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■ In zilele de 7 și 8 septembrie a avut loc Ia La consfătuire au luat parte tovarășii Ion 
C.C. al P.C.B., sub conducerea tovarășului Gheorghc Maurer, Manea Mănescu, Paul Ni- 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu- cuIcscu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, mem- 
lui Comunist Român, președintele Consiliului de bri și membri supleanji ai Comitetului Execur 
Stat al Republicii Socialiste România, conslătui- ~
rea de lucru cu primii secretari și secretarii cu 
problemele economice ai comitetelor județene 
de partid, cu șefii direcțiilor generale agricole 
din toate județele.

Consfătuirea a fost consacrată analizării acti
vității comitetelor județene de partid pentru 
realizarea hotăririlor Congresului al X-Iea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., în domeniul 
economic, al activității politice și ridicării bu
năstării oamenilor muncii.

tiv al C.C. al P.C.Rr secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri.

Au participat, de asemenea, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., miniștri, membri ai conducerilor 
unor ministere economice și altor organe cen
trale, ale organizațiilor de masă.

Au luat cuvîntul un mare număr de partici- 
panți.

în încheierea consfătuirii a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

!
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Stimați tovarăși,

Lucrările constBluiril noastre se 
desfășoară sub semnul preocupării 
care’domină astăzi viața publica a 
țării : transpunerea in fapt, in con
diții cit mal bune, a deciziilor 
luate de Conferința Națională a Par
tidului Comunist Român din Iulie 
1072.

Moment deosebit da Important în 
procesul de Înfăptuire a programu
lui elaborat de Congresul al X-lea, 
Conferința Națională — desfășurată 
pe baza amplului raport prezentat do 
Beoretanil general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — a abor
dat o gamă largă de probleme de 
mare complexitate, cu implicații a- 
suprn întregului mers al societății 
noastre, șl a adoptat o seria de re
zoluții șl hotârlrl, In spiritul profun
dei unități de gindire șl voință care 
caracterizează partidul comuniștilor 
români, întregul nostru popor.

In acest context, aș dori să mă o- 
presc și eu In mod special asupra 
unor aspecte privind dezvoltarea e- 
conomico-soclală planificată a Ro
mâniei, in nemijlocita legătură cu 
indicațiile Conferinței Naționale re
feritoare la îndeplinirea integrală șl 
depășirea prevederilor Înscrise în 
actualul pian cincinal șl in contextul 
discuțiilor desfășurate aci.

După cum se știe, In perioada de 
pregătire a Conferinței Naționale a 
fost inițială în întreprinderi o ac
țiune de identificare a rezervelor su
plimentare do creștere economică, 
inițiativă care s-a transformat în- 
tr-o mișcare de masă sub lozinca 
realizării cincinalului înainte do ter
men.

în ultimă instanță, angajamentele 
asumate do colectivele unităților so
cialiste dau expresie dorinței de a so 
accelera dezvoltarea economico-so- 
clală a țării, pentru a lichida in ter
mene cit mal scurte urmările serioa
sei rămînerl In urmă economico pe 
care am moștenit-o șl a ridica dt 
mal repede România In rindul ță
rilor cu o economie modernă, avan- 
satH.

Trebuie să înțelegem bine rădăci
nile adinei ale acestei dorințe legi
time.

întreaga istorie a omenirii sta 
mărturie faptului că mersul ascen
dent al forțelor de producție jalo
nează drumul eliberării omului de 
sub dominația forțelor naturii șl pro
gresul libertății, că dezvoltarea pro
ducției materiale constituie temelia 
progresului general al societății. 
Creșterea bogăție! este condiția pri
mordială pentru satisfacerea mereu 
mai largă a nevoilor fundamentale 
ale omului, nevoi a căror sferă se 
amplifică necontenit, Inclusiv In do
meniul cunoașterii, al vieții culturala 
șl al realizării salo spirituale.

Concepția marxistă cu privire la 
autoeliborarca clasei muncitoare — 
care elîbcrindu-go pe sine eliberează 
pe toți cel ce muncesc — Implică 
generalizarea bogăției sociale, asigu
rarea unul nivel ridicat de viață 
materială șl de cultură la seara în
tregii societăți, concomitent cu trans
formarea conștiinței oamenilor, pre
misele Înfăptuirii a ceea co Engels 
numea „saltul omenirii din imperiul 
necesității in imperiul libertății".

în cadrul acestui proces istoric, 
lupta pentru accelerarea dezvoltării 
economiei noastre socialiste se defi
nește astfel ca o componentă esen
țială a lupiel pentru crearea condi
țiilor necesare adevăratei eliberări a 
omului șl afirmarea plenară a per- 
sonnlitațil sale, pentru larga desfă
șurare democratică a Întregii vieți 
sociale.

■în orientarea societății spre atin
gerea unul asemenea obiectiv nu se

Coleciivăl de muncă al Trus
tului de construcții locale Ora- ( 
dea e dat în folosință, cu o 
lună mal devreme, In zona da 
vest a municipiului Oradea, 
două no! blocuri da locuințe, în- 1 
sumlnd IOT apartamente. în pre- i 
zent, conslructoril orădenl exe- 

■ culă lucrările de finisaj la alte 
i 99 de apartamente aj căror ter

men de predare va fi, de ase- 
1 menea, devansat cu o lună de 
. rile. I«a acestea se adaugă rea- 
1 Uzarea suplimentară în cele 8 
I luni a unor lucrări de eonstruc- 

Hl-montaj în valoare da peste 
I 8,0 milioane lei, economisirea a 
I 70 tone metal, 70 tone ciment si 

depășirea angajamentului anual 1 
i la economiile de material lem- ( 

noa. .

Colectivele de muncă din In
dustria județului Alba au rea
lizat de la începutul anului o 
producție marfă care Întrece cu 
peste 111 8OT COT lei sarcinile de 
plan. Aproape 70 la sută din apo- 
rul de producție s-a obținut pe 
seama creșterii productivității mun- 
c:l. Ca urmare, au fost livrate e- 
conomlel naționale, suplimentar, 
2 BOT mașini de cusut șl de spălat 
rufe, utilaje pentru Industria mate
rialelor da construcții în valoare 
de 2 3OT OOT ,lel, 413'7 tone de sodă 
caustică,, COT tone antldâunători. 
0 071 mc cherestea și însemnate 
cantități de alte bunuri materiale.

Numeroase unități Industriale din 
județ, printre care Uzina metalur
gică da metale neferoase Zlalna. 
Întreprinderea „Salina" Ocna Mu
reș, Fabrica de porțelan pentru me
naj de la Alba lulia, întreprinderea 
de industrie locală Sebeș lucrează 
In prezent In contul ultimei deca
da a lunii acesteia.

CONSTANȚA

tiv șl fondului pieței. Do remarcat 
că cea mal mare parte a acestor 
sporuri de producție au fost rea
lizate pe scama creșterii producti
vității muncii.'

PRAHOVA

la 6 septembrie, In cele 0 luni ob- 
țlnlnd suplimentar 4 000 tone pro- - 
duse chimice $1 3 IOT tone produse 
metalurgice. întregul spor de pro
ducție a fost realizat pe seama creș
terii productivității muncii.

OLT

i

Inițiativa muncitorilor, maiștri
lor, tehnicienilor de la Uzina 
mecanica de material rulant din 
Ploiești — și anume, aceea de a 
realiza cel puțin un milion de lei 
producțle-morfă în plus pe lună — 
se concretizează în rezultate cer
te. In 8 luni ale anului, aici s-au 
Înregistrat peste 8 milioane lei mar
fă fabricată suplimentar față da 
sarcinile de plan. Acest succes se 
datorează faptului că Întreg colec
tivul a trecut la folosirea superi
oară a mașinilor șl ui“ 
secții și ateliere, precum .
Iul de lucru. De la începutul anu
lui, productivitatea muncii a cres
cut cu trei procente față de cea 
planificată, «ar indicele de utilizare 
a „zestrei61 tehnice a ajung la 78 
la rută. Analizind posibilitățile șl 
rezervele noi de care dispun, lu
crătorii uzinei mecanice de material 
rulant au hotfirit să mențină ritmul 
Înalt de creștere a productivității 
muncii, astfel Incit, pînfi la sflrșl- 
lul anului, sporurile lunare de pro
ducție ®ă depășească cu mult un 
milion lei.

CARAȘ-ȘEVERIN

‘.Rujelor din 
.m ș! a tlmpu-

La Caracal, in apropiere de lo
cul unde se ridică uzina de va
goane, a început construcția unei 
fabrici de tricotaje din bumbac. In 
adunarea generală a oamenilor 
muncii de la șantierul nr. 5, din 
cadrul Grupului de șantiere Slati
na al T.CJ. Craiova, care constru
iește acest nou obiectiv, s-a hotărlt 
să se devanseze termenul de pu
nere In funcțiune eu 2 luni. In a- 
cest fel. se va obține o producție 
suplimentară în valoare de pasta 25 
milioane lei.

SUCEAVA
în exploatările mlnlero din nor

dul Moldovei se înregiaH'ează no! 
și Importante succese în „bătălia" 
pentru îndeplinirea sarcinilor ac
tualului cincinal în patru an! șl trei 
luni. Un recent bilanț arată că, pen
tru realizarea acestui angajament, 
harnicul colectiv de muncă oî Com
binatului minier „Suceava61 din 
Gura Humorului n acumula* de la 
începutul actualului plan cincinal și 
plnă acum un avans de 102 zile, 
ceea ce reprezintă o producție su
plimentară evaluată la circa G9 0OT

In MMte T.
fiî“6 P° a<,ama Productivității mun- 
0111 cărui nivel a spo-**’al1 ’’ J, 'li c-1 33 la sută fată de anul 107a 

constructoare de mașL.l din Re- In „rJmeîa înduri ale întrecarti so- 
șlța au obținut rezultate remnrcabl- eiafirfp rw ■.

Industria județului Constanta a în
scris în bilanțul pe opt luni din a- 
cest an o producție globală supli
mentară evnbsală la ' I 770 OOT lei. 
Ritmul de creștere a producției este 
de 18,4 la sută față da perioada co
respunzătoare a anului trecut. E- 
conomta națională a primit astfel în 
plus Importante cantități de pro
duse, printre care : 10 SCO COT kWh 
energie electrică, paste 3 BOT tone 
ciment, aproape 9SOT mc prefabri
cate din beton, peste 328 COT mp 
de furnir estetic, 31 BOT mp țesă
turi, 747 tone idei comestibil, mi
nereuri neferoase, lese da schimb, 
mobDă șl alte se. Cooperația 

* 22;____ ___i
au realizat la rindul lor un volum 
de prestații de 
populație cu 8,5 
declt in aceeași 
trecut

BACĂU

■ăți de pro- 
OTOOOT kWh

lese da schimb,

®i cea de consum

șlța au obținut rezultate remarcabi
le In Întrecerea, iddaMstiL Ca ur
mare a aplicării în producție a te
nor noi procedee tehnologice și al
tor măsuri tehnice șl organizatori
ce, colectivele amintite au livrat 
suplimentar 11700'■tone oțel. Prin
tre realizările’ cele mal recente, în
chinate aniversării republicii, con
semnăm că oțelnrll OMiblnatulul si
derurgic șl^au onorat deja angaja
mentul pe Întregul an. iar cel da 
la „Oțelul roșu" au Îndeplinit pes
te GFI la sută din prevederile pla
nului animi.

SIBIU

claUste, pentru realizarea cincina
lului înainte de termen se află co
lectivele de mineri din bazinul Bor
nelor șl ds la exploatarea minieră 
Leșu Ursului.

BOTOȘANI
servicii pentra 

la șută mal mare 
perioadă a anuluiJOCURILE

OLIMPICE
Două medalii 

pentru 
sportivele noastre

I ■
La Fabrica da confecții din Bo

toșani ee lucrează In prezent în 
contul ultime! decade a lunii sep
tembrie, producția suplimentară ob
ținută de colectivul Întreprinderii — 
aproape 23 milioane lei — aslgu- 
rlnd astfel un substanțial avans 
față de plan. MoMizlndu-șl efor
turile în cadrul acțiunii „Nici un 
centimetru de țesătură irosit, toiul 
valorificai61, muncitorii, inginerii șl 
tehnicienii botoșttnenl au încheiat 
luna august cu un bogat bilanț. 
Ca urmare a introducerii șabloniză- 
rllor optime șl a utilizării în pro
ducția de confecții puneru copii a 
cupoanelor rezultate din procesul 

litre-;tone ..cauciuc, republicii... După - Îndeplinirea îna- gistrj 
irțle, 60 COT mp fote de termen a sarcinilor pe fie- paste

iergio Întrecerea ce se desfășoară In dn-
13 COT stea celei de-a 25-a aniversări a

Foto : Gh. Vlnțllă

la vederea utilizării cu randamente 
superioare a resurselor naturslo șl 
unuir.o de care dispunem.

In acest spirit. Conferința Na
țională' a stabilit că angajamen
tele asumate, trebuie să se con
cretizeze în produse fizice care 
s& contribuie efectiv la crcs'-e- 

, rea avuției naționale ?tFa. vepUu-, 
Iul național. .Totodată, ea a îrasaș 
ConslHuSul de Miniștri narclna de a 
elabora plnă la Bflrșitul «ceata! an 

coreleze în mod corect pa ansam
blul economici carclnlle asumate de 
un!lă(i și ministere jie-'.ta prevede
rile, cincinalului.

1 .....llnlrea sarcinii smtatito, 
Comitetul de Stat al Planificării a 
întocmit — împreuna cu alte organe 
centrale — proiectul unul plan eu- 
pllmenta- care urmărește să asigure 
cadrul echilibrai, pentru îndeplinirea 
angajamentelor menționata.

Acest proiect se află ecwn In mi
nistere șl centrale In vederea defi
nitivării Este un moment deosebit 
do Important care trebuie privit cu 
întreaga răspundere de călro condu
cerile ministerelor șl unităților eco
nomice, ca șl de către comitetele 
județene de partid, obligate să albă 
permanent în vedere ceea ce se
cretarul general ol partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sublinia Ia 
Conferința Națională : „Nu sa pur 
problema de a face eforturi £lz! 
sau eforturi financiare auplimej 
tare... Ne propunem ®ă obțl-----
creștere mai puternică a ef!

poate pierde din vedere nici faptul că 
în economia mondială contemporană 
decalajele existente între diferitele 
țări se adlncese de regulă In detri
mentul țărilor intrate la perioada ac
tualei’ revoluții tehnico-ștlințlficc cu 
o economie mal slab dezvoltată. A- 
ceaslă tendință generează una din 
gravele probleme cu. care este con-f. 
fnintata societatea în care trăim. 
Rezolvarea el. Impune măsuri core
lata pe pian internațional, ctmcomi- elabora plnă lai sflrșitul acestui an
lent cu un efort susținut din partea un plan suplimentar prin caro să ee
țărilor mai puțin dezvoltate pentru ' '
realizarea unor ritmuri înalte de 
creștere economică.

Nu mă refer aici Ia acțiunile care ___________
ar trebui întreprinse de comunitatea în îndepll 
internațională In ansamblul ei, ci “ ..............
numai la obligația care ne revine 
nouă de a realiza In continuare rit
muri Înalte -- premisă esențială 
pentru progresul neîntrerupt al 
României «tctalisle

Actualul cincinal, 1071—1075, a 
fost elaborat, tocmai Jn lumina aces
tei cerințe, prin asigurarea unei creș
teri rapide șl coordonate a tuturor 
sectoarelor, planul național unic fiind 
determinant pentru dezvoltarea mul- 
iilaterală o societății românești.

Firește, pentru a prefigura cit mai 
rațional viitorul și a asigura efi
ciența eforturilor pe care le fn«. 
națiunea In vederea realizării obiecti
velor el fundamentale, orice plan 
trebuie confruntat permanent eu 
realitățile — atît In faza de elabo
rare, cit și în cursul executării Iul. 
O asemenea confruntare entă
cu realitatea este în mod
obiectiv de rapldl mutațiilor
care au loc astăzi în lume șl cer n- 
daptarea operativă a .sarcinilor pre
stabilita la situații conjunctarale ne
prevăzute, după cum poate fi ceruta 
de necesitatea corectării unor erori 
făcute în momentul elaborării pla
nurilor sau de posibilitatea mobiliză
rii unor rezerve apărute în cursul 
executării lor șl care, ca atare, n-au 
putut fi luata da la început In 
calcul.

A fundamenta cu spirit da răspun
dere sarcinile, a Include In plan 
resursele suplimentare apărute, în 
procesul dezvoltării, a fi atent 
ia semnalele de prevenire csre 
pot să apară în cursul execu
tării lor în legătură cu unele 
posibile nereallzărl — Intr-un cuvint, 
a urmări șl corela toți factorii eu In
fluență asupra rezultatelor finale, 
constituie atribuie esențiale ale unei 
conduceri planificate, moderne șl efi
ciente, atlt Ia seara unităților, cit șl 
a economiei naționale.

