor de 
neîncredere si insecuritate. De 
aceea popoarele europene 
consideră problema dezarmă
rii. a eliminării cauzelor care 
pot genera un nou război, 
dreot o problemă fundamen
tală a înfăptuirii securității 
europene. Deși cur. realizarea 
dezarmării este un proces 
complex care cere eforturi se
rioase si îndelungate din par
tea tuturor statelor. De ace
ea considerăm că sînt bine 
venite, la început, și unele 
măsuri parțiale, cum ar fi re
tragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor state în 'li
mitele frontierelor lor națio
nale. lichidarea bazelor mili
tare aflate pe teritoriul al
tor țâri, reducerea tuturor tru
pelor militare, renunțarea la 
manevre militare și la de
monstrații de forță la grani
țele altor state. diminuarea 
treptată a bugetelor militare 
ri încetarea cursei înarmări
lor. desființarea blocurilor mi
litare, crearea de zone denu- 
clearîzate în diferite reeiuni 
ale Europei.

In ce privește reuniunea de 
la Viena consacrată reducerii 
trupelor și a armamentelor 
în Eurona Centrală. România 
a botărît sâ participe la discu
țiile preliminare și la nego
cieri deoarece — ca de altfel 
toate slutele cnntinenlului — 
este interesată în soluționarea 
oricăror probleme care repre
zintă parte componentă a pro
blemei generale a securității 
europene. Dată fiind însemnă
tatea aceste» probleme pentru 
îmbunătățirea climatului eu
ropean. toate statele conti
nentului — din care unele 
sîn< vecine cu țăriie care au 
pe teritoriul lor trupe străine
— sînt îndreptățite să parti
cipe cu drepturi egale la dis
cuții. să-si exprime opinia, sâ 
contribuie la efortul pentru 
găsirea celor mai bune solu
ții. urmînd. firește, ca ;'doo-

v tarea hotăririlor să se facă de 
rătre statele Europei Centra
le nemiilocit interesate în a- 
ceastă problemă. Noi nu pre
tindem în nici un fel să sem
năm documentele si înțelege
rile la care vor au.inve a- 
ceșîo state, considering că a- 
ceasta trebuie s-o facă numai 
cei direct interesați : apreci
em însă că trebuie să "ftrtî- 
cipărn cu drepturi egale la 
convorbiri. Noi nlecâm, de 
asemenea de la piemisa că 
reducerea trupelor și a arma
mentelor în Europa Centrală 
nu reprezintă decât un prim 
pas spre retragerea totală a 
trupelor străine de pe terito
riile altor țări și nu se refe
ră decît la o regiune a conti
nentului. De aceea, acordînd 
importanța euvenitâ acestor 
negocieri, considerăm, totoda

tă, «a este neeesar să se facă 
totul pentru soluționarea șl 
a altor probleme legate de de
zangajare militară, de dezar
mare. Apreciem câ este ne
cesar să se realizeze în acest 
scop și alte înțelegeri regio
nale.

O Importantă deosebită ar 
avea transformarea Balcani
lor într-o zonâ a pâaii și co
laborării lipsită de arme nu
cleare. Considerăm posibil — 
chiar pînâ la desființarea blo
curilor militare — sâ se ajun
gă, In Balcani, prin eforturi
le tuturor popoarelor, la dez
voltarea unor forme active de 
colaborare și conlucrare in 
diferite domenii, inclusiv la 
măsuri de întărire n securi
tății în această regiune, de 
eliminare n pericolului unei 
confruntări militare și care 
sâ contribuie la dpstinderp si 
pace în Europa. Tn cp pri
vește dezvoltarea colaborării 
și înțelegerii în Balcani. a- 
vem, desigur, în vedere să 
participe în primul rînd ță
rile din această regiunp. Fă
ră îndoială însă că. dacă si 
alte țări își vor manifesta in
teresul să participe la discu
țiile în vederea dezvoltării 
colaborării șl păcii în Bal
cani — asa cum și noi ne-anv 
manifpstat Interesul sâ par
ticipăm la discuțiile privind 
Europe Centrală — 6e poate 
a.iunec In o înțelegere cores
punzătoare.

O necesitate imperioasă a 
continuării cursului spre des
tindere și colaborare este li
chidarea si altor conflicte si 
zone de încordare care mai 
dăinuie în lume si "un în no- 
ricol pacea și securitatea in
ternaționala.

Unul din factorii care cons
tituie în continuare o sursă 
de Dericole serioase pentru 
narea și securitatea lumii — 
inclusiv a Europei datorită a- 
propierii sale geografice 
— este menținerea stării de 
încordare, de război, în Ori
entul Mijlociu. Această situa
ție. care dăinuie de mută vre
me, generează tot felul de ac
te războinice cărora le cade 
victimă populația pașnică — 
așa cum s-a întâmplat recent 
cu doborîrea avionului libian 
de pasageri de către forțele 
armate ale Israelului. Consi
derăm necesar să se pună ca
păt oricăror acțiuni de acest 
fel care fac să se agraveze tot 
mai mult stările de lucruri 
din această zonâ. Cauza păcii 
cere să se întreprindă măsuri 
pentru îmbunătățirea atmos
ferei în această regiune, pen
tru crearea condițiilor în ve
derea soluționării pe cale no- 
liticâ a conflictului, în spi
ritul și pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din 
1967, astfel îneît să se ajungă 
la retragerea trupelor hrae- 
liene din teritoriile arabe o- 
cupate, la respectarea in
dependenței și suveranității 
naționale a fiecărui stat, la 
rezolvarea problemei popu
lației palestinene in confor
mitate cu interesele ei legi
time.

