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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ieri s-au deschis în Capitală 

UCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARA A CADRELOR 
DE CONDUCERE DIN ÎNTREPRINDERI

Șl CENTRALE INDUSTRIALE Șl DE CONSTRUCȚII

v:.':
Ț i

CE VA FI, CE VA ÎNSEMNA:

Complexul hidrotehnic 
si energetic 

CERNA - MOTRU - TISMANA
La mai puțin de o lună de la aprobarea studiului-cadru privind schema de amenajare în perspectivă a rîului Olt, Comitetul Executiv al C. C. al P.C.R. a analizat și aprobat propunerile privind realizarea Complexu

lui hidrotehnic și energetic Cerna — 
Motru — Tismana. Este o lucrare de mari proporții, care face parte din categoria amenajărilor hidroenergetice cu acumulări importante, de mare putere, de folosință complexă, cu o ridicată eficiență economică și care se înscrie în opera de traducere în viață a Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea multilaterală a economiei naționale.'în esență, scopul acestei noi ame
najări este asigurarea consumurilor 
de apă mereu crescînde din bazinul 
Jiului, care, pe măsura dezvoltării marilor unități industriale din zona Rovinari—Craiova, a centrelor populate, ca și a extinderii suprafețelor irigate din județele Gorj și Dolj, devine deficitar în apă. (Să nu uităm că în bazinul rîului Jiu industria producătoare de energie termoelectrică, pentru care apa reprezintă o materie primă de bază, se va dezvolta foarte mult),. Deficitul de apă din bazinul Jiului va fi acoperit prin reali-, zarea unor acumulări. în final, prin realizarea acestei amenajări complexe, bazinul rîului Jiu va beneficia de un însemnat debit suplimentar a- sigurat de apă, fără ca prin aceasta zona bazinului Cerna să aibă de suferit. în felul acesta va fi acoperit, în condiții corespunzătoare de perspectivă, necesarul de apă al zonei industriale de pe Valea Jiului.Este pentru prima dată cînd în țara noastră are loc un transfer de apă în scopuri complexe, cînd .țelul principal al unei amenajări' ’de ’ mări pro- ' porții nu este obținerea de energie e- lectrică, ci asigurarea unor volume de apă în zone devenite deficitare pe măsura dezvoltării impetuoase a industriei. irigațiilor și a centrelor 

populate. Abordarea unei asemenea lucrări complexe confirmă competența proiectanților și a constructorilor hidrotehnicieni din tara noastră, ale căror realizări se situează la nivelul celor mai reușite existente pe plan mondial, ca și a producătorilor noștri de utilaje hidroenergetice.Lucrarea se realizează în două etape, în prima dintre ele folosința colaterală energetică avînd o pondere relativ redusă. îri a doua etapă se va realiza centrala hidroelectrică subterană Tismana, precum și diferite acumulări, tunele și hidrocentrale pe rîurile Tismana și Bistrița.Pentru ca cititorii să-și poată da mai bine seama de amploarea lucrărilor de realizare a complexului Cerna — Motru — Tismana. arătăm că fiind vorba de lucrări in zone izolate, de munte, fără căi de acces, energie electrică și rețele de telecomunicații, unde numai muncitorii forestieri pătrundeau, constructorii hidrotehnicieni vor fi chemați din nou să lupte cu natura sălbatică, să-și creeze condiții de trai și de muncă care să le permită valorificarea întregii lor experiențe dobîndite pe alte mari șantiere hidroenergetice, să aplice cele mai moderne tehnologii și să realizeze toate obiectivele la un nivel tehnic superior. Alături de primele eșaloane de constructori hidroenerge- ticieni. din primele zile își vor face de aceea apariția și constructorii de rețele și stații electrice și mai ales constructorii de drumuri, din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.Ca anvergură, în final, lucrările de la Cerna—Motru—Tismana se pot compara cu cele de la Bicaz ; complexitatea și'întinderea lor vor fi superioare amenajărilor de la Argeș. PriiT’ soluțiile tehnice adoptate, prin.
Ințj. Octavian GROZA 
ministrul energiei electrice

(Continuare în pag. a V-a)

.............în marea sală a Pavilionului central al Expoziției economiei naționale din Capitală. în prezența tovarășului 
Ilicolae Ceaiișeseu, secretar I general al Partidului Comu- | list Român, președintele f Consiliului de Stat, a celor- ălți conducători de partid și ie stat, au început, joi dimi- ;eața, lucrările Conferinței ie țară a cadrelor de condu- ere din întreprinderi și cen- rale industriale și de contracții..Convocată pe . baza hotărî- ii Comitetului Executiv al 'omitetuiui Central al Părți-' ului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri, con- irința se înscrie în cadrul irg al democrației noastre 

L .jcialiste, expresie a practicii 
I iatornicîte de conducerea | artidului și statului nostru 
I e a se întîlni și dezbate nemijlocit cu factorii responsa- ili din diferite sectoare ale | feții economice și sociale, cu | «.menii muncii cele mai im- | >ortante probleme ale socie- ății noastre aflate în plin | ivint constructiv, de a le cere | mărerile și a stabili împreună | năsurile pentru perfecționa- | ’ea. în continuare a activității.,'n domenii care, privesc evo- | luția de ansamblu, dezvoltarea de perspectivă a patriei noastre.I Luînd în dezbatere aceste sectoare deosebit de impor- I tante în economia țării — industrial și de construcții — sectoare al căror progres se situează în mod constant în atenția politicii partidului și statului, conferința reprezintă un eveniment de seamă în viața întregii țări, angajate pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Avînd un caracter de lucru, conferința va examina felul în care se transpun în prac- tică măsurile elaborate deConferința Națională și de Congresul al X-lea privind perfecționarea activității de. organizare, planificare și conducere a industriei și construcțiilor, efectele lor nemijlocite asupra rezultatelor ob- , ținute de întreprinderi și centrale.La acest amplu dialog participă, ca delegați ai colectivelor întreprinderilor, directori generali și directori, secretari ai organizațiilor de partid, președinți de sindicate, secretari de U.T.C., muncitori fruntași, maiștri, ingi- neri-șefi, ingineri și economiști cu experiență din între

prinderi și centrale industriale,. șantiere, întreprinderi, trusturi de construcții și institute . de proiectare. Participă, de asemenea, primii secretari și secretarii cu problemele economice ai comitetelor județene de partid, secretari ai comitetelor municipale și orășenești de partid, precum și miniștri și cadre de conducere, din ministere și organe centrale de sinteză, oameni de știință, cercetători și cadre.di- dactice din institute de cercetare științifică și învățamînt.Sînt prezenți peste 6 000 de specialiști, întrunind laolaltă suflul viu al industriei noas- 'tre socialiste. în acest forum reprezentativ al experienței înaintate, al practicii economice și tehnice din țara noastră, împuterniciții oamenilor muncii din industrie și construcții vor exprima opinia colectivelor din care fac parte, propunerile lor. Astfel,rezultatele dezbaterilor vor fi rodul gindirii colective, emanație a maselor de producători, chemați să participe în- tr-o măsură tot mai mare la conducerea întregii activități economice.Incinta sălii este împodobită sărbătorește cu drapelele partidului și statului. Pe rotonda ei sînt înscrise lozincile : „Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre !“» „Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România ,!“.Asistența întîmpină cu îndelungi aplauze și urale intrarea în sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat prezenți la conferință. Se ovaționează minute în șir pentru partid, pentru secretarul general al partidului. . Participanții dau o vibrantă expresie hotărîrii lor de a înfăptui neabătut vastul program elaborat de Congresul al X-lea al partidului pentru avîntul neîntrerupt al industriei, al construcțiilor — chezășia înfloririi continue a României socialiste — politica internă și externă a partidului și. statului nostru.în prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bad- 
naraș. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, 
Virgil Trofîn, Ilie Verdeț, 
(Continuare in pag. a IlI-a)

Cuvîntul de deschidere rostit 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
Stimați tovarăși,.In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al Consiliului de Miniștri, adresez un cald salut participanților la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din industrie și construcții.Prin componența sa, conferința ^se constituie într-un larg forum' reprezentativ al celor care — prin activitatea și deciziile lor concrete, de fie- care zi — înfăptuiesc practic politica noastră de dezvoltare industrială a României socialiste.în cursul lucrărilor vom examina modul în care sînt transpuse în viață măsurile stabilite de Conferința ’ Națională și de Congresul al X-lea privind perfecționarea organizării, planificării și conducerii industriei și construcțiilor, efectele lor în activitatea întreprinderilor și - centralelor.Așa cum se știe, se urmărește crearea unui cadru corespunzător pentru desfășurarea procesului de ridicare a exigenței și responsabilității in rezolvarea problemelor majore impuse de cerințele făuririi unei economii socialiste moderne. Experiența mondială a demonstrat că dezvoltarea industrială contemporană implică perfecționarea continuă a gestiunii economice. Aceasta reprezintă condiția de bază pentru realizarea unor obiective fundamentale ale actualului cincinal, cum sînt : folosirea rațională a capacităților de producție create în unități ; organizarea unui flux permanent și ritmic al aprovizionării și desfacerii produselor pe bază contractuală : înnoirea producției în toate ramurile și îmbunătățirea calității tuturor produselor ; creșterea productivității muncii ; reducerea cheltuielilor materiale și sporirea rentabilității ; înfăptuirea programului de investiții în condiții de eficiență ridicată ; valorificarea superioară a resurselor naturale și a muncii naționale în relațiile de comerț exterior.Dată fiind importanța sarcinilor menționate, conducerea de partid și de stat a considerat necesar Să facem împreună o analiză a felului în care au fost îndeplinite în primul an al cincinalului, a experiențelor pozitive care s-au cristalizat și a deferentelor ce au apărut. Vor putea fi astfel mai bine orientate și fundamentate deciziile menit? să asigure realizarea integrală a prevederilor înscrise în cincinalul 1971—1975.Tovarăși.Organizarea unei conduceri economice moderne și eficiente presupune extinderea și permanentizarea metodei dialogului, în forme organizate, intre toți cei ce participă la gestiunea activității economice — de la., forurile conducătoare pe plan național și pînâ la conducerile unităților de bază. Metoda decurge în mod obiectiv din particularitățile producției contemporane, care ridică, după cum se știe, probleme de conducere de o enormă complexitate Pentru a fi raportate la toate implicațiile lor 

posibile,' deciziile cu caracter strategic sail operațional' —. indiferent de treapta organizatorică la care sînt luate — trebuie să fie rezultatul unor contacte directe și permanente între cei ce participă la gestiune, să exprime experiența, gîndireâ. și priceperea lor comună.Cerința dialogului devine cu atît măi puternică cu cît mecanismul este mai complex și sarcinile ce i se pun spre rezolvare, mai amplei: Ea se impune cu o forță inexorabilă într-o lume caracterizată înainte de toa‘e prin rapiditatea transformărilor, precum și . prin adîncirea decalajelor pe plan, internațional ; aceasta obligă pe cei care au fost mai puțin favorizați de istorie la un efort susținut de realizare a unei creșteri economice rapide, concomitent cu obținerea unor randamente mereu mai rid'- cate în cheltuirea, de muncă socială.Desigur, producția zilelor noastre solicită existenta unui for învestit cu autoritatea de decizie. Dar deciziile, ca acte de autoritate cu rază largă de acțiune în întreaga sferă . organizatorică respectivă, nu se mai pot elabora într-un cadru închis, nu mai pot să reflecte doar ideile unui .grup restrîns și cu atît mai puțin ale unei singure persoane. Numai la capătul unei confruntări de opinii, angajate în raport cu natura deciziei și cu imperativul de operativitate, actele de conducere dobîndesc eficiență, accelerează dezvoltarea.în același timp, conducerea prin- tr-un dialog sistematic cu cadrele de colaboratori se dovedește un mijloc important de formare și educare a acestora, de ridicare a competenței lor și de. selecționare a celor mai valoroși. în vederea unei chibzuite politici de promovări.O condiție și. totodată, o consecință nemijlocită a dialogului este, fără doar și poate, dezvoltarea inițiativei personale, declanșarea energiilor în înfăptuirea obiectivelor stabilite. Participînd Ia adoptarea rinei decizii, oamenii au conștiința justeții soluției la care s-a ajuns, se simt angaiăți în aplicarea ei. își mobilizează în acest sens întreaga pricepere și capacitate. Cu alte cuvinte, creste responsabilitatea lor față de propria activitate și față de activitatea colectivului.Prin trecerea mijloacelor de producție in proprietatea întregului popor. ca și prin sisteme corespunzătoare de slimulare materială și morală, socialismul creează premise optime pentru integrarea deplină a producătorilor în activitatea unităților, pentru dezvoltarea și fructificarea inițiativei lor. Promovarea participării de masă la gestiunea economică — in forme mereu mai variate și mai complexe — constituie una din pirghiile prin care conducerea de partid si de stat acționează în direcția valorificării acestor posibilități. Este încă o exoresie a procesului amplu si permanent de adîncire a democratismului .socialist, ■ proces care trebuie să constituie un obiectiv de cea mai mare 

importanță în opera de edificare a noii orinduiri.Dialogul între participanții la activitatea de conducere devine cu atît mai concludent și mai bogat în rezultate cu cît aceștia sînt mai bine ' informați asupra variatelor aspecte ale problemei abordate. Este motivul pentru care o condiție a conducerii ‘moderne a devenit u- tilizarea tot mai largă a mijloacelor oferite de noile tehni'ci de -calcul, capabile să ofere o cunoaștere exactă și promptă a fenomenelor și. tendințelor din economie, să asigure circulația rapidă a informației, transformarea ei într-un bun • comun al tuturor celor interesați. Pe această, cale se poate realiza nu numai optimizarea deciziilor, dar și verificarea justeții lor în confruntarea cu practica, se poate aprecia cu rigurozitate eficienta întregii munci de organizare și conducere.Tovarăși,Conferința cu cadrele de bază din întreprinderi și centrale industriale reprezintă prima dintr-o suită de acțiuni similare pe care conducerea de partid și de stat intenționează să le organizeze în acest an. spre a dezbate succesiv activitatea consiliilor populare județene, municipale și orășenești, precum și activitatea unităților comerciale, a organizațiilor de transporturi și a institutelor de cercetare științifică.Nădăjduim că experiența consfătuirilor pe tară va fi de natură să stimuleze in lanț, pe întreaga scară ierarhică, folosirea mai intensă a metodei confruntărilor de opinii. La scara ministerelor, centralelor și întreprinderilor, această metodă va avea darul să îmbogățească conținutul muncii de conducere colectivă, să contribuie la adoptarea de decizii corecte, la antrenarea colectivului în determinarea destinelor unității respective și la promovarea unui real spirit de întreprindere — atribute e- șențiale ale unei economii și societăți socialiste moderne.Pe orbita aceleiași preocupări s-au situat și modalitățile de pregătire a actualei conferințe. Cunoașterea din timp a ordinii de zi a dat par- t'Cipanților posibilitatea să se pregătească spre a prezenta conferinței propuneri rezultate din experiența u- nităților lor. Dialogul nostru va putea să oglindească astfel, direct și larg, experiența celor ce decid — prin munca lor — soarta producției și a planului de stat, opiniile lor asupra cauzelor unor neajunsuri și asupra căilor de înlăturare a lor.Dezbaterea deschisă a realizărilor și deficientelor din unități, in spiritul responsabilităților cu care este învestit fiecare, constituie una din premisele elaborării de decizii apte .să favorizeze îndeplinirea exemplară a marilor sarcini ale cincinalului.Cu aceste gînduri, declar deschise lucrările Conferinței pe tară a cadrelor de conducere din întreprinderi si centrale industriale și de construcții.

CELUI DE-AL XX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN STATELE UNITE ALE AMERICIINEW YORKDragi tovarăși»In numele comuniștilor români, vă transmitem dv., delegați la cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Statele Unite ale Americii, tuturor comuniștilor americani, un salut de solidaritate frățească, împreună cu urări de succes în activitatea partidului dv. dedicată intereselor oamenilor muncii, cauzei păcii, democrației și socialismului.Partidul nostru va milita în continuare pentru dezvoltarea relațiilor tovărășești de prietenie și colaborare cu Partidul Comunist din S.U.A., pe baza principiilor marxist-leniniste, ale internaționalismului proletar, în interesul întăririi prieteniei dintre popoarele noastre, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiim- perialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului KATHMANDUCu prilejul Zilei naționale a Regatului Nepal, vă adresez, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire Maiestății Voastre, de pace și prosperitate poporului nepalez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
DAWDA JAWARA

Președintele Republicii Gambia BATHURSTCu ocazia celei de-a Vll-a aniversări a proclamării independenței Republicii Gambia, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate Excelenței Voastre, de prosperitate și progres continuu poporului gambian.Sînt convins că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Gambia se vor dezvolta în interesul celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de simpatie pe care ați binevoit să mi-1 adresați în legătură cu pagubele provocate de recentele căderi de zăpadă din Iran.Folosesc această ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre urările mele cele mai sincere de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul român.
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE DIN
Expunerea prezentată de 
tovarășul Manea Mănescu

Expunerea prezentată de 
tovarășul llie Verdeț

Expunerea prezentată de 
tovarășul Emil Drăgănescu

Măsurile de îmbunătățire a activității e- eonomice aplicate în ultimii ani — parte integrantă a programului cuprinzător al Partidului Comunist Român, de perfecționare a întregii vieți sociale, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, program elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu — au ca obiectiv esențial realizarea unei eficiente superioare a întregii munci sociale. Acțiunea de perfecționare a vizat domenii hotărîtoare ale activității economice : structura organizatorică a activității economice, planificarea, sistemul financiar și de credit, prețurile, cercetarea și proiectarea, investițiile și construcțiile, aprovizionarea tehnico-mate- rială, relațiile contractuale, circulația mărfurilor, remunerarea muncii.Ca rezultat al măsurilor de îmbunătățire ■ stilului și metodelor de conducere, a crescut răspunderea ministerelor, centralelor și întreprinderilor pentru buna gospodărire a fondurilor productive și a mijloacelor financiare, pentru întărirea disciplinei și ordinii în activitatea economică.Un rol primordial în această amplă acțiune l-au avut organele și organizațiile de partid, comuniștii care au muncit cu abnegație pentru traducerea în viață a hotărî- rilor partidului, pentru înfăptuirea programelor stabilite de îmbunătățire a organizării producției și a muncii, în întreprinderile industriale, pe șantiere, precum și în celelalte domenii de activitate.Confruntate cu viața, aceste măsuri și-au dovedit viabilitatea în creșterea — mai susținută în ultimii ani — a producției, productivității muncii și a rentabilității, a venitului național, în ridicarea generală a e- ficienței în economie și creșterea, pe această bază, a nivelului de trai al populației.O dată cu constituirea centralelor în industrie, construcții și alte ramuri ale economiei naționale, s-a raționalizat structura organizatorică la majoritatea ministerelor, s-a redus aparatul central și s-au definit mai bine funcțiile ce revin acestora în aplicarea politicii partidului în ramura pe care o coordonează. Pe toate treptele organiza- ■ torice, atribuțiile și competențele au fost repartizate astfel, îneît conducerea să se a- propie de producție, iar decizia de locul executării el.Din analizele făcute pe teren, împreună eu comitetele județene de partid, cu comisiile economice, cu ministerele, comitetele și consiliile oamenilor muncii, a rezultat că, în perioada care a trecut de la aplicarea măsurilor, centralele industriale, intrînd treptat în executarea atribuțiilor conferite, s-au dovedit organisme economice viabile, corespunzătoare etapei actuale de dezvoltare a economiei noastre. Prin organizarea centralelor s-au creat condiții ca întreprinderile și șantierele să se preocupe in mai mare măsură de problemele producției, de modernizarea tehnologiilor, folosirea rațională a capacităților de producție, utilajelor de construcții și a forței de muncă.
In domeniul planificării și finanțării, tovarășul Manea Mănescu a subliniat că o condiție esențială a creșterii eficienței activității economice este întărirea răspunderii în procesul de întocmire a planului în toate fazele, de la elaborarea propunerilor pînă la îndeplinirea integrală a acestuia. Este necesar ca întreprinderile, centralele, ministerele să cuprindă, de la început, în propunerile lor de plan, întregul potențial de care dispun, să dimensioneze sarcinile pe unități, în raport strict cu capacitățile de producție, cu fondurile și mijloacele materiale asigurate. Trebuie combătută cu tărie practica unor conducători de întreprinderi de a lăsa nefolosite Ia întocmirea planului părți importante din capacitățile de producție. Totodată, trebuie să se asigure stabilitatea planului — ca o premisă indispensabilă pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor prevăzute, pentru creșterea cointeresării materiale și întărirea răspunderii colectivelor din unitățile economice.Perfecționarea activității economice impune, de asemenea, intensificarea muncii de urmărire operativă, de analiză și control a înfăptuirii planului. Practica arată necesitatea imperioasă de a urmări în fiecare întreprindere nu numai îndeplinirea indicatorilor valorici, a prevederilor globale, ci și modul în care se realizează zilnic, decadal, lunar — pe fiecare sortiment — producția, exportul și celelalte sarcini, stabilind operativ măsuri pentru înfăptuirea și depășirea lor.In contextul preocupării partidului nostru pentru sistematizarea dezvoltării economico-sociale a teritoriului, pe baza noii organizări administrativ-teritoriale. se cuvine să acordăm o atenție din ce în ce mai mare planificării pe județe, municipii, orașe și comune. Se vor crea astfel condiții tbt mai bune pentru ca organele de partid și de stat să poată interveni mai eficient în activitatea de planificare, de îndeplinire a sarcinilor economice.în activitatea economico-financiară din Industrie și construcții, pe lingă rezultate bune, se manifestă neajunsuri în gospodărirea întreprinderilor ; în unele unități se fabrică încă multe produse cu pierderi, există risipă de materiale, se folosește nerațional forța de muncă, importante fonduri sînt imobilizate In stocuri supranor- mative de materii prime, materiale și utilaje nefolosite.Iată de ce. centralele și întreprinderile au datoria să manifeste mai mult simț gospodăresc, mai multă grijă și răspundere in utilizarea mijloacelor, să acționeze continuu pentru reducerea cheltuielilor de producție. pentru accelerarea vitezei de rotație 
a fondurilor materiale și bănești, pentru creșterea continuă a acumulărilor. Ministerelor, centralelor și întreprinderilor, organelor financiar-bancare le revine sarcina de a exercita un control riguros asupra activității economice, de a lua măsuri pentru întărirea disciplinei financiare și în- ' lăturarea oricărei forme de risipă.De asemenea, este necesar ca la nivelul întreprinderilor, centralelor și ministerelor să se urmărească și să se analizeze permanent cheltuielile de producție în detaliu, pe fiecare produs în parte. Trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea pentru reducerea investiției pe unitatea de produs, scurtarea termenelor de dare în funcțiune și de atingere a parametrilor proiectați, pentru ca obiectivele de investiții să realizeze cît mai repede producția prevăzută și să contribuie, pe măsura eforturilor pe care le facem, la creșterea acumulărilor și a fondului de consum.După ce a arătat importanța și rezultatele măsurilor privind introducerea noului sistem de retribuire a muncit tovarășul Manea Mănescu a subliniat că întreprinderile, centralele și ministerele. organele financiar-bancare trebuie să ia măsuri ho- tărite pentru a asigura o cît mai bună gospodărire a fondului de salarii. în concor-’ danță cu creșterea producției și a productivității muncii, a livrărilor de mărfuri pentru piața internă și export, cu realizarea investițiilor și a celorlalte activități economice.