în acest context de obligații tre
buie să rezolvăm șl problemele care 
decurg din angajamentele luate de 
colectivele de muncă privind reali
zarea integrală șl depășirea preve
derilor din actualul cincinal.

Aceste angajamnnle se bazează In 
principal pe rezervele existente în ■ 
întreprinderile noastre care nu folo
sesc incă la Indicatorii de eficiență 
atinși pe plan mondial toate capaci
tățile de producție și utilajele moder
ne puse în funcțiune, ca urmare a e- 
forturllor do investiții ©cule de-a 
lungul anilor.

Fără îndoială, pentru a accelera rit
mul șl a depfișl prevederile dnrina- 
lulul nu ajunge să constatăm exis
tența unor rezerve de capacitați, cl 
trebuie să creăm cu spirit de răspun
dere toate premisele necesare pentru 
punerea lor în valoare, în condiții de 
eficiență economică și de echilibru 
pe ansamblul economiei naționale.

în concepția partidului și guvernu
lui nostru, realizarea integrală șl de
pășirea cincinalului trebuie să se ba
zeze pe ridicarea nivelului Întregi! 
activități economice, pe Îmbunătăți
rea muncii de planificare șl — Intr-un 
sens mai larg — a gestiunii economice

(Corespondenței 
telefonică 

de Idfrimisui nostru) 

în pagina a IV-a

1
Contlnulnd cu succes întrecerea eo- 

clallslă în cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a proclamării republicii, 
colectivele do muncă din între
prinderile Industriale ale județului 
Bacău au realizat, în. perioada caro
n trecut din acest an, o producție- ' 
marfă peste plan în valoare do a- 
proape 10D milioane lei, Îndeplinind 
mal mult de trol sferturi din an
gajamentul anual. Aceasta depășire 
valorică ®a concretizează. Intre al
tele, in 02 milioana kWh energii 
electrică, 4 BOT tone cărbune, 13 
tone benzine, I ffi®. ,ton< 
sintetic, BOT tone hlr.ie, 150 COT mp 
țesături de lină șl bumbac, 8 700 
perechi încălțăminte, mobilă în va
loare de 14 milioane lei și alte pro
duse destinate consumului produc-

Muncind
vul Uzinei- _____ ___ ___ _____
lei neferoase Copșa Mică (U.M.M.N.) 
— întreprindere fruntașă pa ra
mură In 1071 — continuă să
obțină succese după succese In

' t. ",

cu dăruire, coîectl- 
metalurglce de meta- 
Copșa Mică (U.M.M.N.)

icni
c:r, 

economice, o folosire mal bună a

dispunem".

să. ins!®* In mod speria! asupra ne
cesității Imperioase ca în procesul 
de tavnspunera a angajamentelor b- 
sumate la Karclnl de plan să se fi
nalizeze. M I ' '

Noi locuinje în cartierul Berceni

mijloacelor de producția de care 
dispunem".

Intr-o asemenea orientare, doresc 
să, IsmIs^ în mod speria! asupra ne
cesității Imperioase ca în procesul 

'\Jt..*’ --
sumate h __ ,__JBSi
nollzeze, pe toate treptele orgffltlsa- 
torice. cu toată atenția ‘ ■
calcule “ ”
de care — —__ _____ _
gura aprovizionarea materială și 
forța de muncă necesare producției 
suplimentare, ca șl desfacerea ei e- 
fceilvS pe ptața Internă sau ta 
export. Doar în felul acesta vom 
putea evita acele situații in 
care unele unități Ișl creează marje 
de* siguranță exagerata — ceea ca 
frlnează valorificarea optimă a tu
turor resurselor naționale — ca sl 
cazurile in care s-ar Include la 
plan prevederi lipsite do o funda
mentare temeinică.

Pentru n prelntlmpina ®1 unu s! 
cealaltă dintae aceste posibile erori, 
definitivarea propunerilor suplimen
tare de’ plan trebuie să se facă eu 
participarea directă șl efectivă a tu
turor celor chemați să realizeze 
sarcinile. Dialogul cu cadrele de 
conducere, economice șl tehnice, eu 
coleeUvele din flecare unitate con
stituie o condiție esențială penirn 
realismul sarcinilor pe care le stabi
lim $1 a căror înfăpiulre o luăm in 
ealculul dezvoltării econondco-socla- 
le din anii următori.

Dezvoltarea economiei naționale, 
funcția Cresrtndă a pieței Interne și 
angrenarea mereu mal adincă in 
schimburile Internationale sporesc . 
sistematic rolul inițiativei șl răs
punderea Întreprinderilor, colective
lor lor de muncă șl, în primul rintl, 
a cadrelor cu munci de conducere, 
Împlinind consecventa traducere în 
viață n politicii partidului și gu
vernului. privind adlnclrea democra
ției economico șl lărgirea drepturi
lor de decizie ale unităților.

în acest proces este necesar ca 
factorii de decizie din Întreprinderi, 
centrale, și ministere să fie puși în 
situația ido a cunoaște nu numai 
sarcinile unitfiUf pe caro o conduc, 
dar totodată șl obiectivele activității 
unităților cu care Intră In relații de 
conlucrare, ca beneficiari sau furni
zori. Numai nstfel flecare unitate 
va putea acționa In cunoștință de 
cauză, tai putea să-șl fundamenteze 
mal temeinic initintlvele prlnlr-o 
justă evaluare a Interconexiunii a- 
ceslora cu celelalte activități econo
mice in contextul cărora va trebui 
să-șl Îndeplinească sarcinile asu
mate.

Consider că este timpul să acor
dăm întreaga atenție acestei proble-

(Contlnuare In pag. a IV-a)

.”,1 toată atenția și pe bază de 
riguroase, posibilitățile reale 

jMresss-'. fdisaun unitățile în a-șl asi
gura aprovizionarea materială și 
sa pil mea tare, ea șl desfacerea ei’e- 

FIA Vklni— l m i niS «r-ma* la
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Tovarășului XODOR JIVKOVj
Prim-secretar al Comitatului Central al Partidului Comunist Bulgar 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

(Tovarășului STANKO TODOROV.
Președintele Consiliului de. Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

- . .. v ... . <■ | ■ ‘ ,

.te SOFIA
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXVIÎI-a aniversări a victoriei revoluției so

cialiste în Bulgaria, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Bomta, al Consiliului de Stat șl Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, al întregului popor român șl al nostru personal, 
adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului 
de Stat șl guvernului Republicii Populare Bulgaria, poporului frate bulgar 
șl dumneavoastră cele mal cordiale felicitări șl salutul nostru tovărășesc.

Oamenii muncii din România socialistă se bucură din inimă de reali
zările-importante obținute de poporul bulgar, care, sub conducerea parti
dului sâu comunist, repurtează noi succese in tonte domeniile vieții ma
teriale șl spirituale, în ridicarea nivelului său de bunăstare materială.

Cu deosebită satisfacție constatam că legăturile de prietenie șl cola
borare multilaterală, statornicite între Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist Bulgar, între Republica Socialistă .România șl Republica 
Populară Bulgaria se dezvoltă continuu pe baza principiilor marxism- 
leninlsmuhil șl Internaționalismului socialist, în interesul popoarelor 
noastre, al unltații țfixrior socialiste șl al mișcării comuniste șl muncito
rești internaționale, al cauzei colaborării șl păcii în Balcani șl iri lumea 
întreagă.

Folosim prilejul aniversării sărbătorii dv. naționale pentru a vă ura, 
dumneavoastră șl poporului bulgar, succese tot mal mari p® calea pro
gresului șl prosperității Bulgariei socialiste.

nicoCae ceaușescu
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

• (Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului da Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene 

(Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Preludiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

în r.-jmeie Comlietulul Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republici! Socialiste Româ
nia, al poporului român șl al nostru personal, adresăm Comitetului Cen
tra! al Partidului Munci! din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Su
preme șl Cabinetului de Miniștri ale Republicii Populare Democrate Co
reene, poporului frate coreean șl dumnesț.vd’astră personal cele mal căl
duroase felicitări împreună cu salutul nostru tovărășesc cu prileiul celei 
de-a 24-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Anii care au trecut de la crearea republicii au marcat evenimente șl 
succese remarcabile în istoria poporului coreean, In opera de făurire a 
societății socialiste în țara dv. Munca plină de abnegație a poporalul co
reean, condus de Partidul Muncii din Coreea, a avut ca rezultat refacerea 
rapidă a economiei țării șl transformarea Intr-un stat socialist cu o in
dustrie șl agricultură înaintate, cu o puternică capacitate de apărare. în 
care înfloresc știința, cultura șl arta, crește necontenit nivelul de trai al 
celor ce muncesc.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările de seamă ale 
oamenilor munci! din Coreea populară șl le urează tot mai mor! succese 
In activitatea susținută pe cure o depun pentru îndeplinirea sarclnllor 
trasate de cel cie-nl V-lea Congres al Partidului Munci! din Coreea.

Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie Mțească șî colabo
rare multilaterală statornicita intre partidele, guvernele și popoarele 
noastre se dezvoltă necontenit pe baza principiilor marxism-leninismului 
și Internaționalismului socialist. Ne exprimăm ferma convingere că aceste 
legături se vor întări și mai mult, in Interesul popoarelor român șl co
reean, al mișcării eonrțunîste și muncitorești internaționale, cauze! pâcil 
șl socialismului.

Reafirmăm șl cu acest prilej, dragi tovarăși, deplinul nostru sprijin 
șl solidaritatea Internațlonalistfi cu lupta dreapta și eforturile susținute 
pe care le depuneți pentru retmlGcarea patriei ■ ■ aspirație legitimă a 
Întregului popor coreean de a trăi lnsr-o patrie unita, democratica șl in
dependentă.

De ziua marii sărbători vtt adresăm, stimați tovarăși, dumneavoastră 
șl poporului frate coreean, cele mai cordiale urări de no! succese în în
florirea Republici! Populare Democrate Coreene.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Minișlri 

al Regublicii Socialiste România
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Refcrlndu-se Ia angajamentul 
ganlzațiel de partid a Capitalei . 
vind realizarea cincinalului in patra 
ani șl jumătate. In obținerea unei 
nroducțil suplimentare de 52 mi
liarde lei, tovarășul GIIEORGHE 
CIOARA, prim-secretir al Comi
tetului municipal București ni P.C.R», 
s-a oprit mal InUl la oslgurarea 
condițiilor necesare îndeplinirii a- 
cestor angajamente, la ceea ce s-rț 
Întreprins pirtă acum, la succesele 
deja obținute. El a IrJățlșat măsurile 
luate, a prezentat cifre șl dale con
crete care demonstrează realismul 
angajamentului asumat, existența 
unor condiții șl posibilități reale ca 
sarcinile ce revin Capitalei din pre
vederile cincinalului să fie Îndepli
nite in patru ani șl jumătate. Este 
edificator in acest sens faptul că, In 
preajma Conferinței Naționale, orga
nizația de partid a Capitalei s-a an
gajat să producă [ieste plan produc- 
țle-marfă In valoare de 1 miliard 
800 milioane lei — ca o primă con3- 
dițte penjru realizarea cincinalului în 
patru nnl șl jumătate — Iar pir-ă la 
31 august 3-a realizat o depășire a 
planului la producțla-marfft cu 1 mi
liard 333 milioane lei. Aceasta dove
dește că există rezervo In organiza
țiile economice din Capitală, că or
ganizațiile do partid au o puternică, 

.capacitate de mobilizare. Realizarea 
'unei producții suplimentare, pe sa

lariat, in primele 8 luni ale anului, 
de peste 1100 lei, a productivității 
muncii In proporție de 101 In sulă 
este, de asemenea, un argument 
care pledează pentru realismul an
gajamentului asumat. Relevi nd a- 
ceste succese, vorbitorul a Jnfăjlșat 
in continuare unelo probleme inert 
nftsoluționnte, cu caro industria Capi
talei se confrunta în înfăptuirea sar
cinilor economice, dlreciiilo In care sa 
va acționa In viilor. El a arătat că 
se va pune un accent mal mare 
pe valorificarea deplină a rezer
velor existente în unitățile econo
mice bucureșiene, domeniu In care 
— In 8 luni din acest an — s-au în
registrat bune rezultate. în continua
re, vorbitorul a făcut o amplă ana
liză n problemelor care se cer re
zolvate In acest an, precum șl în atu! 
următori al cincinalului. Intre care 
reducerea mai accentuata a cheltuie
lilor materiale de producție, respec
tarea contractelor economico ș.a. 
„Noi dorim — a spus vorbitorul -- 
să devansăm unde Investiții din 
1073 In 1972 și altele din 1074 la 
1073, Intrudt problema realizării a- 
cestora și respectării termenelor do 
punere !n funcțiune are o marc În
semnătate pentru îndeplinirea cinci
nalului in patru ani șl jumătate0. Pe 
baza rezervelor existente, Intervenției 
energice n organelor șl organiza
țiilor de partid, cuprinzătoarelor mă
suri luate de comitetul municipal, 
ntlt in domeniul investițiilor, cit ți 
al realizării utilajelor tehnologice 
pentru șantiere, se vor obține sucitc&e 
deosebite plnă In stirșltul acestui an.

Vorbitorul a insistai și asupra pre
gătirii producției pentru anul viitor, 
nrătlnd că In proiectele propunerilor 
de pion, Încă de la 13 august a.c., cu 
fost cuprinse șl cele 8 miliarde lei 
cil valorează producția suplimentară 
care trebuie realizată în 1973. Aceste 
propuneri, precum și măsurile necesa
re îndeplinirii angajamentelor pentru 
anul viitor, au fort amplu dezbă
tute și însușite de adunările generale 
alo oamenilor muncii, ceea ce re
prezintă o garanție a Înfăptuirii lor. 
Pentru anul 19'73, Investițiile sint 
mal mici, cererile de Import mai 
reduse cu 2a0 milioane, lei valută, 
ofertele la export mai mari cu IM 
milioane lei valută, productivitatea 
muncii este superioară față do ac
tualele angajamente.

S-a întocmit nomenclatorul produ
selor ce urmează a fi fabricate, și 
care sint necesara economiei națio
nale, pesta plan In întregul cincinal. 
Nomenclatorul cuprinde S3 la sută 
din produsele a căror valoare Însu
mează 52 miliarde lei.

Pe larg au fost analizate și oile 
problema da mare însemnătate, cum 
ar fi : formarea șl asigurarea forței 
de muncă necesară generalizării 
schimburilor II ș! III, îmbunătățirea 
pregătirii muncitorilor în școlile pro
fesionale, a i
școală, creării unor noi condiții bune 
de muncă ' ' " ' ■
muncitori.

întreaga 
cwndțțiilor 
naiului in .. 
desfășurat și se desfășoară’ sub con
ducerea directă a birourilor și comi
tetelor de partid din întreprinderi, 
acestea primind un puternic sprijin 
din partea comitetelor de partid pa 
sectoare și a comitetului municipal, 
în acest sens, a Înfățișat experiența 
acumulată in sprijinirea concretă a 
actlvltătU economice din Întreprin
deri, preocuparea, cu consecința po
zitive, de a explica larg căile de mo
bilizare a rezervelor, de a apela la ‘ 
modalități diverse in acest scop, de 
a folosi — alătur! de b vastă muncă 
organizatorică, economică — activita
tea politică menită să dezvolte con
știința maselor, botărlrea lor de a 
milita neabătut, eficient pentru În
făptuirea obiectivelor economice.

Oprindu-se asupra acestei ample șl 
complexe activități, vorbitorul a re
levat’, in continuare, modalitățile de 
îmbunătățire a activității comisiei 
economice a municipiului, n muncii 
polltlco-idcologîce, a cunoștințelor 
cadrelor In legătură cu creșterea efi
cienței economice — toata de natură 
să mobilizeze și, mai mult pe oame
ni! muncii din Capitală in vasta În
trecere socialistă pentru îndeplinirea 
cincinalului In patru ani șl Jumătate.

După ce a arătat că șl In județul 
Prahova există o fructuoasă atmo
sferă de lucru, că documentele Con
ferinței Naționale a partidului nu 
fost primite cu multă Însuflețire, 
tovarășul ILIE ClȘU, prlm-sccretar 
al comitetului județean de partid, a 
precizat că In prezent toate organi
zațiile de partid se străduiesc să gă
sească cele mai eficiente căi șl mij
loace pentru a înfăptui sarcinile tra
sate de partid pentru dezvoltarea 
economico-soclalfi a țării. Cum este 
și firesc, in centrul atenției se si
tuează preocupările pentru realizarea 
cincinalului Înainte de termen. In ju
dețul Prahova atingerea acestui o- 
biectiv presupunlrtd o producție su
plimentară de 12 miliarde lei. Prin ’ 
măsurile care se iau, a orfital vor
bitorul, se urmărește crearea unui 
climat de responsabilitate, astfel ca 
studiile elaborate pentru suplimen
tarea producției să fie cil mal realis
te, rit mai aproape de posibilitățile 
existențe in Județ.