In zilele noastre, unul din 
obiectivele de cea mai mare 
însemnătate în viața interna
țională este evitarea orică
ror confruntări militare, pro
movarea largă, susținută a 
metodei tratativelor ca mijloc 
de soluționare a problemelor 
litigioase, a conflictelor din
tre state. Tratativele, discuți
ile purtate în spiritul înțelege
rii și respectului față de inte
resele fiecărei părți, față de 
cauza generală a păcii ci des
tinderii. sînt unica soluție cu 
adevărat viabilă de rezolvare 
a diferendelor dintre state, de 
evitare a războiului, dc dez
voltare a colaborării inter
naționale și asigurare a pă
cii.

Stimați tovarăși.

Una din marile probleme 
ale lumii contemporane, care 
preocupă în mod vital popoa
rele de pe toate continente
le este înfăptuirea dezarmă
rii. si. în primul rînd. a de
zarmării nucleare. In zilele 
noastre, cursa înarmărilor, cu 
risioa imensă de resurse ma
teriale si umane pe care o 
provoacă, constituie nu nu
mai un factor generator de 
instabilitate și insecuritate în 
Viața internațională, ci si o 
novară tot mai grea pe ume
rii tuturor Doooarelor. Prin 
înfăptuirea dezarmării, uria
șele fonduri care se cheltuiesc 
astăzi pentru susținerea cursei 
înarmărilor vor putea să ia 
drumul construcției pașnice, 
al ridicării, nivelului de viață 
al popoarelor, al combaterii 
fenomenului subdezvoltării e- 
conomice, al soluționării a- 
tîtor Șî a tîtor proble-
me de care depin-
de mersul înainte al o-
menirii pe calea civilizației. 
România, care în condițiile de 
astăzi cheltuiește — ca de 
altfel toate statele — o parte 
din venitul național pentru 
întărirea capacității sale de 
apărare, este hotărită să parti
cipe activ șl în viitor la dez
baterea tuturor problemelor 
care privesc dezangajarea mi
litară. la găsirea soluțiilor ca
re să dea posibilitatea popoa
relor să pășească în mod 
real pe calea dezarmării gene
rale.

După convingerea noastră, 
în condițiile de astăzi, cînd 
pacea și securitatea capătă tot 
mai mult un caracter Indivi
zibil. o cerință de prim ordin 
a soluționării problemelor oe 
preocupă omenirea este parti
ciparea activă, nemijlocită 'a 
tuturor statelor la viața Inter
națională. Fiecare popor tre
buie să participe, în condiții 
de deplină egalitate, la solu
ționarea problemelor care pri
vesc mersul înainte al ome-

(Continuara in pag. a 4-a)
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nirii. soarta păcii și civiliza
ției umane. Aceasta este o ce
rința esențială a soluționării 
problemelor In conformitate 
cu interesele popoarelor, cu 
aspirațiile lor vitale.

Considerăm că un rol tot 
moi important trebuie să joa
ce in viața internațională ac- 
b' 11 țările mici si mijlocii 
— tc reprr-^n'ă majoritatea 
statelor lumii. Nu subapreciem 
bi iiri un fel rolul si contri- 
bn’i.n importantă pe care fă 
rile mari o au si trebuie să 
o aducă la soluționarea pro- 
K1PIT>.,1. ,r virtu în T’’’• ’Onale. 
,4-.- „o,, țn același
timp, că țările mici și mijlo
cii. profund interesalc în dez- 
voharea libe-ă <e; indepen
dentă a fiecărei națiuni. în 
instaurarea unor relații noi 
de eralitate denlinâ si resoect 
reciproc, trebuie să-și facă 
mri bine auzit c’nsnl n? are
na internațională, să nartici- 
nc -im ctiv — cu drepturi 

—';-<i ța soluționarea pro
blemelor contemporane.

Considerăm că în dezbaterea 
si rezolvarea problemelor ac
tuale un rol de cea mai ma
re însemnătate revine Orea- 
nizației Națiunilor Unite, pre
cum și celorlalte organisme 
internaționale chemate să-și 
aducă contribuția la nromo- 
varea înțelegerii si colaborării 
între noDoare. la aoârarea 
nrmrmîiior dreotnlui interna
tional. la crearea unui cli
mat de deplină securitate în 
lume

Este în interesul profund al 
tuturor popoarelor ca atît Or

IV. Un eveniment memorabil
al istoriei revoluționare 

mondiale — împlinirea 
a 125 de ani de ia apariția 

„manifestului Comunist14
Stima ți io v arași,
In aceste zile se împlinesc 

125 ue ani de la unul am ce
le mai memorabile evenimen
te ale istoriei revoluționare 
mondiale ; apariția „Manifes
tului Comunist- — primul 
program .științific al ciașei 
muncitoare elaborat, de Kârl 
Marx și Friedrich Engels. 
Cînd a apărut această monu
mentală operă a socialismu
lui științific, mișcarea comu
nistă se afla abia la începu
turile ei. După 125 de ani ea 
a devenit cea mai mare forță 
social-politică a lumii. Socia
lismul s-a materializat într-o 
orînduire socială nouă, care 
a triumfat în 14 state ce cu
prind o treime din populația 
globului pământesc, iar acum 
noi și noi popoare se pronun
ță pentru dezvoltarea lor 
socială pe calea socialistă. 
Partidele comuniste au luat 
ființă in aproape toate țările 
lumii, unele dintre ele ju- 
cînd un rol de cea mai mare 
însemnătate în viața politică 
a națiunilor lor în lupta pen
tru libertate si independen
tă națională, pentru progres 
social și pace. Comunismul, 
despre care Marx și Engels 
spuneau în secolul trecut că 
este o stafie care bîntuie Eu
ropa înspăimîntînd mverne- 
le reacționare, a devenit o 
realitate socială concretă, ti- 
duI de civilizație care se im
pune ca unica perspectivă a 
dezvoltării istorice a omeni
ri'. spre care îsi îndreaDtă 
speranțele si încrederea ma
sele muncitoare, popoarele 
de pretutindeni. îr vederea