Aprovizionarea și desfacerea constituie unul din domeniile de bază ale activității centralelor. Alături de numeroase, rezultate pozitive obținute in acest domeniu, există însă și cazuri cînd centralele, ca. de exemplu, Centrala industrială de țevi și trefilate

București, se limitează la coordonarea încheierii contractelor, aprovizionarea efectivă rămînînd în continuare numai în sarcina întreprinderilor. „Pentru buna desfășurare a aprovizionării și desfacerii o deosebită importanță au asigurarea unor relații contractuale stabile, de perspectivă, luarea de măsuri energice pentru întărirea disciplinei contractuale, respectarea consumurilor planificate, cunoașterea: cerințelor curente și de perspectiva ale pieței, pentru realizarea livrărilor la termenele contractuale. Totodată, ministerele și centralele, în colaborare cu Comitetul de Stat pentru Prețuri, au datoria să exercite un control riguros asupra prețurilor de producție, să combată cu toată tăria tendința unor întreprinderi cate caută să realizeze creșterea rentabilității pe calea prețurilor exagerate, în locul reducerii cheltuielilor de producție.
In domeniul cercetării și proiectării, s-au creat centralelor condiții mai bune pentru soluționarea problemelor tehnice de cercetare, proiectare tehnologică și de investiții- construcții. S-au luat o .serie de măsuri pentru utilizarea mai bună a bazei materiale existente, îmbunătățirea și dezvoltarea rețelei de cercetare și proiectare, concentrarea forțelor în institute de cercetări mai puternice, s-au elaborat programe prioritare în probleme de importanță deosebită pentru economie.în vederea sporirii aportului concepției proprii la realizarea sarcinilor de producție și investiții, a reducerii importului de licențe și documentații, este necesar ca întreprinderile. centralele și ministerele economice să ia măsuri pentru orientarea cerce-’ țărilor spre lărgirea și valorificarea superioară a bazei de materii prime, elaborarea de noi procedee tehnologice, pentru îmbunătățirea calității și diversificarea produselor. De asemenea, este necesar să se ia măsuri pentru urgentarea valorificării în economia națională a rezultatelor cercetării și a proiectelor de concepție proprie.
I11 domeniul informației și deciziei, îmbunătățirea formelor de organizare a creat condiții favorabile perfecționării informației și ridicării calității deciziei tehnice și economice. Exemplificînd preocupările în această direcție ale unor centrale, vorbitorul a subliniat că nu trebuie așteptată dotarea cu calculatoare electronice pentru a organiza mai bine evidența și sistemul de informații ; aceasta se poate îmbunătăți substanțial chiar cu mijloacele tehnice e- xistente. Avînd în vedere volumul excesiv de mare de evidențe din întreprinderi, centrale și ministere, este necesar ca organele centrale să acorde asistență calificată întreprinderilor și centralelor în raționalizarea evidențelor, simplificarea muncii de birou și introducerea sistemelor moderne de conducere și organizare.
în domeniul calificării șî perfecționării pregătirii cadrelor, ritmul rapid de dezvoltare și modernizare a economiei naționale, progresul științei și tehnologiilor reclamă o preocupare susținută pentru formarea . temeinică și din timp a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și economiștilor, perfecționarea continuă a calificării cadrelor, pentru ca acestea să poată stăpîni și folosi cu maximum de randament tehnica cu care sint dotate noile obiective, să aplice în practica principiile științei conducerii, organizării producției și a muncii. Conducerile întreprinderilor și centralelor poartă . direct răspunderea pentru recrutarea, calificarea și organizarea perfecționării pregătirii profesionale a tuturor cadrelor.Referindu-se la sprijinul acordat de organele centrale unităților economice, vorbitorul a arătat realizările pozitive și a remarcat totodată că ministerele economice trebuie să îndeplinească cu mai multa ho- tărîre obligațiile prevăzute de lege, cu privire la coordonarea și sprijinirea activității centralelor și întreprinderilor subordonate, îmbunătățirea continuă a formelor și metodelor de conducere a activității economice, să rezolve cu mai multă operativitate problemele ridicate de întreprinderi șt <centrale, de adunările generale ale oamenilor muncii.în continuare, tovarășul Manea Mănescu, ocupîndu-se de aplicarea principiului mun- cii și conducerii colective, a sublimat că adunările generale, comitetele și consiliile oamenilor muncii, colegiile ministerelor își indeplinesc in bune condiții atribuțiile, reușesc să conducă cu și mai multă competență activitatea economică.Din componenta organelor colective de conducere din întreprinderile industriale și de construcții fac parte peste 7 000 de re prezentanți ai oamenilor muncii.în cadrul comitetelor și consiliilor oamenilor muncii se iau măsuri concrete, eficiente, care contribuie la realizarea și depășirea sarcinilor de producție, îmbunătățirea întregii activități a unităților respective. . Cu toate rezultatele bune. în unele întreprinderi și șantiere se iau hotărin in probleme importante fără a fi dezbătute in comitetele oamenilor muncii. Sînt cazuri cînd. în- călcîndu-se prevederile legale, comitetele oamenilor muncii nu sînt convocate cu regularitate. Trebuie înțeles la toate nivelurile — de la întreprindere și pînă la minister că munca colectivă este unul din cele mai importante instrumente ale îmbunătățirii conducerii, ale îndeplinirii cu succes a sarcinilor care stau în fața unităților economice.

★Perfecționarea activității economice angajează Partidul Comunist Român în totalitatea sa. întreaga noastră clasă muncitoare. întregul popor român, a subliniat tovarășul Manea Mănescu. Partidul acționează ca forță politică conducătoare în societate prin politica sa creatoare, prin prezența și acțiunea dinamizatoare a organizațiilor sale în toate sectoarele construcției socialiste, prin legăturile strînse cu clasa muncitoare și cu întregul popor, prin atitudinea militantă. înaintată a comuniștilor și contribuția lor efectivă la înfăptuirea politicii partidului. De aceea, fiecare organizație de partid este chemată să acționeze ca un adevărat conducător politic al maselor de oameni ai muncii. Avînd mereu în centrul preocupărilor problemele activității economice organele și organizațiile de partid trebuie să acționeze mai ferm pentru transpunerea în viată a măsurilor de perfecționare. să mobilizeze comuniștii, pe toți oamenii muncii pentru îndeplinirea și depășirea planului la toți indicatorii, pentru ridicarea calitativă a întregii activități economice.O contribuție de seamă la realizarea sarcinilor care ne stau în față trebuie să aducă. sub conducerea organizațiilor partidului, organizațiile sindicale și de tineret. în organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste. în educarea comunistă a tineretului, a tuturor oamenilor muncii.Acțiunea amplă și perseverentă a partidului nostru pentru continua perfecționare a activității economico-sociale. a subliniat în încheiere tovarășul Manea Mănescu. reprezintă chezășia îndeplinirii cu succes a sarcinilor planului cincinal, a înaintării neabătute a României pe calea înfloririi și prosperității, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltat».

un produs foarte solicitat astăzi își poate pierde miine forța de pătrundere comercială sau își poate reduce rentabilitatea în fața altor produse cu calități funcționale superioare sau cu forme de prezentare mai atrăgătoare.Sarcina de înnoire a producției sporește răspunderea ministerelor și centralelor pentru utilizarea cît mai rațională a cadrelor cu pregătire superioară. Trebuie să se înțe-. leagă că locul inginerului nu este în munci administrative, de birou. Mindria inginerului, funcția socială pentru care a fost pregătit este, în primul rînd, crearea de produse și tehnologii moderne, participarea directă la pregătirea fabricației și la organizarea asimilării noilor produse.în cincinalul actual urmează să realizăm două treimi din întregul spor de producție industrială prin creșterea productivității muncii. în 1971, sarcina planificată de creștere a productivității muncii, pe ansamblul industriei, a fost realizată în proporție de numai 99,7 la sută. Analizele arată că multe unități înregistrează pierderi de producție și nu-și realizează sarcinile de productivitate a muncii din cauza unor defecțiuni organizatorice — aprovizionarea necorespunzătoare cu materiaie și scule a locurilor de muncă, întreruperi în funcționarea unor utilaje — și folosirea de norme de muncă insuficient fundamentate.Sarcinile de creștere a productivității muncii cu 8 la sută în 1972 și cu 42 la sută pe întregul cincinal trebuie considerate ca • minimale. Comitetele și consiliile oamenilor muncii trebuie să acționeze hotărît pentru realizarea lor, să creeze condiții de producție în fiecare schimb, astfel îneît toți salariații să aibă posibilități reale de folosire deplină și productivă a timpului de muncă, să folosească rațional elementele noului sistem de salarizare în scopul stimulării creșterii productivității muncii, realizării de economii și întăririi răspunderii materiale pentru neîndeplinirea sarcinilor stabilite.Dotarea Întreprinderilor cu tehnică modernă și schimbările care intervin in structura producției cer, mai mult ca oricind, asigurarea întreprinderilor. cu cadre capabile să se adapteze rapid și cu eforturi minime la aceste transformări. Conducerile unităților socialiste trebuie să adopte măsuri corespunzătoare pentru recrutarea, pregătirea și perfecționarea permanentă a muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor și altor cadre de specialiști ; formarea din timp a lucrătorilor pentru noile obiective ce urmează să intre în funcțiune, ca și pentru generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III ; asigurarea unei asistențe tehnice calificate în toate schimburile.în legătură cu reducerea costului de producție, in mod deosebit a cheltuielilor materiale, vorbitorul a arătat că în 1975 ponderea cheltuielilor materiale în produsul social total urmează să scadă la 54 la sută, față de aproximativ 59 la sută în 1970. Importanța sarcinii de reducere a cheltuielilor materiale rezultă din faptul că aproximativ un sfert din sporul venitului național urmează să se realizeze în cinpinal pe această cale.Conducerile unităților socialiste și ministerelor sint chemate să facă din laturile calitative ale proceselor economice un obiectiv major al întregii lor activități. Ele au datoria să perfecționeze specializarea și cooperarea între centrale și între diferitele lor unități componente, să extindă toate măsurile care s-au dovedit eficiente în reducerea consumurilor de materiale. în fiecare întreprindere se impune îmbunătățirea programelor de măsuri complexe privitoare la reducerea cheltuielilor materiale de producție, incluzîndu-se reproiectarea produselor cu gabarite și caracteristici depășite, îmbunătățirea tehnologiilor și rețetelor de fabricație, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, extinderea folosirii înlocuitorilor.în urma Conferinței Naționale și a Congresului al X-lea au fost adoptate măsuri importante pentru o mai eficientă organizare, conducere și planificare a economiei, îmbunătățirea stilului de muncă pe toate treptele organizatorice și eliminarea anumitor practici administrative ce întîrziau rezolvarea operativă a problemelor ridicate de dinamismul economiei naționale.Așa cum a subliniat în repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușpscu. avem datoria să acționăm pentru perfecționarea în continuare a activității de stat în toate domeniile, să analizăm critic lipsurile care mai persistă, să găsim forme și metode de lucru în concordantă cu cerințele actualei etape de dezvoltare a societății noastre.în acest context, doresc să subliniez că și în activitatea Consiliului de Miniștri, în stilul și metodele sale de lucru, sînt o serie de deficiente. Consiliul de Miniștri, în ansamblul său, are datoria să analizeze cu mai multă regularitate și perseverență fenomenele majore din economie și să adopte măsuri practice de înlăturare a neajunsurilor care. apar. El trebuie, totodată, să întărească exigența față de întreaga activitate a administrației de Stat ; să analizeze sistematic activitatea ministerelor și organelor de sinteză economică ; să extindă a- semenea analize la comitetele executive ale consiliilor populare și marile centrale : să asigure îndeplinirea planului de stat în toate ramurile și Ia toți indicatorii : să controleze și să tragă la răspundere pe cei ce nu-și îndeplinesc sarcinile : să creeze toate condițiile pentru aplicarea efectivă și de către toți a legilor.A analiza activitatea economică pe fundalul critic al unor deficiente existente nu înseamnă a subaprecia progresele importante realizate de economia noastră în ansamblul ei. Faptul că industria și construcțiile au încheiat anul trecut cu indicatori cantitativi și calitativi superiori celor din 1970 este o reflectare a mersului lor mereu ascendent.Spre a asigura în-continuare acest mers impetuos, noi nu putem avea însă decît o singură unitate de măsurare a rezultatelor activității fiecăruia : gradul de îndeplinire a sarcinilor cantitative și calitative de plan. Acest criteriu este esențial pentru a putea parcurge cît mai repede etapele care separă producția materială a României de aceea a țărilor cu o industrie avansată, pentru a făuri societatea socialistă multilateral dezvoltată, cu un înalt nivel de trai și civilizație pentru întregul popor.Planul orientează cu fermitate economia națională în direcția marilor randamente sociale. Sarcinile sale se întemeiază pe posibilitățile reale de care dispunem : o bază industrială modernă : angajamentul total al clasei muncitoare, oglindit în abnegația cu care lucrează pentru cauza patriei socialiste . capacitatea tehnică și organizatorică a cadrelor de conducere de pe toate treptele ierarhice : principialitatea și comne- tența cu care organizațiile de partid împletesc conducerea activității economice cu munca politică de educare a conștiinței socialiste. Stă în puterea noastră, tovarăși, ca. prin ridicarea exigențelor față de întreaga activitate în spiritul unei înalte responsabilități partinice și prin aplicarea neșovăitoare a legilor statului, să îndeplinim cucinste sarcinile privind creșterea potențialului economic al României făurirea socie-
1 tății socialiste multilateral dezvoltate pe; pămîntul patriei noastre.

Noul cadru organizatoric și legislativ, creat prin îmbunătățirea sistemului de conducere și planificare a economiei, a făcut posibilă construirea actualului cincinal pe temeiul identificării mai riguroase și al valorificării mai raționale a resurselor de care dispunem. Opțiunile fundamentale ale cincinalului asigură creșterea venitului național într-un ritm mediu anual de 11—12 la sută, ceea ce permite înfăptuirea unui amplu program de investiții, o dată cu îmbunătățirea condițiilor de viață pentru întregul popor.în primul an al cincinalului producția industrială a fost de peste 334 miliarde de lei, iar cea agricolă de 81 miliarde de lei ; au intrat în producție aproape 400 de noi obiective’ industriale și agricole. S-au lărgit posibilitățile de a ne dota cu mijloace de producție de concepție și fabricație proprie. Creșterea producției și îmbunătățirea calității, sporirea productivității muncii’ și reducerea cheltuielilor materiale s-au concretizat în mărirea venitului național cu 12,5 la sută, ceea ce a permis alocarea unor fonduri importante pentru acumulare, concomitent cu creșterea nivelului de trai.Rezultatele obținute în 1971 au verificat caracterul realist-mobilizator al obiectivelor înscrise în cincinal și au creat premise trainice pentru realizarea planului pe 1972.în continuare, tovarășul llie Verdeț s-a referit pe larg la cîteva probleme p căror soluționare corectă condiționează folosirea cu randahiente superioare a întregului potențial productiv din unități.O primă problemă privește ridicarea gradului de utilizare a capacităților de producție. Analizele efectuate cu ocazia elaborării actualului cincinal au arătat că se poate realiza, prin folosirea mai bună a capacităților de producție și fără investiții suplimentare, aproximativ un sfert din sporul de producție prevăzut în 1975 față de 1970.Unitățile noastre dispun de un puternic potențial productiv, format în cea mai mare parte din mașini, utilaje și aparatură de înaltă tehnicitate. Peste trei sferturi din fondurile fixe aflate în dotarea întreprinderilor au fost puse în funcțiune în cursul ultimului deceniu. Gospodărirea rațională a acestui potențial, care materializează e- forturile întregului popor, reprezintă o îndatorire de prim ordin pentru toate cadrele de conducere.Ministerele și centralele trebuie să se preocupe cu mal multă răspundere de respectarea termenelor pentru atingerea parametrilor proiectați la noile obiective și să creeze, în acest scop, toate premisele necesare. Se știe că — după ce au fost minuțios efectuate toate probele tehnologice și au fost date în funcțiune instalațiile — atingerea parametrilor proiectați cere un anumit timp. Uneori se planifică însă perioade prea lungi în aefest scop și chiar termenele, larg stabilite, sînt depășite. Centralele și ministerele au, totodată, obligația de a controla și analiza sistematic modul în care sînt utilizate capacitățile de producție din unitățile subordonate ; de a le acorda operativ o asistență tehnică de Înaltă, calificare ; de a urmări determinarea corectă a capacităților și evidențierea rezervelor ; de a asigura condiții pentru adaptarea operativă a capacităților la marea mobilitate a ce- r6Deoarece economia noastră se dezvoltă în cadrul unor planuri de perspectivă, unitățile au posibilitatea să-și cunoască pe termen lung sarcinile de producție și să-și asigure din timp aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale. Totuși, unele unități nu folosesc aceste posibilități pentru a încheia contracte pe termen lung. In multe locuri continuă practica învechită a unor relații contractuale semestriale sau. în cel mai bun caz, anuale. în aprovizionarea unor întreprinderi apar dificultăți și din cauză că alte întreprinderi, realizînd planul producției globale și marfă, nu realizează planul sortimental. Este necesar ca centralele si ministerele să se ocupe cu toată răspunderea de atingerea nivelurilor planificate la fiecare produs în parte, întrucît numai prin respectarea structurii sortimentale se poate asigura desfășurarea normală a aprovizionării tehnico-materiale.în sistemul relațiilor precontractuale se mențin practici birocratice, la care unele ministere și centrale nu renunță, Este imperios necesar ca toți coordonatorii de balanță să înlăture formele birocratice, să trateze direct cu beneficiarii și să rezolve cu operativitate problemele concrete de a- provizionare. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale are datoria să asigure folosirea cît mai rațională a resurselor materiale. să conducă și să controleze întrecu! proces de aprovizionare, potrivit atribuțiilor ce i-au fost conferite.Contractele încheiate între diferite centrale și întreprinderi nu conțin întotdeauna clauze și termene precise, care să asigure ritmicitatea în aprovizionarea sau desfacerea producției. în loc să conducă efectiv și cu spirit de răspundere procesul de aprovizionare, unii tovarăși încearcă să justifice neajunsurile din activitatea întreprinderilor prin insuficienta stocurilor și propun majorarea acestora fără motivare economică. Sînt frecvente cazurile cînd unele întreprinderi duc lipsă de materiale, în timp ce altora le prisosesc.Pe toate treptele organizatorice, de la întreprindere la minister, se impune o disciplină fermă în domeniul consumurilor de materiale. Pentru toate materiile prime și materialele principale și. îndeosebi, pentru cele cu caracter de masă, a devenit necesară folosirea unor norme republicane de consum. Ministerele trebuie să-și exercite cu mai multă exigență sarcinile privind asigurarea în bune condiții a bazei tehnico-materiale a planului, realizarea producției planificate la toate sortimentele, organizarea cooperării în producție dintre unitățile în subordine : să acorde atenție sporită normării tehnice a consumurilor și a stocurilor, să evite risipa, să îndrume și să controleze modul în care se procesul de aprovizionare.în continuare vorbitorul s-a unul din obiectivele de bază ale lui : înnoirea și modernizarea ridicarea calității produselor. Pentru înfăptuirea sarcinilor de mare răspundere stabilite în acest domeniu se impune organizarea unei strînse și permanente conjugări a eforturilor între cercetare, proiectare și producție. Institutele de cercetare-proiectare au datoria de a pregăti din timp producția viitoare, de a anticipa posibilele perfecționări ale cunoașterii științifice și ale transformărilor tehnologice pe plan international. La rîndul lor, ministerele și centralele nu se pot rezuma numai Ia încheierea de contracte cu institutele : ele trebuie să le ușureze parcurgerea diferitelor faze ale cercetării, finalizarea și valorificarea acesteia în producție.în condițiile accelerării progresului tehnic contemporan nu mai pot ti acceptate termene nejustificate pentru asimilarea noilor produse. Industria trebuie să facă pași serioși pentru pregătirea temeinică și din timp a fazelor de asimilare, pentru scurtarea timpului necesar trecerii rezultatelor cercetării in producția de masă.Ridicarea calității la întreaga gamă de produse aflate in fabricația curentă trebuie privită ca un proces permanent. Pe piața mondială produsele „îmbătrînesc" repede ;

desfășoarăreferit la cincinalu- producției.

Corespunzător țelurilor fundamentale ale noii etape istorice pe care o parcurge țara noastră — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — Congresul al X-Iea al Partidului Comunist Român a prevăzut, după cum se știe, realizarea unui amplu program de investiții, Aceasta reprezintă condiția hotărîtoare de care depinde dezvoltarea și perfecționarea bazei tehnico- materiale a societății noastre, accelerarea progresului economic și social al României socialiste. în acest scop, în actualul cincinal s-a ............... ““ "" ' —venitul lare.După titii pe nil 1971—___________________ F__________cedent în istoria construcției socialiste, că în această perioadă se vor construi și da în exploatare circa 1 700 de noi obiective economice industriale și agrozootehnice, vorbitorul a spus :Trecerea la înfăptuirea importantului program de investiții din actualul cincinal a fost precedată de o amplă acțiune pentru perfecționarea acestei activități, de îmbunătățire a cadrului său legislativ și organizatoric, Sub îndrumarea permanentă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost elaborate și a- probate acte normative și măsuri importante care au creat un cadru adecvat pentru desfășurarea în condiții mai bune a activității de investiții. Se poate afirma, cu • deplin temei, că aceste măsuri se reflectă pozitiv în mai buna pregătire și realizare a investițiilor, în creșterea simțului de răspundere pentru punerea în funcțiune, la termenele planificate, a noilor obiective.Concludente în acest sens sînt unele rezultate bune obținute în 1971.Fără a subaprecia cu nimic rezultatele obținute, trebuie să arătăm deschis, cu toată răspunderea, că în realizarea planului de investiții pe 1971 s-au manifestat multe deficiente și neajunsuri. Astfel, sarcinile anuale n-au fost îndeplinite integral de unele ministere și consilii populare județene ; ca urmare, planul de investiții pe ansamblul economiei a fost realizat în proporție de numai 99,3 Ia sută. Au rămas restante, față de termenele planificate, un număr de 34 capacități industriale și 32 obiective din agricultură.Vorbitorul a supus apoi unei analize critice deficiențele care au existat în aprovizionarea cu materiale, în folosirea utilajelor de construcții și a forței de muncă pe șantiere, restanțele care s-au înregistrat la livrările de utilaje tehnologice din țară și import, care constituie principala cauză a întîrzierilor în executarea investițiilor în cursul anului 1971 și în ceea ce privește punerea în funcțiune a capacităților din industrie. în continuare, vorbitorul a arătat că, în multe cazuri, problemele care s-au ivit pe parcursul desfășurării investițiilor n-au fost soluționate operativ, iar modul de conlucrare între factorii card participă la ’ Zuințfi a fondurilor alocate’ Este stivă realizarea investițiilor a lăsat adesea de do- „r,___rit.M-am referit la toate aceste neajunsuri pentru ca noi, toți cei ce purtăm răspunderea pentru activitatea de investiții — de la cadrele de pe șantiere, din institutele de proiectare,. întreprinderi și centrale, pînă la cele din ministere și la mine însumi care, în cadrul guvernului, mă ocup de acest sector de activitate — să tragem maximum de învățăminte, să luăm toate măsurile pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor mult sporite din acest an.După oe a înfățișat sarcinile mari prevăzute în planul pe anul 1972, apreciind că îndeplinirea lor este hotărîtoare atit pentru modul de înfăptuire a programului de investiții pe întregul cincinal, cit și pentru a- sigurarea ritmurilor și nivelurilor de producție prevăzute a fi realizate în această perioadă, vorbitorul s-a oprit pe larg asupra principalelor probleme de a căror realizare operativă depinde desfășurarea în bune condiții a activității de investiții și construcții în acest an.Mă refer, în primul rînd, a arătat tovarășul Emil Drăgănescu, la pregătirea temeinică a condițiilor necesare începerii investițiilor, respectiv la munca de elaborare și a- probare a documentațiilor tehnico-econo- mice. După cum se știe, conducerea de partid a trasat sarcina creării unui decalaj între proiectarea și execuția investițiilor, ca o condiție esențială pentru desfășurarea normală a activității pe șantiere. Prin măsurile luate în anul trecut, s-a reușit ca, pentru 1972, un număr de 290 lucrări din cele 340 obiective noi princi- , ... .. j._
paiu, ». • <----------să existe în prezent studiile tehnico-eco-
11U1111CC CXJ-/X UMU.V. -------- ----- -----------mai bună decit în 1971 (cînd la această dată erau aprobate numai C._. ’ xx J‘“studiile tehnico-economice), nu este satisfăcătoare. ~ ca titularii celor 50 de să înceapă în 1972 și tehnico-economice nu .să ia măsuri grabnice pentru ca pînă la finele trimestrului I 1972 să aibă 0 ’’’ v - urile aprobate.în ce privește proiectele de cestea erau elaborate pînă la ianuarie a.c. în proporție de

stabilit alocarea a 30—32 la sută din național, pentru fondul de acumu-ce a menționat că efortul de inves- care îl face societatea noastră în a- —1975 este de o amploare fără pre-