Au fost prezentate, In continuare, 
citeva din principalele direcții de 
acțiune. Astfel, s-a arătat că vor fi 
mălblne folosite capacitățile de pro-

schimburilor II șl III, îmbunătățirea 
pregătirii____ ” ” ' . .
feslonole, a activității aielicrolor-

și viață pentru tinerii 

muncă de asigurare a 
pentru Îndeplinirea clnci- 
patru ani șl jumătate s-a

ducțle existente, prin generalizarea 
schimbului II șl exlinderoa schim
bului III, in acest scop avindu-sc in 
vedere măsuri ce se aplică, printre 
altele, la Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești — furnizoare de utilaje pen
tru noile 'șantiere de investiții, care 
are in p-eztmt unele restanțe in li
vrări. Pe același plan se situează ș! 
preor.iipfi-ile pentru asigurarea ca
drelor calificata necesare noilor uni
tăți șl locuri do muncă, precum șl 
crearea condițiilor pentru realizarea 
integrală a planului de investiții. în 
legătură cu acest ultim aspect, vor
bitorul a subliniat că in anul in cura 
vor fi puse în funcțiune toate cele 
21 de obiective do investiții din in
dustrie și agricullură cuprinse in 
planul de stat pentru județul Pra
hova.

Referltidu-so la rezultatele obținute 
în agricultură, tovarășul prim-secre
iar u arătat că preocupările în acest 
domeniu sint concentrata spre asi
gurarea in continuare ,n unor pro
ducții bune, realizarea șl depășirea 
planului din zootehnie.

Vorbitorul a arătat, în încheiere, că 
au fost luate o serie do masuri me
nite să întărească munca polldco- 
Idcologică, in acest sens căuflndu-se, 
printre altele, ca flecare membru al 
partidului să aibă o sarcină concretă 
de partid.

După ce a relevat direcțiile prin
cipale spre care este concentrată ac
tivitatea organizației judetane do 
partid, faptul că po aiuamblul eco
nomiei județului sint creata premisa 
certe pentru . Îndeplinirea actualu
lui plan dnclnal In patru ani șl ju
mătate, tovarășul VASILE MARIN, 
prlm-sccretar ni Comitetului jude
țean Ialomița ni P.C.R», n Insistat 
asupra unor probleme caro Ișl cer o 
temeinică soluționare. Intre acestea 
a amintii necesitatea asigurării unei 
aprovizionări rllmlce h unităților 
Industriale, impulsionării ritmului 
de execuție a’ investițiilor. în acest 
sens, în ceea cc privește lucrările po 
șantierele Combinatului de Îngră
șăminte azotoase de la Slobozia șl 
al Fabricii de betoane celulare au- 
toclavlzate de la Călărași, vorbitorul 
o cerut mal multă fermitate șl răs
pundere din partea furnizorilor de 
utilaje pentru respectarea graficelor 
do livrări stabilita.

O importantă parte a cuvlnteilul 
tovarășului Vasilo Marin a fost 
consacrata problemelor legato de 
sporirea producției vegetale șl ani
male. Subliniind faptul că In pri
vința producției vegetale Între
prinderile agricole de stat șl coope
rativele agricole do producție din 
județ se află pe un drum bun. ur
mărind Îndeaproape realizarea cit 
mal devreme a Indicațiilor dale do 
tovarășul Nlcolae Ceaușcseu cu pri
lejul vizitelor do lucru, vorbitorul n 
supus atenției mal multe probleme 
pentru soluționarea cărora, po lingă 
eforturile; proprii ale lucrătorilor din 
agricultura județuiul. a solicitat 
concursul farurilor centrale do re
sort, în acenstă ordine do. Idei el 
s-a referit la necesitatea asigurării 
sămlptQl <Jo calitate, dotării cu nive
latoare In vederea extinderii supra
fețelor irigate prin brazde, astfel ca. 
In balta Ialomița!, In afara suprafe
țelor irigate pinii in prezent, alta 
cel puțin ’ 30 DOT dc hectare să fio 
Irigate Dină în 1975 ; pentru reduce
rea cheltuielilor de transport al ce
realelor a fost formulată propune
rea de a se conslrul o bază de pre
luare In baltă. Intr-o zonă adecvată. 
Referlndu-se pe larg la măsurile În
treprinse In domeniul zootehnici 
pentru sporirea producției de corne - 
șl lapte, vorbitorul a relevat ații mă
surile co s-nu luni pentru crearea 
condițiilor materiale necesara unui 
spor substanțial do producție, cit șl 
necesitatea dc a tl sprijiniți de că
tre organele de specialitate pentru 
ameliorarea raselor de animale și 
prevenirea Îmbolnăvirilor.

Apreciind rezultatele, bune obți
nute in urma aplicării acordului 
global, vorbitorul a subliniat holă- 
rlren țărănimii lalomlțenc de n nu 
pregeta nlc! un efort pentru spori
rea continuă o producției vegetale 
șl animale.

După ce s-a ocupat do perspecti
vele existente in județ pentru Înde
plinirea cincinalului In hain;i ani șl 
Jumătate. tovarășul GIIEORGHE 
NASTASE, prlm-sccretar al Comi
tetului Județean Argeș al R.C.R., a 
ridicat unele nroblcme organizatorico 
a căror rezolvare ar ajuta la legarea 
mai strinsfi a organelor .de partid, 
de stat; economice de problemele 

.concrete alo producției Industriale și 
agricole, ar contribui la prezența lor 
mol activă In mijlocul maselor de 
oameni ai muncii. în această privin
ță, vorbitorul a făcut anumite pro
puneri menite să ducă la înlăturarea 
unor verigi intermediare, unor pa
ralelisme ce Îngreunează în multe 
locuri activitatea de conducere. Con
ducerile de întreprinderi să devină 
mal suple, mal operative, să se si
tueze mai aproape de realitățile pro
ducției ?1, In felul acesta, să dobîn- 
deaacă cm! multă eficiență — a sub
liniat vorbitorul ; el a relevat, tot
odată. importanța măsurilor Înfăptui
te in întreprinderile județului, cu 
sprijinul unor comisii muncitorești 
special alcătuite, ix.mru examinarea 
structurii ș! rentabilității aparatului 
tehnlco-admlnîstratlv, în vederea 

' continuei Iul perfecționări, a simpli
ficării șl adaptării la necesitățile 
practice ale muncit.

O atenilc specială a acordat vor
bitorul rezultatelor obținute In cu
prinsul județului pe linia realizării 
în fapt a lhlțlătlvei lansate acum un 
an sub lozinca „Hărnicie, cinste, o- 
noare. demnitate socialistă0. Infăți- 
șir.d felurite aspecte ale activității 
politico-educative desfășurate pentru 
transpunerea In viață a Programului 
do educație socialistă elaborat din 
Inițiativa șl sub Îndrumarea nemij
locită a tovarășului Nlcolae Cenușessu. 
vorbitorul a relatat un șir de mă
suri și acțiuni concrete care nu in
fluențat In mod pozitiv tntârfrea sim
țului de răspundere In murtlta, In 
păstrarea șl sporirea avutului obștesc, 
dezvoltarea spiritului de. InițlaUvă, al 
combativității militante, a! Iniranss- 
gențoi față de obalerile do la prin
cipiile șl normela etice ele șodelBțil 
noastre : efectele acestor acțiuni 
convergente, la care nu fost mobili
zate toațo forțele educative nle jtn 
doțiilui. sint de neutri vizibile, S-a 
evidențiat, de asemenea. InEomnăta- 
iea efectuării unor schlmbuf) dc ex
periență în'erjudcțene pe țfirirhul 
propagande! - ca. de altminteri, șl 
pe alte Ifirimuri — In vederea ex
tinderi! metodelor care au dat bune 
rezultate.

Tovarășul AUREL DUCA, prlm- 
sccretar al Comllelulul Județean de 
partid Cluj, a subliniat că — drept 
urmare a muncii politice ■ și organi-

M

organizațiile

C?,'

zatorlce desfășurate de
de partid — planul ps 8 luni a fost 
depășit cu 220 milioane lei. Au fost 
identificata noi resurse, care vor 
permite ca. plnă la sfirșilul anului, 
angajamentul luat de organizația 
județeană de partid, de a da o pro
ducție suplimentară de 311'0 .milioane 
lei, să fie depășit cu aproxlmaiiv ‘ 
Încă IM mJJLloaho lei. Vorbitorul a 
insistat apoi usupra măsurilor luate 
în vederea îndeplinirii înainte de 

'termen a sarcinilor actualului cin
cinal. numai prin creșterea indice
lui de utllizure a fondului dc timp 
puiindu-se obține, deaplidă, plnă la, 
sflrșltul cincinalului, o producție de 
peste 3 miliarde lei. Surse impor
tante sint îmbunătățirea — cu spri
jinul ministerelor și al forurilor lo
cale — a aprovizionării tehnlco- 
materlale. perfecționarea TelailUor 
de cooperare, intre întreprinderi. 
Membrii biroului comitetului jude
țenii și ai celor municipale, orășe
nești au fort repartizați pe unități, 
pentru a sprijini organizațiile de 
partid și comitetele oamenilor mun
cii in finalizarea măsurjlor. în a- 
ceastă acțiune fiind antrenate — in 
vederea siringerii legăturii dintre 
cercetare șl producție — șl : cadre di
dactice de la Institutul politehnic,, 
din InsUlutalo de cercetări.

în continuare, vorbitorul n formu
lat propuneri privitoare la compar
timentele do proiectare ale între
prinderilor de construcții. InsUtutele ’ 
do prole-ctfiri, unitățile existente pe 
pian local, (relevlnd experiența do- 
blndltă prin constituirea, in nivelul, 
județului, a unui colectiv format din 
activiști de partid, de stat, cadre do 
specialitate, care verifică fiecare 
obiectiv, în toate etapele realizării 
sale. . t ’

Inșlsiînd apoi asupra posibilități
lor do ridicare a nivelului producției 
agrozootehnice, asupra necesității 
Îmbunătățirii, In acest scop, a apro- 

, vizionării cu îngrășăminte chimice si 
a asigurării condițiilor optime pen
tru creșterea efectivelor de animale, 
tovarășul Aurel Duca n propus 
experimentarea unul sistem de co
interesare a țăranilor cooperatori în 
creșterea — In cadrul gospodăriilor 
personale — a unor animale proprie
tate a cooperativelor agr» ' 
pective : de asemenea, lut 
animalelor In IngrSșător'l. ea șl pen- î 
tru reducerea cheltuielilor do trans-

aproximativ

Icole res- 
______,__ , _ ___ ,__ luarea unor 

măsuri pentru mnl buna îngrijire a

tru reducerea cheltuielilor do trans
port al furajelor.

După ce a prezentat și unele pro- 
Cunerl cu caracter organizatoric, vor- 

itorul a nslgurat in încheiere, că 
vor fi luate toate măsurile pentru 
ca județul Ciul să-și depășească 
planul șl angajamentele pe care șl 
le-a asumat, să contribuie tot mai 
mult la înflorirea economiei națio
nale. . ■ ■

; ,
Rcțevînd Însemnatele succese nb-

■ ținute In arest ,an Jn munca pentro 
realizarea planului șl a anjțajamieh- ( 
telor de către oamenii muticii ro- _ A._s - --- 1mflni, german' șl de alto națlonaii- 
tăll din judelui Sibiu, tovarășul 
RICHARD WINTER. prim-secreiar 
si comitetului Județean de partid, 
a subliniat că prețioasele: Indicații 
dale de secretarul generai al partidu
lui cu prilejul vizitelor făcute po a- 
cesle meleaguri sint transpuse, In 
practică. Bunăoară, programul care 
s-a stabilit pentru dezvoltarea in
dustriei constructoare de mașini s!- 
blene se materializează chiar cu u- 
nele devansări. S-a amintit^ In acest 
sens, că a Început să producă secția 
da ciocane pneumatice de la uzinele 
„Independența”. i

Vorbitorul s-a oprit apoi pe larg a- 
supra unor probleme legate de reali
zarea în bune condiții a pionului da 
export, care a crescut In actrst an, față 
de perioada corespunzătoare a anului 
trecut, cu peste 40 la sută. Subllnibt- 
du-se că In foarte multe unități sint 
Încă Însemnate posibilități de creș
tere a producției pentru export, s-a 
arătat că trebuie intensificate preo
cupările tuturor factorilor do răspun
dere din Întreprinderi, centrale și 
ministere pentru lichidarea grabnică 
a unor neajunsuri semnalate, pentru 
creșterea eficiențerscblmburllor co- 
merctaie externe.

în legătură cu activitatea din agri
cultură, au fost relevate, printre al
tele, citeva din acțiunile mal impor
tante pe care le are in vedere cor' 
teiul județean de partid pentru

care le are in vedere cpml- 
__  r—'__ ______j a 

asigura, din timp, toate condițiile In 
vederea stringerii Întregii recolte din 
această toamnă.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că In Județul Sibiu oamenii muncii, 
strins uniți !n muncă, sint holărlțl să 
nu-ș( precupețească eforturile pentru 
a lnfăplul cincinalul Înainte de ter
men, că producția da 1,9 millarde lei 

■ ce urinează să se realizeze peste pre
vederi in arest cincinal se va concre- 

‘ tiza In produse fizice utile economiei 
naționale.

în cuvintul său, tovarășul VA- 
SILE POTOP, prim-sccreiar al 
Comitetului județean de partid Iași, 
a subliniat că clin dezbaterile șl. ana
lizele care nu avut loc după Confe
rința Națională In organizailUe de 
partid. In toate unitățile economice 
și Instituțiile din județ a rezultat 
că sini posibilități certe do depășire 
a planului pe acest ari peste nlveiul 
angajamentului luat In cinstea Con
ferinței Naționale, de îndeplinire 

■Înainte de termen a planului cinci
nal. Vorbitorul s-a referit. In con
tinuare. la măsurile ce s-au luat șl 
ia ceea ce trebuie făcut In conilnua- 
re pentru îndeplinirea In condiții mal 
bune a sarcinilor de; export, a planu
lui de investiții — care sint rămase 
In urmă. Pornind de la] această situa
ție de fapt, vorbitorul □ spus că este 
necesar ca Investițiile; anului viitor 
să fie pregătite mal bine, mal ales 
din punct de vedere el documentați
ilor și al contractării utilajelor, șl că, 
pentru aceasta este: novoie de mat 
mult sprijin din partea unor depar
tamente centrale.

I.itlnd in discuite upeje problcnțe 
acluale alo realizării producției agri
cole, tovarășul Vașile j Potop a evi
dențiat experiența pozitivă dobindilă 
țn Județul Iași In direcția profilării 
acestei producții și fconcdntrăril fon
durilor de stal in unitățile cure dis
pun de condițiile cele mal favorabile, 
ca șl o reașezări! efectivelor de nnl-. 
male, făc'nd totodată ‘ propuneri cu 
privire la' asigurarea materialului 
biologic de calitate (superioară in 
cooperativele agricole,! îndeosebi cu 
sprijinul I.A.S.-urilor. VorbHorul e 
formulat propuneri și in legătură cu 
mai buna organizară a sectoarelor de 
îmbunătățiri funciare șl gospodărire 
a anelor, de proiectări șl cpnsțruclțj 
agricole, cu privire la o mal Judi
cioasă folosire n apăra tulul de con-’ 
trol — atlt pe linie de( stat, cit șl pe 
Unic de partid — in problemele agri- no le!. , 
culturii V..LL

agricole, cu privire

ilzațlUe de

a rezultat

trol — allț po linie de (stal, cit șl pe
culturii.

; U :>-'V .5'b b '■ ui -ta VsWi -M Ui
L-t continuare, vorbitorul a relevat 

sarcinile ce revin organelor locale în 
domenii atit do importante cum glnt 
desfășurarea practici! In.-producție a care le InUmpirtă unele mari tntre- 
Btudenților șl predarea științelor sa- ........ . .
claie in instituțiile do Invățămint. Un 
instrument de o deosebită valoare 
in Îndeplinirea tuturor sarcinilor — 
a spus, in Încheiere, tovarășul Vașile 
Potop — 11 constituie, pentru comite
tul județean de partid, comisiile pe 
probleme, ui căror membri sint iot 
trial mult antrenați la controale, ana
lize, dezbateri, adudnd astfel o pre
țioasă contribuție de fidel șl expe
riență.