T V
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8,00 Gimnastica pentru toți;
8.15 Pentru sănătatea dv;
8.30 Cravatele roșii;

10,00 Viața satului ;
11.10 Omul și muzica lui i 
12,00 De strajă patriei ;
12.30 Emisiune in limba 

maghiară
14,00 Telex ;
14,05 360 de grade. Emisiune 

dedicată Zilei de 8 
Martie -,

17.10 Film serial pentru ti
neret. Pierduți în spa
țiu. Episodul XIX —

17,55 Avanpremieră ;
18,00 Cântare patriei.
19,20 1001 de ceri ;
19.30 Telejurnal.
20.10 Reportajul săptămlnii: 
_0.30 Film artistic: Marea

expediție a femeilor. 
Producție a studiouri
lor americane ;

22.15 Film documentar: R.S. 
Cehoslovacă ;

22.30 Telejurnal;
22,40 Campionatele mondia

le de patinaj artistic 
— demonstrațiile Iau- 
reaților (partea a Ii-a).

LUNI, 5 MARTIE

17,30 Curs de limba france
ză. Lecția a 44-a (re
luare) j 

ganizația Națiunilor Unite cit 
și celelalte organe și organis
me internaționale să acțione
ze cu mai multă eficacitate 
pentru promovarea colaboră
rii și înțelegerii intre 
națiuni. împotriva ori
căror acte de încălcare a 
normelor dreptului internațio
nal. de ingerințe și irr uni 
în treburile altor popoare, 
pentru înlăturarea surselor de 
conflicte și războaie din via
ța lumii. Pupă cum cunoaș
teți. la sesiunea din toamnă 
a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite. Ro
mânia a prezentat, un proiect 
d»* rezoluție privind crește
rea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în viața inter
națională.

Aprobarea și consensul de 
care s-a bucurat propunerea 
tării noastre din partea tutu
ror statelor participante la lu
crările Adunării Generale au 
dovedit încă o dată că toate 
popoarele sînt 
interesate ca 
ția Națiunilor

profund 
Organiza- 
Unite să

constituie un cadru orga
nizat. eficient, pentru solu
ționarea problemelor interna
ționale. să acționeze cu mai
multă fermitate pentru instau
rarea unor raporturi noi între 
state.

Există condiții ca prin e- 
f orturile conjugate ale tuturor 
popoarelor. Organizația Na
țiunilor Unite, ca si celelalte 
nrpanizații internaționale, să 
dobîndească un rol sporit în 
viata internațională. Tn ce o 
privește. România va acțio
na cu toate puterile sale în 
această direcție.

faunrn unui uesiin nou, mai 
fericit, a unui viitor de liber
tate și dreptate socială, de 
bunăstare materială și spiri
tuală.

La 125 de ani de la data 
cînd ,,Manifestul Comunist" a 
pus piatra. de.-temelie a. gim 
âini--științifice .revoluționare 
â proletariatului, socialismul 
a devenit un factor hotărîtor 
al dezvoltării sociale, deter
minând într-o măsură tot mai 
mare întregul curs al eveni
mentelor internaționale. Este 
cazul să subliniem cu deose
bită satisfacție faptul că par
tea înaintată a proletariatului 
român, militanții sociali de 
frunte ai poporului nostru au 
venit în contact cu ideile „Ma
nifestului Comunist" la scur
tă vreme de la apariția sa, 
că numeroase din lucrările de 
bază ale clasicilor marxismu
lui au fost traduse și difuzate 
în România curînd după tipă
rirea lor, orientînd astfel miș
carea socialistă din Româ
nia. ținînd-o la curent cu gîn- 
direa cea mai avansată a e- 
Docii. Circulația ideilor socia
liste în România a avut o pu
ternică influență asupra dez
voltării mișcării muncitorești 
revoluționare si progresiste din 
tara noastră, legînd-o. toto
dată. de timpuriu, de mișca
rea muncitorească internațio
nală. de înșiși marii ei condu
cători. Aceasta a determinat 
închegarea, cu aproape 100 
de ani în urmă, a organiza
ției socialiste a proletariatu
lui român, una dintre cele

18,00 Telex ;
18,15 La ordinea zilei... Azi, 

în județul Covasna,
18.20 Căminul ;
19,00 Ecranul. Emisiune de 

actualitate și critică ci
nematografică ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainte de 
termen — cauză a în
tregului popor ;

20,00 Cîntecul săptămînii
Izvor de frumusețe de 
Radu Șerban, pe ver
suri de Aurel Storin ; 

20,05 Mai aveți o întrebare?; 
20,45 Roman foileton. Piatra

lunii, după romanul 
lui W. Collins. Episo
dul IV :

21.30 Revista literară T.V. ;
22.30 24 de ore ;
22,50 Luminile rampei.

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 1 
grad ; Paring — 6 grade.

Minimele : Petroșani — 2 
grade : Paring — 4 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 70 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea ră- 
mîne închisă și umedă. Se 
vor semnala precipitații sub 
formă de ninsoare slabă 
temporară. Vînt slab din 
sectorul nordic. 

mai vechi din lume, călăuzită 
de principiile socialismului 
științific, fapt consemnat, de 
altfel, apreciativ, la timpul 
său, de înșiși Marx și En
gels Aceste împrejurări isto
rice și-au pus amprenta asu
pra evoluției ulterioare a lup
tei revoluționare din Româ
nia. a istoriei mișcării socia
lisle și muncitorești, a acti
vității partidului revoluționar 
al clasei muncitoare, inclusiv 
asupra procesului de creare a 
Partidului Comunist Român, 
de unire organizatorică si po
litică a proletariatului, de u- 
nificare a partidelor comu
nist și social-democrat. do 
făurire a partidului unic 
marxist -leninist, cu 25 de ani 
în urmă