îuuian mu —...  ______pale, respectiv pentru 85 la sută din total, să existe in prezent studiile tehnico-eco- nomice aprobate. Chiar dacă situația este ----- . . , , -----circa 70 la sută din ', totuși ea încă De aceea, se impune lucrări noi prevăzute pentru care studiile sint încă aprobate toate S.T.E.-execuție, a- finele lunii... . peste 91 lasută din volumul necesar. întrucît nu toate acestea au ajuns pe șantiere, este necesar ca titularii de investiții să ia măsuri imediate pentru terminarea elaborării proiectelor de execuție, așa fel ca toată documentația să ajungă de urgență în mina constructorului.Pentru pregătirea din timp a lucrărilor noi de investiții ce vor începe în 1973, este absolut necesar să se respecte cu strictețe e- șalonarea aprobării studiilor tehnico-econo- mice, așa cum s-a stabilit recent la Consiliul de Miniștri. Tot în decursul anului 1972, titularii vor trebui să rezolve toate problemele tehnice, tehnologice și de cooperare pentru investițiile noi ce urmează să înceapă în anii 1974—1975. Acest lucru necesită eforturi susținute din partea tuturor proiectanților. titularilor, organelor care dau acorduri și avize. Printr-o conlucrare mai strînsă și mai operativă, această sarcină poate și trebuie să fie dusă la îndeplinire în bune condiții.O a doua sarcină de deosebită importanță 
o constituie contractarea și livrarea utilajelor din tară și din import la termene care să asigure respectarea graficelor de montaj și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții la datele prevăzute în plan. Pentru anul 1972, din indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, această problemă a făcut obiectul unei acțiuni speciale, care s-a des- , fășurat în ultima perioadă a anului precedent acțiune la care au participat toți beneficiarii, furnizorii de utilaje și organele centrale de sinteză. Ca urmare, s-au stabilit măsuri concrete privind asigurarea uti

lajelor. Modul de ducere la îdepllnlre a măsurilor stabilite nu este îni satisfăcător : la 1 februarie a.c. se corractase numai 90 la sută din volumul uiajelor tehnologice din țară și circa 75 a sută din importSe impune — a spus în Contiuare vorbitorul — ca rămînerile în urm in ceea ce privește contractarea utila;eloisă fie lichidate în cel mai scurt timp; baeficiarii de investiții trebuie să ia mâunpentru predarea de urgență a docunersțiilor necesare. iar furnizorii de utihjesă acționeze operativ în încheierea contiactor restante. Pentru utilajele din import deprinderile de comerț exterior, în strînsă 'laborare cu beneficiarii, vor trebui să uenteze încheierea contractelor.în același timp, trebuie luate ăsuri mult mai hotărîte pentru aplicare, indicației conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca minister, să preia spre execuție în atelierele proa un volum mai mare de utilaje. Nuie nutem declara mulțumiți că în prezenDrin uni_ tațile proprii, ministerele exes numai 27 la sută din utilajele tehnolog nestandardizate.Subliniind că în primul trimeu ai cestui an trebuie să se realizeze^ nutin 20 la sută din volumul anual, așa>-_ ni*» prevăzut în plan, vorbitorul a aav 7^ că realizările obținute în luna iatfie de numai 3,8 la sută Ia investiți 4 pjj» suta la construcții-montaj, accentză’ necesitatea luării neintirziate, în lie bruarie și martie, de măsuri hotărDentru accelerarea ritmului de execuție p<ntfer “ Punerea în funcțiune a capacifor 1» termenele planificate constituie sna d» bază în domeniul investițiilor. Pe, «vi tarea greutăților întimpinate în i tre' cuți determinate de punerea în fuune a unui număr mare de capacități utimul trimestru al anului, trebuie ca, ta in aiV.i-infmiVori se asi®ure o eșalo, ’mai echilibrată pe trimestre a pune funcțiune.Experiența anului trecut, cit și făcute recent pe o serie de șantii către brigăzi organizate de Consil de Miniștri și Consiliul Economic, îtom! cu comisiile economice ale comitet dețene de partid, confirmă posibilii d. a realiza in acest an în devans, !nle«. trele II și III, unele capacități plâate a fi puse în funcțiune în trimestrul impune ca pentru fiecare din aceste-,, five să se acționeze cu toată hotărîr.n- tru fructificarea posibilităților rezufn. baza analizelor amintite. Totodată. sarcinile imediate ale beneficiarii R; constructorilor constă în darea în ta tare, in prima parte a anului, a csn de capacități încă restante din 1971,Realizarea vastului program de inși In Condițiile revoluției științifico-:-» contemporane, implică răspunderi d«- _ utilizarea cu maximum de>_ sporirea eficienței economice a invest^ care își găsește materializarea în crea’ volumului producției, a acumulărilor. nești și a aportului valutar pe unitai. fonduri fixe, se obține, în primul rînp diminuarea costului investițiilor, resv <1 investiției specifice. Desigur, pentru gerea acestui obiectiv trebuie acționa» multiple planuri. Dintre acestea, o pi importantă o constituie scăderea pos volumului de construcții în totalul ini.. țulor, în scopul repartizării unei părfc măi mgri din fondurile de investiții p,( dotarea cu mașini și utilaje, întrucît 1 tea și nu construcțiile sint producătoar? valori materiale și, implicit, de venit ni nai. Acest lucru impune titularilor și . iectanților să ia măsuri pentru cpeștț gradului de ocupare a suprafețelor e. tente, pentru eliminarea exagerările!’ în. mensionarea spațiilor construite, anpU rea în mai mare măsură a instalaiilon aer liber. Proiectanții și constructcii t buie să acționeze ferm pentru înlturai tendințelor de gigantism, de supradjnens nare și de finisaje inutile.în același context, al sporirii dcient economice a investițiilor, se înscriși sa cina de a extinde fondul de proiite ti, astfel îneît gradul de utilizare a cestoi să ajungă în acest an la cel puț 45 h sută la lucrările industriale și 90 liȘutăil construcțiile de locuințe.Tot în scopul creșterii eficiența economice a investițiilor, se impun mări d, reducere a duratei de execuție a lțțărilc- Hotăritor în această privință estenbună- tățirea organizării activității pe țntiere, întărirea răspunderii pentru reectarea graficelor de eșalonare a investitor. Un factor important în scurtarea durei de execuție îl constituie ridicarea de tre organizațiile de proiectare și constrțțil a gradului de industrializare a procelul de execuție, prin folosirea, într-o mătță mai mare, a elementelor prefabricate, țtinde- rea mecanizării, utilizarea de nteriale moderne, practicarea în execuție; unor tehnologii de înalt randament. Esț necesar, totodată, ca, pe baza rezultator de pînă acum, să fie simplificată și înțmătă- țită metodologia de aplicare a atedului global, să fie create condiții favorabț pentru ca această formă stimulativă desalări- zare să cuprindă în acest an 60—801 sută din numărul muncitorilor constructd.Avem legi și reglementări — a sus în continuare vorbitorul — care stabile: sarcinile și răspunderile ce revin tuturr factorilor angajați în procesul de pregiire și realizare a investițiilor. Ni s-au da indicații clare de către conducerea parldului, personal de către tovarășul ticolae Ceaușescu și. tot din inițiativa și cu spijinul conducerii, au fost luate măsuri mente să asigure buna desfășurare a acestui poces. Stă în puterea noastră să înlăturăm lipsurile la care ne-am referit, întărind sairitu! de răspundere și exigența la toate tivelu- rile. Este imperios necesar să punen un accent mai hotărît pe prevenirea nea,unsurilor, să acționăm cu toată fermitatea pentru respectarea riguroasă a hotărîrilcr de partid și de stat, a legilor țării, a discplinei de plan.în încheierea expunerii sale, tovtrășul Emil Drăgănescu a spus : îmi exprim convingerea profundă că. pe baza dezbaterilor din conferința noastră, vom trece energic și pe întregul front al activității de inves- tiții-construcții la aplicarea de măsuri care să marcheze noi și reale progrese în ridicarea calitativă a activității și în acest domeniu. în acest fel ne vom aduce o contribuție sporită Ia realizarea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, la dezvoltarea forțelor de producție, la creșterea continuă a nivelului de trai al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru.
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Expunerea prezentată de
tovarășul Ion Pățan

Vă shti, desigur, bine cunoscute preocu
parea conducerii partidului nostru, a tovarășului Kicolae Ceaușescu pentru ridicarea pe o treiptă calitativ superioară a activității de țomerț exterior, sporirea volumului expertului, a competitivității mărfurilor rommești pe piețele externe, pentru imbunăfițirea continuă a structurii și eficienței țxportului, extinderea relațiilor comercial și a cooperării economice și teh- nieo-ștlnțifice cu alte țări, indrumarea directă' indicațiile prețioase primite cu prilejul saborării Legii privind activitatea de 
comer exterior, de cooperare economică și tehnio-șuințitică a Republicii Socialiste 
Romăia. Viața a confirmat pe deplin justețea răsurilor luate in acest domeniu și a arăta, totodată, că pentru a asigura o eficient mereu mar inaltă a schimburilor co- meriale externe este necesar ca acțiunile înițite să fie aplicate cu consecvență de toat organele și unitățile care au răspun- 
der, în acest domeniu de activitate.I; concordanță cu directivele Congresului *1 t-lea al partidului, planul pentru peri- oaa 1971—1975 prevede o participare mai inmsă a țării noastre la diviziunea inter- ndonală a muncii, extinderea cooperării eqnomice și tetmico-științifice, în primul rid cu țările socialiste membre ale C.A.E.R., c( toate țările socialiste, precum și cu cele- lite țări ale lumii, pe baza principiilor ce dăuzesc politica externă a partidului și ^Ipi nostru. Potrivit planului cincinal, exJ-tm Va crește cu un ritm mediu anual 
<fo/4,3 la sută, ritm superior celui de spo- 
rji a produsului social și a venitului na- ținal. Un element calitativ esențial al ac- Xialului cincinal constă in faptul că este prevăzut ca balanța comercială să se încheie 

cu un excedent al exportului asupra importului, obiectiv de mare însemnătate pentru realizarea echilibrului balanței de plăți ex- /' terne. Totodată, se vor înregistra mutații calitative în structura exportului, în sensul creșterii ponderii produselor industriei construcțiilor de mașini, chimiei, industriei ușoare și materialelor de construcții în totalul exportului, de la circa 45 la sută 
în 1970 la peste 54 la . sută în 1975.Rezultatele obținute în primul an al cincinalului in domeniul Comerțului exterior se înscriu — așa după cum știți — in ritmurile ridicate ce caracterizează dezvoltarea întregii noastre economii naționale. In 1971 volumul exportului a fost cu 13.7 la sută mai mare decit în 1970, industria, fără a lua 
în considerare produsele industriei alimen
tare, asigurînd 83 la sută din totalul exportului. Cu toate acestea, trebuie subliniat 
că planul de export pe întreaga economie 
nu s-a îndeplinit integral.Referindu-se la cauzele acestei situații — între care prospectarea tîrzie a unor piețe externe, tergiversarea încheierii contracte
lor și altele — vorbitorul a spus : Analiza cauzelor care au determinat neindeplinirea integrală a. planului de export arată că acestea au fost determinate în mare parte 
ți de neajunsurile din activitatea noastră, 
de stilul și metodele noastre de muncă, în "primul rînd ale mele însumi, care irăspund 
de acest sector în- cadrul guvernului, ale Ministerului Comerțului Exterior, ale mi- A nisterelor. centralelor și întreprinderilor.Problema centrală, de mare însemnătate, sare trebuie să stea permanent în atenția noastră, o constituie realizarea integrală a planului de export. Pentru anul 1972, planul prevede o creștere substanțială a exportului. Sarcinile sporite cuprinse în planul de 
export pe anul în curs solicită o concentrare deosebită a tuturor factorilor care 
au responsabilități în acest domeniu, pe 
toate treptele ierarhice, la nivelul întreprinderilor, centralelor, ministerelor și al Consiliului de Miniștri, îndeplinirea lor fiind absolut obligatorie — ca o condiție esențială a asigurării echilibrului valutar.Este necesar să fie luate măsuri hotărite, 
în primul rînd, pentru întărirea disciplinei 
de plan pe toate treptele. Avem datoria ca toate analizele, întreaga noastră capacitate 
de muncă să fie îndreptate spre concretizarea pe produse și sortimente a planului de export, plasarea produselor pe acele pie
țe care oferă o eficiență ridicată. Una din
tre sarcinile noastre ■ imediate este de a identifica și asigura resursele necesare recuperării restanțelor la export din anul 1971. Totodată, este necesară întărirea disciplinei 
de plan și în domeniul importului, cunoscut fiind faptul că orice slăbire a acesteia afectează echilibrul valutar conceput prin plan. In vederea diminuării efortului valutar se desfășoară — pe baza indicațiilor conducerii partidului — acțiunea de analiză a posibilităților de asimilare a fabricației în țară și 
de majorare a producției la o serie de materii prime și materiale, piese de schimb șl alte produse. Este necesar ca toate ministerele, centralele, întreprinderile să adopte măsuri eficiente pentru aplicarea riguroasă a programelor de asimilare sta
bilite în cadrul fiecărei ramuri. De echilibrul valutar permanent al planului răspund 
nu numai organele centrale, ci și unitățile 
economice. Este necesar ca fiecare întreprindere să tindă să-și asigure nu numai mijloacele valutare pentru importuri, ci să realizeze și un excedent de valută.în condițiile în care ne-am propus ritmuri 
înalte de creștere a comerțului exterior, iar In cadrul acestuia promovarea pe scară largă a produselor din industria prelucrătoare, asigurarea piețelor de desfacere devine o problemă centrală a activității noastre economice. Pentru înfăptuirea acestor sarcini.

ministerele, centralele, Ministerul Comerțului Exterior au datoria să acționeze cu perseverență pe baza programelor elaborate pentru promovarea schimburilor comerciale, pe zone geografice și pe țări. Oprindu-se la unele probleme privind asigurarea contractelor externe pentru planul de export pe1972, vorbitorul a insistat asupra îmbunătățirii muncii tis contractare, mai ales in industria construcțiilor de mașini, industria ușoară, in cazul unor unități ale industriei chimice. Totodată, este nevoie să se intensifice contractarea exportului pentru anul1973, asigurîndu-se portofoliul de comenzi necesar pregătirii din timp a planului pe anul viitor.Sîntem în tratative cu țări socialiste pentru realizarea unor importante cooperări, precum și cu o serie de țări în curs de dezvoltare. S-au realizat începuturi promițătoare în ce privește cooperarea în producție cu unele țări socialiste, îndeosebi la mașini, utilaje și produse chimice. Cu toate acestea, s-au finalizat încă prea puține acțiuni de cooperare ; de aceea, este necesar ca ministerele, centralele. Ministerul Comerțului Exterior să-și intensifice preocupările în această direcție, pentru a realiza prin cooperare un număr mai mare de obiective prevăzute in plan.în vederea înfăptuirii sarcinilor de export pe care ni le-am propus, o problemă esențială o constituie imbunătățirea organizării producției pentru export. Pentru aceasta, capătă o importanță deosebită perfecționarea tehnologiilor, asimilarea de noi produse și modernizarea celor existente, asigurarea unui control riguros al calității, ambalarea și prezentarea estetică a mărfurilor, adaptarea operativă la cerințele tehnice și calitative ale pieței externe, pregătirea cu minuțiozitate a lansării produselor pe piața externă. Realizarea unor produse de vîrf, de marcă, trebuie să constituie o preocupare permanentă în organizarea producției pentru export. In procesul realizării programelor prioritare elaborate pentru construcția de mașini urmează să ne fixăm asupra unui nomenclator de mașini, utilaje și instalații, din care să facem produse de marcă românești, care să aibă un plasament mai larg pe piața externă și să poată fi fabricate în serii eficiente din punct de vedere economic. In chimie, potrivit oriență- ■ rilor stabilite, va trebui să dezvoltăm fabricații de export de serie mare, precum și de mic tonaj, in condițiile unor _ largi cooperări cu alte țări. De asemenea, în extinderea comerțului nostru exterior, un loc tot mai important trebuie să-1 ocupe exportul de instalații complexe, licențe și proiecte și alte activități inginerești în străinătate. , ....Eforturile depuse în direcția modernizam întreprinderilor și perfecționării cadrelor creează premise solide pentru respectarea condițiilor de calitate pe care ni le asumăm prin contractele externe.Anul 1972 va trebui să marcheze o cotitură în activitatea tuturor întreprinderilor și centralelor exportatoare, în ce privește ritmicitatea producției și livrărilor la export. în această, direcție .este necesar să luăm măsuri hotărî te pentru imbunătățirea modului de încheiere a contractelor , externe. organizării producției și relațiilor de cooperare între întreprinderi, derulării fondului de mărfuri, angajării mijloacelor de transport și întocmirii documentelor ce urmează să fie depuse la bancă. Este necesar să asigurăm integrarea tot mai organică a activității de comerț exterior în cadrul combinatelor și centralelor, corespunzător concepției pe care o promovăm că producătorul răspunde direct și de vînzarea mărfurilor la export. De asemenea, se impune să grăbim aplicarea în practică a măsurilor stabilite în legătură cu adaptarea rețelei de comercializare la necesitățile exportului, trimiterea la agenții a cadrelor necesare in vederea acoperirii tuturor zonelor, îmbunătățirea activității agențiilor economice, a societăților mixte și a ... ----------- -----------------,--- X CO*
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acțiunilor de propagandă și reclamă mercială, încadrarea acestui sector oameni pricepuți, bine pregătiți, care sedă temeinice cunoștințe economice comerciale, un nivel politic ridicat.eficienței comerțului exterior o sarcină centrală a tuturor din acest domeniu de activi- exterior este măsură, de nivelul ______ ___________ ... care se realizează atît exportul, cît și importul. întreprinderile trebuie să acorde toată atenția prețurilor cu care-și valorifică produsele pe piețele externe, deoarece acestea se reflectă direct în beneficiile pe care le realizează.Eficiența comerțului exterior se reflectă și în cursul de revenire. Este necesar ca ministerele, centralele și întreprinderile să ia măsuri pentru ca, o dată cu obținerea unor prețuri avantajoase pe piețele externe, să realizeze o reducere continuă a costurilor de producție și a cheltuielilor suplimentare pentru export. Așa după cum vă este cunoscut, am stabilit în acest scop programe concrete de măsuri pe principalele produse, programe care vor trebui să fie îmbunătățite, completate, iar realizarea lor urmărită cu fermitate.Acestea sînt cele cîteva probleme care merită să facă obiectul discuțiilor în cadrul conferinței noastre, pentru a găsi împreună cele mai potrivite soluții în ve- ' dorea realizării sarcinilor de mare răspundere ce stau în fața activității de comerț exterior.

Ridicarea constituie lucrătorilor tate. Eficiența comerțului condiționată, în bună prețurilor externe la
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convocată din general al par- în cuvîntul său • — se înscrieActuala conferință inițiativa secretarului ; tidului — a subliniat i 
Costache Trotuș în ansamblul măsurilor și preocupărilor conducerii partidului pentru ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului întregii activități economice, constituind un prilej deosebit pentru realizarea unui schimb valoros de idei, în vederea utilizării mai eficiente a potențialului tehnic, material și uman de care dispunem, pentru eliminarea unor neajunsuri.Colectivele de muncă ale Centralei industriale Hunedoara, manifestînd preocupare susținută pentru perfecționarea activității în noua formă de organizare, au obținut rezultate bune în creșterea producției, valorificarea resurselor materiale și de muncă. De la înființarea centralei, în aprilie 1969, și pînă în prezent, volumul beneficiilor a crescut într-o măsură însemnată, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au fost reduse. a sporit simțitor producția de oțeluri aliate, cea de laminate finite aliate, producția de mașini și utilaje, cea de piese de schimb etc.Aceste rezultate își au izvorul în măsurile promovate de conducerea de partid și de stat pentru îmbunătățirea formelor de organizare și conducere a economiei. în sprijinul multilateral și concret pentru aplicarea lor. Aceasta ne va permite ca în actualul cincinal să realizăm dinamici îmbunătățite de ridicare a volumului și în special a eficienței producției, prin creșterea beneficiilor cu 70.7 la sută și prin reducerea cheltuielilor la 1 000 Iei producție marfă cu 70.0 lei.tn continuare, vorbitorul s-a oprit asupra cîtorva probleme aflate în atenția siderurgiștilor hunedoreni. Legea contractelor economice, a arătat directorul Centralei siderurgice — Hunedoara, prevede încheierea contractelor de aprovizionare-desfa- cere cu minimum 6 luni înaintea începerii perioadei de plan, prin relații directe între centrale. Efectiv însă, operațiunile de contractare au loc în trimestrul IV al anului. Acest neajuns s-a datorat în special faptului că, în actualul sistem de lucru, contractul eoonomic nu a devenit realmente un instrument de planificare. Așa stau lucrurile și în ceea ce privește contractarea producției noastre de laminate. Noi, la Hunedoara, avem reale rezerve de utilizare mai bună a capacităților de producție, mai ales la laminoare. Pentru aceasta este însă necesar ca beneficiarii de metal să solicite din timp cantitățile necesare, nu cum procedează în prezerit, cînd activitatea de contractare se desfășoară 'abia cu 15—20 zile înainte de începerea perioadei de plan. La această situație, care răpește din timpul de pregătire și organizare a fabricației, de optimizare . a programelor de laminare, a contribuit atît lipsa noastră de fermitate și perseverentă în aplicarea întocmai a indicațiilor și dispozițiilor legale privind aprovizionarea tehnico-ma- terială, cit și reținerile pe care le au încă unele ministere pentru descentralizarea acestei activități.In legătură cu aplicarea dispozițiilor legale privind efectuarea reparațiilor capitale la fonduri fixe și stimularea producției pentru export, vorbitorul a criticat reținerea dovedită de organele centrale însărcinate cu aplicarea măsurilor menite să impulsioneze atare activități. Un lucru este cert — a arătat vorbitorul: indicațiile și legile la întocmirea cărora sintem consultați trebuie riguros respectate, indiferent de treapta ierarhică pe care, din însărcinarea partidului, ne desfășurăm activitatea.Sîntem intens preocupați în această etapă de perfecționarea tuturor laturilor muncii noastre privind creșterea producției și a productivității muncii, a nivelului general al realizărilor. In urma criticii constructive făcute la adresa noastră, referitoare la insuficienta dezvoltare a producției de piese de schimb, a utilizării slabe a forței de muncă, consiliul oamenilor muncii a luat o serie de măsuri, aflate în curs de a- plicare, privind asimilarea și creșterea producției de piese măsurarea mai atentă a puse de toți salariații, cercetării spre reducerea lor materiale, creșterea de autodotare și efectuarea crărilor de reparații capitale, zerve serioase avem și în domeniul introducerii de noi tehnologii in fabricație. Cu toate rezultatele bune obținute in introducerea gazului metan preîncălzit la furnale și a oxigenului, perfecționarea tehnologiilor de elaborare a oțelului cu oxigen și altele, există încă suficiente variante de perfecționare. La cuptoarele electrice, de exemplu, introducerea oxigenului conduce la reducerea cu 15 la sută a consumului de energie și cu 25 la sută a consumului de electrozi.
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celelalte unități componente. Conducerea centralei, preocupată în principal de rezolvarea problemelor din întreprinderea pe care este grefată, acordă mai puțină atenție celorlalte unități, fapt pentru care apreciem că ar fi mai indicat să se organizeze o centrală de sine stătătoare.Considerăm necesar ca, la nivelul centralei noastre, o unitate să fie specializată în execuția accesoriilor de mașini-unelte. Pe ternă sînt preferate le și mașinile-unelte dotate, cu posibilități de prelucrare mai variate. Soluția colaborării cualte întreprinderi în această direcțies-a dovedit Ineficientă, deoarece furnizorii (uzinele „6 Martie" Zărnesti, Uzina de mecanică fină București) nu asigură un sortiment complet, de calitatea corespunzătoare și adesea înt’rzie livrarea.tn domeniu] aprovizionării și desfacerii se pare că la nivelul centralelor se merge prea încet cu aplicarea unor prevederi legale Astfel, cu toate că centrala are obligația de a stabili nomenclatorul produselor a căror aprovizionare trebuie să o asigure, acest lucru nu s-a făcut încă. Din această cauză, o serie de suban- samble. cum ar fi panouri electrice, motoare pentru pompe, scule aș- chietoare și altele se aprovizionează greoi. Apreciez că la nivelul centralei noastre ar fi utilă organizarea unei baze de aprovizionare și desfacere. deoarece aprovizionarea prin întreprinderile teritoriale se face nesatisfăcător. acestea neavind nici o răspundere față de sarcinile de plan ale întreprinderii.tn privința desfacerii produselor, mai ales a celor de export, apreciem ca necesară trecerea la centrală a serviciilor specializate de la organizațiile de comerț exterior, renunțarea la comisionari. Tn acest fel c-ar evita cheltuielile suplimentare, paralelismul în derularea exportului si ar crește răspunderea pentru realizarea sarcinilorînființarea centralelor a urmărit, printre altele, și simplificarea legăturilor, a subordonărilor, apropierea conducerii de producție. Acest scop nu a fost atins însă, pină in prezent ; înainte filiera era : întreprindere — direcție generală — minister ; azi a- ceastă filieră este : întreprindere — centrală — departament — minister. Problemele se rezolvă mai dificil, activitatea este îngreunată, deoarece cei din departament cer lucrări, date, situații, emit ordine, de regulă prin tovarășul ministru, pe care noi trebuie să le rezolvăm, să le- aplicăm in condițiile în care numărul de personal destinat acestor activități trebuie redus pe baza altor ordine. In timp ce se înmulțesc activitățile birocrati-