în cuvintul său, tovarășul IOSIF 
OGLAR, prlm-sccretar al Comite
tului județean de parild Salu-Mare, 
u-arătat că bitmenil muncii români, 
maghiari, germani și do alto națio
nalități, Însuflețiți do hotăririie 
Conferinței Naționale, obțin Succese 
de seamă In Îndeplinirea sarcinilor 
de plan șl a angajamentelor asu
mate. Acesta eforturi creatoare s-au 
materializat In sporirea po primele 
opt , luni alo anului a producției in
dustriale cu 2,4 ia suta peste pre- 
vedț’die planului, n producțioi-marfă 
cu ^,2 la sulă și n produciiviiățll 
muncii cu 0.4 In sută. Beneficiile 
peste plan au depășit’25 milioane

în cp privește Investițiile, s-a 
asigurat intrarea în funcțiune îna-, 
inie de termen a unor obiective de 
Importanță deosebită penlru Județ : 
Filatura de bumbac din Corei, dez
voltarea și modernizarea Fabricii de 
sticlă Poiana Codrului. Fabrica de 
biscuiți din CareJ.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit In acțiunile întreprinse de orga
nele șl organizațiile dc pțtrtid 
ppntru ridicarea eficienței activltfițti 
economice, generalizarea schimbului 
doi șl extinderea . 'schimbului trei, 
aprovizionarea ritmică a întreprin
derilor.

Pentru realizarea exemplari"- n 
planului de Investiți!, biroul comite
tului județean de partid o reparti
zat cadrele' de bază la obiectivele 
aflate in construcție pentru a da uri 
sprijin concret -și operativ la fața 
locului .

Abordlnd apoi unele probleme nle 
agriculturii, vorbitorul a subliniat 
necesitatea asigurării necesarului de 
Îngrășăminte. El s-n referit apoi ia 
o serie de aspoctc legate de lmbu- 
tțătățirea serviciilor- pentru popu
lație, n extinderii electrificării ru
rale șl a al io- lucrări de folos 
obștesc,; arăllrtd că oslo necesar ca 
ministerele de specialitate să acorde 
un sprijin mal susținut județului.

în încheiere., vorbitorul a asigurat 
conducerea partidului că oamenii 
muncii de pe meleagurile Sătmaru- 
lui, sub conducerea organelor și or- 
gnnlzațliiOT de partid. i.?3 vor Înde
plini, cu cinste jSandnUo ce.le rgvin 
fit lâirJna Istoricelor , hotăriri ala 
Conferinței Naționale.

în, cuvintul eău, ■ tovarășul CON
STANTIN DRAGAN, prlm-sccretar 
al Comitetului Județean Brașov al 
P.C.R., a spini r'.jîotărlrile’' Confe-1 
rințel Naționale a partidului au fost 
primite cu instifloțire de comuniști, 
de toți oamenii munci! din județul 
nostru, materializarea noilor âarcînl 
constituind o preocupare de bază a 
comitetului județean de partid, a 
organelor și organizațiilor sale, a 
tuturor organizațiilor da masă. Noi 
am primit «a HJiljln Inestimabil <Un 
partea tovarășului Nlcolae Ceaușescu, 
care ne-a ajutat, ca prilejul recentei 
vizite făcute In citeva Întreprinderi 
industriale, să rezolvăm probleme 
complexe de imțtortanță capitală 
pentru economia județului Brașov-, 
vorbitorul a înfățișat succesele obți
nute !n acest an de oamenii mundl 
din județul Brașov, iri îndeplinirea 
pren.’ederlk>r șl a angajamentelor 
privind producția globală și marfă, 
prevederile privind creșterea pro
ductivității muncii ?! volumul de be
neficii. S-a amintit, de asemenea, că 
unitățile Industriale din județul 
.Brașov au înregistrat succese Jn pri
vința Îndeplinirii planului de export, 
iar rezultatele obținute In domeniul 
reollzăril Investițiilor «a aliueazâ 
peste media pe țară.

Abordlnd problemele realizării 
cincinalului innltste de termen, vor
bitorul a «pus : După cum ,so știe, 
cu prilejul Conferinței Naționale, 
noi ne-am angajat ca In intervalul 
1971—1975 să realizăm o producție 
globală .industrială suplimentară de 
pește 13 miliarde lei. ceea ce ar co
respunde mediei unul semestru. Pe 
baza studiilor pe care le-ajn Între
prins, am ajuns la concluzie că 24 
de Întreprinderi pot Îndeplini rinci- 
nalul În 4 ani șl jnmătate. alte 20 
do (Întreprinderi. In 4 ani șl 8 luni. 
Continuăm să căutăm no! resurse 
in această direcție, deși cltava uni
tăți Jntimplnă diflcultațl In realiza
rea eatclnilor actualului clndnaJ. Ne 
propunem să realizăm in 1973 o pro
ducție suplimentară de cel puțin 2,5 
miliarde lei. astfel ca po. această 
bază să putem eșalona eforturile pe 
următori! an! a! cincinalului. In con
tinuare, vorbitorul s-a ocupat de 
unele probleme legate de eficiența 
produced, subliniind necesitatea în
cadrării in normela do coastun, fapt 
caro Impune,, in momentul de față, o 
recdnșiacțarc a tehnologici actuale, 
adoptarea unor no! procedee! de tur
nare și prelucrare a metalului.

Vorbind despre problemele expor
tului, tovarășul Constantin Drăgan a . 
relevat posibilitățile care se deschid 
In acest an pentru vinzarea unul nu
măr «porit de tractoare.

Referlndu-iso la problemele agri
culturii, vorbitorul a arătat că anul 
acesta județul Brașov va obține pro
ducții bune d-e cartofi, sfeclă de 
zahăr, legume, porumb șl aho cul
turi. De asomened. în zootehnie se 
înregistrează rezjultate bune.

în încheiere, vorbitorul a opus: 
vă promitem, tovarășe Ceațișescu, că 
vom folosi toată forța organizație! 

, noasta de partid, priceperea $1 tra
dițiile colectivelor de muncă ,din 
Județul Brașov, astfel ca să Îndepli
nim cu cinste oarcinlla ce ne revin 
în acest an șl In actualul elnclnal, 
precum ș! angajamentele pe care ni 
le-am asumai-

Tovarășul CONSTANTIN BABA- 
LAU, prim-secreiar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R, a relevat 
activitatea ■ însuflețită care se d&sfă- 

. șoarâ pe cuprlMuJ județului în ve
derea Înfăptuirii holăririlor Con- 

, grpsulții^a!-X^Ica și-ale Conferinței > 
Naționale a .țtarîldulul. a reaJtzârl! . 
planului cincinal Înainte de termen, 
indeplljdndii 
pȘ’acoisian.___  ,____
muncii din Județ vor da 
o producție <n valoare de

tentă pentru ridicarea eficienței în- 
iiegil activități economice, vorbito
rul a semnalat o eerje de greutăți pa 
care le Intîmpină unele mari între
prinderi din județ — cum ar fi, de 
exemplu, uzina ,,Electroputere“ — 
in colaborarea, lor cu unități furni
zoare do materiale șl aparataj elec
tric din țară’ Șl a făcut propuneri în 
vederea remedierii acestei shuații.

Reterlndu-se, în continuare, la 
prevederile planului pe anul 1973, 
vorbitorul a subliniat că, la nivelul ( 
județului, se are In vedere o eres- ’ 
tere a producțlel-marfă cu 16 la 
sulă șl o sporire a beneficiilor de a- 
proape 49,8 la sută. în ceea ce pri
vește Investițiile, a arătat că toato 
obiectivele prevăzute vor fi puse în 
funcțiune la termenele fixate.

Tov : . ’ T _
evidențiat apoi pe lara rezultatele f. ., - - ■ ■ ■ ■ ■ - — 
a insistat asupra nccâsdifiții extin
derii mecanizări! hicrărllor, diversi
ficării mașinilor destinate muncl- 

suprafețelor , oftate în

ci

a

J-idepIlp^ndU-țj angajamentul luai 
ph ace-iiian. colectivele de oameni al 

pesto plan 
330 mlltoa-

----------------«. .. v: ■ . -- . ■

Vorbind despre preocuparea ezta-

Tovarășul Constantin Băbălău a 
evidențiat apoi pe larg rezultatele 
obținute fli domeniul agriculturii. El 
a instalat asupra necesității extin
derii mecanizări! lucrărilor, diver®!-1 
licării mașinilor destinata munci
lor agricole, folosirii mal raționale a 
suprafețelor oftate în pantă, a unei 
cooperări mai strlnse între sectorul 
de stat șl ce! cooperatist, a optlmi- 
zărll raportului intre dezvoltarea 
sectorului ngrlcpl cerealier șl a sec- 
torolul zboSchnic. pijrfecționâri! ac
tivității de proiectare a complexelor 
zootehnice, a stabilirii unei metodo
logii unice , privind evidenta mun
ci! In C.A.F.-urJ, a îmbunătățirii ac
tivității Industriale șl a prestărilor 
da servicii in cooperativele agricole 
dc producție.

în încheiere, vorbitorul a împăr
tășit din experiența organizației de 
partid județene Dolj privind creș
terea șl promovarea cadrelor, pe li
nie de partid șl do stat.

Cd urmare a grijii deosebite acor
date do partid dezvoltării tuturor ju
dețelor țârii. a spus In cuvintul său 
tovarășul CONSTANTIN dASCA- 
LESCU, prlm-sccretar al Comlleiultd 
Județean Galați al P.C.R., economia 
Județului nostru se află In plin, avinl. 
în industrie,.creșterea producției glo
bale va Înregistra un ritm mediu a- 
nual de 18 la sută, ceaa ce va face 
ca nivelul acestuia să fie în 1975 
de peste două ori mal mare declt În 
1970. De asemenea, In comparație cu 
cincinalul precedent, producția agri
colă va crește cu peste 75 la sută. 
Artfel, anul 1972, cînd vom înregistra 
cel mal înalt ritm da producție, re
prezintă un an holăritor pentru rea
lizarea prevederilor planului cincinal.

Vorbitorul s-a oprit apoi asupra 
muncii politice desfășurate de comi
tetul județean de partid, relevlnd 
măsurile adoptata pentru folosirea 
rațională șl eficientă a capacităților 
do- producție,’ ridicarea indicilor de 
folosire a mașinilor, Îmbunătățirea 
calității, creșterea J!--Jiradfiictit-Etății 
m'<,ihc!l,<fj>gi'TruuâsiîîîilâTeaI’‘uriofapro- 
duSo cu performanțe ridicate —: cum 
sini navele maritime de 23OM de tone’ 
și; cele de 33 OTO de tone — penlrit 
realizarea integrală a cincinalului 
înainte de termen. In âceșț scop, 
principalele probleme economice au 
făcut obiectul- a numeroase studii, 
analize, plenare ale comltotulul. fir' 
cure au fost antrenați numeroși spe- 
clhllșll. muncitori, Ingineri șl tehni
cieni. Dc asemenea, au avut loc șe
dințe de secretariat la fața locului, 
in mtUfițl, airăgindu-so la dezbateri, 
uâ larg activ. Considerăm, a spus el, 
că, este necesar sfi perfecționăm In 
cbnflnuare acest stil do muncă, oricn- 
tîf)du-ne cu Itolărire asupra celor mal 
Importante șl' actuale probleme ale 
economiei Județului.

Evidențiind volumul maro de in
vestiții afectate an de an dezvoltării 
județului Galați, vorbitorul a relevat 
experiența dobîndltă In acest dome- 
nllt de comitetul Județean de partid, 
experiență po care Ișî propune să o 
dezVolie. Biroul comitetului jude
țean de partid a Institali, încă d!n 
prima decadă a Junii Ianuarie, un 
comandament alcătuit din factori de 
răspundere care a analizat șăplămî- 
naî mersul lucrărilor pe șantiere și 
u stabilit măsurile necesare pentru 
Impulsionarea livrărilor de materiale 
din țară șl din, import. în acest con
text,' vorbitorul a relevai șl unele. 
deficiențe, amintind că o serie de ’ 
capacități au fost puse !n funcțiune 
cu Inilrzlere. De asemenea, a crȘlicaț 
unelo metoda p-ncțtcate de prolec- 
tanți care, după, livrarea proiectelor, 
intervin ctj suplimentări nețeșltlnd 
cheltuieli sporite.

Vorbitorul a înfățișat apoi acțiu
nile Întreprinse de comișelul Jude
țean de partid pentru realizarea pla
nului de export pe anul In curs, plan 
ale cărui prevederi sint superioare 
cu 23 ta sută celor din anid trecut.

înfățlȘlnd aciivltalea rodnică des
fășurată de oamenii muncii din în
treprinderi. acțiunile Inițiate de nu- 

’ merdase colective în sprijlnid ridică
rii randamentului muncii, primul 
secretar al comlteiulul. județean de 
partid a spus : Prevederile planului 
producțlel-marfă vlndule șl încasa
te pe 8 luni nu fast depășite cu 137 
milioane lei. Rezultatele dîn anul 
1972 reprezintă, față de sarclnllo sta
bilite In planul dnclnal, o depășire 
de aproape 1 miliard lei. Vorbito
rul a adăuga' Lisă că rezultatele ob
ținute In această perioadă nu clnt 
pe măsura posibilităților pe carele 
oferă economia județului Galați.

Ocupindu-se de problemele, dezvol
tării agriculturii, tovarășul Constan
tin1 Dăscălescu n arătat ’că comitelui 
Județean de partid a elaborat un. 
program complex care include am
ple lucrări de îmbunătățiri fundare, 
trlgărl, îndiguiri, lucrări do extin
dere a suprafețelor viticole, de dez
voltare a producției do legume și o 
producției animaliere, măsuri menite 
eă contribuie ta asigurarea consu
mului focal.

In continuare, vorbitorul a abor
dat unele probleme legate da activi
tatea consiliilor populare în dome
niul sistematizării localităților ru
rale. ale comerțului local, transpor
tului In comun, gospodăriei orășe
nești .0 altoie, subliniind că comi
tetul Județean do partid s-a străduit 
să. imprime In rlndul acestor organe 
un sili de muncă nou, dinamic, ofi- 

j elen!,
în încheiere, vorbitorul fi asigurat 

pe secretarul general al partidului, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu. că or
ganizația județeană de partid Ga
lați se va strădui în conîlnuore să 
ușigure toata măsurile pentru ca 
planul pe anul 1072 și angajamentele 
asumate de oamenii munci' in în
trecerea socialista sa fje intru lotul 
realizate.

în cuvintul său, tovarășul LUDO- 
VIG FAZEKAS, prim-secrctar to Co
mitetului Județean Harghita ai E.C.R,, 

fa exprima» hoiijrlrea comuniștilor, 
a luturor oamenilor muncii, de a-?i 
mobiliza șl concentra eforturile in
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vederea realizării cincinalului înain
ta de termen, a sporirii contribuției 
județului lor la dezvoltarea econo
mici naționale. în această ordine 
de idei, vorbitorul a arătat efl, pa 
primele 8 luni ’alc anului, planul a 
fost îndeplinit, In nivelul Județu
lui, ia toți indicatorii. Tot în acest 
răstimp,- producțla-marfă a înregis
trat o depășire do JOifl milioane lei. 
Do asemenea, s-nu evidențiat unele 
preocupări pe linia îmbunătățirii 
producției destinata exportului, do
meniu în care se manifestă, in pre
zent, rămlneri în urmă.

în continuare s-au făcut o scrie 
de propuneri privind Îmbunătăți
rea muncii în industria minieră din 
județ. în acest sens s-a subliniat 
necesitatea accelerării lucrărilor geo
logice.

Vorbitorul s-n referit apoi la 
problema cadrelor necesare Indus
trie! șl agriculturii, subliniind că 
această problemă cațiătfi o însem
nătate deosebită in condițiile dez
voltării economico a ’ ■ ■ ■ ■ 
tr-un ritm rapid. Au __  ____ ___  .
șurile luate In această direcție, men- 
ționlr.du-se că. fn momentul de față, 
IndusWn județului dispune de in
gineri șl muncitori calificați. Cu 
toate acestea, în Industria Județu
lui se resimte lipsa unui număr de 
economiști ?! specialiști cu expe
riență, de cadre medii șl maiștri. El 
a sugerat crearea unei «tcțll pe lin
gă școala tehnică, existentă, care șă 
pregătească maiștri in construcții.

B în Încheiere, vorbitorul a migu
ra t conducerea partidului, personal 
po tovarășul Nlcolae Ccaușescu, că 
organizația do partid din județul 
Harghita, toți oamenii muncii — ro-- 
mâni, maghiari vor munci cu ab
negație șl dăruire pentru Îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin, câ iți vor face pe deplin da
toria așa cum, s-au angajat In Con
ferința Națională a partidului, pen
tru a rerdlza planul cincinal Înainte 
de termen.