..Manifestul Comunist" s-a 
impus ca una din operele de 
cănătîi ale tezaurului gîndi- 
rii sociale revoluționare a 
proletariatului, datorită spi
ritului profund științific în 
care a întreprins analiza dez
voltării societății omenești. 
Pentru prima dată au fost pu
se în evidentă, cu deosebită 
claritate, legitățile care guver
nează dezvoltarea istoriei u- 
mane. subliniindu-se fontul 
că întreaga istorie universală 
nu a fost altceva de
ck istoria luptei dintre cla
sele sociale opuse. Analiz.înd 
caracteristicile și interesele 
fundamentale ale fiecărei cla
se. precum și raporturile din
tre ele. Marx și Encels au pus 
tn relief rolul istoric ce re
vine proletariatului — ca for
ța socială cea mai avansată, 
mai organizată si mai consec
vent revoluționară a socie
tății — în abolirea definitivă 
a relațiilor de exploatare și 
asvorire, în eliberarea tutu
ror celor ce muncesc. în ins
taurarea unei lumi a drontă- 
ții și echității sociale. Toc
mai de aceea Marx si Engels 
au subliniat importanța ex
cepțională a ridicării nivelu
lui de cunoaștere a clasei 
muncitoare, a înarmării sale 
cu teoria științifică ce-i per
mite să înțeleagă procesele is
torice. legitățile dezvoltării 
sociale, cerințele progresului 
societății umane. Autorii ..Ma
nifestului Comunist" au putut 
gări cheia explicației proce
selor sociale cu ajutorul me
todei de analiză materialist- 
dîalectică și istorică, metodă 
ce si-a păstrat și își păstrează 
denlina valabilitate, ca singu
ra în stare să permită înțe
legerea complexității vieți’

V. Partidul Comunist Român — 
detașament activ al mișcării 

comuniste și muncitorești 
internaționale, al uriașului front 
antiimperialist mondial, militant 
neobosit pentru victoria ideilor 

comunismului, democrației 
și progresului social

In spiritul și pe baza orien
tărilor stabilite de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională, Partidul Comunist 
Român a acționat și acționea
ză consecvent pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
și solidaritate cu partidele fră
țești din țările socialiste, din 
țări capitaliste și din alte sta
te ale lumii. Au continuat să 
se dezvolte pe o linie ascen
dentă relațiile partidului nos
tru cu partidele comuniste și 
muncitorești din țările socia
liste. Intîlnirile avute în ulti
mul an cu tovarășii L. 1. Brej- 
nev, Todor Jivkov, I. B. Tito, 
Jânos Kâdâr, Erich Honecker, 
Gustav Husak, Edward Gie- 
rek, Fidel Castro precum și 
cu alți reprezentanți de frun
te ai partidelor comuniste din 
țările socialiste au întărit și 
mai mult colaborarea și soli
daritatea dintre partidele 
noastre. Pe multiple planuri 
au continuat să se dezvolte 
relațiile partidului nostru cu 
partidele comuniste din țări
le socialiste ale Asiei — cu 
Partidul Comunist Chinez, 
Partidul Muncii din Coreea, 
Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam. Partidul Popular 
Revoluționar Mongol. A luat 
amploare schimbul de expe
riență al partidului nostru cu 
partidele din țările socialiste 
în diverse domenii ale activi
tății de făurire a noii orîn- 
duiri sociale.

Partidul Comunist Român 
a dezvoltat și extins, de ase
menea, relațiile cu partidele 
comuniste și muncitorești din 
celelalte țări ale lumii. In 
cursul anului trecut au fost 
mult sporite contactele, întîl- 
nirile, convorbirile oficiale și 
schimburile de experiență cu 
aceste partide, numeroși con
ducători vizitîndu-ne țara sau 
întîlnindu-se cu reprezentanți 
ai partidului nostru. De alt
fel, însăși prezența în țara 
noastră, în cursul anului tre
cut, a peste 350 de militanți 
comuniști, din care peste 40 
de membri ai conducerilor 
partidelor — secretari gene

sociale aflate în continuă e- 
voluție și schimbare.

„Manifestul Comunist" de
monstrează însemnătatea deo
sebită pc care au acordat-o 
Marx și Engels studierii nu 
numai a istoriei, ci și a rea
lităților obiective ale epocii 
in care au trăit, a particula
rităților și caracteristicilor re
lațiilor de clasă din acea e- 
tapă. Prin întregul său con
ținut. această operă genială se’ 
dovedește a fi expresia cu
noașterii aprofundate a cerin
țelor vieții sociale concrete, 
precum și a necesităților și 
tendințelor de înnoire și trans
formare revoluționară a so
cietății omenești. Tn aceasta 
constă, de altfel. însuși spiri
tul creator, viu a] materialis
mului dialectic șl istoric, o- 
pus oricărei închistări și ca
nonizări dogmatice. deschis 
spre tot ce este nou în practica 
socială și în cunoașterea uni
versală.

In acest spirit s-a străduit 
să acționeze și a acționat par
tidul nostru de-a lungul isto
riei sale și acționează și în 
prezent. In acest spirit au 
înțeles și înțeleg comuniștii 
români să aplice adevărurile 
generale ale socialismului ști
ințific la condițiile concrete 
ale țării noastre, să studieze 
realitatea obiectivă, schimbă
rile ce se produc în evoluția 
vieții sociale, cerințele dez
voltării în perspectivă a so
cietății. precum și procesele 
fundamentale ce se produc pe 
plan mondial, străduindu-se 
să găsească soluțiile cele mai 
adecvate, corespunzătoare fie
cărei etape istorice a dezvol
tării României pe calea socia
lismului și comunismului. Săr
bătorind apariția „Manifestu
lui Comunist". Partidul Comu
nist Român este hotărît să ac
ționeze și de acum înainte în 
spiritul concepției revoluționa
re materialist-dialectice și is
torice ale cărei baze au fost 
puse de Marx și Engels să 
militeze în continuare cu 
toată fermitatea pentru trium
ful mărețelor idei ale comu
nismului pe pămîntul Româ
niei. făcîndu-și totodată cu 
cinste datoria de detașament 
activ al mișcării comunjste șî 
muncitorești internaționale, 
acționînd neobosit pentru vic
toria cauzei socialismului în 
lume, pentru progres social, 
pentru pace și prietenie în
tre toate națiunile planetei 
noastre. (Aplauze puternice).