Or, la noi în țară, la nici unul dintre cuptoarele electrice mari nu se utilizează oxigenul De asemenea, nu a- vem încă instalații de vidare la turnarea oțelului, operație de înaltă eficiență asupra calității oțelurilor, iar programele de dotare pentru prelucrarea suprafeței laminatelor Ie realizăm destul de încet. Pe lingă propriile noastre lipsuri, la această stare de lucruri s-a ajuns și datorită faptului că aportul industriei construcțiilor de mașini la dotarea siderurgiei cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, în special, este încă insuficientă. Tn această direcție și noi ne facem vinovați că nu am știut să cerem, nu am demonstrat importanța și necesitatea unui astfel de ajutor. Consider necesară întocmirea unui program de îmbunătățire a dotării cu agregate și în special cu elemente de ajustaj de înaltă tehnicitate, pentru a nu mai depinde de import.Cu toate rezultatele obținute în perfecționarea activității de planificare și conducere, persistă unele lacune care nu mobilizează suficient colectivele de muncă din întreprinderi și centrale pentru creșterea nivelului realizărilor. Metodologia actuală de calcul a producției globale și de fundamentare pe această bază a altor indicatori de plan prezintă încă suficiente neajunsuri, mai ales la întreprinderile a căror integrare crește pe măsura dezvoltării. Astfel. în actualul cincinal, la combinatul nostru, creșterea producției de oțel și fontă nu ne aduce nici un spor Ia producția globală. Cauza constă în faptul că. potrivit actualei metodologii. nu se raportează în activitatea globală producția noilor obiective din fluxul tehnologic, cu toate că punerea în funcțiune a acestor obiective conduce la renunțarea aprovizionării cu oțel de la alte întreprinderi siderurgice și diminuarea importurilor de fontă. Nu se evidențiază, de asemenea, în producția globală activitatea centralelor termoelectrice, de oxigen. transporturile și altele, care. în prezent, reprezintă peste 10 la sută din activitatea totală și ocupă a- proape 20 Ia sută din efectivul de sa- lariați. Nu mai discutăm de efectul negativ reflectat în producția globală de înlocuire a unor produse cu tonaj mare prin altele de complexitate ridicată, de valoare mai mare de întrebuințare. Modul actual de calcul al indicatorului de plan privind producția globală denaturează, deci, di- namicile de creștere a productivității muncii și nu stimulează suficient colectivele din întreprinderi pentru creșterea eficienței producției și economisirea resurselor materiale.Referindu-se la organizarea centralelor industriale, vorbitorul a apreciat că preferința pentru profilul departamental al acestora creează o seamă -de. greutăți în coordonarea-operativă. ce,, alte , probleme,, cum ar . fi .iptro- a unităților, datorită dispersării, teritoriale a întreprinderilor, lipsei m,ij- da concepțieIoacelor de comunicații adecvate, menținerii unei rețele întinse de relații. După părerea noastră — a arătat vorbitorul — ar fi util să se studieze posibilitatea extinderii organizării centralelor industriale, cont mai mult de criteriul teritorial, reunind întreprinderi cu fluxuri de producție apropiate și a căror dimensionare să corespundă formării unor unități puternice, cu posibilități reale de conducere și dirijare a uzinelor componente. De asemenea, ti- nînd cont de concluziile deja desprinse privind avantajele formei de centrală grefată pe o întreprindere, ar trebui trecut cu mai mult curaj la anîicarea ei.Colectivului Combinatului siderurgie din Hunedoara i-a revenit deosebita cinste de a lansa chemarea la întrecere către toate unitățile din ramura industriei siderurgice. Ne-am stabilit în plan niveluri minimale, dar ne-am dat seama si cu ocazia acestei conferințe că ceea ce ne-am propus este mult prea puțin.După ce a evidențiat o seamă de importante realizări ale Uzinei de strunguri din Arad, jng 
MarCSU a ar^tat • Caracterul de lucru al conferinței, dorința de a contribui la succesul lucrărilor mă determină să ridic cîteva probleme privind reglementarea mai judicioasă în viitor a relațiilor dintre întreprindere, centrală și minister.în primul rînd, m-aș referi la structura organizatorică actuală a întreprinderilor și centralelor industriale.Apreciem că structura organizatorică a Centralei de mașini-unelte, din care facem parte, este bine aleasă. Aci sînt grupate întreprinderi cu specific apropiat, cu tehnologii asemănătoare : formăm un tot unitar, cu preocupări și probleme similare. Cu toate acestea. nu am reușit încă să formăm o familie ; transmiterea experienței înaintate de la o întreprindere la alta se face greoi ; colaborarea în interiorul centralei' nu funcționează corespunzător. Aș ilustra aceasta printr-un exemplu legat de vopsirea mașinilor- unelte, de aspectul lor comercial, care influențează în mod deosebit exportul. Deși facem parte din aceeași centrală, fiecare întreprindere folosește o tehnologie proprie, anumite chituri și vopsele și, ca urmare, se obțin rezultate diferite. In uzina noastră se simte necesitatea îmbunătățirii procedeelor existente pentru a ridica gradul de competitivitate pe piața externă ; singuri nu putem dezvolta insă o cercetare proprie in acest domeniu datorită lipsei de specialiști. Considerăm că centrala, departamentul sau ministerul, care cunosc experiența fiecărei întreprinderi, trebuie să găsească posibilități de generalizare a experienței înaintate, să asigure o colaborare mai fructuoasă între unități. Ministerul Industriei Chimice ar putea contribui la soluționarea unei astfel de probleme, cu implicații favorabile pentru balanța de plăți externe a țării.Doresc să-mi spun părerea și cu privire la faptul că legislația actuală prevede posibilitatea organizării centralelor industriale după principiul grefării pe o întreprindere. Măsura o considerăm bună, in cazul în care întreprinderea respectivă este conducătoare sau are o largă cooperare productivă cu celelalte unități subordonate.In cazul Centralei de mașini- unelte, însă, această grefă nu-și găsește, după părerea noastră, justificarea, întrucît întreprinderea respectivă nu este coordonatoare și nu are relații de cooperare In producție cu
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ducerea acordului global in serviciile din întreprinderi, cu efect asupra stimulării activității de concepție și creație, se mențin în stadiul declarativ, fără să-și găsească o soluționare concretă.Se impune, după părerea noastră, să lichidăm grabnic această stare de lucruri și să aplicăm ferm indicațiile și hotârîrile de partid și de statIn încheiere doresc să asigur conducerea superioară de partid și de stat că nu vom precupeți nici un efort pentru ca sarcinile de plan și angajamentele pe acest an să fie îndeplinite in mod exemplarVedem m această conferință, a spus 
Maria Ionescu ~ inca °dovadâ a profundului democratism al întregii noastre vieți sociale și economice, un nou prilej de confruntare a problemelor și opiniilor care frămintă activitatea specialiștilor din țara noastră, de scoatere in evidență a unor aspecte negative și posibilităților de perfecționare continuă a cesului de organizare în sensul gurării unei maxime eficiențe nomice.Centrala noastră industrială fibre chimice din Săvinești, organizată ca urmare a măsurilor stabilite de Conferința Națională a partidului din decembrie 1967, ilustrează prin întreaga sa activitate, prin realizările înregistrate, caracterul științific și realist al politicii economice a partidului nostru.Unul din avantajele care derivă direct din această formă organizatorică, ținind seama de sensibilitatea specifică proceselor tehnologice de obținere a fibrelor, este concentrarea tuturor specialiștilor și posibilitatea de utilizare a acestora în acțiuni de sprijin efectiv și concret intre unitățile componente.Aceasta a permis ca Centrala de fibre chimice să preia integral de la unitățile sale următoarele activități : exportul, importul, finanțarea investițiilor, marketing, dezvoltarea, prognoza și activitățile tehnico-eoonomică străini și sintem in curs de creare a condițiilor pentru executarea centralizată a activităților de documentare, cercetare și proiectare.Una din directivele trasate de conducerea de partid și de stat a fost valorificarea pe o scară cit mai largă a capacității tehnice de creație și a experienței specialiștilor din întreprinderi pentru eliminarea importului de tehnologii. în ultimii ani, in activitatea centralei s-a imprimat o orientare îndrăzneață, care a avut ca efect eliminarea in cea mai mare parte a importului de tehnologii pentru unele unități de caprolactamă, fire și fibre poliamidice, poliesterice, polipropilenice, melană, acid adipic și intermediar piele sintetică, pe baza cercetărilor proprii, cit și in colaborare cu institutele ICECHIM și PETROCHIM, „Petru Poni" și alte unități de învățămint superior din țară, elaborindu-se procese tehnologice originale sau tehnologii îmbunătățite, modernizate, față de cele preluate de la furnizorii străini in perioadele precedente.Totuși, considerăm că există condiții să se realizeze mai mult, intrucit se manifestă incă inerție și neîncredere față de potențialul intern e- xistent. în ultima perioadă se constată, ca urmare a creșterii prestigiului tehnic in domeniul nostru de activitate, că există solicitări pentru e- fectuarea unor instalații pentru alte țări. Avem satisfacția să raportăm astăzi că experiența pe care sectorul de fibre chimice o deține la ora actuală permite intr-un viitor apropiat ca. impreună cu institutele de
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te, Dumitru Soroceanu, secretarul comitetului de partid al Unității de exploatare și industrializare a lemnului-Roz- nov, județul Neamț, Ion 
Bărbuța, maistru miner, secretarul comitetului de partid de 1a Exploatarea minieră Baia Borșa, județul MaraVnu- ' reș, Giinter Hanz Won- 
ner, maistru cazangiu la uzinele „Independența" din Sibiu, Gheor
ghe Enache, maistru sondor la schela Boldești din județul Prahova, Terezia Vlad, secretară a comitetului U.T.C. de la întreprinderea „Industria lînii" din Timișoara,' Gherghi
na Pica, director ăl Fabricii de zahăr Corabia, județul Olt, și Nicolae 
Ciutură, maistru la Combinatul de materiale de construcții-Bîr- sești, județulLucrările sînt deschise șui Ion 
Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri.în ședința de neață au luat tovarășul Manea 
nescu, membru al mitetului Prezidiului secretar P.C.R., al Consiliului de care a prezentat expunerea „Aplicarea de către organizațiile de partid și conducerile unităților economice a măsurilor stabilite de Conferința Națională și Congresul al X-lea al partidului cu privire la perfecționarea organizării, planificării și conducerii în domeniul industriei și construcțiilor ; lărgirea atribuțiilor și competențelor unităților economice ; creșterea rolului factorilor e- conomico-financiari, îmbunătățirea continuă a relațiilor între întreprinderi - centrale - ministere" ; tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a prezentat expunerea „Realizările obținute și sarcinile ce revin organizațiilor de partid, de masă și conducerilor tehnico-admfnistra- tive din unitățile economice pentru folosirea deplină a capacităților de producție ; îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale și a desfacerii produselor, întărirea disciplinei contractuale ; reducerea cheltuielilor de produc-

Gorj. conferinței de tovară-
Gheorghe

dimi-' cuvîntul 
Mă- Co- Executiv, al i Permanent, al C.C. al vicepreședinte Stat,

ție, sporirea productivității muncii și a rentabilității economice, înnoirea produselor și ridicarea calității acestora ; asigurarea și perfecționarea pregătirii cadrelor" tovarășul 
Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al PC.R, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a prezentat expunerea „Activitatea desfășurată în înfăptuirea programului de investiții și de punere tn funcțiune a capacităților și o- biectivelor de investiții, aplicarea măsurilor de perfecționare a activității de organizare, planificare și realizare a investițiilor, elaborarea măsurilor pentru modernizarea activității de construcții-montaj și ridicarea eficienței economice a investițiilor" și tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a prezentat expunerea „Activitatea de comerț exterior, măsurile necesare pentru intensificarea schimburilor comerciale, extinderea cooperării tehni- co-economice, îmbunătățirea structurii portului și a de comerț, rentabilității lui și reducerea importurilor".După-amiază au ceput nerale.prezidată de 
Virgil Trofin, al Comitetului al Prezidiului nent al C.C. al președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. La cuvînt au urmat tovarășii : Costache Tro- 
tuș, director general al Centralei siderurgice —* Hunedoara, 
Mareea, zinei de Arad, director dustrialămice — Săvinești, județul Neamț, Ionel Răclu- 
canu, muncitor la Uzina „Electronica" din Bucu- 1 Muncii Socialiste, Traian Marele, maistru, secretarul comitetului de partid de la Uzina de produse sodice — Ocna Mureș, județul Alba, Ion ~ 
rievici, profesor la cultatea de chimie dustrială din Iași, rector al Centrului cercetări tehnice și zice — Iași, Dumitru 
Fuiorea, directorul Șantierului naval, din Constanța, Alexandru Stoi- topitor la siderurgic Erou al

ex- formelor creșterea exportu-
fn- ge-dezbaterileȘedința a fost tovarășul ■membru Executiv, Perma- P C.R.,

Nicolae director al U- strunguri din 
Maria Ionescu, la Centrala in- de fibre chi-

Cu- Fa- in- di- de fi-
ca, maistru Combinatul din Galați,Muncii Socialiste, Iosif 
Steinbach, director general al Centralei industriei confecțiilor — București, Cornel Pîn- zaru, secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., Corneliu Bătăcui, director general al Combinatului cărbunelui — Tg. Jiu.Ultima parte a ședinței de după-amiază | a fost prezidată de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Au luat cuvîntul tovarășii 
Mihai Roșioru, președintele comitetului sindicatului de la Uzina de tractoare din Brașov, loan 
Vasilescu, director general al Centralei industriale de prefabricate din beton — București, 
Laszlo Gabor, director general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului — Miercurea Ciuc, Marin 
Tănase, directorul Uzinei „Electromotor" din Timisdara. Gheorghe Neculau, director general al Combinatului de hîrtie și celuloză din Brăila, Petre Filip, director al schelei de ex- tracție-Videle, Teleorman. 1 
Roșea, director ral al Uzinei nice din Cugir. Gheorghe Dragomir, inginer- șef al întreprinderii de industrializarea cărnii din Suceava, Marin Io
nescu, directorul Uzinei de prelucrare a maselor plastice din Buzău.Pentru a da posibilitate unui număr cit mai mare de participant să ia cuvîntul la discuții, în cursul zilei de vineri, 18 februarie, lucrările conferinței se vor desfășura în 19 comisii, pe ramuri și ale industriei strucțiilor.

județul
Nicodim gene- meca-

constituite subramuri și con-(Agerpres)
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Din cuvîntul parii cipanților la dezbateri
(Urmare dîn pay. a in-a)cercetare și proiectare, «ă executăm asemenea lucrări.Pentru a avea dreptul de a exporta tehnologii și experiența din fabricație este necesar însă să fim asigurați cu brevete în toate țările concurente, pentru toate elementele originale cu efect important, chiar și în turele cazuri cind soluțiile par simple.O preocupare deosebită în activitatea noastră de producție — a spus ’ în continuare vorbitoarea — a fost și va fi aceea legată de îmbunătățirea calității produselor și diversificarea sortimentelor pentru intern și export. Această acțiune se bazează pe un detaliat program de cercetare în colaborare cu institutele de specialitate, . privind activitatea de cercetare tehnologică aplicativă desfășurată de specialiștii in instalații, precttm. și prin colaborări permanențe cu întreprinderile beneficiare. în ceea ce privește' lărgirea gamei, de sortimente și crearea de noi produse atît prin cercetări proprii, cit și prin colaborări, ne preocupăm de obținerea de noi tipuri de fibre acrilice, fibre bicomponente, fire și fibre profilate, sortimente de finețe, procedee' de albire optică și vopsire în flux.Considerăm că aceste preocupări ale noastre trebuie să-și regăsească o extindere a domeniilor de utilizare în industria' noastră ușoară, care să cuprindă atît sfera producției vestimentare, cit și amenajarea' locuințelor — covoare, țesături decorative etc. — articole tehnice, la care fibrele sintetice se pretează în mod deosebit, domenii care pînă în prezent nu au. fost suficient .explorate.Trebuie, să afirm însă aici, că nu sîntem pe deplin satisfăcuți de stadiul în care ne. aflăm pe drumul consolidării formei economice, de centrală industrială. Sînt condiții să facem mai mult, putem fi mai activi în comerțul exterior, trebuie să fim mai .întreprinzători ..în stabilirea unor cooperări tehnico-economice, putem fi mai buni gospodari. Socotim, de asemenea, că mai există și lacune în legislația în vigoare ce creează greutăți unei desfășurări mai rapide a procesului de creștere a eficienței economice a unităților industriale.Ca o constatare generală se poate afirma că ritmul de transpunere la scară industrială ,a cercetărilor este încă nesatisfăcător. Este absolut necesar să ,s,e introducă o activitate organizată de inginerie chimică pentru sprijinirea proiectării în paralel cu cercetarea, în vederea demonstrării rapide a unei soluții noi și să se scurteze durata dintre fazele de laborator sau pilot și aplicarea industrials.. N il ,a apărut încă legea detaliată în ce privește procesul planificării, fapt ce se răsfringe în mod negativ, între altele, și asupra stabilirii științifice și controlabile de către orice om al muncii a planului de producție pentru unitatea în care, lucrează.Deși contractele de lungă durată pentru produse din import sînt recomandate în legea cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resursele, materiale și .aprovizionarea teh- nico-materială, totuși faptul că plafoanele valutare se repartizează întreprinderilor de comerț exterior numai pe un an înainte face practic imposibilă realizarea unor astfel de contracte.Unitățile 'și centralele industriale sînt solicitate în continuare de a furniza prea multe situații pentru diferite niveluri. Considerăm că noi prevederi vor simplifica modul de întocmire a evidențelor și raportărilor și le va conferi un flux de. circulație mai rațional.Colectivul nostru — a spus în încheiere vorbitoarea — este conștient de importanța sectorului de fibre chimice pentru economia națională, de roiul pe care îi ocupă producția actuală și cea viitoare pentru înfăptuirea programului elaborat de conducerea de partid și de stat. De aceea, încurajați de rezultatele și încrederea ce ni s-a acordat, sîntem hotărîți să luptăm cu fermitate pentru ridicarea calității produselor, pentru desăvîrșirea procesului de organizare a centralei irir dustfiale, pentru înfăptuirea cu succes a programului de dezvoltare.Ca muncitor cu o vechime.de peste 30 de ani în același loc. de muncă — 
•arătat Ionel Râducanu - permiteți-mi să arăt mai întîi că, datorită politicii partidului, uzina „Electronica0 s-a dezvoltat de la un atelier de montaj modest, care a- sambla anual citeva mii de radioreceptoare pe baza concepției și a pieselor din import, cum' era în anii dinaintea naționalizării, într-o mare uzină, ce asigură astăzi, integral necesitățile de . rădioreceptoăre și. televizoare ale. pieței interne și,exportă în țări cu îndelungate tradiții de producție, în acest domeniu; Cit privește concepția produselor noastre, aceasta valorifică nu idgea unor licențe străine, ci inteligența colectivului nostru.în cursul anului . trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru în uzina noastră și ne-a dat.o serie de indicații, care, au constituit. pentru noi cei mai prețios îndrumar. în acest an. colectivul nostru este hotărît să realizeze, folosind cu 230 salariați mai puțin decit la sfârșitul cincinalului anterior, cu 65 mii radioreceptoare și 20 mii televizoare mai mult decit in 1970.Colectivul uzinei consideră că rezultatele obținute obligă să acționăm mai hotărit pentru lichidarea lipsurilor care mai există. Știu că a- tunci cind este vorba de lipsuri trebuie să te uiți întîi în curtea ța și după aceea să vorbești despre alții. Avem într-ădevăr lipsuri, și le-aș rezuma spunînd.că nu am reușit încă să atingem nivelul dorit în ceea ce privește siguranța de funcționare a produselor noastre, aspectul și diversificarea lor.Sîntem hotărîți să depunem toate eforturile pentru lichidarea lor, dar vă rog să-mi permiteți , să apreciez, ca un membru foarte vechi al acestui colectiv, că o serie de măsuri și acțiuni care trebuii întreprinse depășesc sfera de activitate și de posibilități a uzinei noastre.Vă rog să-mi permiteți să ridic o serie de probleme pentru rezolvarea cărora solicităm să fim ajutați, ex- primînd, totodată, angajamentul ca problemele noastre interne să le rezolvăm singuri.O problemă Ia care vreau să mă refer este cea a aprovizionării. Vă rog să mă credeți că în această direcție avem foarte multe greutăți și ele nu 

sînt de anul acesta sau de anul trecut, ci durează de ani de zile și, atit timp cit nu se lucrează cu stocuri permanențe de piese, cu normative revăzute, nu poate fi vorba de ritmicitate, nu poate.fi vorba de o calitate riguroasă a producției.De ce. mai facem contracte cu furnizorii noștri; dacă acestea nu sînt respectate ? De ce nu sînt trași la răspundere cei ce încalcă legile ? Dacă furnizorii. noștri au greutăți care îi- depășesc, de ce nu sînt sprijiniți de‘centrală, departament sau minister ? Trebuie să înțeleagă tovărășii că nu întotdeauna ajutorul lor1; este eficient. Socotesc rezolvarea problemei aprovizionării ca fiind de cea mai strictă urgență în vederea îmbunătățirii activității noastre - în mai multe direcții, din care o direcție principală : este cea a calității.Arătam mai înainte cît de mult a crescut gradul de integrare la uzina noastră. Categoric, acesta este un lucru foarte bun pentru economia țării. Da.r vreau să arăt că această integrare, din care o parte foarte mare 6-a concentrat la uzina „Electronica", a ajuns să ne creeze greutăți foarte mari în producție. într-ade- văr, noi utilizăm acum o diversitate foarte mare de tehnologii, multe din ele deloc înrudite, ceea ce îngreunează foarte mult specializarea, creează un organism greu de condus și cu inerție mare. De altfel, ce specialitate trebuie să aibă un conducător care trebuie să dirijeze tehnologii chimice, de reglaj electronic, de ștanțări, ca să citez numai foarte puține din cele utilizate Ia noi în uzină. Evident, nu se poate pricepe la toate și,. dacă nu se pricepe, nici nu poate conduce în mod corespunzător.Noi, atunci cînd Începem un produs nou, pornim, cum se spune, de la șaibă și șurub. Este lesne de înțeles ce volum mare de, probleme trebuie să rezolvăm ca să ajungem în final, de exemplu, la un televizor. De ce să nu existe, și la noi, ca In alte părți, și nu întîmplător în țări dezvoltate din punct de vedere industrial, o serie de fabrici mici care să producă pentru uzina noastră ? Unele dintre ele ornamente, altele butoane, altele piese ștanțate etc. Cred că amplasarea acestora într-o serie de sate mai mari ar aduce mari .avantaje, ca de exemplu : evitarea fluctuației forței de muncă, evitarea navetelor, evitarea supraaglomerării centrelor urbane, ridicarea satelor mai rapid la nivelul orașelor.Am întâmpinat greutăți, ca să mai dau un exemplu, și în cererile adresate Ministerului Industriei Chimice privind asimilarea unor materiale necesare nouă. Cantitățile solicitate au fost considerate prea mici. Intr-adevăr, vor fi ele mici poate pentru cineva obișnuit să-și cintârească producția în zeci și sute de mii de tone, dar pentru noi fiecare piesă e importantă, și nu numai pentru noi. Se poate oare deschide televizorul dacă îi lipsește butonul ? Noi,1 cei de la „Electronică",, ayem convingerea că. o dată cu formarea acestei rețele de unități mici și specializate, se vor crea condițiile necesare pentru asigurarea ritmicității producției, pentru îmbunătățirea calității, aspectului produselor și mărirea vitezei lor de înnoire.Aparatele de radio și televizoarel* necesită piese mecanice de mare precizie. Compartimentele de sculărie și autoutilare sînt hotărîtoare pentru asigurarea imensității de repere, sub- ansamble și ansâmble mecanice, ne- eesăre industriei electronice. în prezent, sculerii sînt pregătiți în școli profesionale cu durata de 3 ani. însă pentru a deveni un sculer adevărat trec 6—3 ani. Consider că este cadrul potrivit pentru a supune atenției propunerea ca pregătirea sculerilor să . se facă și prin forme de calificare la locul de muncă, cunoștințele teoretice putînd fi asimilate și la cursul seral. De altfel, printre cei mai buni sculeri de azi se numără și cei care au învățat astfel meseria; Acest lucru. va duce -la scurtarea ciclului de calificare a sculerului, fapt deosebit de important pentru satisfacerea actualelor solicitări de meseriași. Am în vedere și faptul că — de multe ori — necesarul de sculeri pentru noile obiective industriale se tace prin descompletarea sculăriilor unor u- zine.■ Mai există o optică deformată în legătură cu rolul sculăriilor. In general — și uzina noastră nu face excepție — se acordă o atenție deosebită sectoarelor care „contribuie direct la producția de bază" — optica e promovată chiar de centrale, departamente și minlst’eie — neglijîn- du-se seulăriile. Dar. âculăriile nu contribuie direct la producția de bază ? Eu cred că. producția de s.d.v.-uri trebuie organizată la nivel național, tipizată și - standardizată. Ea ar trebui concepută în unități specializate,... unde să se poată realiza o productivitate mare, la nivel calitativ superior. .Poate în cuvîntul meu am vorbit cu prea multă pasiune, dar am îndrăgit ' această ■ meserie încă de copil și. am prețuit-o și mai mult pe măsură: ce m-am convins ce reprezintă ea pentru industria noastră. Această pasiune am. transmis-o multor tineri, chiar; și fiului meu, lucru care m-a bucurat nespus de mult. Și, avind în vedere că în uzina noastră virata medie este de 22 de ani. ar fi bine, și cred că este timpul, ca centrala, departamentul, sindicatele să ,fie mai receptive; la propunerile noastre, făcute de riiuiți ani. de a se construi o cantină corespunzătoare, precum și u'h club. în care să. desfășurăm, munca de.; educație și in special activitățile tipărești. ... .. Conferința la- care -.participăm;- prin amploarea sa, prin importanța problemelor pe care le dezbate, prin competența cadrelor care participă la lucrările ei, se înscrie intre principalele măsuri de perfecționare continuă a vieții noastre economice, politice și sociale luate de conducerea partidului și statului, în vederea accelerării mersului nostru înainte, pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate - a spus Marele Tra
ian. 123 exPrimă adîncirea democratismului orînduiril noastre, stilul de muncă și spiritul novator ale conducerii' de partid, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, de a se sfătui cu masele. Cu factorii de răspundere și decizie, chemați să acționeze pentru aplicarea în viață a directivelor celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