Comitetului județean de partid BIb- 
irlța-Năsăud, a arătat că. datorită a- 
plicMI Jn practică a politiei! parti
dului de dezvoltare armonioasă a tu
turor județelor |ări,l, Încă în ani! a- 

. cestul cincinal se va schimba struc
tural fizionomia economică a Jude
țului Blsirlța-NMud. unde In urmă 
cu patru'ani nu exista nici o unitate 
industriala. El a relevat că prima fa
brică din Județ a '.■! Intrat In func
țiune, că plnă la sflrșitul anului vor 
fi date in exploatare alte două între
prinderi din colo 14. cite se vor ri
dica pirtă la sflrșltui cincinalului.

Vorbitorul a analizat în continuare 
unele probleme ale asigurării cadre
lor necesare In condițiile dezvoltării 
județului șl a subliniat experiența 
pozitivă a pregătirii muncltorllor 
necosarl pentru noile Întreprinderi 
In Județele unde există unități si-

igrlculUiril. fsubllniind că 
oblcmft 1 capătă o Insem-

« — ■ .-.J—,11 n«, i ir ‘/dCjZ’’*

județului m- 
fost citate mă-

în cuvintul său, tovarășul IOA- 
CHIM 3IOGA, prim-secreiar al Co
mitetului Județean Hunedoara al 
P.C.R., a Înfățișat aspecte din ex
periența acestui comitet județean In 
folosirea mal bună a potențialului 
uman și material al Județului pentru 
realizarea unei producții sporite, re-. 
lavlpd rezultatele bune ale repartiză
rii membrilor biroului pe principalele 
întreprinderi, șantiere, obiective, cu 
scopul de a ajuta concret ’ activitatea 
organizațiilor de. partid, comitetele 
oamenilor muncii, pentru rezolvarea 
multiplelor probleme din proresul 
producției.

După ce s-a referit In măsurile 
pentru identificarea șl exploatarea 
de noi resurse de substanțe minerale 
utile, folosirea intensivă, cu indici 
de-(nivel competitiv, a copacilăjllpr 
furnalelor, cuptoarelor șl lamlnoarc- 
lor.‘ reducerea consumurilor s|»ciflce 
de materii' prime și materiale, vor
bitorul a arătat că țn primele opt 
luni ale anului planul la producția 
globală Industrială, a fost realizat tu 
o suplimentare de 163 rnlhoar.c lei.

Furnalul nr. 9, in ciuda unor greu
tăți fntimpinate In această perioadă, 
va fi pits In funcțiune cu zece zile 
mal devreme, inaugurarea iul cr>- 
inclzind cu sărbătorirea pentru pri
ma dată in țara noastră a „Zilei me
talurgistului0.

în aceeași perlbadă nu fost date în 
folosință 4 093 de apartamente.

în continuare, vorbitorul s-a referii 
la o certe de probleme ațe ncttviiftțli 
In unitățile miniere din Valea Jiu
lui șl' in exploatările de minereu de 
fier, subliniind necesitatea unul pre
ocupări Hporite pentru găsirea de 
tehnologii de folosire a mlncreuritor 
mai sărace in fier. Ita asemenea, 
pentru folosirea In întreaga capaci
tate a utilajelor de prelucrare a 
marmurei a propus revederea preve
derilor de export de marmură pre
lucrată.

Abordlnd problemele agriculturii 
județului, vorbitorul a arătat că 
planul la producția de grlu și de 
livrări la fondul de stat a fost rea
lizat In anii 1071 șl 1&72 șl se prell- 
mlnă Îndeplinirea lui In culturile 
do toamnă. Producția de lapte este 
in creștere nilt In J.A.S. cit și în 
C.A-P.-url, Au Cost stabilite măsuri 
pentru a se asigura înir-o proporție 
mal mare din producție proprie ne
cesarul do legume și cartofi, prin 
extinderea suprafețelor cultivate în
deosebi de către I.A.Ș. din Valea 
Mureșului. .

mllare cu tradiție, cu mare ,expe-'.(&»
Hanță, .Totodată, a criticai neajun- ” >
șurile existente In repartizarea no
ilor promoții de absolvenți ul Invă- 
țămlntuluț superior șl a propus ca să 
se țină seama In mai mare măsură ■ 
de județele din care provin acești 
obsolventi.

Ocupindu-se de unele probleme de 
perspectivă ale economiei județului, 
vorbitorul a propus să se devanseze 
lucrările planificata pentru alimen
tarea eu apă și a prezentat unele 
aspecte ale construcțiilor de locuințe.

In județul Blslrițâ-Năsăud, anul, n- 
grlcol se încheie mulțumitor, produc
ția de porumb, cartofi șl iuțim fiind 
satisfăcătoare, in ciuda intemperiilor 
din această vară. în zootehnie, pro
ducția se apropie de sarcinile stabi
lite- Tinlnd seama că Județul are un 
sector pomicol dezvoltat, el a suge
rat ea organele de resort să anali
zeze soluțiile corespunzătoare pen
tru creșterea recoltelor de fructe. în
deosebi de mere.

în Încheiere, vorbitorul a mulțu
mit pentru ajutorul ne care l-a pri
mit județul Blslrlțo-Năsăud șl a asi
gurat conducerea partidului că orga
nizația județeană de partid va face 
totul pentru cu sarcinile trasate de 
Conferința Națională să fie traduse 
In viața.

în preambulul intervenției sale, to
varășul TRANDAFIR COCIRLA — 
prim-șecrctar al Comlteiulul județean 
Caraș-Severin al P.C.R. - a sublir. 
nlat că oamenii muncii din > ■ acest- 
județ se simt puternic mobilizați in- 
murea acțiune de a traduce in 'ay,iv 
sarcinile de Istorică Însemnătate, 
stabilite de partid la Congresul - ni- 
X-len și la Conferința iVațlonalfL,

in Industrie, Județul lșl-vg rpallritv 
planul la toți indicatorii, lac pentru 
uiții dintre acești .indicatori nifqiBa’,- 
merttelc luate vor fi tu, rerlRdfflnă 
depășite. Referlndu-șe In aclJvjtaiâa

lulul .înainte dă tenrien, '-otbitorul a’' 
subllnlnt că In toate unitățile Se făd' 
Investigații profunde pentru folosi
rea tuturor condițiilor propice In 
ncest șens. Posibilitățile de depășire 
substanțială a cincinalului — reale șl 
evidente în ramurile industriale aia 
județului — vor puica fi fructificate 
Insă la un țnnlț grad dacă și minis
terele de resort vor manlfesia mai 
multă solicitudine.

Una din ramurile eu im cuvlnt 
greu in Îndeplinirea cincinalului mai 
devreme ește, In județul Cara?-Se- 
verln, siderurgia. Tovarășul CodrU' 
a precizat rna! in'.li că, preocupln- 
du-se să asigure metal cit mal mult 
construcție! de mașini șl nltor ra
muri Industriale ale țării, Reșița șl 
„Oțelul Roșu° nu și găsit Importante 
posibilități interne. îndeplinirea cin
cinalului cu șase Juni mai devreme 
necesită, totodată, rezolvarea unor 
probleme pe pian central și, in acest 
sens vorbitorul n făcut unele pro
puneri concrete. De asemenea, se 
simte nevoia cn ntlt ministerul de 
resort cit șl uzinele, care in pre- . 
zent se interesează mal ales de vo
lumul producției, să pună și accen
tul cuvenit po eficiență.

După ce a dezbătut citeva aspecte 
din construcția de mașini ' (privind 
asimilarea utilajelor noi. aprovizio
narea. cooperarea Intre Întreprinderi, 
integrarea mnl deplină a centralelor 
Industriale, specializarea întreprin
derilor șl tipizarea construcțiilor me
talice), vorbitorul a abordat pe larg 
citeva probleme ale vnloriflcărll ma
sei lemnoase și ale agriculturii. în 
special, în acest din urmă domeniu, 
Județul are multiple posibilliățl dă a 
spori, fn decurs ele 4—3 ani, efectivul 
de ovine șl bovine, de a crește con
siderabil producția de legume șl a 
asigura o cantitate tot mal mare de 
produse alimentare pentru consumul 
locuitorilor din această zonă.

în încheiere, vorbitorul a făcut 
citeva, projsunerJ. printre care coor
donarea producției pieselor de 
schimb pe grupe de utilaje. 's'
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Tovarășul MTIIAI ȚELESCU, prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., a relevat sprijinul 
deosebit pe carc,-l prințese comite
tele județene din partea conducerii 
partidului, a tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu persona], prin organiza
rea sistematică a unor dezbateri 
aprofundate privind sarcinile fun
damentale ale organelor și organi
zațiilor de partid șl de stat, metode
le șl stilul lor de muncii, Vorbitorul 
a prezentat apoi expertenta organlza- 
țlel județene do partid Timiș în an
trenarea activului de partid, a cadre
lor didactice din Invățămlntul su
perior. a cercetătorilor științifici și 
a altor specialiști în acțiunea de va
lorificare a’rezervelor Interne din-In
dustrie șl agricultură, acțlunn con
cretizată. Intre altele, prin realizarea 
angajamentului anual în opt 
prin crearea perspectivei de n se 
depăși planul anual cu 300 milioane 
lei. a realizării planului cincinal îna
inte de termen. E! a relevat, tot
odată. unele neajunsuri existente In 
realizarea Investițiilor ș! a unor pro
duse.

Referlndu-se Ia preocupările pen
tru dezvoltarea producției agricola 
în județul Timiș., vorbitorul s-a oprit 
pe larg asupra necesității creării 
unor semințe de grîu șl porumb da 
înaltă produși! vito te, a subliniat une
le succese doblndlie de Stațiunea ex
perimentală Lovrlri In această direc
ție. Au fost prezentate apoi preocupă
rile pentru dezvoltarea Idgnitllor In 
Județ și s-a sugerat forurilor dc resort 
să contribuie In realizarea unul stu
diu pentru valorificarea apelor frea
tice. care, după cum arată experien
ța de la Tomnatic, pot asigura pro
ducții mari In legumicultura. El a 
relevat unele neajunsuri existente In 
creșterea animatelor șl a arătat că 
pen’.ru remedierea lor in Județul Ti
miș se acordă atenție cercetărilor 
științifice privind selecția și repro
ducția. . -------........ „

în încheiere, vorbitorul a "insistai tulul Central al partidului,
asupra atenției pe care sint datoare K’“
să o acorde organele șl organizați
ile de partid generalizării experien
ței pozitive in toate domeniile, pen
tru realizarea marllof obiective sin- 
bflite de partid in dezvoltarea eco- 
npmleo-so-elaiă o patriei.

în cuvintul săs*’tovarășul ADAL
BERT CRIȘAN, prlm-sccretar al

luni,

Roterindu-se la citeva probleme ac
tuale ale invățămlntului șl pregătirii 
cadrelor, tovarășul PAUL N1CULES- 
CU-MIZIL, membru al Prezidiului 
Permanent, al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R», vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a relevat fap
tul că, pe baza hotarirjlor din 1SW8 
alo Comlteiulul Centrai, In acest do
meniu s-au obținut o serie de rezul
tate pozitive.: Dar avlntul economiei 
®! culturii, a spus vorbitorul, per
spectivele noi pa care le-au deschis 
Congresul al X-lea șl Îndeosebi Con
ferința Naționala a partidului pen
tru dezvoltarea In ritm accelerai a 
patriei noastre pe drumul civiliza
ției socialiste, necesitățile muri In do
meniul pregătirii cndrd<* necesare 
înfăptuirii acestor perspective pun în 
fața Invățămlntului noi și importantă 
probleme. Esența acestor probleme, 
spiritul 5n caro trebuie să'fie ele 
soluționate sint formulate in rapor
tai prezentat de tovarășul Nicolao 
Ceaușcseu Ia Conferința Națională a 
partidului, ta expunerile sale. In In
dicațiile pe cârc țe-a dat.'In repetate 
rlnduri, lucrătorilor din frontul Invă- 
țămlnluiul. în prezent. In spirliul și 
po baza acestor indicații, se elaborea
ză materiale cu propuneri menite să 
generalizeze experiența bună obținu
tă In ultimii ani șl să dea — in ace
lași timp — soluții acestor noi pro
bleme de care depinde atit dezvol
tarea Invățămlntalui. cit si a socie
tății noastre In general. Nu demult, 
tovarășa! Ceaușcseu a emis Idcen 
dezbaterii. Intr-o plenară a Comlte- 

.'’'-“‘--I. a pro
blemelor dezvoltării In continuare a 
lnvăifimlnțuiul nostru. Aceasta ar fî 
un bun prilej de elaborare șl clari
ficare profundă a țarclnllor noi care 
stau in fata Invățămlntului. de mo
bilizare a tuturor forțelor partidului 
șl societății noaaire pentru soluțio
narea lor.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a n-a) cercetători 
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Afiliind că una din cerințele funda
mentale esta ca. .InvățămlnUil să con
stituie un mijloc eficace al so
cietăți! pentru pregătirea cadrelor ne
cesare dezvoltării sodaj-economlco a 
patriei, vorbitorul a subliniat că în- 
vățâmlntul trebuie să facă imediat 
față sarcinilor concrete do asigurare 
a cadrelor solicitate de marea miș
care națională pentru înfăptuirea 
planului cincinal Înainte de termen, 
de realizarea cu succes a obiective
lor stabilita de Conferința Națională 
a partidului^, în acest sens, pentru 
anul școlar 1972—1B73 s-au prevăzut 
cifre superioare de pregătire a cadre
lor pentru diferite activități econo
mice, tehnice, sociale. Astfel, in in- 
vățămlniul profesional șl la ucenicie 
vor intra in anul I 143 CM de elevi ; 

î-i în liceele de
în școlile do r_._ .
Ic șl alto ocoli tehnice — 40 OM ; In 
total, circa 220 OM față do circa IM OM 
în precedentul an școlar. Pentru ge
neralizarea schimburilor H șl III In 
întreprinderile industriale se prevede 
sporirea numărului de muncitori șco
larizați în cursuri de scurtă durată 
la 2S0 0M, față do 180 OM cîțl au fost 
anul trecut.

Vorbltmil a subliniat necesitatea 
ca flecare Întreprindere care îșl cu
noaște programul de dezvoltare șl. 
deci, nevoile da cadre să prevadă șl 
să Înfăptuiască — o dală cu dezvol
tarea economică — șl. măsurile co
respunzătoare pentru pregătirea aces
tor cadre. în acest sens, fiecare co
mitet Județean de partid este dator 
să acorde toată atenția asigurării ca
drelor necesare generalizării schim
burilor II șl UI, punerii In funcțiune 
a noilor Investiții, dezvoltării întregii 
activități economice, soclfde pe teri
toriul județului său.

în continuarea cuvln'uîul, tovarășul 
Paul Nlcuîcscu-Mlzil a arătat că tre
buie luate toate măsurile pentru ca 
noul an de învățămlnt să se deschi
dă In cele mal bune condiții In 
școlile de toate gradele, să se asi
gure realizarea clfretortde școla
rizare In .școlile profesionale, do 
ucenici, în celelalte școli, repartiza
rea în producție a actualelor pro
moții de absolvenți al școlilor teh
nice, economice, agricole, pregăti
rea prin cursuri iroslilcealo sau 
cursuri de scurtă «jurată a celor 
Ktro pau terminat lnvățămlnlul li
ceal de-cui tură generală șl care nu 
stiSdlazff mal departe, in vederea 
aâljfiif&IT plasării lor în producție, 
creșterea'numărului de fete în șco
lile tehnico șl repartizarea lor In 
unllățilb economice.

Au fost abordate apoi probleme 
legate’de modul eum se aplică ln- 
dicgțlq conducerii partidului de a fl 
râslrtiițurato acele forme, de Invăță- 
mlrit care nu dau pregătirii tineri
lor’ p finalizare practică, îndeosebi 
Jirâul de cultură gunerală. Aprecltn- 
du-se că acesr, ilp .de invâțămlnt nu 
mai corespunde actualelor ccrinta 
ale dezvoltării socle tăi 11 noastre, s-a 
arătat că este Ticwsar să se creeze 
un asemenea tip de liceu care să 
dea absolventului cunoștințele do 
cultură șl deci posibilitatea de a 

.studia mal departe In lnvățămlntul 
superior șl, în același timp, să-l asi
gure o pregătire de specialitate, 
pe, baza «drela să poală fi angajat In 
produc1,.ta materială sau spirituală. 
In acest scop, în ultimul timp s-a 
dezvoltat rețnaun liceelor de specia
litate, numai în ultimii doi ani 
creindu-se 138 de asemenea școli. 
Astăzi, raportul între liceele do cul
tură generală șl liceele do speciali
tate este do 491 la 382 Iar al elevi
lor caro întră în anul I — S3 CM la 
38 CM. Vn trebui să sa continue. în- 
rr-un termen scurt, schimbarea mal 
depărta n acestui raport in ușa fel 
Incit ponderea cea mal mare a ele
vilor să revină liceelor de speciali
tate. Justețea acestei orientări este 
oglindită șl de numărul mere de 
candidați rare s-nu prezentat In exa- 

• mencle do admitere pentru acesta 
licee. în același timp, se stucliazh 
ideea creării șl dezvoltării unor licee 
de matematică, fizică, chimie, bio
logie care să dea pregătire legată 
de aceste domenii, precum și a unor 
Ret» care să pregătească cadrele 
necesare in domeniul științelor și 
preocupărilor umaniste.