rali, președinți, membri ai 
Birourilor Politice — este ilus
trativă pentru amploarea le
găturilor noastre cu partidele 
comuniste și muncitorești fră
țești. In convorbirile purtate 
și în comunicatele semnate cu 
aceste partide a fost expri
mată hotărârea de a dezvolta 
pe mai departe colaborarea 
și solidaritatea noastră, pe ba
za egalității în drepturi și in
ternaționalismului proletar. 
Vom dezvolta și în viitor a- 
ceastă activitate, militînd con
secvent pentru întărirea uni
tății și coeziunii mișcării co
muniste, pentru așezarea re
lațiilor dintre partide pe o 
bază nouă, de egalitate de
plină în drepturi și neames
tec în treburile interne, de 
respectarea neabătută a drep
tului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica 
revoluționară. Sîntem con
vinși că pe temelia acestor 
principii se va putea realiza 
o unitate trainică, indestructi
bilă între partidele comu
niste și muncitorești, se va 
asigura întărirea solidarității 
lor internaționaliste.

Pornind de la aceste princi
pii, considerăm esențială pen
tru dezvoltarea mișcării co
muniste intensificarea contac
telor și a schimbului de ex
periență între partide, discu
tarea în spiritul încrederii și 
respectului reciproc a diferite
lor probleme de interes co
mun. Partidul nostru va ac
ționa și în continuare pen
tru promovarea unei atmosfe
re de încredere și respect re
ciproc în relațiile dintre toate 
partidele comuniste și mun
citorești. Fără nici o îndoială, 
întărirea unității lor va exer
cita o puternică influență po
zitivă asupra luptei revolu
ționare a clasei muncitoare 
de pretutindeni ,va întări for
ța, unitatea și coeziunea în
tregului front antiimperialist 
mondial.

Acționînd în spiritul hotărl- 
rilor Congresului al X-lea, 
partidul nostru a avut ne
numărate întllniri și convor

biri cu reprezentanții parti
delor socialiste și social-demo- 
crate, mișcărilor sindicale, or
ganizațiilor progresiste, de
mocratice de pretutindeni. Vă 
sînt cunoscute toate acestea 
și nu mă voi mai referi la ele. 
Partidul nostru și-a extins 
relațiile cu paradele socialis
te din țâri ale Americii Lati
ne, Africii și Asiei. Tntîlniri- 
le și convorbirile au 
pus puternic în evidență 
importanța deosebită pe care 
o are în zilele noastre dez
voltarea relațiilor și a colabo
rării dintre toate partidele 
clasei muncitoare. Fără îndo
ială, între P.C.R. și partidele 
socialiste și social-democrate 
există deosebiri asupra unor 
probleme fundamentale, dar 
acestea nu trebuie să împie
dice conlucrarea în spiritul 
înțelegerii și respectului re
ciproc, pentru realizarea as
pirațiilor de progres și pace 
ale clasei muncitoare, ale po
poarelor. însăși experiența 
noastră națională demonstrea
ză că colaborarea între comu
niști, socialiști, și social-de- 
mocrați este un factor deose
bit de important al succesului 
luptei revoluționare, al dez
voltării sociale atît pe plan 
național, cît și internațional. 
Partidul nostru este hotărît să 
dezvolte și în viitor colabo
rarea largă cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu 
alte organizații democratice 
și progresiste din alte țări, 
convins că prin aceasta își a- 
duce contribuția la unirea și 
întărirea forțelor progresului 
și păcii din lumea întreagă.

O amploare deosebită au 
cunoscut anul trecut rapor
turile partidului nostru cu 
partidele progresiste de gu- 
vernămlnt din statele care 
au pășit pe calea dezvoltării 
independente, precum și cu 
mișcările de eliberare națio
nală din țările care se mai 
află încă sub dominația co- ’ 
lonialâ. In comunicatele co
mune și în cadrul întîlnirilor 
cu reprezentanții acestor par
tide și mișcări s-a exprimat 
hotărîrea comună de a întări 
în continuare solidaritatea în 
cadrul luptei forțelor anti- 
imperialiste, progresiste din 
lumea întreagă pentru pro
gres social și pace, împotriva 
politicii de dominație și agre
siune, pentru asigurarea dez
voltării libere, de sîne stătă
toare, a fiecărei națiuni.

In întreaga noastră politică 
externă, în întreaga activita
te internațională, pe care o 
desfășurăm consecvent, por
nim de la convingerea că, lup- 
tînd unite, forțele progresis
te antiimperialiste de pretu
tindeni pot asigura o evoluție 
sănătoasă a vieții internațio
nale spre destindere și cola
borare, pot face să triumfe 
pacea și înțelegerea între na
țiuni, cauza progresului și 
civilizației.

Republica Socialistă Româ
nia, Partidul Comunist Ro
mân vor face totul și în viitor 
pentru a contribui la promo
varea în viața internațională 
a unei politici noi, de egali
tate și respect între națiuni, 
de pace și colaborare, înde- 
plinindu-și astfel cu cinste 
îndatoririle ce-i revin față de 
propriul popor și față de cau
za generală a socialismului, a 
progresului și păcii în lumea 
întreagă. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului nostru 
Central a dezbătut pe larg 
problemele activității ce ur
mează să fie desfășurată in 
perioada următoare de partid 
și guvern, de -întregul nostru 
popor, un mare număr de 
proiecte de legi și măsuri și 
a luat hotărîri de o deosebită 
însemnătate pentru progresul 
patriei noastre, pentru înde
plinirea cu succes a vastului 
program elaborat de Congre
sul al X-lea și de Conferința 
Națională ale partidului. Rea
lizarea în practică a acestor 
hotărîri va marca, fără îndo
ială, un mare pas înainte în 
dezvoltarea societății româ
nești, în perfecționarea între
gii activități de conducere și 
organizare a construcției so
cialiste în patria noastră.