Comuniștii, întregul colectiv al U- zinei de produse sodice din Ocna Mureș, județul Alba, la fel ca întregul nostru partid și popor, manifestă un deosebit interes față de problemele înscrise pe ordinea de zi a ă- cestei importante, conferințe. Ca secretar al comitetului de partid pe uzină, ca maistru într-una din. secțiile sale de bază, vă rog să-mi permiteți să mă opresc asupra cîtorva aspecte din viața și munca noastră. Aș dori să relatez, în primul rînd, faptul că, organizația de partid a uzinei și-a pus în centrul preocupărilor sale traducerea în viață a programului de educare comunistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, elaborat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. Larga dezbatere, în organizațiile de partid, de masă și obștești a acestui program, în strînsă, legătură cu activitatea noastră, a avut o puternică înrîurire asupra conștiinței întregului colectiv, a relevat atașamentul nețărmurit al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii față de conținutul lui bogat în idei și învățăminte.Ridicarea nivelului de conștiință al colectivului s-a resimțit puternic, in primul rînd in activitatea de producție, în întărirea spiritului de responsabilitate față de realizarea sarcinilor încredințate, a disciplinei în muncă, în combaterea cu fermitate a lipsurilor ce se.mai manifestă în munca noastră.Comitetul de partid, eu sprijinul biroului comitetului județean, a militat cu consecventă pentru creșterea rolului de conducător al organizațiilor de bază, ajuțindu-Ie să fie tot timpul în miezul problemelor, în- cadrînd locurile cheie, unde se hotărăște soarta producției, cu. cei mai buni și experimentați comuniști.De curind, dezbătînd comunicatul cu privire la realizarea planului pe 1971 — primul an al actualului cincinal, iar pentru Uzina de produse sodice din Ocna Mureș al 75-lea an de existență — noi, cu toții; am fost mîndri că la acest semnificativ și măreț bilanț al poporului român, înfăptuit sub conducerea înțeleaptă a partidului, și chimiștii de pe malurile Mureșului și-au adus contribuția lor. Astfel, prin eforturile depuse, producția globală a fost îndeplinită și depășită, dîndu-se peste prevederile planului o cantitate de aproape 5 000 tone sodă caustică, în condițiile sporirii substanțiale a productivității muncii. Rezultate de seamă am obținut și la export, livrînd peste prevederile planului, la un curs de revenire bun, produse însumînd peste 13 milioane lei valută.Rezultatele obținute, așa cum « reieșit și din recenta adunare a oamenilor muncii, au creat premisele necesare pentru ca printr-un efort sporit să putem îndeplini și depăși în mod exemplar sarcinile de plan ce ne revin in anul 1972. Munca noastră poate fi și mai spornică și mai eficientă, dacă nu am întâmpina și o seamă de greutăți și neajunsuri. Așa. de exemplu, furnizorii noștri de calcar. aparț.inînd Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și industriei locale, nici în prezent nu reușesc să ne satisfacă cererea de a-1 livra la granulația și puritatea necesare. In același timp, noi, din cauza imposibilității de a refuza' această ; mațeție primă, sîntem obligați să acceptăm și să introducem în procesul tehnologic; cu toate riscurile inerente, calcar de orice granulație. cu un conținut mare de impurități. Un studiu amănunțit, elaborat de comisia economică a comitetului de partid pe uzină, a stabilit că dacă am avea calcarul de calitate bună, am realiza nu mai puțin de 13 milioane lei economii la consumurile specifice.Tovarășii mei de muncă au insistat să ridic și problema apartenenței noastre la actualul grup industrial de chimie, cu statut de centrală, din Tîrnăveni, de care mai aparțin și uzinele chimice din Turda și cele din Copșa Mică. între noi și aceste uzine nu există comunitate, privind specificul producției, în afară de termenul de chimie. Deoarece în țarfi funcționează încă două unități producătoare de sodă pe procedeu amoniacal. socotim că ar fi utilă unirea noastră cu aceste uzine, sub a- ceeași conducere. De altfel, trebuie să ■ menționez că și în prezent schimburile de experiență, consultările și discuțiile în anumite probleme tehnice și economice, ca și soluționarea acestora, se fac cu uzina din Govora care este cuprinsă, așa dună cum se știe, în alt grup industrial., ,Aș vrea să mai arăt că uzina noastră degajă anual o cantitate importantă, de reziduuri, a căror evacuare a devenit o adevărată problemă pentru noi. Din acestea, o bună parte o reprezintă carbonatul de calciu, care poate fi utilizat în furajarea a- nimalelor. ca umpluturi la unele cauciucuri, mase plastice, asfalturi, la neutralizarea apelor reziduale acide de la uzinele chimice și. eventual; în agricultură’ ca amendament la terenurile acide. Pentru unele din a- ceste .utilizări, în țară. în prezent, șe macină calcar cretă s-au' se folosește varul. Apreciem că-deșeul respectiv, pentru a cărui valorificare ar ti necesare numai uscarea și operațiunile de expediere; este mai ieftin deCît orice alt produs similar obținut oe altă cale. Uzina ocupă, pentru depozitarea reziduurilor, o suprafață de circa 100 hectare teren. Depozitarea se face pe o înălțime de 12. tir. Mer- gînd în continuare în acest ritm. înseamnă că anual va trebui să solicităm circa 2 hectare teren. Dacă am fi ajutați să valorificăm carbonatul de calciu, suprafața s-ar reduce Ia jumătate. Socotesc „că merită.și trebuie, să fim sprijiniți in soluționarea acestei probleme.Vă rog să-mj permiteți ca, în'încheiere. să. dau expresie voinței, și hptăr.îrii ferme a comuniștilor, a în-; tregului. colectiv al Uzinei de. produse sodice Ocna Mureș de a nu precupeți nici un- efort pentru realizarea ' sarcinilor sporite, ce ne stau în față și să asigurăm conducerea partidului și .statului nostru, personal, pe dumneavoastră tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom face totul pentru ca aportul nostru la creșterea avuției naționale, la .propășirea scumpei noastre patrii să fie tot mai însemnat.In cuvîntul său, prof. ing. |g|ț 
Curisvici 8*a referit pe i» o serie de aspecte ale legăturii dintre cercetarea științifică și producție, subliniind că, așa după cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al X-lea al P.C.R. — știința este o latură inseparabilă a producției materiale, a progresului economic și social al țării. S-au făcut, a spus el. însemnate progrese în însușirea și practicarea acestui a- 

davăr. Unitățile de cercetare științifică au trecut, mai toate, la o activitate pe principiul gestiunii economice, respectiv la cercetarea pe bază de contract, ceea ce. in principiu cel puțin, garantează aderența cercetării la problematica întreprinderilor, o- rienterea ei spre a răspunde problemelor importante pe care le ridică economia noastră atît de dinamică. In numeroase uzine s-au creat unități proprii de cercetare care contribuie, în multe cazuri, efectiv la perfecționarea producției. în învățămîntul superior, marcat în trecut de puternice tendințe „academice" în cercetare, s-a trecut, cu deosebire în ultimii 2 ani, la atacarea unei tematici strins legate de programul dezvoltării social- economice a țării, tematică angajată în parte prin contract cu uzinele. Consiliul Național al Științei și Tehnologiei a pășit în ultima vreme la o activitate mai eficientă ; axarea pe citeva probleme prioritare și contractarea directă a unor cercetări care prezintă un interes mai larg pentru economie. De asemenea doresc să menționez că în întreprinderi constatăm un progres în receptivitatea lor față de ofertele științei, o creștere a frecvenței apelului la oamenii de știință, o aplicare mai avansată a metodelor științifice de organizare a producției și a muncii, de conducere ți planificare a unităților productive.Cu toate aceste certe modificări ale tabloului general al orientării științei românești si ale relațiilor ei cu producția, a spus în continuare vorbitorul, eu cred că nu sîntem încă prea aproape de a realiza aportul pe care Congresul al X-lea ne-a cerut să-l a- ducem la înflorirea României socialiste. El a arătat că sînt încă multe contracte încheiate și onorate de întreprinderi care au rămas fără consecințe în plan aplicativ, respectiv fără ecou economic clar. Atît unitățile de cercetare cît și cele economice au a- Ics adesea cuașa-zisă prudentă teme care, o dată rezolvate, aduc uzinei un plus de informație asupra unor materiale, asupra unor procese chiar — dar nu duc. de regulă Ia un nou proces tehnologic, un nou utilaj, pe scurt 
o noutate tehnică. Or, tocmai asta se cere de Ia știința noastră : să ofero tehnică nouă românească generată de inteligență românească.în continuare, analizînd unele din cauzele care fac ca aportul științei la dezvoltarea economică a țării să fie încă redus, vorbitorul a arătat că, în trecut, știința românească, cu toate vocile progresiste ce au existat, nu a avut condițiile sociale și morale pentru a-și propune și a căpăta experiență în dezvoltarea economiei țării. Ea a fost dominată de o știință universitară, închisă în ea însăși. Deprinderile noi încă sînt in curs de consolidare, și ele nu se pot forma numai printr-o revoluție in spirit, ci și printr-o transformare a- dîncă, de ordin organizatoric și material. Facultatea de chimie industrială de la Iași, de exemplu, al cărei act de fundare poartă . anul 1912, n-a avut niciodată și nu are nici acum măcar o ha.lă pentru piloți, pentru cercetări de dezvoltare, pentru o instruire a studenților, capabilă să a- sigure .trecerea de la teorie la practică. Abia acum, din inițiativa personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu— și aș dori să exprim aici profundele noastre mulțumiri — am obținut de la Ministerul Industriei Chimice fondurile pentru construirea unor asemenea hale, unde cadrele didactice vor avâa posibilitatea să conceapă și să proiecteze, să execute și să. exploateze o nouă instalație,, să se confrunte cu ei înșiși ca ingineri, să verifice și să perfecționeze modele teoretice, să capete încredere în ei și să inspire această încredere, și studenților. Oameni care azi ezită să Se angajeze într-o cercetare de dezvoltare vor căpăta deprinderea acestei cercetări și.'vor deveni realmente ceea ce se presupune acum că șînt. Și inginerii pe care îi vom produce în asemenea condiții vor' avea calități superioare. A- ceeași concepție s-a reflectat și în dotarea unităților de cercetare. Nici o unitate de oercetare din Iași nu are pînă azi o hală. pentru piloți, ceea ce le condamnă să se oprească la un nivel de incertitudine și in- eompletitudine care îndreptățește uzina să ezite în preluarea rezultatelor.Sînt, de asemenea, cazuri cînd conduceri de întreprinderi, ingineri de la diferite niveluri ierarhice — a spus vorbitorul — manifestă neîncredere nu numai față de. oamenii de știință, dar și față de ei înșiși, nu au exercițiul trecerii de la cunoștințele teoretice la instalații și mașini care -le încorporează, ba mai mult, au uneori convingerea că există în mod necesar o ruptură între teorie și practică.Pentru cei care au uitat ți cită pregătire teoretică au avut însă, a spus el. e mai avantajos să respingă teoria în genere și să. declare că numai practica, fără știință, este totul. Cu cît te apropii de realizarea industrială, respectiv, de complexitatea adevărată a producției, e necesar aportul a tot mai multe și măi diverșe cunoștințe.La aceste cauze subiective și obiective, a arătat în continuare vorbitorul, se pot adăuga. încă multe altele. dintre care o parte sînt astăzi în retragere. De asemenea, a spus el. cercetarea de dezvoltare implicată pentru finalizare poate ti. îndelungată și costisitoare. De aceea ar fi necesar ca ministerele economice- să aibă un fond de cercetare pentru probleme care interesează mai multe uzine sau centrale, la nivelul ministerului.Ară tind apoi că legea cere cercetătorilor să dea asistență tehnică uzinelor, pînă la finalizarea cercetărilor, vorbitorul a propus că ea să fie completată cu prevederea ca a- tunci’ cînd sînt condiții de a efectua cercetări de dezvoltare în unități de invățămint sau de cercetare, să se detașeze pe un timp limitat ■ Qîțivă ingineri care cunosc bine, problema în aceste unități spre a ajuta la perfecționarea cercetării. S-ar tevita astfel nenumărate omisiuni în cercetare, s-ar reduce neîncrederea uzinei, s-ar 'putea genera în procesul muncii comune idei noi și. în fine, uzina și-ar perfecționa implicit o parte dintre ingineri.Programul stabilit pentru Șantierul naval Constanta în cincinalul 1971— 1975 - a arătat Dumitru Fuiorea— ne-a determinat să privim cu mai mare răspundere problemele legate de perfecționarea organizării și conducerii activității economice și să găsim noi soluții pentru realizarea în termenul stabilit a sarcinilor.Aș dori că. în cuvîntul meu, în primul rînd să mă refer la relațiile : întreprindere — centrală — departament — minister, care consider că. în forma actuală de exercitare, nu corespund în totalitate cerințelor pe care noi. le așteptăm. SusținAnecesitatea .schimbării opticii de a privi 

sarcinile centralei industriale pentru ca ele să-și realizeze intr-adevăr menirea pentru care au fost create. După mine, rolul centralei este .de a se integra în activitatea unităților productive din subordine ; trebuie deci să i se acorde competențele, prevăzute de lege și să le exercite c'u toată răspunderea. Dar, se intîmplă ca unele probleme privind planificarea,. programarea, investițiile, asigurarea materială, asigurarea importului, ce condiționează în mod direct realizarea programului unității, în cele mai frecvente cazuri să fie soluționate, ca și în trecut, tot la nivelul departamentului și al conducerii Ministerului Construcțiilor de Mașini cu participare dublă, atît a unității, cît și a centralei. Consider că nu am înaintat prea mult în rezolvarea. problemelor, dacă și acum se procedează la fol ca înainte. In continuare, multe din sarcini sînt lăsate în seama unității, centrala transmitted în multe cazuri doar circulare, planuri de măsuri ale ministerului, ale departamentului, în copie, fără a fi prelucrate la specificul activității șantierelor, centrala devenind astfel doar o verigă intermediară între minister și unitate.Probleme majore, ca Investițiile, contractarea de materiale, desfacerea producției, nu au fost preluate de centrală, întreprinderile tratînd direct cu alte centrale și unități. Puțin s-a reușit de către centrală ca ea să vină direct și diferențiat te sprijinul unităților, în optimizări, prognoze, ergonomie și ridicarea nivelului tehnic, factori chemați să conducă la creșterea productivității .muncii și a eficienței economice.Această situație se dătorește faptului că, pe de o parte, multe probleme de detaliu au rămas să se rezolve la nivel central de către Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul de Finanțe, Banca de Investiții, Banca Națională și ministere, nefiind lărgită corespunzător competența organelor locale subordonate. Pe de altă parte, centrala noastră • industrială încă de la constituirea ei a fost lipsită.de aportul unor cadre cu experiență.In altă ordine de idei aș vrea să rețin atenția Conferinței cu citeva probleme privind perfecționarea elementelor sistemului de salarizare aprobat prin H.C.M. nr. 914/1968. Credem că în modul in care au fost concepute rețelele tarifare pe ramuri există o notă pronunțată de inechitate, diferențele dintre ramuri fiind neesențiale. Aș propune ca, o dată cu definitivarea sistemului de salarizare, să se revadă rețelele tarifare pe ramuri, astfel incit acestea să poată fi diferențiate corespunzător în scopul cointeresării forței de muncă către sectoarele complexe ale industriei.Unele îmbunătățiri trebuie aduse și în ceea ce privește cointeresarea individuală â salariaților, cu efecte directe asupra calității muncii.Referindu-se la formarea cadrelor, la orientarea actuală spre mărirea ciclului de pregătire în școlile de cultură generală și teoretică, vorbitorul a propus să fie mărită perioada de pregătire profesională, fără a fi neglijată asigurarea unui nivel corespunzător de cultură, generală, prin generalizarea liceelor industriale.In con.tinuatte;"'’vprbitorul * ' arătat că ' vizitele oonducerii superioare de partid, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, făcute în șantier, au constituit un imbold în . întreaga activitate a colectivului orientată spre schimbarea profilului actual al șantierului. Tn acest scop au fost luate măsurile . pentru ca sarcinile trasate la ultima vizită să fie duse la îndeplinire. Totuși, trebuie să arăt că, în realizarea programului de investiții privind dezvoltarea șantierului, cu toate asigurările date de unele departamente, problemele nu au fost soluționate în întregime. Nu a fost realizată nici pînă acum de către Ministerul Industriei Chimice problema, cedării amplasamentului pentru construirea halei „corp nave", nu s-a cîștigat încă nimic pentru. recuperarea întârzierilor în elaborarea documentației de execuție, nu s-a. aprobat etapa a Il-a a dezvoltării șantierului, peri- clitindu-se realizarea celor două nave de 60 Q00 tdw, în actualul cincinal. dacă nu se vor lua măsuri cu cea mai' mare urgență.Și tocmai acestea, sînt, după mine, problemele cele mai importante, cele mai grele, de care trebuie șă ee ocupe centrala, care stau in prezent în atenția noastră ; ca programul cincinalului să fie realizat mai prompt.Sîntem convinși că propunerile ce le-am făcut — și se vor mai face de către ceilalți părticipanți la conferință — vor duce'la îmbunătățirea activității unităților industriale, la creșterea eficienței activității economice a acestora.In încheiere, vorbitorul a exprimat angajamentul colectivului Șantierului naval Constanța de a nu precupeți nici un efort, pentru ' ca sarcinile trasate să fie duse exemplar la îndeplinire, să treacă la realizarea. încă în acest cincinal, a vaselor de mare tonaj, care ,să poarte și mai departe în lume steagul prestigiului de care se bucură astăzi România.Ca reprezentant al colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul Combinatului siderurgic de la Galați, cu permisiunea ■ dumneavoastră.; voi încerca șă ridic citeva probleme specifice muncii noastre menite să conducă, la o rnai, bună organizare a. activității- economice și la o valorificare cu maximum de eficiență a potențialului economic al a'cestei ■ mari unități ■ a siderurgiei românești, a spus tovarășul Ale
xandru Stoica, referindu-'îe in principal la unele aspecte privind a- provizionărea tehnico-materială a proceselor tehnologice și pregătirea cadrelor.In prezent,; a subliniat vorbitorul, aprovizionarea combinatului'; nostru cu unele materii și materiale se realizează prin baza nr. 2 situată în afara platformei combinatului,, fiind necorespunzător amenajată pentru aceste materii prime, ceea ce îngreunează aprovizionarea sectoarelor și, în plus, producînd cheltuieli suplimentare, cu implicații negative asupra costurilor producției, datorită activității de depozitare și tranzit din baza respectivă. Pentru eliminarea acestui neajuns propunem ca aprovizionarea cu aceste materii prime să se facă direct în depozitele combinatului. Propunerea se justifică și prin faptul că se elimină manipulările suplimentare și pierderile ce se ridică pînă Ia circa 20—25 la sută pentru fiecare transbordare te parte.