în continuare, vorbitorul a abor
dat unele probleme privind activi
tatea de instrucție și educație, ln- 
slstind asupra îmbunătățirii activi
tății destinate pregătirii elevilor 
pentru munita productivă. El s-a 
referi: ta sarcina dezvollilril atelie
relor, laboratoarelor ?! a întregii 
baze materiale destinate acestui scop, 
la dezvoltare;! patronajelor liceelor și- 
.școlilor de către Întreprinderi, ta 
perfecționarea munci! practico a e- 
ievilor șl studenților. Arătlnd că în 
condițiile noi ale revoluției tehnlco- 
ștLințiflce so cer cadra cu un profil 
de specialitate mal larg, caro să 
poală mlnul tehnica in cele mai 
bune condiții, sâ poată face față 
schimbărilor rapide ale acesteia șl 
să poată presta munci diferite în 
cadrul aceleiași ramuri, a subliniat 
preocuparea pe care trebuie să o 
manifeste organele centrale șl locale 
pentru înfăptuirea indicațiilor con
ducerii partidului cu privire la li
chidarea specializării Înguste, a di
versificări! nejustlCeata a profesil- 

' lor și meseriilor, ta realizarea u- 
nel pregătiri profesionale șl a ține! 
calificări complete, multllatarale n 
elevilor ?! studenților.

Referlndu-se ta preocupările cen
trale din lnvățămlntul superior, vor
bitorul a relevat faptul că dezvolta
rea cu succes a acestuia depinde da 
rarului cum se realizează integrarea 
între învățămlnt, producție șl cerce
tare, lde« afirmată cu consecvență de 
tovarășul Nicolao Ccaușescu în ulti
mii ani. Inițiativele apropierii învă- 
țăpolntulul superior de producție, În
cheierea da contrarie cu întreprin
derile economice slnt bune, dar spo
radice. învățămlntul, cercetarea; 
producția sîrst încă separate una de 
alta. Noile «.■ondlți! ale dezvoltării 
științei .șl tehnlcU cer să se aducă co
rective fundamentale. Referlndu-se 
la lnvățămlnlul superior tehnic, vor
bitorul a arătat că c.l trebuie să dis
pună da ateliere, de. o bază modernă 
de producție pentru a putea crea 
mașini, utilaje, procese tehnologice 
noi șl pentru n asigura o Instruire 
teoretică șl practică a studenților 
conform cerințelor moderne. Numai 
în felul acesta lnvățămlntul, Îmbi
nat organic cu cercetarea șl produc
ția, s® îKCita ridica la nivelul știin
ței șl tehnicii contemporane.

în continuare, vorbitorul s-a oprit 
asupra necesității Întăririi legăturii 
intre invățămlnt, cercetare șl pro
ducție, in lnvățămlnlul superior e- 
grlcol, economic, in domeniul știin
țelor exacte șl umaniste, șl a subli
niat sarcinile organizațiilor de partid,

e specialitate — M OM ; 
maiștri, .școlile posțllcea- 
oll tehnic

V

ele instituțiilor de învățămtnt su
perior din cele J0 centra universi
taro de a asigura o legătură mol 
ștrînsă între lucrătorii din învfiță- 
mlnt, din cercetare șl producția ma
teriala, de a antrena toate aceste 
forțe, Împreună, la soluționarea ma
rilor probleme ale dezvoltării eco
nomice șl sociale a patriei noastre. 
S-nu subliniat apoi perfecționările a- 
dușe după Plenara din noiembrie, in 
predarea științelor sociale, sarcinile 
Îmbunătățirii educării materlnlist- 
dialecilce a studenților, înarmării tor 
cu politica partidului, măsurile luate 
pentru dezvoltarea invățămlntulul In . 
rlndurilo națlonalilățllor conlocuitoa
re, precum șl sarcinile perfecționări! 
continue a muncii polltico-ideoîogico 
în rindurlie elevilor și studenților.

Subliniind In încheiere că sarcinile 
mari din domeniul învăjămlritulul șl 
pregătiri! cadrelor pot fl duse în În
deplinire cu succes cu condiția con
ducerii acestei activități de către 
partid, de către organizațiile de 
partid, tovarășul Paul Nlculescu- 
MIzll s-a referit la perfecționarea la 
continuare n activității organizațiilor 
do partid, U.T.C. șl U.A.S.R. din 
.școli șl facultăți, Ia sarcinile comi
tetelor județene do partid privind 
conducerea acqstui compartiment de 
mare Însemnătate al construcției 
socialiste în patria noastră.

în cuvlnlul său, tovarășul VIRGIL 
TROFIN, membru al Comllelulol E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R,, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., s-a refe
rit pe larg la sarcinile de mare 
răspundere care revin sindicatelor 
în înfăptuirea hotărlrJlor 
țel Naționale a P.C.R.

După ce a arătat că 
obținute in ultimul timp 
tatea politică șl organizatorică a 
mișcării noastre sindicale ilustrează 
grăitor Justețea măsurilor stabilite 
de. Plenara C.C. al P.C.R. din fe
bruarie 1071 pe linia Ideilor cu
prinse în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceausescu privind 
creșterea roiului șl atribuțiilor sindi
catelor în actuala etapă do dezvol
tare a societății noastre socialiste, 
vorbitorul a făcut o cuprinzătoare 
trecere In revista a vastului efort 
creator al clnsei muncitoare, al tu
turor oamenilor muncii, spre a da 
viață programului stabilit de Confe
rința Națională. Este grăitor In 
aceasta privință faptul că In 14 ju
dețe au șl fost depășite angajamen
tele luate în întrecerea soclul istă 
pentru unul 1572. In Capitală. In 
peste 10'0 de Întreprinderi, se aplică 
cu rezultate din ce în ce mal bune 
numeroase inițiative valoroase pri
vind a Introducerea proceselor ‘ teh
nologice modeme, reprolectarea unor 
produse, mecanizarea lucrărilor, re
ducerea consumurilor de materii 
prime șl materiale, creșterea Indici
lor de utilizare a mașinilor șl in
stalațiilor,. Îmbunătățirea calității 
produselor. în peste 40 de întreprin
deri din județul Brașov se aplică 
inițiativa ..Micronul, gramul, secun
da în slujba eficienței economice", 
în județul Prahova se aplică in 
pesto 50 de Întreprinderi Inițiativa 
„Să gospodărim cu eficiență sporită 
metalul0. L. . 
din Valea Jiului se extindo 
zultate buno Inițiativa „Cel 
două cicluri peste plan in 
lună la abatajele frontale”.

Paralel cu aceste rezultate 
ve, nu poate fl Ignorat faptul că In 
unele județe angajamentele asumata 
In Întrecerea socialistă au fost numai 
parțial realizate in primele 8 luni 
ale anului. Referlndu-se In anumite 
rămlneri In urmă în realizarea sar
cinilor de creștere a productivității 
mup.cli, vorbitorul a insistat asupra 
însemnătății sporirii continue a in
dicelui de utilizare a mașinilor șl a 
coeficientului de schimburi.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit Ia problemele dezbătută In ca
drul recentelor adunări generale ale 
oamenilor muncii, amintind' că au 
fost făcute cu acest prilej numeroa
se propuneri menite să contribuie 
la mal buna organizare a proce
sului de producție, aprovizionarea 
ritmică a Întreprinderilor cu mate
rii primo șl materiale, respectarea 
riguroasă a contractelor economice, 
înlăturarea muncii în asalt șl a ore
lor suplimentare.

După ce n adresat critici unor mi
nistere șl centrale pentru Insuficien
ța ajutorului concret acordat unități
lor economice în realizarea planului 
șl n angajamentelor, vorbitorul n 
Insistat asupra necesității ca fiecare 
minister .și centrală să analizeze 
fără întlrzlere cele mal Impor
tante probleme ridicate in cadrul a- 
dunărllor generale oie oamenilor 
muncii al să ia măsuri operative de 
soluționare a acestora atunci dnd 
aceasta depășește posibilitățile uni
tății respective.

Subliniind că există toate condi
țiile ca sindicatele să aducă o con
tribuție mal substanțială la realiza
rea cincinalului înainte do termen, 
vorbitorul a solicitat comitetele 
județene do partid să antreneze sis
tematic sindicatele în Întreaga acti
vitate consacrată înfăptuirii măsuri
lor adoptate de Conferința Națională.

Pe primul plan al preocupărilor 
sindicalelor, cu participarea efectivă . 
a consiliilor șl comitetelor oamenilor 
muncii, va trebui să se situeze gene
ralizarea experienței înaintate în 
fiecare ramură șl în flecare județ, 
extinderea inițiativelor valoroase ale 
oamenilor muncii, combătlndu-se cu 
fermitate tendințele de formalism co 
se mal manifesta în acest domeniu.

în continuare, vorbitorul s-n refe
rit pe larg la sarcinile ce revin sin
dicatelor In asigurarea folosirii Inte
grale n timpului de lucru, Întărirea 
ordinii și disciplinei muncii, ca o 
condiție esențială n perfecționării 
organizării producției.

Sindicatele trebuia să se ocup® mal 
îndeaproape de popularizarea legis
lației muncii șl să urmărească apli
carea el, să nu tolereze in nici un 
fel încălcarea prevederilor acesteia. 
Fără îndoială, oamenii muncii slnt 
nemijlocit Interesați in realizarea 
integrală a planului de producție,

Conferln-

rezultatele 
in nctivl-

în exploatările miniere 
cu re- 

puțin 
fiecare
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Iar atunci cînd apar anumite greu
tăți în producție, conducerile între
prinderilor trebuie să discute despre 
ele cu muncitorii. Sindicatele au 
datoria să acționeze cu hotărlre pen
tru n asigura condițiile necesare bu
nel organizări a producției, astfel In
cit să nu, fie nevoie de .orc supli
mentare ; atunci Insă dnd acest lu
cru devine totuși nfîcesar. eio tre
buie să analizeze cauzele, răspunde
rile șl să-șl dea acordul la prelun
girea In cazul respectiv n progra
mului de lucru, dlsculind Insă nea
părat In prealabil cu oamenii mun
cii din secția sau sectorul respectiv.

O maro parte a crndnlulul a fost 
consacrată problemelor legata do 
înfăptuirea măsurilor stabilite do 
Conferința Națională privind îmbu
nătățirea condițiilor de trai, pe linia 
Indicațiilor cuprinse In rapor
tul prezentat do tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională. 
După ce a scos In evidență largul 
ecou stlrnlt In rindurlie populației 
de hoîăririle privind creșterea sala
riului minim șl majorarea unor ca
tegorii de pensii, vorbitorul n arătat 
că dezbaterea publică o proiectului 
I..«Kll remunerării mundl șl a nou
lui Cod el mundl reliefează acor
dul oamenilor muncii față de aceste 
proiecte șl participarea lor efectivă 
in îmbunătățirea prevederilor lor. Da 
asemenea, vorbitorul s-n referit in 
sardnilc sindicatelor In Îmbunătăți
rea protecției munciJ, ocrotirea mu
mei șl copilului.

în cuvlnlul tovarășului Vlrgll Tro- 
fln nu fefet aduse crltld modulul bi
rocratic, administrativ In care con
siliile populare au aplicat lh unele 
orașe prevederile Legii privind or
ganizarea contribuției băbești’șl in 
muncă pentru efectuarea unor lu
crări de interes obștesc. Totodată, 
vorbitorul a subliniat necesitatea 
continuei îmbunătățiri a activității 
politico șl cultural-educative de 

«masă a sindicalelor.
în Încheiere, tovarășul Vlrgil Tro- 

fln a arătat că sindicatele, sub con
ducerea organizațiilor de partid, slnt 
hotărlte să aducă o contribuție spo
rită la Înfăptuirea holăririlor Con
gresului al X-lea șl alo Conferinței 
Naționale pen lin accelerarea pro
gresului economic șl socloi al Româ
nie! socialiste.

Relevlnd succesele obținute plnă In 
prezent de oamenii muncii din ju
dețul Mureș, tovarășul NICOLAE 
VEREȘ, prlin-scerciar al Comitetu
lui Județean de:ipartld: Șlțirc?,; s-a 
referit pe larg la măsurile1 luato de 
organele șl organizațiile de partid 
în perioada care a trecu: de la Con
ferința Națională a partidului pen
tru îndeplinirea Înainte de termen 
a planului cincinal. Din analizele fă
cute asupra felului, !n caro au fost 
îndeplinite sarcinile actualului cin
cinal in ’cele 20 de luni caro au 
trecut plnă acum, județul a cîșiigat 
deja un avana do 41 do zîle. Aceasta 
arală că angajamentele asumate do 
colectivele insreprindcrllor indus
triale din județ de a realiza planul 
cincinal mal devreme vor putea fl 
realizate cj succes, unele dintre ele 
gtaînd posibilități sft-țl îndepli
nească-sarcinile ce le revin in acest 
cincinal chiar cu un nn mal devreme. 
De altfel, l.n toate întreprinderile 

județ, in prezent se desfășoară 
o largă acțiune de prospectare a 
unor rid rezerve pentru atingerea 
aceslul, obiectiv, prin modernizarea 
proceselor de producție, reducerea 
consumurflor de. materii prinse șl 
materiale, creșterea producllvfiățu 
mundl. în perioada rare urmează — 
a remarcat vorbitorul — ge va ur
mări în mod deosebit felul In care 

• bo îndeplinesc prevederilo planului 
la export șl Investiții. In continuare, 
subllnUnd importanța pe caro o are 
devansarea realizării planului de in- 
veslîțll, vorbitorul a arătat că, încă 
de pe acum, esta necesară o coor
donare a tuturor forțelor — da La 
județ șl do la centrale șl ministere 
— pentru asigurarea condițiilor ne
cesare punerii la timp în funcțiune 
a noilor obiective. în acest sens, el 
a arătat că o ■ problemă prioritari 
asia asigurarea documentațiilor. În
deosebi de către unitățile Ministeru
lui Chimiei, pentru ea toate lucră
rile să fie Începute la termenele sta
bilite.

Ocuplndu-sa do problemele agri
culturi! Județului, vorbitorul a ară
tat rij în urma unei plenare a co
mitetului județean de partid, a-a 
elaborat un program de dezvoltare 
a zootehnie! plnă In anul 1974, ur
mărind concentrarea .șl specializarea 
unităților ; a Început acțiunea de 
sistematlzaxe șl fertilizare a pășuni
lor, pentru asigurarea bazei fiira- 
Jere. jTlnlnd seama de pempectlveîo 
dezvdtăril pomleuliuri! șl viticultu
rii, ministerul d« resort ax trebui să 
urgenteze executarea în acest ba
zin a, silozurilor șl a celorlalte ame
najări necosaro valorificării fructe
lor. în continuare, el a relevat că 
îndeplinirea obiectivelor agricultu
rii județului Impune îmbunătățirea 
stilului da muncă al organelor a- 
grlcole, sprijinirea temeinică, efi
cientă a fiecărei unități peniru ca 
să decolta, să valorifice în mod efi
cient, resursele de care dispune.

în cuvlntul său, tovarășul GHEOR- 
GIDE ROȘU, prim-secretar al Comite
tului Județean Bariu al P.C.R., n re
levat atmosfera bună de luoru <3!n 
Întreprinderi, de pe ogoare, faptul că 
peste tot comuniștii, toți oamenii 
muncii, caută’ no! mijloace pentru a 
IndepLinl dt mal repede hoiărlrilo 
Conferinței. Naționale a partidului. 
Analizelo făcute în întreprinderi In 
vederea realizări! înainte de termen 
a planului — a arătat vorbitorul — 
nc-au dat certitudinea că, pe baza re
surselor descoperite plnă acum,
nul poate fl îndeplinit in 4 ani șl 
7 luxd. Analiza continuă tari și

js

pla-

noi

slntem convinși că sa vor descoperi 
no! rezerve pentru ca acest termen 
să fie scurtat.

în ce privește planul pa acest an, 
el a fost realizat, in primele opt Iun!, 
ta producția globală în proporție de 
101,7 le sulă, cu o depășire de 116 mi
lioane lei, ceea ca ne dă garanția că 
sarcinile anuale vor f! îndeplinite.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
ta problemele unor Întreprinderi caro 
nu-ș! realizează planurile de produc
ție, grevind cu multe milioane bilan
țul general al județului.

Referlndu-se la problemele agricul
turii, vorbitorul a arătat că, In ciuda 
greutăților create de ploile aproape 
continue din perioada secerișului, pla
nul privind livrările de grlu va fl În
deplinit Mențlonlnd diferența mare 
înlra producțiile de lapte din Între
prinderile agricole de stat șl cele 
din cooperative, el a arătat că a în
ceput construirea unor complexe, 
care vor fl populate cu vite de rasă, 
ceea co va permite în 
o creștere masivă la . 
lapte șl a efectivelor.