Avem toate condițiile pen
tru a asigura realizarea în 
practică a tuturor hotărîri- 
lor adoptate. Avem un partid 
puternic, un activ minunat, 
comitete județene puternice, 
un activ de stat în stare sâ 
rezolve cu succes problemele 
care stau în fața noastră !

Doresc ca în încheiere să-mi 
exprim convingerea că toate 
organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, lucrătorii 
din aparatul de stat, toți oa
menii muncii își vor consacra 
întreaga putere de muncă și 
inițiativa creatoare înfăptuirii 
cu succes a programului fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, propășirii 
României libere și indepen
dente, ridicării bunăstării și 
fericirii națiunii noastre so
cialiste. (Aplauze puternice).

Doresc, încă o dată, de la 
tribuna plenarei, să adresez 
tuturor comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii, urări de 
noi și noi realizări în activi
tatea lor și le urez tuturor — 
și dumneavoastră — succese, 
multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungi
te. întreaga asistență. în pi
cioare, ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru Cdmi- 
tetul Central, pentru secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. 1)

depline a capacităților de pro
ducție, întreținerii corespunză
toare, reducerii la minim a în
treruperilor șl stagnărilor, a- 
slgurărll bunei funcționări a 
tuturor mașinilor, utilajelor șl 
instalațiilor din dotare. Este 
necesar ca Ministerul Aprovi
zionării Tohnlco-Malerlale șl 
Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Comitetul de 
Stal al Planificării șl ministe
rele să verifice in flecare u- 
nilate stadiul asigurării piese
lor de schimb penlru anul 
1973, și să acționeze imediat 
penlru soluționarea probleme
lor nerezolvatc.

— Ministerul Comerțului Ex
terior. ministerele economice 
au obligația să lichideze ur
gent rămînerea in urmă in 
contractarea întregului nece
sar de materii prime, materia
le din Import, să ia măsuri 
pentru încheierea unor con
tracte externe de lungă dura
tă, care să asigure stabilitate 
aprovizionării economiei, în
deosebi cu : țiței, fosforlte, la
minate, piei, bumbac.

— Comitetele de partid ju
dețene, municipale șl orășe
nești, organizațiile de partid 
din unitățile economice vor 
trebui să controleze cu mai 
multă exigență modul in ca
re se acționează pentru reali
zarea ritmică a producției, 
respectarea cu strictețe a con
tractelor de aprovizionare șl 
desfacere, îndeplinirea integra
lă a sarcinilor ce revin unită
ților in cadrul programelor de 
cooperare cu alte Întreprin
deri.

2. In vederea gospodăririi 
raționale a resurselor de ma
terii prime, materiale, energie 
și combustibil, Ministerul A- 
provlzionării Tehnico-Maieria- 
le și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, ministerele, 
centralele și Întreprinderile să 
încheie rapid acțiunea de re
vizuire a normelor de consum 
— pe produse, repere și sub
ansambluri — astfel incit, în- 
cepind cu trimestrul II al a- 
cestui an, în toate unitățile e- 
conomice să se lucreze cu nor
me riguros fundamentate.

3. Plenara Comitetului Cen
tral subliniază că problema e- 
sențială a planului pe anul 
1973, care trebuie să stea in 
centrul atenției organelor și 
organizațiilor de partid, a tu
turor unităților economice, o 
constituie creșterea eficienței 
în toate ramurile producției 
materiale, îmbunătățirea cali
tativă a întregii activități e- 
conontice.

— Ministerele, centralele și 
întreprinderile, unitățile de 
cercetare și proiectare trebuie 
să concentreze toate forțele 
tehnice în vederea intensifică
rii procesului de modernizare, 
de înnoire și ridicare a para
metrilor tehnico-funcționalf ai 
produselor, pentru scurtarea 
duratei de asimilare și inte
grare a produselor noi.

— Este necesar ca în toate 
unitățile economice să se Ia 
măsuri pentru creșterea răs
punderii fiecărui lucrător fa
ță de nivelul tehnic și calita
tiv al produselor, pentru întă
rirea controlului asupra cali
tății, pentru sancționarea se
veră a oricăror nerespectări 
a normelor de calitate.

— Ministerele, centralele și 
întreprinderile să asigure rea
lizarea nivelelor de creștere a 
productivității muncii prevă
zute in plan, acționînd mai 
ferm pentru aplicarea progra
melor de măsuri privind extin
derea mecanizării și automa
tizării, periecționarea organi
zării producției șl a muncii, 
folosirea integrală a timpului 
de lucru și întărirea discipli
nei in muncă ; trebuie să se 
asigure, in cel mai scurt timp, 
repartizarea judicioasă a for
ței de muncă pe unități, aco- 
perlndu-se necesitățile de 
muncitori calificați, de tehni
cieni și specialiști ale noilor 
unități.

— Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Finanțelor, 
Direcția Centrală de Statisti
că, împreună cu ministerele șl 
celelalte organe centrale tre
buie să ia măsuri pentru per
fecționarea planificării, calcu
lării și evidenței prețului de 
cost al produselor i in fiecare 
întreprindere, secție și loc de 
producție să se cunoască cos
tul produselor iabricate, să e- 
xiste planuri de cheltuieli, 
care să fie urmărite și înde
plinite in modul cel mai rigu
ros. Trebuie dusă o luptă in
transigentă împotriva consu
mului exagerat de materii pri
me și materiale, a rebuturilor 
și oricărei forme de risipă, 
care măresc nejustificat cos
turile de producție, diminuea
ză venitul național și resurse
le pentru ridicarea nivelului 
de trai al populației.