Legat de satisfacerea nevoilor eu materii prime se mai ridică problema asigurării cu var metalurgic a oțe- lăriei. Dat fiind faptul că în prezent fabrica de var aparținînd combinatului nu produce Ia parametrii proiectați, ci doar în proporție de 50 la sută din capacitate, se impune in mod necesar urgentarea aprobării studiilor tehnico-economice pentru sectorul refractare și construirea cuptorului rotativ care să asigure necesarul suplimentar de var. Pe baza rezultatelor ce se vor obține în condițiile funcționării cuptorului rotativ, proiectantul urmează să definitiveze soluția optimă privind extinderea fabricii de var. Problema necesită rezolvare cu atît mai mult, cu cît în acest an producția de oțel crește substanțial, iar necesarul de var nu va putea fi satisfăcut de fabrica existentă, implicînd cheltuieli suplimentare in aprovizionarea și transportul varului din afară.Aș propune ca pentru evitarea unor situații de genul celor de mai sus, în viitor și îndeosebi cînd se aplică pentru prima oară un patent sau se proiectează asemenea obiective, acestea să se încerce mai întîi în stații pilot, care să utilizeze materia primă cu care va lucra instalația reală, asigurîndu-se și produc- tivitățile scontate.Cu toate rezultatele pozitive obținute in activitatea noastră, trebuie să arătăm că mai există încă mult loc pentru mai bine. Aceasta depinde însă în mare măsură și de cadrele chemate la înfăptuirea sarcinilor ce ne revin, buni specialiști, dar și buni comuniști și patrioți, hotărîți să muncească pentru obținerea celor mai bune rezultate în activitate. Trebuie să cunoască în același timp legile statului și să le aplice în mod consecvent. In legătură cu aceasta .consider necesar ca fiecare absolvent al oricărui institut sau facultate să fie înarmat și cu cunoașterea legislației țării noastre.De asemenea, aș propune ca timpul de stagiatură să fie ceva mai limitat. întrucît, în urma măsurilor luate de conducerea de partid pentru dotarea cu laboratoare. și' instalații asi- gurînd pregătirea de specialitate a studenților, este posibilă integrarea mai rapidă a acestora in producție.în continuare, vorbitorul, referindu-se ia problemele pregătirii și perfecționării cadrelor, a spus : Ministerele economice. Ministerul Muncii, C.S.P. și Ministerul Educației și în- văț.ămîritului comunică cu foarte mare întârziere plamil de școlarizare aferent întreprinderii. De exemplu, pentru anul 1972 nici pînă în prezent acest plan nu a fost comunicat. Experiența arată că cifra de plan dată de minister este mai mică pînă la 50% din propunerile întreprinderilor. Acest lucru este anacronic, produce foarte multe greutăți .și o încălcare a prevederilor legii nr. 2'1971. Propun ca acest plan să fie comunicat de minister o dată cu olanul de producție pentru a putea fi efectiv discutat în adunarea generală a oamenilor muncii.Deși a trecut aproape un an de la apariția Legii nr. 2 din 1971 nici pînă în prezent Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Invățămînt.ului îi-a’u- elaborat" bri J nomenclator tepajSÎ blican pentru cursurile de poli-cali- ficare care să țină .seama de. faptul că. muncitorii sînt calificați prin diferite forme : cursuri de scurtă durată ; cursuri de specializare postli- ceală ; școli profesionale și de ucenici ; licee de specialitate, deci de faptul că aceștia posedă diferite niveluri de pregătire generală și profesională, fapt pentru > care nu este rațional să fie introduși în cursuri cu același număr de ore de pregătire.Ministerul Muncii nu a elaborat nici pînă în prezent condițiile aferente dreptului de practicare a celei de a doua meserii.O sursă de cadre cu pregătire medie o constituie în prezent pentru C.S.G.. liceul industrial metalurgic. Dacă pe această linie problema pare a fi soluționată, nu același lucru putem spune cu privire lă asigurarea necesarului de cadre cu pregătire superioară și profil siderurgic. De aceea îmi permit să vin cu propunerea. de a se reanaliză posibilitatea înființării Ia Institutul politehnic din Galați a unei facultăți de siderurgie. Propunerea . se justifică pe de o parte prin faptul că viitorii specialiști pot fi pregătiți în directă legătură cu activitatea productivă a combinatului, iar . pe de altă parte prin faptul că există deja o puternică bază materială, care creează cadrul favorabil unei bune. pregătiri a studenților. In plus, existența unei asemenea facultăți și. legat de a- ceasta, a unor cadre didactice cu experiență, ar permite organizarea la C.S.G. a unor cursuri postuniversitare a specialiștilor existenți în combinat.Problemele ridicate in cadrul conferinței, precum și propunerile de îmbunătățire, a activității pe' linia organizării conducerii și planificării economice în cadrul combinatului siderurgic de la Galați sînt un rezultat al dorinței, ferme a colectivului de muncitori, tehnicieni . și ingineri, animați de îndemnul secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul ■ vizitei de lucru in județul Galați, in luna mai 1971, de a nu precupeți nici un efort pentru perfecționarea continuă a activității și îndeplinirea exemplară a mărețelor sarcini ce ne revin în perioada 1971—1975. etapă hotărîtoare pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Permiteți-mi, vă rog, ca, în baza mandatului încredințat de colectivele celor 17 întreprinderi ' care compun Centrala industriei confecțiilor București— a arătat în. cuvîntul său tdv. 
Iosif Steinbach ~să "’«numim din inimă, conducerii partidului, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru . inițierea acestei întâlniri reprezentative a oamenilor muncii din industrie și construcții. Avem ferma convingere că aici, printr-un efort colectiv, prin valorificarea experienței tuturor vom stabili, căi. și mijloace pentru realizarea în mai bune condiții a hotări- rilor Conferinței Naționale și Congresului al X-lea privind îmbunătățirea conducerii, organizării și planificării economiei.Munca noastră,, care se desfășoară într-o perspectivă mai largă, ne-a permis .ca programul • pe acest an să fie integrat intr-o strategie a dezvoltării producției de confecții care îmbrățișează întreaga perioadă a actualului cincinal. Vedem astfel efectele pozitive ale hotărîrilor Conferinței Naționale, de perfecționare a întregului mecanism al planificării. Am

trecut la specializarea producției fabricilor componente, pe baza posibilităților oferite de dotarea tehnică, de sursele de aprovizionare, de posibilitățile de desfacere și, evident, de experiența in muncă i fiecărui colectiv. Concluziile la care am ajuns sint rezultatul unor ahiple studii e- fectuate de grupe de specialiști, muncitori, tehnicieni, ingineri și economiști.Reproiectarea fâecărei'întreprinderi, atît în ceea ce privește organizarea producției, procesele tehnologice, u- tilizarea mai rațională a'spațiilor industriale, extinderea mecaiizării și automatizării, ca și introduierea unor norme unitare de consum la produsele tradiționale, și a un<r sisteme de evidență, și a unei fornularistici simplificate, ne-a permis ă mutăm centrul de greutate, al preccupărilor noastre asupra factorilor de creștere a eficienței economice. Astfl, men- ținîndu-ne la nivelul planiicat al efortului — investiții, spațiu industrial etc. — putem să raportai conducerii partidului angajamenil ferm al întregului oolectiv de a reliza în acest cincinal, pe centrală, < producție suplimentară, față de ireve- derile inițiale, în valoare deT miliarde de lei.Avem certitudinea realizării aestui angajament deoarece el reprțintă rodul efortului de gîndire și d acțiune al tuturor lucrătorilor dii fabricile centralei noastre, care îșivor organiza mai bine activitatea î.n toate compartimentele pentru a țme în valoare întreaga capacitate de muncă, de creație și rezervele rurî de care dispunem.Cunoașteți că, inițial, tn indusîa ușoară unitățile cu statut de centră au fost organizate pe principiul migrării unor întreprinderi cu proțr- ție diferită, eterogenă, formă^r--. \ dovedit necorespunzătoare, ere^ yx alocuri chiar o frină in dezvo^tea, tji diversificarea producției. Pe 1 experienței, a cunoașterii acestor neajunsuri demonstrate de practitâ. conducerea superioară a partidului, personal tovarășul secretar general. Nicolae Ceaușescu, a analizat și dat indicații pentru organizarea centralelor pe criteriul omogenității produselor și a] tehnologiilor de fabricație.In actuala structură, centrala noastră s-a constituit numai de 7 luni și putem afirma că acest cadru organizatoric, ca și noul statut juridic și economico-social oferit de legea nr. 11 din octombrie 1971, permite să abordăm și să rezolvăm mai bine ceea ce este principal : creșterea eficienței întregii noastre activități. Măsurile despre care am vorbit au în vedere folosirea mai rațională a suprafețelor țesăturilor, perfecționarea activității de concepție și creație a produselor, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație. în așa fel incit să putem realiza o producție de valoare mare cu cheltuieli minime.Este limpede că în activitatea productivă. în formele și metodele de conducere s-a produs o schimbare de optică. Am în vedere aici accentul pus pe metodele științifice și pe factorii economici, comparativ cu situația din trecut cînd empirismul și metodele administrative aveau rolul principal.Considerăm, totuși, că tendințe d« centralism excesiv, exprimate tn. tărăgănarea acordări unor competențe sporite oonducerii centralelor, mai persistă, încă, în cadrul ministerului nostru. Activitatea departamentelor mai poartă amprenta muncii unor micro-ministere, forma lor de organizare generînd. după părerea noastră, verigi administrative în plus, ceea ce «ne creează bariere artificiale în activitatea pe care o desfășurăm. Intre departamente și direcțiile generale de sinteză în minister există paralelisme, care duc la raportări și formularistică suplimentare și din această cauză departamentul nu sprijină efectiv activitatea centralei în luarea de măsuri pentru realizarea planului. Activitatea departamentului cumulează în prezent unele din atribuțiile centralelor și altele ale direcțiilor de coordonare și sinteză, concentrind și un număr de cadre de specialiști cu experiență, care ar putea fi utilizate mult mai judicios în activitatea directă a centralelor industriale.Apreciem că este necesară o reexaminare a atribuțiilor și competențelor diferitelor .organisme din minister. pornind nu de la principii abstracte. ci de la cerințele de eficiență economică. După părerea noastră, nu se înțelege suficient că o formulă organizatorică,. oricît de modernă sau nouă ar fi, nu se justifică decit dacă este eficientă. Organizarea trebuie subordonată eficientei și nu invers. Aceasta este valabilă și în activitatea de cercetare și proiectare. Este bine că s-a creat un. institut de creație specializat Ia nivelul ramurii. Varietatea produselor de confecții. încălțăminte, marochinărie impune o corelare., o coordonare a activității de creație. Dar nu este deloc sănătoasă tendința de suprapunere, de tutelare măruntă a muncii de creație desfășurată în centrale și în întreprinderi.De altfel, credem că nu s-a înțeles încă suficient că ministerul, ca și organismele sale, trebuie să se ocupe eu precădere de problemele de concepție, de politica ramurii și nu de tutelare măruntă. Să luăm, bunăoară, problema aceasta mare a corelării și coordonării activității între subramuri. Se știe că Ministerul Industriei Ușoare are sarcini deosebite de export, are de făcut față competiției, concurenței de pe piața internațională și trebuie să lupte cu o serie de îngrădiri, cum sînt condițiile vamale restrictive și contingen- tările excesive. De aceea, asigurarea uhei varietăți de contexturi și culori,-receptivitatea față de nou, calitatea înaltă a producției, mobilitatea față de cerințele pieței și respectarea obligațiilor contractuale asumate constituie elemente de bază pentru extinderea exportului.Or, Ministerul Industriei Ușoare nu a luat încă de la început măsuri eficiente pentru soluționarea acestor cerințe și drept urmare -nici centrala noastră nu a putut realiza planul de export pe anul 1971, in primul rînd, datorită faptului că nu am primit materialele necesare în termen și de bună calitate din partea diferitelor întreprinderi. unii beneficiari externi renun- țind astfel la comenzi.Noi sîntem conștienți că și In munca noastră mai sint multe fisuri, multe minusuri, dar sintem ferm hotărîți să le înlăturăm, să aplicăm cu răspundere măsurile ce vor rezulta din lucrările conferinței, să ne mobilizăm, toate forțele pentru ca toate întreprinderile centralei să fie bine gospodărite, pentru ca mijloacele materiale și umane de care dispunem să fie la maximum utilizata.
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Sărbătoarea naționalăa NepaluluiCORESPONDENȚII „SCÎNTEII** TRANSMIT

al tineretului

Sosirea in Capitală
na-

Centre de sănătatea Ansamblului folcloric
/de stat al R. P. Ungare

pe tractoare

PRAHOVA

George Maco- al ministrului primit pe Ma- Jimetiez Icaza,

pfane, și un 
ziarul 
tipări, 
afișe.

sta- am- res-

„Ga/fex

'GALAȚI

HUNEDOARA

FIPTUL
DIVERSI Erotehnici | eiii din nou I înălțime I -a intîmplat Ia Oradea.

I tipul efettuării unor săpături pitru modernizarea liniei de ce ferată'Oradea-Dej, lucrăto- r au deserperit un depozit sub-
Itran de bombe și proiectile imase di) cel de-al doilea izboi mtndial. Săpăturile au Iist de îidată sistate. La fața icului a sosit o echipă de piro- ehnicierv condusă de ’maiorul IJheorgh/ Marinescu. In urma ucrărilo' efectuate de specialiștii geiiști, aici au fost identificate 47 de bombe explozive Iși alte /ipuri de muniții. A fost o probf de mare curaj și bărbăție. Ețtipa maiorului Gheorghe 
i Marinscu, remarcată și cu pri- I lejul Suitor altor întîmplări similari s-a dovedit a fi, și de a- ceasti dată, la înălțime.

4t)yia djn nopțile trecute, •Sza puru‘ ^'ăvana-Pitești, ospă
tarul Jan Doian a fost acciden
tai rortal de o mașină. De în- 
ditgce a fost descoperit, orga- 
riU de miliție au intrat in a-

Cronica zilei
■ ., \Marți după-amiază, vescu, prim-adjunct afacerilor externe, a ximiliano Edmundo ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Panama în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.

★Atașatul militar, aero și naval al .D. Germane la București, colonelul Horst Beutling, a organizat joi, la sediul ambasadei, o conferință de presă cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a Zilei Armatei Populare Naționale 
a R.D. Germane.

★în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de UNESCO, pe anul 1972, sub auspiciile Comisiei naționale române pentru UNESCO și ale Universității din București, a avut loc. miercuri și joi, o sesiune științifică consacrată împlinirii a 350 de ani de la nașterea lui Mo- liere.Cu acest prilej au vorbit profesorii universitari I. Brăescu, Jean Livescu, O. Gheorghiu, I. Zamfirescu, alte cadre didactice universitare, care au evocat personalitatea marelui scriitor, subliniind valoarea și actualitatea operei sale, larga ei răspîndire și prețuire în țara noastră.
★Ansamblul Operei „Phibada" din R.P.D. Coreeană, care întreprinde un turneu în țara noastră, se află la Iași. Artiștii coreeni vor susține aici mai multe spectacole cu opera „Marea de singe". Inspirată din lupta eroică a poporului coreean. împotriva cotropitorilor străini.Primul spectacol, susținut Ieri seară în fața publicului ieșean, s-a bucurat de un succes deosebit.La spectacol a participat Kang Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene Ia București.

CURIER JUDEȚEAN

„Decada 
propagandei 

agricole"
în satele județului se desfășoară 

„Decada propagandei agricole", 
manifestare amplă care își propune 
să contribuie la generalizarea ex
perienței înaintate in rindurile lu
crătorilor din unitățile agricole. Ac
țiunea a debutat cu o sesiune de 
comunicări științifice, organizată la 
stațiunea agricolă experimentală 
din Goagiu, in care s-au prezentat 
rezultatele unor cercetări privind 
extinderea plantațiilor pomicole si 
ridicarea productivității acestora, 
însoțite de demonstrații practice in 
livezile stațiunii. In același spirit de' 
lucru, la Simeria a fost . organizată 
o consfătuire pe teme de zootehnie.

postav, ale complexului de prelu
crare a lemnului și industriei locale. 
Printre cele mai noi magazine des
chise aici sint cele de prezentare 
a articolelor casnice realizate în 
cooperativele agricole și „magazi
nul elevilor", care reunește obiecte 
executate în cadrul 
școlare tehnico-produdlve. 
cestea, numărul de astfel de 
zine-expoziții care contribuie 
bunătățirea aprovizionării 
lației și asigură un contact 
cu aceasta, sondindu-i preferințele, 
se ridică tn prezent la 28.

COVAȘNA

O propunere... 
sănătoasă

activităților
Cu a- 
mag a- 
la im- 
popu- 
direct

apa
Sfîntu- 

al Oltu- 
de agre-

In cadrul manifestărilor prilejui
te de semicentenarul U.T.C.. la Dej 
s-a inaugurat un club al tineretului. 
El dispune de o sală de manifestări 
de masă, in care vor avea loc con
ferințe. simpozioane, spectacole ar
tistice. seri de dans. Alte încăperi 
sini destinate jocurilor distractive. 
Deschiderea clubului tineretului a 
fost marcată de un frumos program 
cultural-artistic și de un montaj 
literar intitulat ..Vasile Roaită".

Agrement pe
La marginea orașului 

Gheorghe, pe malul sting 
lui, se amenajează un lac 
ment. în centrul pinzei de apă se 
înalță 
uscat 
bluri. 
terasă cu cofetărie și un restaurant. 
Apa lacului va fi mereu reîmpros
pătată cu apa Oltului, printr-o sta
ție de pompare. Pe malul lacului 
vor fi amenajate alei și spații verzi 
și se va construi un debarcader 
pentru bărci.

o insulă care va fi legată de 
cu un pod suspendat pe ca- 
Pe insulă se va construi o

î"

Dentare ob-

code - com- asocia- Din

el și-a pri- rămîne însă eliberat ac- pe nevă mergînd în

Rubrics radoctatâ de i 
Dumltjru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 

ți coresp - ndentii „Scînteii1

acest fapt, pe o altă ar- 
principală a orașului, șo- 

ce duce spre Slatina,' a 
st descoperit grav accidentat 

ext.ilistul Ion Pirvu. Vinovatul 
iind, de asemenea, dispărut, de 
a locul faptei! tn scurt 

timp, autorul primului ac
cident a fost identificat. Era 
Florea Viorea, din Rm. Vilcea. 
Pus in fața probelor oferite de... 
propria-i mașină, lui nu i-a mai 
rămas decit... să-și recunoască 
fapta. Cit despre cel de-al doi
lea, nici el n-a rămas multă 
vreme in anonimat. Dîndu-și 
seama că pînă la urmă tot va fi 
descoperit, inginerul Corneliu 
Stoicescu, din Pitești, s-a pre
zentat singur la miliție in ace
eași noapte. Acum, in ambele 
cazuri, urmează să-și spună cu- 
vîntul instanța de judecată.

Pe platforma Brazi, in imediata 
apropiere a grupului industrial de 
petrochimie, a început construcția 
unei mari și moderne policlinici. 
Noul edificiu va cuprinde secții de 
pediatrie, stomatologie, oftalmolo
gie interne, O-R.L.. laboratoare de 
analize Policlinica se construiește 
din fondurile grupului industrial de 
petrochimie în urma unei propuneri 
făcute in cadrul unei recente adu
nări a oamenilor muncii.

Auîncurcat cisternele!Recent, in stația C.F.R. zii au sosit două cisterne, conținea mestibi] consum, bustibil țiile de neatenție, șeful de tură din gară, a versat însă gararea vagoanelor, îndată după aceasta. Matei Di- nicu, împuternicitul unei asociații de locatari, fără a verifica documentele de însoțire, a scos dintr-o cisternă prin vidanjate 
2 680 litri de ulei și l-a descărcat în rezervorul de combustibil al stației termice. Acum tot a- cest ulei nu mai e bun decit pentru fabricat săpun. Cu toate acestea, paguba nu va putea fi recuperată în întregime. Cine deschide buzunarul pentru... completare ?

Jo! a sosit în Capitală Ansamblul folcloric de stat al Republicii Populare Ungare, condus de Rabai Miklos, artist emerit, laureat al Premiului Kossuth, directorul ansamblului, care întreprinde un turneu în țara noastră, la Invitația Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Ansamblul, înființat în anii puterii populare, are înscrise în repertoriul său atît cunoscute cîntece și dansuri folclorice, cit și piese din creația națională, clasică și contemporană. De-a lungul anilor, spectacolele sale au fost admirate de milioane de spectatori, din țară și de peste hotare, succesele sale fiin<^.,răsplătire,,și prin numeroase premii internaționale.Ansamblul folcloric de stat al R.P. Ungare va prezenta mai multe spectacole la București și Cluj.

Pentru schimbul 
al doilea

Clopotul" 
în casă nouă

Ziarul județean „Clopotul"-Botoșani este tipărit intr-o nouă tipo
grafie, realizindu-se astfel un mai 
vechi deziderat al localnicilor. Noua 
unitate tipografică este înzestrată 
cu utilaje moderne : o rotativă care 
poate tipări un ziar in patru culori 
și 16 pagini, secții de stereotipie, 
paginație, zețărie, mașini 
mașini de matrițat. precum 
corn administrativ. Pe lingă 
„Clopotul" aici se vor putea 
în bune condiții grafice, 
pliante, broșuri, cărți.

25 000 litri de ulei pentru cooperația iar ceala.ltă lichid pentru locatari din oraș.Constantin Drăgulin. in-

Melc unic în lumeîn bazinul superior al rîului 
Bistrița, în depresiunea Colibi- 
ței (Biștrița-Năsăud), la o alti
tudine de 1 200 metri și-a găsit 
casă o specie de melci unică in 
lume. Cunoscută sub numele 
de Radix peregra melanopsi- 
formis, specia de melci a fost 
descoperită în zona respectivă 
in anul 1942. De atunci și pînă 
acum, din cite se pare, acest 
melc nu a mai fost găsit nică
ieri in lume. Raritatea acestei 
specii este, credem, un argu
ment pe care forurile în drept 
ar putea să-l ia in considerare 
pentru ocrotirea sa ca monu
ment al naturii.Un bilet

Văzînd că vecinii lui cîștigă bani frumoși de pe urma valorificării animalelor către stat. Ion Costin din Horgești (Bacău), s-a gîndit că n-ar fi rău să încheie și el un contract cu întreprinderea județeană de industria cărnii. S-a dus mai întîi la primărie, unde a solicitat un bilet de proprietate pentru un vițel, și apoi la întreprindere, unde a Încheiat contractul și a încasat avansul Foarte curind după aceasta a solicitat primăriei alte trei bilete de proprietate : pentru încă un vițel și doi porci. Pe baza lor. a încheiat din nou contracte și a încasat banii. Văzind că afacerea îi merge de minune, după același sistem a contractat cu IPVILF Bacău o cantitate de 800 kg de prune și 600 kg de nuci. Cînd a sosit insă ziua scadenței. ia marfa de unde nu-i 1 Pentru înșelătorie, mit răsplata Cum cu cei care i-au tele de proprietate zute ? Pentru că.ritmul acesta, I.C, ar fi fost în stare să le ceară, la un moment dat, și bilet de proprietate tru Luna de pe cer. Și ne-am ti mirat să nu-1 fi ținui I

A apărut nr. 2/1972

al revistei

TÎNÂRUL LENINIST"

Pentru satisfacerea într-o măsură 
tot mai mare a cerințelor sporite 
ale populației, la Galați a fost des
chis un magazin al întreprinderii 
industriale de stat „Textila", pentru 
prezentare și desfacere. Magazinul 
este aprovizionat cu un bogat sortiy 
ment de țesături, confecții și trico
taje din bumbac, lină și fire sinte
tice. „Galtex" — cum este intitulat 
noul magazin — a atras din primele 
zile un mare număr de cumpără
tori.

întreprinderea 
rea agriculturii 
pe lingă cele 16 
agricole cursuri 
cooperatori care 
ducerea tractoarelor și mașinilor a- 
gricole. Aceste cursuri sint frecven
tate de aproape 1 200 săteni. Lec
țiile predate de ingineri și maiștri, 
însoțite de aplicații practice, vor 
permite cursanților să mînuiască 
tractoarele și utilajele agricole, mai 
ales -in schimbul al'doilea.v

pentru mecaniza- 
Buzău a organizat 
stațiuni de mașini 
destinate țăranilor 
vor să învețe con-

în comuna Vinători. județul 
Neamț, a fost inaugurat noul dis
pensar medical construcție realiza
tă in mare parte prin contribuția in 
muncă și bănească a locuitorilor. El 
dispune de cabinete de consultații, 
săli de tratamente, punct farma
ceutic. Noul edificiu se adaugă 
altor trei dispensare medicale con
struite în ultima vreme în comu
nele Oniceni. Borlești și Dămuc si 
marchează încheierea acțiunii de 
asigurare a fiecărei circumscripții 
sanitare sătești din iudei cu localuri 
corespunzătoare

Astăzi este sărbătoarea națională a Nepalului. Se împlinesc 21 de ani de la răsturnarea regimului dictatorial și retrograd al dinastiei Rana, care, cu ajutorul colonialiștilor, a menținut țara timp de peste un secol în înapoiere economică și socială. La 18 februarie 1951, o puternică mi’care populară a pus capăt acestei situații, deschizând o etapă înnoitoare în istoria milenară a țării pe teritoriul căreia se află cel mai înalt pisc de pe glob — Everest.In răstimpul scurs de atunci, eforturile poporului nepalez s-au concentrat în vederea înaintării țării pe calea progresului. Printre obiectivele urmărite se află. în primul rînd. dezvoltarea agriculturii, imoulsiona- tă de reforma agrară din 1961—1962. Totodată, alături de micile ateliere meșteșugărești de produs hîrtie, unde se lucrează încă manual, au a- părut importante obiective industriale ca, de pildă, complexul de la Baluju, din nord-vestul Katmandu- ului, capitala țării, sau cel de la

Lalitpura. In urmă cu cîțiva ani, în sudul capitalei a fost construită prima universitate a țării. Eforturi considerabile se depun pentru dezvoltarea de căi de comunicații.Pe plan extern, Nepalul promovează o politică de nealiniere și neangajare, conducîndu-se după considerentul exprimat astfel de ministrul de externe al țării: „Indiferent de mărime, mari, mici sau mijlocii, țările lumii au toate a- ceeași responsabilitate în fața omenirii, a ansamblului celorlalte țiuni“.între România șl Nepal s-au bilit și se dezvoltă, în interesul belor popoare, relații bazate pepectare.a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în afacerile interne și avantajului reciproc.Cu prilejul sărbătorii naționale, ponorul român urează poporului nepalez prosperitate și pace.în fotografie î vedere din Katmandu. capitala țării.
■i

cBACĂU

Magazine-expozifii
Alături de magazinele de prezen

tare și desfacere ale l.A.S. șt aso
ciației intercooperatlste „Țărăncu
ța". in Bacău funcționează unități 
ale fabricilor de încălțăminte si

Casa memorială 
a lui Moș Ion Roată
„înconjurat cu stimă și respect de

săteni, de feciori și strănepoți, Moș 
Ion Roată și-a trăit ultimii ani pe 
dealul Lărguță, in satul Gura-Văii: 
A.nii au trecut... Dar numele se păs
trează în sat, purtat cu1 cinste și : 
mindrie de 56 de urmași:'Cel măi 
în virstă, pe nume tot Ion Roată, 
are acum 69 de ani- Din cind în 
cînd, tineri și vîrstnici, urmașii lui 
Moș Ion Roată, coboară dealul în 
comuna Cîmpuri, la casa în care 
a trăit mai bine de jumătate de 
veac bătrinul intrat în leqendă. In 
semn de omagiu, in memoria Stră
moșului. ei îngrijesc grădina și casa 
veche, transformată in casă memo
rială.