Abordlnd problemele I 
Iul, tovarășul 
populația Ișl 
mare măsură 
specialitate șl 
sporirii eforturilor pentru dotarea a- 
tellereior școlare.

In încheiere, vorbitorul a relevat 
că, în ultimul an, se înregistrează un 
progres evident în creșterea șl matu
rizarea organelor șl organizațiilor de 
partid in rezolvarea competentă, o- 
pcratlvă a problemelor din toate do
meniile de activitate. Se constată o 
Îmbinare mol corespunzătoare a mun
cii do conducere colectivă cu răspun
derea personală. Dă bune rezultate 
metoda folosirii unor organe colec
tive de control pe teren, conduse de 
membrii biroului județean, care in 
cursul unul an reușesc să cuprindă 
aproape toate comitetele municipale, 
orășenești șl să le dea ajutor concret.

Tovarășul ANDREI CERVENCO- 
VICI, prim-secrelar al Comlielulul 
județean de partid Arad, a pus ac
centul, la începutul cuvlritului său, 
pe măsurile întreprinsa pentru creș
terea competenței .șl a rolului con
ducător al organelor șl organiza
țiilor do partid in toate domeniile, 
pentru atragerea tot mal largă a co- 
munlșillor, 
muncii la 
hotărlrllor

Pentru .. 
înainte de termen nu fost Întocmite 
studii șl analize. „Din datele pe caro, 
le avem plnă fn prezent rezultă că 
vom putea realiza peste plan o 
producțte-mnrfă In valoare do 4 mi
liarde 740 milioane lei. Aceasta În
seamnă că cincinalul II vom în
făptui în patru ani .șl Jumătate. De
pășirea planului de producție o fun
damentăm — a spus vorbitorul — pe 
creșterea coeficientului de schimburi', 
a indicelui do folosire a mașinilor șl 
utilajelor, folosirea mai bună o su
prafețelor de producție, creșterea pro
ductivității muncIL Pentru asigurarea 
necesarului forței da muncă au fost 
luate măsuri in vederea pregătirii ti
nerilor muncitori în școli profesio
nale, prin ucenicie la tocul de* mun
ci, precum șl la cursuri de califi
care..

Do asemenea, ne propunem să.re
ducem consumurile specifice cu 51 
milioane lei, iar prin reprolectarea 
produselor vom realiza o economie 
■de 13 milioane Ici.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la necesitatea îmbunătățirii apro
vizionării țchnlco-materiale, soUcltlnd 
un sprijin mal susținut din partea 
ministerelor șl a centralelor indus
triale. în ceca co privește Îmbună
tățirea producției de strunguri, pri
mul secretar al Comitatului județean 
Arad a arătat că, pe baza indicațiilor 
date do tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
au fost luata măsuri pentru introdu
cerea în fabricație a uno- tipuri de 
strunguri cu caracteristici superioa
re, necesare ntlt pe piața internă, cit 
.și pentru export.

Referlndu-se la problema investi- ■ 
țllior, vorbitorul h subliniat că pen
tru asigurarea intrării fn funcțiune ta 
termen- a combinatului chimic este 
necesar să fie onorate la timp con
tractele privind livrarea utilajelor.

In continuare, a abordat unele pro
bleme din domeniul agriculturii, ară
ți nd că s-au obținut rezultate bune 
în organizarea, planificarea șl condu
cerea acestui Important sector al eco
nomiei. Există o scrie de rămlneri in 
urmă In domeniul zootehniei șl, pen
tru lichidarea lipsurilor, o plenară n 
comitetului județean de partid va 
analiza situația, antrentnd în această 
acțiune un număr mare de specialiști, 
de țărani cooperatori. Vorbitorul n 
subliniat necesitatea asigurării pie
selor de schimb pentru utilajele a- 
gricolo, precum .șl a lărgirii gamei de 
mașini.

în continuare, șl el a susținut unele 
propuneri făcute de nlțl vorbitori.

anii următori 
producția de

lnvățămintu-
Gh. Roșu n arătat că 

Îndreaptă în tot mai 
copiii spre liceele de 
a subliniat necesitatea

a maselor do oameni al 
elaborarea și înfăptuirea 
adoptate.
Înfăptuirea cincinalului

In județul nostru — a spus la În
ceputul Intervenției tale tovarășul 
CONSTANTIN SANDU, prim-secre
tar al Comitetului județean Olt al 
P.C.R. — ea șl In alts județe ale 
țării, au Intrat In funcțiune, In ulti
mii ani, numeroase obiective de in
vestiții. Unele, Intre care tăbăcăria 
minerală, Fabrica de zahăr din Cora
bia, dau bune rezultate, altele încă 
nu. Anallrind temeinic cauzele unor 
neajunsuri» din acest domeniu și 
căile de înlăturare a lor, vorbitorul 
a Insistat asupra sprijinului concret, 
operativ șl calificat pe care trebuie 
să-l acorde* anumitor Întreprinderi 
noi Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare șl Ape
lor ș.a. Tovarășul Constantin Sandu a 
făcut propunerea ca un număr de

specialiști din mtolslere, 
șl alte cadre să lucreze 
timp in noile Întreprinderi din Ju
dețele în curs de industrializare _
mal ales cel care 
contractat aceste 
județul va acorda întregul ajutor a- 
cestor specialiști pentru n pune lu
crurile la punct cit mal repede cu 
putință șl a integra, la parametri! 
proiectați, noile Investiții In circuitul 
economie! naționale.

O altă problemă Importantă ana
lizată a fost cea care privește Îmbu
nătățirea activității in agricultură, 
în acesr domeniu, organele șl orga
nizațiile do partid din județ au de
pus eforturi deosebite. S-a introdus 
pe larg acordul global, care a rezol
vat toarte multe probleme. în con
tinuare, au fost prezentate unele 
bune experiențe din cooperativele 
și întreprinderile agricole de stat, 
căile de meștere a producție! la hec
tar care etau țn atenția organelor 
șl organizațiilor do partid alo Jude- 
.țuici, de lichidare a birocrației în 
riadul unor cpectallștl din agricul
tură, pentru ca aceștia să ae ocupe 
efectiv de soluționarea problemelor 
de care depinde progresul 
al acestei ramuri de bază 
miel țării noastre.

Relevlnd măsurile luate 
se conferi munci! de partid un ca
racter organizat șl operativ, pentru 
creșterea rolului conducător al or
ganizațiilor de partid In toate do
meniile de activitate. tovarășul NI
COLAE MIHAI. prim-secretar al 
Comlielulul județean de partid 
Brăila, a arătat că, pe primele 8 
luni, Industria, județului a reușit să 
depășească planul șl angajamentul 
Inițial, 70 la sulă din sporul pro
ducției reaJizJndu-sii pe seama creș
teri! productivității muncii. O aten
ție deosebită a fost acordată reali
zării utilajelor complexe pentru 
nolle investiții din alte județe be
neficiare. Cit privește preocupările 
de viitor, ele se vor Îndrepta, cu 
precădere spre modernizarea .șl Îm
bunătățirea calității produselor, pu- 
nlndu-se accentul pe pregătirea 
unul contingent suficient de cadre 
de specialiști, asigurarea unei rit
micități corespunzătoare In aprovi
zionarea tehnlco-matcrlală a Între
prinderilor șl contractarea la timp a 
producției.

Vorbitorul a evidențiat apo! re
zultatele pozitive obținute de agri
cultura Județului prin specializarea 
unităților (concentrarea creșterii păi 
sărilor In 24 de cooperative agricole, 
de exemplu, a dus, in 2 ani, la du
blarea producției de ouă) șl execu
tarea unor importante lucrări do 

“ îmbunătățiri fundare cu forțele pro
prii ale cooperatorilor, numai In a- 
cest an fiind scoase de sub excesul 
de umiditate 10 OM de hectare șl ta-, 
dlgulte alte 0 OM de hectare.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Mihai a fonuutat unele propuneri 
referitoare la necesitatea nivelării 
terenurilor in zonele irigate — cum 
este cazul șl ta Insula Maro a Brăi
lei — la mal completa folosire a 
utilaj dor pentru Irigații, livrarea la 
timp șl potrivii planului a îngră
șămintelor, punerea la punct a fa
bricației erblddetor, mărirea .ga
mei de utilaje pentru agricultură șl 
înzestrarea mal rapidă a unităților 
— arătlnd că organizația județeană 
de partid so angajează să depună 
toate eforturile pentru ca sarcinile 
reieșite din Conferința Națională să 
se realizeze întocmai, pentru ca pln- 

, nul să fie realizat înainta de ter- 
. men.

în cuvlntul său, tovarășul EMIL 
IJOBU, prim-secretar al Comitetu
lui Județean de partid Suceava, a 
subliniat că In centrul activității 
comuniștilor de aid stă mobilizarea 
tuturor forțelor pentru îndeplinirea 
vastului program trasat da Con
gresul al X-!ca șl Istoricelor hotă- 
riri ale Conferinței Naționale.

în acest sens, vorbitorul s-a refe
rit la o serie de măsuri luate în di
recția perfecționării continue a sti
lului șl metodelor do muncă ale co
mitetului județean, tuturor organi
zațiilor, în vederea creșterii influ
enței șl răspunderii lor ta locul do 
producție, conlucrarea intensă cu 
ministerele, stabilirea unor strtase 
legături cu conducerile întreprin
derilor, larga consultare a maselor, 
ceea co a dus la atingerea unor bune 
rezultate. Toate acestea — a arătat 
Vorbitorul — ajutorul neprecupețit, 
deosebit de important, primit per
manent din partea conduceri! parti
dului șl statului nostru, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal, 
au permis să sa îndeplinească șl în 
cel de-al doilea an al dnclnalulul, 
în bune condiții, planul șl angaja
mentele pe primele 8 luni. Ne preo
cupăm, de asemenea, să creăm toa
te condițiile pentru realizarea ln- 
tr-un ritm susținut a planului pe 
1973 ?!, in acest fel, să ’înfăptuim 
cincinalul în patru onl șl jumătate. 
Din analizele concrete făcute In fie
care întreprindere s-a ajuns la con
cluzia să aceasta esta posibil, șl fn 
unele întreprinderi 
termen mal scurt, 
deosebite.

Relevlnd aceste 
bltorui a amintit do unele neajun
suri caro mal dăinuie, între allele 
In ce privește creșterea calității, a 
efidcnțel economice, existența unor 
fonduri Imobilizate, subliniind că 
eliminarea lor este in. centrul aten
ției organizațiilor de partid șl al 
colectivelor de oameni ol muncii. 
El a formulat, de asemenea, o se
rie de propuneri vlzlnd activitatea 
orgonelor centrale în domeniul con
tractării produselor pe termen în
delungat șl în alte sectoare, precum 
șl In ce privește unele probleme 
specifice agriculturii.

au proiectat șl 
uzine. Evident,

contlnuu 
a econo-

pentru a

chiar Intr-un 
fără investiții

preocupări, vor-

Scrisoarea adresată 
tovarășei Nicolae Ceaușei 

!

de către grupul de tineri americani 
care au vizitat România 

Mult stimate Domnule Președinte 
Nicolae Ceaușescu

Noi, cel o m!o de tineri americani, care, In timpul verii, am călătorit pre
tutindeni in țara dumneavoastră, ca partldpanțl ta programul „Ambasadorii 
prieteniei0, dorim să vă adresăm dumneavoastră șl po;wrulul român mulțu
mirile noastre colo ma! calde șl profunde pentru ospitalitatea șl prietenia cu 
care am fost primiți.

Nimic nu va egala vreodată experiențe pe care am trilt-o in România : 
găzduirea noastră la familiile de țărani din Lereștl, cărora le-am prezentat 
obiceiurile noastre și loam cunoscut pe ale lor, vizita ta mlnâstlrea Agapla, 
unde nm și toculi, clipele de recreare din frumoasa stațiune Tușnad. sâptă- 
mina petrecută pe litoralul Mări! Negre, unde am avut prilejul să întllnlm 
oameni din multe țări, dar mal ales pe studenții de la Coslinestl.

O zl de neuitat a fost aceea in care v-oț! Întreținut la stațiunea Neplun 
cu cel 16® de „ambasadori al prietenie!” din Texas. Generozitatea șl bunătatea 
pe care le-ațl arâtat, in ziua aceea, studenților din Texas, reprezintă, de fopt, 
ceea ce no! toți am simțit din partea poporului român in iot timpul șederii 
noastre în România.

Amtatlrilo noastre minunate despre Româpja slnt nenumărate, fiindcă am 
avut posibilitatea să vedem atlt de mult din frumoasa dumneavoastră țară, 
a! cărei popor, prietenos șl ospitalier, ne-a primit cu Inima deschisă. Vizita 
noartri a constituit pentru noi toți o autentică experiență de ordin cultural 
șl educativ, pentru ri am venit să cunoaștem ma! multe despro România șl 
poporul ci, care, la rindul său, să cunoască mal multe despre noi, prin limba
jul internațional al dnteculul.

Am dori, tolodată, să exprimăm mulțumirile noastre Oficiului Național do 
Turism „Carpațl” pentru concursul deplin acordat șl Încrederea pe rare a 
avut-o ta proiectul acestui program, Grație cooperării strinso dintre Oficiul 
Național de Turism „Carpațl” .și fundația „American Council for Natlonnlltes 
Sendee0 a fost posibilă realizarea programului „Ambasadorii prieteniei". Spe
răm ri acest program va continua să se dezvolte astfel lndt tot mal mulțl 
tineri americani să albă posibilitatea de a Împărtăși experiența minunată pe 
care am trăit-o noi ta România in cursul acestei veri.

întoretodu-ce in Statele Unite, o părticică din noi -Amine pentru totdea
una in România și sperăm ri dorința noastră do pace șl prietenie a lăsat o 
urmă de neșters In amintirea, celor care ne-au cunoscut In țara dumnea
voastră. Cu multă sinceritate, 

„Ambasadorii prieteniei" — 1972

MIDDLESEX COUNTY COLLEGE CHOIR, Edison, New Jersey ; 
NORTHFIELD MT. HERMON CHOIR, East Northfield Massachusetts ; 
UNIVERSITY OF TEXAS LONGHORN SINGERS, Austin, Texas ; 
UNIVERSITY OF TEXAS JAZZ ENSEMBLE, Austin, Texas ; TRINITY 
UNIVERSITY CHOIR, San Antonio, Texas ; MEMORIAL JIL HIGH 
SCHOOL CHOIR, Housion, Texas ; COLLINGSWOOD HIGH SCHOOL 
CHOIR, Collingswood, New Jersey ; SEAIIOLM HIGH SCHOOL 
CHOIR, Blrmlnghara, Michigan : RANCOGAS VALLEY REGIONAL 
HIGH SCHOOL CONCERT CHOIR, Mt. Holly, New Jersey ; METU
CHEN KLIENE CHOIR, Metuchen, New Jersey; NORTHERN HIGH
LANDS REGIONAL HIGH SCHOOL CHOIR, Allendale, New Jersey ; 
PERFORMING ARTS FOUNDATION, New York City, New York : 
RAMSEY HIGH SCHOOL CHOIR, Ramsey, New Jcraey ; TRENTON 
STATE SINGERS, Trenton, New Jersey ; HELP EDUCATE PEOPLE 
CHORUS, New York City, New York ; HIGHLAND PARK SINGERS. 
Highland Park, New Jersey : HACKENSACK HIGH SCHOOL CHOIR. 
Hackensack, New Jersey ; WESTFIELD CHORALE, W’csHield. New 
Jersey ; DAY CITY HIGH SCHOOL CHOIR, Bay City, Michigan ; 
ASHER STUDENT FOUNDATION SINGERS, East Lansing, Slichlgan.

■■■■i « ■ n i ■■■ - ■■■! ... ■— ■■■in.

Conferința mondială de cercetarea viitorului 
-:!i•' ' 

junct al Centrului da cercetări pen
tru problemele tineretului,< cadre 
didedlce, cercetători, studenți, nu
meroși delegați la conferință.

Dezbaterile nu constituit un bogat 
schimb de opinii asupra ‘variatelor 
aspecte alo problematicii raportării 
tineretului la viitor șl ale viitorului 
la tineret, printre rare parametrii 
dezvoltării economice, sociale, po
litice, culturale șt științifice;viitoare 
In diferitele țări șl zone, șlj conse
cințele lor previzibile pentru tinere
tul de azi și de miine ; studierea 
aspirațiilor tineretului șl a politicii 
sociale șl educaționale privlhd " 
relul in raport cu diferitele cc 
Istorice concrete ; profesiile 
ralul, cerințele privind califii

5

Vineri au continuat, ta București, 
dezbaterile pe marginea problemelor 
Înscrise in programul celei de-a 
treia Conferințe mondiale do cerce
tare a viitorului.