— Comitetele județene de 
partid, toate organele și orga
nizațiile de partid au datoria 
de a determina ca in flecare 
întreprindere, Ia fiecare loc 
de muncă să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru 
realizarea programelor stabili
te in vederea valorificării su
perioare a resurselor de mate
rii prime și materiale, îmbu
nătățirii calității produselor, 
creșterii eficienței in folosirea 
fondurilor de producție, renta
bilizării activității in toate u- 
nilățile economice.

Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității E- 
conomlce și Sociale, împreună 
cu Ministerul Finanțelor șl 
Comitetul de Stat pentru 
Prețuri, să exercite un con
trol sever asupra modulul în 
care ministerele stabilesc pre
țurile de producție, acționea

ză pentru Introducerea ordinii 
in accsl domeniu, combaterea 
tendințelor de a ridica In mod 
nejustificat prețurile produse
lor șl lucrărilor.

— Cercetarea științifică tre
buie să-șl aducă o contribuție 
sporită la rezolvarea proble
melor de care depinde înde
plinirea cincinalului inalnle de 
termen, Introducerea rapidă 
In producție a progresului teh
nic, la perfecționarea conti
nuă a tehnologiilor și moder
nizarea producției, valorifica
rea superioară a resurselor 
materiale. Plenara apreciază 
că este necesar să fie luate in 
continuare măsuri pentru mo
bilizarea forțelor spre direcți
ile prioritare de cercetare, 
crearea institutelor de cerce
tare centrale pe ramuri, apro
pierea Institutelor de cerceta
re de activitatea productivă, 
accelerarea aplicării rezultate
lor cercetărilor in producție ; 
se vor lua măsuri pentru dez
voltarea atelierelor de prototi
puri șl a bazelor experimen
tale in cadrul unităților do 
cercetare, va fi extinsă activi
tatea de microproducțle.

4. Plenara pune în fața mi
nisterelor, centralelor șl în
treprinderilor, organelor și or
ganizațiilor de partid, comisi
ilor de investiții, sarcina de a 
asigura toate condițiile pen
tru îndeplinirea planului de 
investiții și punerea în func
țiune a obiectivelor economi
ce planificate condiție e- 
sențială a realizării și depăși
rii prevederilor cincinalului.

— Ministerele economice șl 
Îndeosebi Ministerul Industri
ei Metalurgice, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini Unelte și Electrotehnicii, 
Ministerul Energiei Electrice, 
Ministerul Industriei Chimice 
trebuie să ia măsuri pentru ac
celerarea elaborării documen
tațiilor tehnice, folosind mai 
bine potențialul de proiectare 
existent și atrăgind la această 
activitate specialiști din insti
tutele de cercetare și invăță- 
mînt, din administrația pro
prie, precum și din centrale 
Și întreprinderi. De asemenea, 
se vor lua măsuri pentru a se 
asigura pe șantiere elaborarea 
unui volum cît mai mare de 
proiecte de execuție.

— Pentru grăbirea lucrărilor 
de montaj pe șantiere la care 
sint rămineri în urmă, minis
terele să ia’ măsuri pentru a 
constitui echipe de montori 
din uzinele proprii care să 
sprijine organizațiile de mon
taj în recuperarea intîrzieri- 
ior ; trebuie luate măsuri pen
tru montarea de urgerțță a u_ 
tllajelor aflate in stoc. Sa se 
pregătească condițiile ca, trep
tat, întreprinderile beneficia
re să preia execuția lucrărilor 
de montaj a mașinilor unelte.

— Trusturile și întreprinde
rile de construcții, organele și 
organizațiile de partid să ac
ționeze cu mai multă răspun
dere pentru organizarea mal 
bună a muncii pe șantiere, 
revizuirea proiectelor necores
punzătoare, adoptarea de so
luții constructive și tehnologii 
de execuție perfecționate, 
canizarea lucrărilor cu consum 
mare de manoperă, extinderea 
folosirii utilajelor in două și 
Chiar trei schimburi ; să se a- 
sigure toate condițiile pentru 
extinderea substanțială a a- 
cordului global in construcții.

5. Plenara apreciază că in 
domeniul agriculturii există 
condiții ca producțiile planifi
cate — atît în sectorul vege
tal, cit și în cel zootehnic — 
să fie integral realizate. In a- 
cest scop, obligă comitetele 
județene de partid, toate orga
nele și unitățile agricole să 
ia măsuri deosebite pentru re
cuperarea răminerilor in urmă 
!a arăturile de toamnă, pentru 
pregătirea terenurilor și efec
tuarea in bune condiții a in- 
sămînțărilor de primăvară, a 
tuturor lucrărilor de întreține
re a culturilor, în raport cu 
condițiile specifice din aceas
tă perioadă.

— Trebuie să se asigure da
rea în funcțiune la termen a 
suprafețelor irigate, folosirea 
cu răspundere a tuturor supra
fețelor amenajate pentru iriga
ții, iar după recoltarea păioa- 
selor, insămințarea imediată 
a acestora cu porumb timpu
riu pentru producția de boabe.

— Ministerul Industriei Chi
mice trebuie să livreze in mod 
ritmic, potrivit sarcinilor în
scrise fn plan, cantitățile de 
Îngrășăminte chimice și de 
produse pentru combaterea bo
lilor și dăunătorilor; unități
le agricole sint obligate să ia 
măsuri pentru folosirea mai e- 
iicientă a ingrășămintelor chi
mice, precum și a celor organi
ce existente in fiecare unita
te, in special la culturile In
tensive din sistemele irigate.