Omagiu fruntașilor
Salo. Teatrului Național din Cra- ( 

iova a găzduit o manifestare artis.- 
tică. deosebită.. Ansamblul folcloric 
„Mugurelul** al uzinelor „Electro- 1 
putere11 a prezentat un spectacol în 
cinstea fruntașilor in producție și 
a membrilor familiilor lor. Inedit 
este faptul că spectacolul a fost 
transmis in direct de către studioul 
de radio Craiova, fiind astfel audiat 
și de tovarășii de muncă ai artiști
lor amatori, care n-au mai avut 
norocul nici la ..un bilet in plus".
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FOTBAL — Ieri, la Salonic
- ' ~ ț

ț t V

ECHIPA REPREZENTATIVĂ - P.
ț 1 ............................... ..

A. 0. K. 3-3 î
9.00 Deschiderea emisiunii de dl-SALONIC (prin telefon de la Valentin Păunescu). — Aici lotul nostru de fotbal a susținut miercuri cel de-al treilea joc din turneul de pregătire pe care-1 face : P.A.O.K. Timnul— soare. 3—3 (2—1) cua fost splendid cald, ca la sfîrșitul lunii aorilie la noi. teren acceptabil, dar atmosfera, tensiunea jocului n-au deoășit valorile unei partide de la mijlocul săptămînii. între două duminici cu meciuri oficiale. Felul în care au înțeles să joace cele două echipe in această întîlnire. dar mai ales fotbaliștii noștri, a fost elementul determinant pentru meciului, rile lui. noastre a din cauză cum se șție. o formație de miiloc în fotbalul elen, pe locul al șaselea în

fizionomia pentru realizările și lipsu- Partea de vină a echipei fost indiscutabil mai mare, că PA.OK. este, așa dună
HOCHEI

In „Cupa Federației11 
seleeționabilii 

iisi-și găsesc cadențaEchipa noastră de hochei, care are în vedere participarea la Întrecerile grupei B a campionatului mondial, programate nu peste multă vreme, se comportă in continuare slab in competiția internațională „Cupa Federației". Deși aseară în fata echipei secunde a Bucureștiului a cîști- gat. scorul final, scorurile reprizelor a doua și a treia (ce să mai vorbim de jocul în sine 1 ?) subliniază, fără discuție, serioasa (și prelungita) e- clipsă de formă a Iotului reprezentativ Aseară iocul a început intr-adevăr încurajator pentru cei ce așteaptă — public și specialiști — un reviriment din partea hocheiștilor tricolori . la prima pauză conduceau cu 3—0. în repriza secundă însă. 0—0. iar în cea de-a treia ' 0—2. O victorie (dacă aceasta noate fi numită victorie 1) la limită • 3—2...în partida a doua a cuolaiului de Ieri, echina Dvnamo Berlin a întrecut detașat oe Gornik Katowice : 9—3 (6—0 : 1—1 : 2—2). berlinezii devenind astfel orincipalii favoriti la cv^rirea trofeului.Pentru astăzi tot pe patinoarul acnnerit ..23 Aumist". sint prevăzute partidele ■ Dvnamo Berlin — București B fora 1630) și Budapesta — Gornik Katowice (ora 18.30).

clasamentul primei ligi de aici (Dinamo a învins-o la București cu 5—0).In ce a constat vina jucătorilor noștri ? Iată caracterizările făcute, pe compartimente, de însuși antrenorul Angelo Niculescu : „Atacul. înce- pind cu Iordănescu și terminind cu Dumltrache. a fost inoportun. Inactiv : mijlocașii. mult sub cota lor normală de randament : Dumitru, neinspirat. Radu Nunweiller. neclar în joc — ambii surprinși și dominați de adversar : fundașii de margine. Crețu și Deieanu. nedeciși în intervenții Săf.măreanu II rudimentar în rezolvarea problemelor puse fle joc" P A O.K nu ne-a înscris decit un singur gol din acțiune Aslanidis. minutul 73. la o greșeală individuală a lui Sătmărea- nu II. celelalte goluri fiind înscrise de Deieanu (minutul 20. autogol gratuit) și Paridis (minutul 57. din lovitură de la 11 metri, sancțiune dictată fără motiv de arbitrul Kato- ras) Golurile noastre au fost marcate de Lunescu (minutul 18). Luces- cu (minutul 27) si Dumltrache (minutul 88 prin lovitură de la 11 metri, decizie luată de arbitru cu aceeași ușurință ca și la penaltiul acordat gazdelor).Echipa reprezentativă a prezentat la Saionic următoarea formație : Adamache — Crețu. Luoescu. Sătmă- reanu IT. Deieanu — Dumitru (Anca) Nunweiller VI — Luce.scu. Dem- brovski (Dobrin din minutul Dumltrache. IordănescuUltima partidă a turneului se desfășura miercurea viitoare (23 bruarie) Ia Voios.
46)va fe-

În cîteva rînduri
TENIS. • ționale pe teren au continuat la nul surprizelor. Andres Gimeno. lui turneu de la învins cu 6—0. 6—4. de pakistanezul Haroon Rahim, tar chilianul Jaime Fillol l-a eliminat cu 6—2. 6—3. pe iugoslavul Zeliko Franuiovici. Cei doi ...capi de serie" — Ilie Năstase și americanul Stan Smith — au obținut victorii ■ Năstase l-a întrecut cu 6—3. 6—4 pe Alex Olmedo (Peru), iar Smith cu 7—6. Solomon (S.U A.)
ȘAH. — Meciul dispută Ia Saraievo. tel? României și Iugoslaviei a continuat cu disputarea partidelor din runda a 3-a Scorul este acum 10—9 (5 partide întrerupte) in favoarea echipei României.

— Campionatele interna- acoperit ale S U.A Salisbury, sub sem- Astfei. spaniolul ciștigătorul recentu- Los Angeles, a fost

6—1 pe Haroldde șah care se între selectiona-

Sărbătoarea naționalăa GambieiAstăzi, 18 februarie, popdruT ■Gambiei . sărbătorește 7 ani-..de. la proclamarea, independenței țării.Situată în partea de vest a Africii. de-a lungul fluviului cu același nume, dispunind de soluri fertile. Gambia se prezintă călătorului ca o uriașă plantație de arahide — principalul produs de export al e- conomiei țării.în străduința sa de a lichida moștenirea grea a secularei dominații a colonialismului, guvernul de la Bathurst a adoptat și Înfăptuiește

planuri de dezvoltare economică a țării care,,,printre altele, prevăd extinderea „suprafețelor .cultivate cțl culturi cerealiere, dezvoltarea sectorului zootehnic, a industriei de prelucrare a peștelui, a industriei turismului, precum și ridicarea nivelului general de trai lației.De ziua independenței gambian. poporul românsează cele mai bune urări de progres și prosperitate.
al popu-poporului îi adre-
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mineață. TELEX.
Mai aveți o întrebare 2 Ce 
știm astăzi despre microuni- 
versul vieții ?
Muzică populară cu Aneta 
Stan, Florlca Ungur, Elena 
Macarle și Tiberiu Cela.

10.00 Curs de limba germană (lec
ția a III-a).
Film serial : Sebastian și se
cretul epavei. Episodul „Dom
nișoara Sophie Virginie".
Portretul unui regizor — pro
ducție a studiourilor de tele
viziune poloneze.
Pagini de umor : „Charlie 
Chaplin" (reluare). 
Telejurnal.
Teleșcoală • Domeniu! de 
studiu al economiei politice. 
Modul de producție și legea 
economică Prezintă prof, 
unlv. N. N. Constantlnescu. 
Transmisiune din cabinetul de 
economie politică al Acade
miei de studii economice 
• Biologie — (clasele liceale). 
Celula (II). Infrastructura. 
Prezintă prof. dr. doc. Mircea 
Ionescu-Varo.
Deschiderea 
după-amiază. 
Prietenii Iul 
siune pentru 
Momente ale 
românești : 
dans" Emisiune de 
Sbârcea 
Pentru sănătatea dv. 
rea copilului poate fl stimu
lată ? Invitatul emisiunii — 
con(. dr Doru ioanițlu.
Recomandări din programul 
serii
Stop-Cadru. Conferința pe 
tară a cadrelor de conducere 
din întreprinderi și centrale 
Industriale șl de construcții 
Tragerea Loto.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici Aventurile 
Pehailk 
Teleiurnal.
Cronica politică Internă 
Eugen Mândrie.
Film artistic : ..Intre cer 
Iad" Regla : Richard 
scher Cu : Robert 
Terry Moore.
Crowford 
Drumuri în Istorie, 
nul gîndltorulul de Ia 
mangia (I). Consultant : prof, 
dr doc Dumitru Herciu.
Rovlsta literară TV Persona
jul literar, o călătorie spre 
contemporani.
..24 de ore"/
Din țările socialiste. R. P 
Uneară : Gvrir - orașuj con- 
strucfiilor de 
tal filmat de 
Lepădatu

9.05

9,45

10,30

10,55

11,15

12,00
15.30

17.30

17.35

18,00

18,20

18,35

18,40

19.10
19.20

19.30
20.00

20,15

21,50

22,05

20.00

emisiuni! de

Așchiuță. Emt- 
ce1 mici, 
muzicii 
„Primii

PROGRAMUL

ușoare 
pași de 
George

Crește-

Iul

de

Și 
Flei- 

Wagner. 
Broderick

Sub sem-
Ha-

mașini. Renor- 
t. Ciuchl si "

ÎI

Seară de teatru : Napoleon 
era fată Prelucrare șl reels 
— Sică Alexanrtreseu tnter-

pretează un colectiv 
trului dramatic din 
Tn distribuție : E. 
Brașoveanu. Virginia 
Paul Lavric, Mihaela Murgu, 
Flavius Constantinescu. Boris 
Gavlițchl, Sidonia Lazâr, Ni- 
colae Albani, Geta Grapă, 
Aurora Crăciun. Scenografia : 
Mihai Tofan.
Viața economică a Capitalei. 
Agenda.
întîlnire cu opereta. Pagini 
celebre din operetele : „Iubite 
Augustin** de Leo Pali, 
„.Doamna Luna** de Paul Lin
ke și „Modă și dragoste*’ de 
Gerd Natschinski.

32,25 Dansuri și cîntece din R. P. 
Ungară.

al Tea- 
Brașov. 

Mlhăilă- 
Marcu,

DRU-

DRU-

zile :

i n e a
• Puterea șl adevărul (ambele
serii) : PATRIA - 10; 16; 19,45,
EXCELSIOR - 9; 12.30: 16: 19.30.
• Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte : GRIVIȚA - 9; 11.15;

20,30. VOLGA15.45: 18.15:
- 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20.15. CEN
TRAL - 9.15: 11.30: 13.45: 16: 18.15; 
20.30,
• Facerea lumii : VOLGA — 9.
a Poveste de dragoste : CAPITOL 

' 11.30: 13.45: 16: 18.30: 21.
9: 11.15;

13.30:

- 9:
a Osceola : FESTIVAL
13.311: 16: 18.30: 21
a Locotenent Bullitt :
- 9: 11.15: 13.30: 15,45:

8.30:

FAVORIT 
. 18.15: 20.30.

LUCEAFĂRUL - 8,30: 11: 13.30;
16; 18.30: 21, BUCUREȘTI - 8.30: 
11; 13.30: 16: 18.30: 21.

Fuga ; FLAMURA - 11; 16:
19.30.
• Ultimul războinic : SCALA — 
9; 11.15: 13.30: 16: 18,30: 21. FE
ROVIAR - 8.45: 11; 13,30: 16;
18.30: 20,45. MELODIA - 9: 11.15; 
13.30: 16: 18.30; 20.45.
A Farmecul ținuturilor sălbatice : 
FLOREASCA - 15.30: 18: 20.15.
A Hugo și Josefina : LUMINA - 
9—19.30 în continuare.
a Program de desene animate 
pentru copii ; DOINA — 10.

B. D. la munte și ta mare : 
DO'NA - 11.30: 13.45: 16: 18.15:
20.30
a Love Story : VICTORIA - 9:
I. 1,15; 13.30: 16; 18.30: 20.45. MIO
RIȚA - 9: 11,15: 13.30: 15.45; 18;
20.30, BTJCEGI - 10: 12: 15.45: 18: 
20.15.
© Decolarea : ÎNFRĂȚIREA TN- 
TRF POPOARE - 15.30: 17.45: 20

Mirii anului II : TOMTS — 9:
II. 15: 13.30: 15.45: 18.15- 20.30. ARTA
— 15.30: 18: 20.15
« Vară și fum - 9.45: 12: 14.15. 
Indiferenții - 16.30; 18.45. A trăi 
pentru a trăi - 21 : CINEMATE
CA /sala Union)
A Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
BU'^E^TT - 15.30- 18: 20.15
© Waterloo : POPULAR 
19. RAHOVA 
e O duminică oierdutâ : 
GREȘUL - 16- 18: 20 
e Aventuri în Ontario: GLORIA
- 9: 11.15: 13.30: 16; 18.15: 20.30.
MODERN - 9: 11.15: 13-30: 16:
18 15: 20.30

15.30:
15.30: 19

PRO-

• Trenul : LIRA — 15,30: 18: 20,15, 
VITAN - 15.30: 18: 20.15.
• Livada din stepă : FERENTARI
— 15.30: 17.45: 20.
• Tick... Tick... Tick... : FLACĂ
RA - 15.30; 17,45: 20.
a Mihail Strogoff : COSMOS — 
15.30: 18: 20.15.
• La patru past de Infinit :
MUL SARD - 9: 15.
• Copacii mor in picioare :
MUL SĂRII - 17.45: 20. 
a Anna celor o mie de 
PACEA - t5.45: 19.
n Neînfricatul Gyula, vara și Iar
na : LAROMET - 15,30: 17,30; 19,30.
• Articolul 420 t UNIREA - 11; 
15.30: 19
e, Cea mal frumoasă soție : AU
RORA - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15.
a Floarea de cactus : CRINGAȘI
— 15.30: 18: 20.15.
a Un amanet ciudat — 9—18,30 în 
continuare : Program de filme do
cumentare - 20.15 : TIMPURI NOI. 
a O floare și doi grădinari : G1U- 
LEST1 - 11: 15.30: 19.
• Marele premiu : MOȘILOR — 
15,30: 19.
• Castanele sint bune : VIITORUL 
15.45: 18: 20,15.
• Vagabondul : MUNCA — 10.30; 
15,30; 19.

o Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Paul 
Popescu ~ 20
a Opera Română : Nunta în Car- 
pați ; Nastasia — 19,30.
• Teatrul de operetă : 
Londrei — 19,30.
a Teatrul Național „I. 
giale“ (sala Comedia) : 
Lear — 20.30;
nu-ți faci 
a Teatrul 
generai - 
a Teatrul 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Transplantarea inimii
necunoscute — 20: (sala din str. 
Alex. Sahia) : Vicarul - 20.
© Teatrul Mic : Balul absolven
ților — 19.30
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30; 
(sala Studio) : Sora cea mare — 
premieră — 20
• Teatrul Giulești : Nunta lui Fi
garo - 19.30
a Teatrul „Ion Creangă** : Snoa
ve cu măști - 16.
© Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Bu AH - 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Si femeile joacă fotbal — 
19,30
e Teatrul de revistă 
„Ion Vasilescu*’ : Cind 
tac X 19.30
• Ansamblul artistic 
română*' : Concert 
populară românească
• Circul Globus : ’72 circ ’72 
19,30.

Soarele

L. Cara-
Rpffplp

(sala Studio) : Să 
prăvălie cu scară — 20. 
de Comedie : Interesul 

20
„Lucia Sturdza Bulan-

șl comedie 
revolverele

„Rapsodla 
de muzică 
- 19.30.
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și energetic
Cerna -Motru-Tismana
(Urmare din pag. I)particularitățile care decurg din specificul zonei geografice, ca și prin răspîndirea lucrărilor în trei județe (Caraș-Severin, Gorj și Dolj), Complexul hidrotehnic și energetic Cerna—Motru-Tismana se aseamănă foarte mult cu sistemul hidroenergetic Lotru.Dată fiind utilitatea multiplă a debitelor suplimentare de apă furnizate de Complexul hidrotehnic și energetic Cerna—Motru-Tismana. investițiile vor fi făcute cu participarea tuturor beneficiarilor principali. Se creează astfel condiții pentru punerea în funcțiune a termocentralei electrice Rovinari, a unei noi termocentrale pe lignit in zonă, satisfacerea necesarului de apă a extinderilor unor întreprinderi, ca și pentru irigarea a 28 000 hectare de terenuri agricole. în sfîrșit. intrucît se vor realiza o serie de drumuri modernizate. întreaga zonă, de o deosebită frumusețe: va putea intra în circuitul turistic, sporind astfel renu- mele și interesul pentru străvechea stațiune balneo-climaterică Băile Herculane.în fața constructorilor hidroener- geticieni din țara noastră stă, așadar, un nou și important examen. Alături de amenajarea în perspectivă a fiului Olt și a rîului Sebeș, realizarea Complexului Cerna—Motru-Tismana marchează începutul unui nou și deosebit de amplu program de lucrări complexe de amenajări hidrotehnice și hidroenergetice.vremea

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 februarie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească, mai ales la 
începutul Intervalului, cînd șl cerul va 
fl variabil, apoi cerul se va înnora 
treptat, incepînd din vestul țării și se 
vor semnata ploi locale. Vint slab, pînă 
la potrivit, predomintnd din sectorul 
sudic. Temperaturile mlntme vor ti cu
prinse intre —3 șl 7 grade. Iar maxi
mele Intre 4 șl 14 grade, izolat mal ridi
cate in sud. Ceata locală, mai ales seara 
și dimineața In București i Vremea va 
continua să se încălzească, mai ales la 
tnceputul Intervalului, cînd cerul va 
ti văriabll, apoi cerul va prezenta !n- 
norări mal accentuate șl va ti posibil 
să plouă. Vînt slab pînă la potrivit, 
predomlnind din sectorul nordic. Tem
peratura va continua să crească ușor. 
Ceață mal ales dimineața și seara.



viața internațională
Opinii^ în favoarea 

conyocăru conferințe^

pentru securitate în Europa

PRAGA 17. — Corespondentul Ă- gerpres, C. Prisăcaru, transmite : Postul de radio cehoslovac „HVEZ- DA“ a difuzat răspunsurile primite în cadrul unei anchete internaționale referitoare la pacea și securitatea pe oontinentuT european.Jacques Duclos, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. francez, a arătat : „Ne pronunțăm cu hotărîre pentru convocarea conferinței europene privind securitatea și colaborarea, ca mod de a crea în Europa o situație favorabilă menținerii păcii și dezvoltării colaborării între toate popoarele europene. Este adevărat că această conferință trebuie bine pregătită, dar aceasta nu înseamnă că grija pentru pregătirea ei trebuie să constituie un motiv de continuă amînare. în ce privește rezultatele conferinței, ne-am putea aștepta la recunoașterea inviolabilității frontierelor europene și la confirmarea politicii pașnice de înțelegere și colaborare între state1*.Directorul Centrului polonez pentru promovarea relațiilor, intre Est și Vest, Janusz Koloczinski, a arătat că crearea unui sistem de securitate europeană, care să ofere popoarelor cele mai durabile garanții în vederea dezvoltării relațiilor în spiritul coexistenței pașnice pe continentul nostru, impune acțiuni concrete. ,.Nu ne putem aștepta la o rezolvare atit timp cît rămînem în sfera cuvintelor**, a subliniat el, menționind că o astfel de acțiune concretă urmează să fie conferința general-europeană.„Este necesar să se facă totul pentru a se prcîntîmpina un nou război și aceasta va fi posibil numai dacă vor fi concepute noi relații intre țările europene**, a arătat canonicul belgian Raymond Goor. „O serie întreagă de probleme actuale pot fi rezolvate numai prin colaborarea tuturor oamenilor. Este necesar ca opinia publică să-și dea seama de rolul eare îi revine pentru a contribui la realizarea acestei colaborări și apropieri reciproce. Consider că reuniunea pe care am hotărit s-o convocam

la Bruxelles, la Începutul lunii iunie. 1972, va reprezenta, intr-adevăr, un moment important. în lume au loc actualmente schimbări profunde. Ele trebuie folosite în interesul păcii Și securității'*.„Reuniunea internațională a tineretului pentru securitate și colaborare în Europa, care a avut loc in decembrie anul trecut, la Florența, s-a declarat în favoarea convocării cît mai curînd posibil a conferinței pentru securitatea europeană**, a arătat Giorgio Miliardi, reprezentant al organizației de tineret a Partidului Socialist Italian al Unității Proletare. Așteptăm ea această conferință să contribuie în mod hotărîtor Ia rezolvarea problemelor care ne preocupă și pe noi, tinerii, in cel mai înalt grad", a relevat Miliardi.
★HELSINKI 17 (Agerpres).— Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei a anunțat că la Helsinki a avut loc o convorbire între R. Tetterman, secretar de stat la M.A.E. al Finlandei, și ambasadorul Franței la Helsinki, Gerard Andre. în cursul convorbirii au fost discutate probleme legate de ținerea consultărilor multilaterale în vederea pregătirii conferinței general-europene pentru problemele securității și colaborării.
★BONN 17 (Agerpres). — „în Europa silit create premisele pentru transformarea continentului într-o zonă a păcii trainice, a colaborării rodnice intre state suverane și egale in drepturi, intr-un factor al stabilității șî înțelegerii în lumea întreagă**, scrie, intr-un comentariu, ziarul vest-german „Unsere Zeit", organ al P.C. German. Realizarea acestui țel, continuă ziarul, reclamă elaborarea unor măsuri practice în vederea slăbirii, in continuare, a încordării, pentru crearea unui sistem de securitate europeană.„Unsere Zeit" se pronunță, în context, pentru convocarea cît mai grabnică a conferinței paneuropene în problemele securității și colaborării.

„Acordul anglo-rhodesian legiferează 
declarația unilaterală de independență"

DECLARA PREȘEDINTELE CONSILIULUI NAȚIONAL AFRICAN
LA ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI

DE SECURITATENEW YORK 17 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U., întrunit miercuri în ședință extraordinară pentru a examina situația din Rho-
Protestul delegațiilor G.R.P. 

al Republicii Vietnamului 
de Sud si R. 0. Vietnam 5
la conferința de la ParisPARIS 17 (Agerpres). — Reprezentanții delegațiilor G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud și R.D. Vietnam la conferința cvadripartită de la Paris au protestat împotriva întreruperii lucrărilor conferinței și anulării ședinței din 17 februarie de către reprezentanții S.U.A. și ai Sai- gonului. Ei au apreciat că acestea „reprezintă o nouă manevră pe calea sabotării conferinței de la Paris*'.

Guvernul R. S. Cehoslovace 
î§i reafirmă solidaritatea 

cu lupta popoarelor 
din IndochinaPRAGA 17 (Agerpres). — Guyernul R.S. Cehoslovace își exprimă sprijinul față de pozițiile guvernului R.D. Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud Și reafirmă poziția sa de solidaritate cu lupta popoarelor din Indochina pentru libertate și independență — se arată într-o declarație dată publicității de agenția C.T.K.

Sesiunea Comisiei 
pentru condiția femeiiGENEVA 17 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările celei de-a 24-a sesiuni a Comisiei pentru condiția femeii. în cadrul dezbaterilor pe marginea punctului intitulat „Instrumente internaționale și norme naționale privind condiția femeii", a luat cuvîntul reprezentanta României, Florica Paula Andrei, membră în Comitetul executiv al Consiliului Național al Femeilor. După ce a evidențiat o serie de succese obținute în lumea întreagă pe linia acordării de drepturi politice femeilor, delegata română a relevat necesitatea concordanței statutului juridic al femeii cu statutul social, precum și necesitatea creării unor condiții efective care să ducă ta îmbunătățirea situației femeii in societate.Subliniind deplina egalitate în drepturi de care se bucură femeile în țara noastră, Florica Paula Andrei a relatat despre eficiența măsurilor adoptate de partidul și guvernul român pentru creșterea rolului femeilor în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA

Vizita în Austria a ministrului 
de externe ai României

• PRIMIREA IA CANCELARUL KREISKY • DEJUN OFERIT 
ÎN CINSTEA OASPETELUI ROMAN • ÎNTREVEDEREA CU PRE

ȘEDINTELE PARLAMENTULUIVIENA 17 — Corespondentul nostru, P. Stăncescu, transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănes- cu, a fost primit, joi la amiază, de cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky. în cursul întrevederii, care a decurs într-o atmosferă cordială, au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale, subliniindu-se rezultatele pozitive obținute în ultimii ani, precum și perspectivele favorabile intensificării în viitor a cooperării româno-austriece. pe multiple planuri. S-a procedat, de asemenea, la un schimb de vederi în probleme internaționale de interes comun, expri- mindu-se satisfacția reciprocă pentru existența a numeroase puncte de vedere identice, sau apropiate. Cu acest prilej, Corneliu Mănescu a transmis cancelarului federal, Bruno Kreisky, invitația guvernului român de a face o vizită oficială în Republica Socialistă România, împreună cu soția. Cancelarul Kreisky a acceptat cu plăcere această invitație, urmînd ca data vizitei să fie. stabilită pe cale diplomatică,In continuare, cancelarul a oferit, ir. saloanele Cancelariei federale, un dejun in cinstea ministrului afacerilor externe al României, la care au participat Anton Benya, președintele parlamentului austriac, Rudolf Hauser, vicecancelar, Rudolf Kirchschlae- ger, ministrul de externe, Josef Stari- bacher, ministrul comerțului, industriei și meșteșugurilor, Otto Rosch, ministru de interne, Josef Moser, ministrul construcțiilor, Oskar Weihs, ministrul agriculturii, Karf Lutgen- dorf, ministrul apărării, Stephan Koren, președintele Grupului parlamentar al Partidului Populist, Maier Gunthof, președintele Uniunii industriașilor austrieci, Rudolf Sallinger, președintele Camerei federale de comerț și industrie, E- duard Tschop. ambasadorul Austriei la București. Au fost prezenți, de asemenea, Vasile Gliga, adjunct al ministrului de externe. Dumitru Ani- noiu. ambasadorul României la Vie- na. D. Mihail, director a.i. în Ministerul Afacerilor Externe.în toastul rostit la dejun, cancelarul Kreisky a menționat cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor dintre Austria și România, apreciind

ca un factor de o deosebită importanță pentru dezvoltarea acestor relații vizita președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, în Austria. Cancelarul a exprimat hotărîrea guvernului austriac de a aprofunda legăturile cu țara noastră în toate domeniile. Ras- punzînd, ministrul român a relevat cursul pozitiv al relațiilor bilaterale și a subliniat că aceste raporturi constituie un exemplu de colaborare între state cu orinduiri sociale diferite.In după-amiaza aceleiași zile, ministrul . român a fost primit de președintele parlamentului austriac, Anton Benya, împreună cu un numeros grup de deputați ai celor trei partide reprezentate în forul legislativ. A avut loc o discuție privind problemele europene, îndeosebi cele referitoare la conferința pentru securitate și colaborare. Tovarășul Corneliu Mănescu a evidențiat faptul că parlamentele celor două țări și-au adus, de asemenea, o contribuție însemnată la dezvoltarea relațiilor româno-austriece. Anton Benya a mulțumit oaspetelui român pentru explicațiile referitoare la concepția țării noastre în problemele asigurării păcii și securității în Europa. El a asigurat, totodată, pe ministrul român că parlamentul austriac va promova, în continuare, colaborarea fructuoasă cu Marea Adunare Națională a României. La această primire au participat ministrul de externe Rudolf Kirchschlaeger și Eduard Tschop, ambasadorul Austriei la București.Seara, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a oferit. în saloanele ambasadei române la Viena. o recepție in cinstea ministrului afacerilor externe al Austriei. Rudolf Kirchschlaeger.Au participat Kar] Luetkendorf. ministrul apărării, Alfred Maleta. al doilea președinte al Parlamentului. Bruno Pittermann, președintele Internaționalei socialiste, fost vicecancelar al Austriei, Franz Muhri. președintele Partidului Comunist din Austria. Sievard Eklund, directorul A.I.E.A., șefi ai misiunilor diplomatice acreditate la Viena.

Președintele S.U.A., 
R. Nixon, a plecat 

spre PekinWASHINGTON 17 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Richard Nixon, a părăsit, joi 17 februarie, Washingtonul, plecind spre Pekin,, unde va efectua o vizită la invitația guvernului R. P. Chineze. Avionul prezidențial va face escale in Hawaii (18 februarie) și Guam (20 februarie), de unde, la 21 februarie, va pleca spre Pekin, unde va ajunge în aceeași zi. Președintele Nixon este însoțit de secretarul de stat William Rogers, consilierul prezidențial Henry Kissinger și alte persoane oficiale.
CHILE

Plenara C.C. alP.C. din CehoslovaciaPRAGA 17 (Agerpres). — Joi s-a deschis la Praga Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia — anunță agenția C.T.K. Pe ordinea de zi a plenarei se află raportul Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia cu privire la înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XlV-Iea congres al partidului în domeniul economiei. La acest punct a luat cuvîntul Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.Raportul relevă că sarcina principală în înfăptuirea prevederilor eco

nomice ale Congresului alțiv-lea al P.C.C. constă în concentrate tuturor forțelor în îndeplinirea (anului pe anul 1972 și a planului hcinal. în context se arată că plall pe anul în curs decurge din rețțațele pozitive obținute in anul 197ișj vizează sporirea eficienței ecotmice. Este necesar, se spune în rapt, să se determine rezervele etistrft și să se elaboreze măsuri practicipen- tru folosirea lor în îndepXirea planului.
SITUAȚIA DIN CIPRU ANALIZATA
DE PLENARA C.C. Al A LE.i.

desia. la cererea mai multor țări a- fricane.. a ascultat depoziția lui Abel Muzorewa. președintele Consiliului Național African — organizație a populației majoritare africane, care se opune termenilor acordului încheiat între regimul minoritar al lui Ian Smith și guvernul britanic. Muzorewa a declarat că acordul menționat urmărește să legifereze în fapt declarația unilaterală de independență a guvernului minoritar al lui Ian Smith șî că populația majoritară a- fricană respinge orice înțelegere la care nu a fost consultată. El a propus organizarea unei conferințe constituționale la care să participe întreaga populație africană din Rhodesia. iar concluziile acesteia să înlocuiască termenii acordului dintre Smith și ministru) de externe britanic. Alec Douglas Home. Dacă nu vor fi luate in considerație cererile africane, a spus Muzorewa. se va trece la organizarea rezistenței civile și la greva generală.

berlin încheierea 
intre România șiBERLIN 17. — Corespondentul nostru, Șt. Deju, transmite ; La Berlin au fost încheiate, la 17 februarie, convenții privind schimbul de bunuri de consum și colaborarea tehnico-științi- fică între Rorhânia și R.D. Germană, pe anul 1972, în domeniul comerțului interior. Convențiile prevăd dublarea volumului schimbului de mărfuri față de anul trecut.

unor convenții
R. D. GermanăDocumentele au fost semnate de Mauriciu Novac, adjunct al ministrului comerțului interior, al țării noastre, și Herbert Meyer, locțiitorul ministrului pentru comerț și aprovizionare din R.D.G.La semnare a fost de față Nicolae Gnenea, ambasadorul României în R.D.G.

Comitetul Politic 
al Unității Populare 

se pronunță pentru crearea 
unui partid politic unicSANTIAGO DE CHILE 17 (Agerpres). — Comitetul Politic al Unității Populare a dat publicității o declarație in care se arată că, la reuniunile partidelor care fac parte din Frontul Unității Populare s-a relevat că unul din factorii care ar putea contribui la o activitate mai eficientă și coordonată a Unității Populare ar fi ridicarea acesteia Ia categoria de partid politic unic, anunță agenția Prensa Latina. Comitetul Politic al Unității Populare, se menționează in declarație, a solicitat tuturor partidelor membre ale frontului să se pronunțe oficial asupra acestei inițiative. Declarația precizează că pentru elaborarea proiectului de creare a unei organizații politice unice a forțelor de stingă, proiect care să respecte toate prevederile constituției și legalității, a fost creată o comisie juridică specială.Agenția Prensa Latina informează, pe de altă parte, că, potrivit părerilor exprimate de partidele reprezentate in guvern, un partid unic al forțelor de stingă nu ar constitui doar o soluție electorală, ci un instrument al procesului revoluționar din Chile.

AGENȚIILE

DE PRESĂ

TRANSMIT:

Sesiunea extraordinară a Congresului 
Uniunii Socialiste ArabeCAIRO 17 (Agerpres). — După cum anunță agenția M.E.N., în cadrul lucrărilor sesiunii extraordinare a Congresului Uniunii Socialiste A- rabe, care au continuat joi, la Cairo, sub președinția lui Anwar Sadat, ministrul de externe, Murad Ghaleb, a făcut o expunere asupra situației politice în Orientul Apropiat, iar ministrul apărării, generalul Mohamed Ahmed Sadek, a prezentat un raport privind situația militară.Lucrările congresului continuă.

★CAIRO 17 (Agerpres). — Președintele Anwar Sadat și primul ’secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe. Sayed Măreț, s-au întîlnit, după ședința de deschidere a Congresului

Național al U.S.A., cu președintele Uniunii studenților egipteni și cu membri ai Biroului Executiv al acestei organizații.Agenția M.E.N. informează că președintele Uniunii studenților a adresat șefului statului un mesaj în care se subliniază : „Ne exprimăm încrederea în conducerea politică a țării, care reprezintă aspirațiile poporului egiptean*'.Totodată, comitetele guvernorate- lor, care s-au întrunit la Universitatea din Cairo, și-au exprimat „sprijinul față de politica pe care președintele Sadat a definit-o în ședința inaugurală a Congresului Național al Uniunii Socialiste Arabe".

fîl Il-Iea congres 01 UniuniI oamenilor muncii din agricultură, își continuă lucrările la Phenian traps-, mite agenția A.C.T.C. Luînd cuvîntul Kim Ii' Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri, a formulat o serie de indicații referitoare la sarcinile actuale ale oamenilor muncii din agricultura coreeană. Totodată s-a dat citire unor mesaje de salut. adresate congresului de organizații similare din străinătate, printre care și mesajului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție din România.
Convorbiri romnno-indie-

ne. Primul adjunct al ministruluicomerțului exterior al Republicii Socialiste România, Nicolae Nicolae. aflat în India, a fost primit de ministrul agriculturii și alimentației, Fakhruddin Aii Ahmed. în cadrul convorbirii au fost abordate probleme de interes comun. A fost prezent ambasadorul român în India, Petre Tănăsie.
Cer plumburiu deasupra „Âlpilor din Ruhr“

Pe marginea dificultăților din industria carboniferă vest-germană

O diatribă venită din „Olimp", de la ministrul federal al economiei și finanțelor. Karl Schiller, și adresată primului ministru al landului Rhe- nania de nord-Westphalia, Heinz Kuhn, constituie in aceste zile obiectul unor ample comentarii ale presei economice vest-germane. Kiihn este învinuit că. lăsîndu-se pradă „unei beții de miliarde", intenționind să „risipească banii contribuabililor", propune aprobării Bundestagului un proieet-„himeră“. Este vorba de proiectul elaborat recent de cabinetul de la Diisseldorf în vederea preîntâmpin,arii unui faliment iminent al societății „Ruhrkohle A.G", ce grupează toate exploatările miniere din regiunea Ruhrului și care, in cei trei ani de existență, a traversat o succesiune de crize una mai gravă decît alta. în 1971. „Ruhrkohle" a pierdut mai bine de jumătate din capitalul său de bază. Or, legislația yest-ger- mană prevede Că în această situație orice întreprindere trebuie să-și înceteze activitatea.Programul Diisseldorfului de „re- vitalizare a colosului paralizat din Ruhr", cum se exprimă ziarul „Die 
Welt", preconizează, în esență, să se aloce fonduri de la buget, pentru... scăderea producției de cărbune, în următorii cinci ani, de la 84.7 Ia 63 milioane de tone. în această perspectivă, zeci de mii de mineri și-ar pierde locurile de muncă, iar contribuabilii ar urma să plătească, ca impozit. pentru acoperirea subscripțiilor solicitate cite 10 mărci pentru fiecare tonă de cărbune extrasă.Care sînt. în fond, serioasele dificultăți orin care trec exploatările carbonifere din Ruhr 7

Timp de peste un secol și jumătate. cuplul cărbune-oțel a constituit simburele dezvoltării economice a regiunii Ruhr, cel mai puternic complex industrial vest-german. De aici se scoate la suprafață 95 la sută din cantitatea de cărbune extras în R.F. a Germaniei și tot aici se obține, pe baza prelucrării fierului adus din regiunile învecinate, peste 65 la sută din producția de oțel a țării.De peste zece ani, o dată cu accentul pus pe alte surse de combustibil (petrol, energie nucleară), steaua cărbunelui din Ruhr a început să apună. In prezent. 50 la sută din consumul de energie al R.F.G. este asigurat de petrol, în timp ce ponderea cărbunelui a scăzut la 32 la sută, față de 70 la sută în 1959.Stocurile de cărbune nevindut au luat proporții impresionante (circa 10 milioane de tone în 1971), făcîn- du-se să se vorbească despre așa-nu- miții „Alpi din Ruhr". Ele vor continua să sporească și mai mult datorită acțiunii unor factori externi, conjuncturali, care s-au suprapus. în ultima vreme, celor interni, tradiționali. Președintele marelui concern „Thyssen". Hans Guenther Sohl. releva zilele trecute dificultățile deosebite pe care le întîmpină de mai multe luni siderurgia vest-germană. ca urmare a măsurilor luate, de S.U.A. și Japonia în favoarea propriilor oțe- lării. Sohl sublinia, de asemenea, că, după acordul monetar de la Washington. cărbunele vest-german s-a scumpit cu 13 mărci per tonă. In aceste condiții., conchidea președintele lui ..Thyssen". ..siderurgia a aruncat cărbunele din Ruhr în fata Zidului Plîn- gerii".

Autoritățile au încercat să frîneze aceste tendințe, acordînd subvenții masive (de peste un miliard de mărci pe an) industriei carbonifere, dar — după cum scrie revista „Der Spiegel" — „n-au obținut decît aminarea procesului de readaptare ; proces care acum, sub un cer plumburiu, lovește ca o forță oarbă familiile de mineri". Din 1958, cînd a început criza de desfacere a cărbunelui, peste 260 000 de mineri, adică trei cincimi din efectivul total, au rămas fără slujbe.Patronatul a avut însă de cîștigat de pe ■ urma crizei cărbunelui. Productivitatea muncitorilor din subteran a crescut de peste două ori în a- ceastă perioadă, sporind proporțional beneficiile proprietarilor de mine. In plus, aceștia au primit, sub formă de subvenții, pentru fiecare tonă de cărbune neextrasă, 27 de mărci. Profiturile proprietarilor de mine au fost reinvestite însă în ramurile dinamice legate de exploatările lor miniere (centrale electrice, uzine chimice etc.), pe care s-au ferit să le aducă în uniunea minieră. Astfel, „Ruhrkohle" s-a dovedit de la început incapabilă să contribuie la asanarea industriei carbonifere.Observatorii politici vest-germani consideră că soarta celor 180 000 de mineri din Ruhr constituie una dintre cele mai delicate probleme de actualitate din domeniul social-economic a R.F.G.. căci, după cum scrie ziarul „Frankfurter Rundschau" „dacă în Ruhr izbucnește un incendiu. pentru a-1 stinge nu este suficientă toată apa din Rhin".
Gh. CERCELESCU

0 ședință a Biroului Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria m ca<^rul căreia a fost analizată îndeplinirea unora dintre indicatorii planului de dezvoltare social-economică â țării. în luna ianuarie. a avut loc la Sofia. S-a constatat, cu acest prilej, că planul lunii ianuarie a fost Îndeplinit, inre- gistrîndu-se totodată, unele depășiri.

Convorbire L. Strougal- 
Hă Dam. Președintele guvernuluicehoslovac. Lubomir Strougâl, a primit joi pe Hă Dam. ministrul afacerilor externe al R. P. D. Coreene, șeful delegației guvernamentale coreene. aflată într-o vizită oficială în Cehoslovacia. A avut loc o convorbire prietenească — informează a- genția C.T.K.Joi a fost inaugurată la Clu

bul cărții și presei internațio
nale din cunoscutul centru mun
citoresc Nowa Hula, de lingă 
Cracovia, o „Decadă a Republi
cii Socialiste România".

La sediul central al Asociației 
pentru educarea muncitorilor 
(A.B.F.) din Stockholm s-a des
chis un ciclu de conferințe des
pre România. Prima conferință, 
intitulată „Rezultate și perspec
tive". a fost ținută de Eduard 
Mezincescu. ambasadorul Româ
niei în Suedia.

Joi a avut loc la Panmun- 
JOn ° noua îhtilnire în cadrul convorbirilor preliminare între organizațiile de Cruce Roșie din R. P. D. Coreeană și Coreea de sud. informează agenția A.C.T.C

0 expoziție privind realiză' rile în construcția economică ale R. P. Chineze a fost deschisă Ia Lima — informează agenția Prensa Latina.

NICOSIA 17 (Agerpres). — La Nicosia a avut loc o plenară a Comitetului Central și a Comisiei centrale de revizie a Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru (A.K.E.L.). Cu acest prilej, Ezekias Papaioannou, secretarul general al Partidului A.K.E.L., a prezentat raportul „Despre situația critică din țară și despre faza actuală 
a evoluției problemei cipriote". Raportul relevă că „elementele componente ale complotului împotriva Ciprului, a cărui săvîrșire se încearcă în prezent, sînt crearea grupurilor armate ilegale in Cipru, amenințarea fățișă cu răsturnarea prin violență a

guvernului, sustragerea uei mH cantități de arme din depoziele gă- zii naționale".In raport se arată că A.KȚl. sprj jină fără rezerve lupta preșiintelt Makarios pentru înăbușirea omplo tului. linia lui spre rezolvare problemei cipriote pe baza mențhrîj integrității teritoriale a unui jn_ dependent, democratic și pașni „Calea pentru rezolvarea acestor ioble- -me. a spus Papaioannou, conă în unitatea și colaborarea tuturorr,rțe_ lor patriotice ale poporului. A-baza liniei aprobate de el U* zidențiale din anul 1968*.
G. Marchais despre: Rolul clasei muncitoari 

in realizarea Uniunii PopularePARIS 17 — Corespondentul nostru, Paul Diaconescu, transmite : Georges Marchais, secretar general adjunct al Partidului Comunist Francez, a luat cuvîntul la un miting desfășurat în municipalitatea pariziană Boulogne-Biancourt, la care au participat 1 500 de persoane printre care numeroși muncitori de la uzinele Renault. Partidul Comunist Francez, a arătat vorbitorul, sprijină pe muncitori și organizațiile sindicale care dau dovadă de vigilență, care își întăresc uniunea și hotărăsc împreună cu masa de muncitori formele de acțiune cele mai bune pentru a determina guvernul și pe marii patroni să negocieze în mod serios. Partidul nostru, a spus el, sprijină în mod ho- tărît forțele muncitorilor care cer garantarea puterii de cumpărare, garan

tarea locului de muncă, apărarea ț extinderea libertăților sindicale, îm bunătățirea vieții in ansamblul ei.Georges Marchais s-a referit apoi la rolul clasei muncitoare franceze in realizarea Uniunii Populare, pre- cizind că înțelege prin aceasta unirea tuturor forțelor, muncitorești, democratice și naționale în vederea unei politici de progres social, pentru transformări democratice adinei in viața socială, economică și politică. El a arătat că, în Franța, clasa muncitoare reprezintă 45 la sută din populația activă, constituind forța decisivă în lupta împotriva capitalului monopolist. Pentru a duce această sarcină la victorie, a spus vorbitorul, unitatea partidelor și organizațiilor democratice are un rol important
TORINO Întîlnire între delegații 
ale organizațiilor comuniste 
din uzine constructoare de automobile

din Italia, Franța și SpaniaROMA 17 — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : La sediul Federației din Torino a Partidului Comunist Italian a avut loc o întîlnire între delegații ale organizațiilor comuniste din uzinele Fiat (Italia), Citroen, Berliet, Unic (Franța) și Seat (Spania). Comunicatul dat publicității la sfîrșitul reuniunii arată că întîlnirea, care s-a desfășurat într-o atmosferă frățească, a permis un schimb de experiență cu privire la consecințele pe care existența societăților multinaționale le are asupra situației oamenilor muncii, la lupta lor antimonopolistă în spiritul internaționalismului proletar, al conferinței de la Londra a partidelor comuniste din Europa occidentală. „Bătăliile actuale din diferite întreprin

deri ale acestor societăți multina- _ ționale — continuă comunicatul — ' constituie în mod obiectiv un aspect al unității dintre. muncitorii' și partidele comuniste respective. Delegațiile consideră că aceste întîlniri sint pozitive și că este necesar ca ele să fie continuate, deoarece contribuie Ia întărirea coordonării forțelor clasei muncitoare, a forțelor democratice din țările Europei capitaliste". Delegațiile comuniștilor de la Fiat și din întreprinderile franceze Citroen, Berliet și Unic iși exprimă solidaritatea de luptă cu oamenii muncii de la Seat și salută întărirea relațiilor dintre comisiile muncitorești de la această firmă, din întreaga Spanie, cu organizațiile. muncitorilor din celelalte țări.
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După lovitura de stat din Ecuador

între declarații de intenții

și primele măsuri practiceîn ultima zi a tradiționalului carnaval, scena politică ecuado- riană a fost din nou zguduită de evenimente dramatice. Așa cum s-a anunțat, marți, in a- ceastă țară, unde în 142 de ani de independență s-au perindat ia putere .60 de președinți, civili și militari alternativ, a avut loc o nouă lovitură de stat. O junta militară a preluat puterea din mîinile președintelui Jose Velasco Ibarra, figură singulară a vieții politice latino- americane. ales de cinci ori in funcția supremă și înlăturat de patru ori de militari. Noul președinte. generalul Guillermo Ro- driguez Lara, a dat publicității o proclamație-program. în care anunță că forțele armate au ho- tărît să inițieze imediat aplicarea unui „plan de realizări, a- vind ca scop justiția socială și renașterea celor oropsiți".Intre punctele planului figu- . rează reformuiarea structurilor economice existente, în favoarea păturilor majoritare. utilizarea rațională a bogățiilor țării. restabilirea autorității sfatului și altele. Desigur, proclamațiile „pozitive" constituie o practică de rutină a oricărei administrații și mai ales a celor ce vin la putere fără suport legal. Așa stind lucrurile, proclamația in cauză trebuie privită, deocamdată, doar ca... proclamație. Cînd. în ce măsură și dacă se vor concretiza punctele ei. destul de vag formulate de altfel, rămîne încă de văzut. Totuși, unele elemente atrag atenția de pe acum.Mai întîi se cuvine precizat

că. din umbră, militarii au Influențat și pină acum in mod decisiv politica Ecuadorului. Dar dacă înainte se mulțumeau să tuteleze regimul Ibarra, acum s-au decis sâ guverneze direct și deschis. Iar suita de decrete promulgate anunță un. debut dur sub aspectul libertăților cetățenești : se instituie starea de asediu în _ întreaga țară și posibilitatea violărilor de .domiciliu în orice moment, interzicerea circulației timpul nopții.Printre cauzele terminat intrarea scenă, observatorii politici relevă. în primul rînd. politica petrolieră a fostului guvern. In ultimul timp s-ău descoperit noi rezerve petroliere apreciate la 550 milioane de tone. Puternice grupuri străine rîvnesc la petrolul ecuadorian. considerat de calitate superioară. O lege a hidrocarburilor. promulgată în 1971, fusese redactată în termeni destul de „radicali" pentru standardul local, dar guvernul nu a stabilit, nici un termen pentru intrarea ei în vigoare și, mai ales, excepta firmele străine instalate de acum în Ecuador. In această lumină, nu par lipsite de obiect referirile din proclamație la necesitatea „utilizării raționale a bogățiilor țării" și Ia „moralizarea administrației publice".Deocamdată se așteaptă măsurile noii

pe străzi încare ar fi demnitarilor în

pe plan economic pe care guvernanți le-au anunțat.
Rio V. OROSde Janeiro

: București. Plata ScInteH, Tel, 17 60 19, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale ți difuzortl din întreprinderi și Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „HOMPRESFILATELIA", București 
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