— Măsuri hotărite trebuie 
luate pentru asigurarea între
gii cantități de legume planifi
cate ; in fiecare județ și uni
tate, trebuie stabilite in mod 
judicios suprafața afectată le
gumicultorii, structura și eșa
lonarea producției de legume 
și organizată efectuarea in bu
ne condițiuni a lucrărilor, ast
fel incit în toate județele să 
se asigure necesarul de legu
me timpurii, de vară șl de 
toamnă, atit pentru consumul 
propriu, cit și pentru industri
alizare și export.

— Plenara atrage din nou a- 
tenția comitetelor județene de 
partid, Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și A- 
pelor, organelor șl unităților 
agricole, asupra situației ne
corespunzătoare In gospodări
rea și apărarea fondului funci
ar, care a condus la diminua
rea, an de an, a suprafeței a

gricole. Trebuie luate masuri 
pentru limitarea la strictul ne
cesar a suprafețelor ce se scol 
din circuitul agricol, pentru e- 
timinarea excesului de umidi
tate, executarea amenajărilor 
de îmbunătățiri funciare, pen
tru cultivarea tuturor suprafe
țelor, a terenurilor libere din 
vetrele satelor, dintre con
strucțiile agrozootehnice și a 
celor rezultate prin limitarea 
drumurilor de acces.

— Eforturi deosebite trebuie 
depuse în continuare pentru 
îmbunătățirea substanțială a 
activității în zootehnie și 
creșterea producției animalie
re ; să se pună mal multă or
dine în activitatea fermelor 
zootehnice, să se creeze, în 
cadrul unităților, ferme spe
ciale sau« nuclee pentru creș
terea animalelor de reproduc
ție. O cotitură serioasă tre
buie realizată in asigurarea 
bazei furajere prin extinderea 
suprafețelor de culturi fura
jere, creșterea randamentelor 
la hectar, valorificarea tutu
ror resurselor, inclusiv din 
pășuni șl finețe șl a sub
produselor din sectorul ve
getal.

Ministerul Agriculturii, in
dustriei Alimentare și Ape- 
lor împreună cu comitetele 
județene de partid să acorde 
o deosebită atenție ridicării 
rapide a nivelului activității 
economice din unitățile de in
dustrie alimentara, realizării 
programului de valorificare 
superioară a produselor agri
cole, in scopul asigurării a- 
provizionării populației cu o 
gamă mai largă de produse 
alimentare.

6. Îmbunătățirea activității 
de export impune din partea 
ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor, precum și a 
comisiei centrale și a comi
siilor județene și a municipiu
lui București pentru export o 
atenție deosebită pentru asi
gurarea fondului de marfă și 
a ritmicității livrărilor, pen
tru respectarea cu strictețe a 
condițiilor de calitate a pro
duselor; o atenție deosebită 
trebuie acordată diversificării 
sortimentelor cu calități teh
nice superioare și o finisare 
exemplară. Plenara apreciază 
că Ministerul Comerțului Ex
terior, celelalte ministere, cen
tralele și întreprinderile tre
buie să se preocupe in mod 
deosebit de creșterea compe
titivității produselor, valori
ficarea in cit mai bune condi
ții a produselor românești pe 
piața externă, creșterea con
tinuă a eficienței comerțului 
nostru exterior. In acest scop, 
centralele industriale și între
prinderile să exercite pe de
plin atribuțiile ce le-au fost 
conferite, să extindă prospec
tarea piețelor externe, elabo
rarea studiilor de marketing, 
participarea la tîrguri și ex
poziții internaționale.

Creșterea importantă a vo
lumului comerțului exterior 
și realizarea unui volum spo
rit de acțiuni de cooperare 
economică și tehnico-științi- 
fică impun ca ministerele și 
Comisia Guvernamentală de 
Colaborare și Cooperare E- 
conomică și Tehnică să se 
preocupe activ de finalizarea 
intr-un termen mai scurt a 
acțiunilor de cooperare.

7. Plenara consideră că sînt 
asigurate toate condițiile pen
tru ca prevederile planului 
național de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe anul 1973, 
privind creșterea nivelului 
de trai al populației, să fie 
îndeplinite integral.

— Consiliile și comitetele 
oamenilor muncii din unități
le producătoare de bunuri de 
consum, conducerile ministe
relor trebuie să considere 
drept una din principalele lor 
îndatoriri asigurarea și livra
rea către fondul pieței a tu
turor mărfurilor în cantitățile 
și structura sortimentală și 
calitativă prevăzute în plan, 
să rezolve la timp probleme
le pe care le ridică buna apro
vizionare a populației.

Consiliul pentru coordona
rea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestări 
de servicii pentru populație, 
precum și organele corespun
zătoare din județe au datoria 
să exercite un control perma
nent asupra activității comer
ciale, asigurînd aplicarea în
tocmai a măsurilor stabilite 
in acest domeniu, îmbunătăți
rea aprovizionării și deservi
rii populației.

— Consiliile populare vor 
trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru realizarea in
tegrală a numărului de apar
tamente* prevăzut în plan, a 
căminelor pentru tineret, cre- 
șelor și căminelor pentru co
pii, precum și pentru darea 
în funcțiune la timp a spitale
lor și policlinicilor.

— Organele și organizațiile 
de partid sint chemate să ma- 
niieste cea mai mare preocu
pare pentru soluționarea con
cretă și operativă a tuturor 
problemelor legate de îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii de Ia orașe 
Și sate.

★
Plenara Comitetului Central 

își exprimă convingerea că 
poporul nostru iși va consacra 
țn continuare întreaga capaci
tate și forță creatoare transpu
nerii integrale in viață a pre
vederilor planului pe acest an, 
realizării mărețului progr.ru 
de accelerare a dezvoltării e- 
economico-sociale a patriei, de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
inintul României.
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