Lucrările reuniunii s-au dcsfășu| 
rat, ca și in zilele precedente, in șe
dințe plenare șl pe secțiuni șl grupa 
de lucru. Printre problemele dezbă- 
tuie au figurat -.aspecte legata de 
relațiile șl cooperarea dintre state,’ 
da viitorul țărilor in curs do dezvol
tare, de diverse metode do cerce
tare a viitorului, aspecte privind 
sistemele educaționale, creativitatea 
maselor, prognoza socială, prognoza 
dezvoltării științei și culturii etc. S-a 
dezbătut, de asemenea, programul 
special organizat împreună cu Fede
rația Internaționala de marketing, 
privind viitorul consumului șl rolul 
marketingului.

în cadrul acțiunilor asociata în
scris,® in programul reuniuni! a nvut 
tot masa rotundă cu tema „Viitorul 
tlnoreiulul șl tineretul viitorului0; 
organizată de Comitetul național ro
mân a! conferinței șl Centrul de 
cercetări pentru problemele tinere
tului. Au participat Dan Marțian, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinerelu
lui, Constantin Vlad, vicepreședinte 
al Academiei de științe sociale șl 
politice, Jean Llvescu, președintele 
Comisiei naționale române pentru 
UNESCO. Fred Mahler, director ad-

I

sociale șl educaționale privtad tine
relul In raport cu diferitele condiții 
istorice concrete ; profesiile viito
rului, cerințele privind calificarea șl 
activitatea creatoare a tineretului și 
imperativele decurgind din) acestea 
pentru orientarea șl pregătirea pro
fesională, a tinerilor ; idealurile șl 
tipologia omului viitor ca aspirație 
a tineretului in raport cu «evoluția 
probabilă a sistemelor de valori In 
următoarele decenii ; perspectivele 
timpului liber și ale modalităților 
de folosire a acestuia ; obiectivele 
și căile afirmării soclal-polliicc ști
ințifice șl culturalo ale tlnareluiul, 
alo participării salo tot mei active 
la acțiunea popoarelor pentru pace, 
progres, securitate și Independență

imperativele decurglnd din] 
pentru orientarea șl pregătii 
feslonaîă a tinerilor ; ideali-----

asplratlo 
| evoluția 

’ t 
decenii; perspectivele 

_ .și ale modalităților
folosire a acestuia ; obiectivele 

șl căile aflrmftril soclal-pollllco ști
ințifice; șl culturalo ale tinerelului, ■ ■ ’ ■ ; 
la acțiunea popoarelor pentru pace, 
progres, securitate și Independență 
națională, pentru cooperară Inter
națională.

Lucrările conferinței continuă.
; . ' !

Al Vll-lea Congres
Cel de-al VH-lca Congres interna

țional minier, . găzduit de Capitala 
țării noastre, șl-a continuat vineri 
lucrările. Prima parte a zilei a fost 
consacrată problemelor privind pre
gătirea cadrelor șl sistemului do re
munerare In industria minieră, teme 
caro cu suscitat interes in cadrul 
comunicărilor șl în discuțiile purtate 
de numeroși specialiști din mul mul
te țări ale globului. A fost contu
rată ldeea că acțiunea de pregătire 
a personalului tehnic șl In special al 
inginerilor de mine să-fie coordonată 
pe un pian larg șl pusă de acord eu 
sarcinile șl cu tehnica prevăzută a fi 
folosită In perspectivă pină in anul 
2 OM. în acest sens Comitetul Inter
național de organizare al congrese
lor mondiale miniere a Instituit un 
subcomitet de studiu caro urmează 
să facă propuneri concrete la viitoa
rele salo ședințe.

După-amtază, in.centrul dezbaleri-

i ■ •

internațional minier 
tor s-a situat o altă problemă de o 
deosebită acuitate — influența mlne- 
rltulul asupra mediului Înconjurător. 
Abordlnd această temă, specialiștii 
au evidențiat necesitatea unor efi
ciente măsuri pentru refacerea tere
nurilor după exploatarea zăcăminte
lor, accentuind relațiile șl Influențele 
reciproce intre activitatea minieră, șl 
mediul înconjurător.

Dat fiind importanța deosebită a 
acestor probleme, subliniată de altfel 
șl in plenul congresului, s-a ajuns In 
concluzia că consecințele mineritului 
In această direcție trebukKaă depă
șească cadrul obișnuit al unor dis
cuții șl măsuri, intr-una rsau ■ alta 
din reuniuni, preconlzlndu-se ca o- 
blect aparte al unui congres viitor, 
propunere însușită de participant!! 
In congres.

I.ucrfirile congresului continuă.
i

(Agerpres)

1
r

Președlnlelo Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voltec, a trimis pre
ședintelui Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, Clu-De. o 
telegramă do condoleanțe, tu prile
jul Încetării din viață a lui Ho 
Slnn-nln, vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină.

★
Sub nusplciUe Institutului Român 

pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, vineri a avut toc In Capi
tală o seară cullurală organizată cu 
prilejul Zilei naționale a Republicii 
Federative a Braziliei.

Manifestarea a fost deschisă de 
Mlhnea Gheorghiu, prlm-vlccpre- 
ședlnle al I.R.R.C.S., după care cri- 
tlcul de artă Ion Frunzetl! a Împăr
tășit auditoriului impresii de călăto
rie din Brazilia. A fost prezentat fil
mul documentar brazilian „Imaginea 
unei țări°.

Au partlcîpaî funcționar! superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe,

artă, ziariști,

Cronica zilei 
—mau—w

oameni de cultură șl 
un numeros public.

A fost prezent, do asemenea, Ja- 
dlel Ferreira de Oliveira, secretar al 
ambasadei Braziliei la București.

Vineri au luat sflrț It lucrările co
locviului cu tema : „Locul științelor 
sociale în pregătirea inginerilor și 
tehnicienilor0, manifestare organizată 
la București do UNESCO in colabo
rare cu Ministerul Educație! șl Invă- 
țămînlulul. Parllclpanțll In această 
reuniune — reprezentanți ol unor or
ganizații Internaționale nesuverna- 
mcntale, specialiști din România șl 
din mal multe țări ale lumii, Iniro 
care Argentina, Chile, Egipt, Franța, 
R.D. Germană. R.F. a Germaniei. Ja
ponia, Sierra Leone, S.U.A., U.R.S.S. 
— nu efectuat un util schimb de 
opinii cu privire la creșterea rolului 
științelor sociale In educația generală 
a Inginerilor și tehnicienilor.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vin iul președintele colocviului, Ro
man Moldovan, vicepreședinte ol A- 
cademlel de științe sociale șl politice 
n Republici! Socialisto România.



SCÂNTEIA — sîmbătă 9 septembrie 1972PAGINA 4

î-

(Urmare din pag. î)

1972

ARGINT - Valeria Bufanu. BRONZ echipa de floretă

@ BOXERUL ION ALEXE S-A CALIFICAT ÎN FINALA, AVIND ASIGURATA 0 MEDALIE

me, deoarece publicitatea mal largă 
a planului facilitează procesul de di
versificare a deciziilor șl lărgește 
posibilitățile diferitelor unități eco
nomice de a-țl coordona operativ ac
tivitatea, Întărind'funcția planului ca 
instrument de unificare a tuturor 
voințelor.

Tovarăși,
Am parcurs o treime din actualul 

cincinal. .șl constatam cu satisfacție 
că principalele prevederi pentru a- 
ceastff ‘ perioadă aii fost' Îndeplinite, 
iar unele au fost chtar depășite.

Pentru n continua acest curs as
cendent «J a realiza o dezvoltare 
mni rapidă trebuie sfi eliminăm însă 
neajunsurile rare se manifestă in 
unele sectoare, să punem în valoare 
toate rezervele de creștere a pro
ducției șl a eficienței ei, într-un cu- 
vint, să ridicăm pe o treaptă supe
rioară nivelul aciivltâțll de gestiune 
a economiei.

A|a cum s-a subliniat In repetate 
rinaurl, ceea ce ne interesează nu 
sini raportările statistice referitoare 
la producția globală, el realizarea 
Integrală a sarcinilor asumate pri
vind producția fizică.

In egala măsură trebuie să ținem 
seama de faptul că rolul pe care ele
mentele de ordin calitativ ale pro
ducției l-nu avut întotdeauna In 
viața economică a popoarelor a de
venit primordial în economia con
temporană. Sub Influența revoluției

tă. de asemenea, creșterii productivi
tății muncii, izvor important de re
ducere a costurilor, șl de sporire a 
rentabilității Întreprinderilor

Aceasta implică o preocupare per
manentă pentru introducerea progre
sului tehnic, ridicarea calificării per
sonalului și, promovarea eu curaj a 
inițiativelor de perfecționare a pro
ducției, întărirea disciplinei de mun
că și îmbunătățirea efectivă a organi
zării Întregii activități.

Un rol decisiv arc astăzi calitatea 
produselor — criteriu esențial do a- 
preciere a rezultatelor Întreprinderi!, 
test ol competenței șl maturității 
tuturor celor care participă la proiec
tarea șl fabricarea mărfurilor.

Ridicarea calității este condiționa
lă de nivelul Ia care se desfășoară 
Întreaga activitate din unitate, din 
momentul proiectării plnă in mo
mentul dnd marfa lese pe poarta fa
bricii și impune menținerea perma
nentă a producției in pas cu progre
sele științei și tehnicii contemporane.

Firește, toaie acestea cer — în 
afara altor măsuri organizatorice — 
să se realizeze cu toată seriozitatea 
o strlnsă conlucrare intre cercetare, 
proiectare șl producție ; dezvoltarea 
sectoarelor de concepție din unități ; 
folosirea judicioasă a întregii capa
cități de croație tehnică a ingineri
lor șl specialiștilor, problemă care 
trebuie pusă 
preocupărilor

Tovarăși,

cu hotfirtrc In centrul 
noastre.

Dezvoltarea fluxurilor intemațio- earel72 mutațiilor pe na!e ăe vnlor! materiaie spirituale,
stata «sta mfl mu*te multiplicarea și perfecționarea for-

„ r . CreareH Vîl°r de colaborare dintre popoare
"> 

de mare eficiență economica și cali
tate Ireproșabilă, prin utilizarea tu
turor plrghllior capabile să determi
ne o dezvoltare intensivă, stingerea 
unor Indici Înalț! de productivitate 
a muncii individuale șl sociale.

Asemenea probleme se pun, firește, 
cu șl mai multa acuitate dnd este 
vorba de țări angajate pe drumul li
chidării principalelor decalaje care 
ie separă de statele cu economie a- 
vansată.

în lumina acestor realități sl ne
cesități. mft voi referi la unii factori 
de natură să ducă la realizarea unei 
eficiența superioara a producției 
materiale, problemă asupra căreia 
FOR#® '' ‘ 
țla cadrele de 
conomle, ca șl organele 
tifle de partid.

Este vorba în primul 
biigația de a se asigura 
randamente maxime e 
de producție pe care Ia

Ca urmare a marilor ______  „„
Investiții făcute, volumul fondurHor 
fixe productive din economie ajunge 
la sfințitul acestui cincinal la a- 
proape SW) de miliarde de lei, din 
care mal mult de jumătate puse In 
funcțiune chiar In actualul cincinal. 
A folosi rațional neest potențial mo
dern de producție, a transforma 
investițiile In termene cit mai scurte 
In produse de Înaltă calitate de care 
avem nevoie constituie prima con
diție pentru accelerarea dezvoltării 
economice.

în acest sens are o Importanță de
osebită acțiunea aflată In curs de 
desfășurare pentru determinarea co
rectă a capacităților de producție e- 
xixtente, ps Întreprinderi șl centrale, 
ca șl arta conducătorilor din econo
mie in a stabili drumul de parcurs 
șt măsurile ce urmează să fie luate 
In vederea Încărcării dt mai rațio
nale a mașinilor, utilajelor șl agre
gatelor. Găsirea de soluții temeînio 
fundamentale, care să permită efectiv 
Îmbunătățirea sistematică a indici
lor de folosire a acestora trebuie 
privită nu ca o sarcină dc moment, 
el ca un proces, ea o obUgațle per
manentă a tuturor colectivelor de 
muncă.

De asemenea, subliniez Încă o dată 
sarcina fixată ministerelor, construc
torilor șl beneficiarilor de investiții 
de a trata, cu toată răspunderea pro
blemele legate de micșorarea Investi
ției specifice la toate noile obiec
tive prevăzute să Intre In funcțiune, 
de reducere a costului construcțiilor 
șl scurtare a duratei de execuție, 
încă din perioada executftrU noilor 
obiective, beneficiarii de investiții au 
totodată datoria să creeze condițiile 
— tehnice, organizatorice, de pregă
tire a forței de muncă — In măsură 
să asigure funcționarea viitoarelor 
capacități de producție la parame
trii. proiectați.

Aceste sarcini yl s-au mal trasat, 
tovarăși. Totuși, nu pot să nu le re
pet Intr-un moment clnd ne propu
nem să accelerăm ritmul dezvoltării 
deoarece avem încă unități La care 
Indicatori!, proiectați nu au fost atinși 
nici la un an după expirarea terme
nelor prevăzute. Numai In primul 
trimestru al acestui an, nereallzarea. 
producției proiectata la peste 50 dc 
obiective ne-a lipsit de o producție 
scontată de circa 320 de milioane de 
lei, iar depășirea cheltuielilor de pro
ducție a privat economia națională 
de un volum de acumulări evaluat la 
peste un sfert de miliard de lei.

De o stringentă actualitate pentru 
folosirea rațională a potențialului de 
producție șl destășurares. ritmică a ac
tivității în (oaie sectoarele eate. de 
asemenea, Îmbunătățirea aprovizionă
rii tehnJco-materlBJe. Este adevărat 
că s-au introdus Jn ultimul timp o 
serie de ameliorări în acest domeniu; 
au nwl rămas Insă destule neajunsuri 
cu implicații asupra desfășurări! nor
male a proceselor de producție, a ca
lității produselor, utUlzfiril mașinilor 
și forței de muncă.

Pentru evitarea unor asemenea si
tuații se impune respectarea riguroa- 
efi — de către fiecare Întreprindere 
șl centrală — a reglementărilor in 
vigoare, ca șl a obligațiilor asumate 
prin contracte sub toate aspectele : 
cantitate, sortimente șl dimensiuni, 
calitate șl termene de livrare.

O problemă centrală a, ridicării efi
cientei economice constă In reduce
rea consumului de muncă pe unitate 
de produs, creșterea productivității 
muncii sociale,

In perioada care n trecut din acext 
cincinal au fost obținute economii 11- 
prectabtle prin diminuarea costurilor 
de producți© față de nivelurile reali
zata In 1070. Cu ioa’.e acestea, rezul
tatele din unele sectoare dc. activi
tate sint ncsatlsfăcăloare : pe primele 
7 Suni din 1972, plnnul de economii 
nu a fost Îndeplinit in Industria re
publicană eu circa 7IM milioane de 
ici. Este o cifră care face necesară 
studierea foarte atenta a, acestei pro
bleme, determinarea cauzelor unor 
asemenea situații șl stabilirea mă
surilor de natură să ducă ; la gospo
dărirea mai judicioasă a resurselor 
materiale. Se Impune ca (oaie coiec- 
livcle de muncă să acționeze pentru 
realizarea unor r.orme de consumuri 
materiale îmbunătățite in raport cu 
progresul tehnic al unităților, să se 
ocupe cu spirit de Inițiativă de rc- 
proiectarca produselor și punerea In 
fabricație a unor produse noi, mo
derne, care pol asigura o valorificare 
luperloară a materiilor prime, ca și 
folosirea mul largă de materiale În
locuitoare eficiente.

O atenție specială trebuie acorda-

structuri moderne ale economiilor

materiale, problemă asupra căreia 
este necesar să-și concentreze ateri- 

conducere din e- 
șl organiza-

rlnd de o- 
folosirea cu 
capacităților 
construim, 
eforlurl de

. Întregul mers _____ __
societăți! omenești și capita o forță 
inexorabilă In epoca noastră, deoa
rece revoluția tebnico-științlflcfi a- 
dlncește firele Interdependențelor 

j universale.
Comandament pentru orice națiu

ne care vrea să păstreze cadența cu 
progresul contemporan, participarea 
ia circuitul internațional se Impune 
cu atlt mai mult țărilor mici, cu re
surse șl potențial inerent mal res- 
trlnse. Politica partidului șl statului 
nostru, politică de dezvoltare a rela
țiilor economice ale României, cores
punde întru totul unei asemenea ce
rințe obiective.

în acest context mă voi opri la 
problema creșterii exporturilor șl la 
răspunderile care ne revin tuturor, 
atlt cel ce an responsabilitatea direc
tă a conducerii unităților, cit șl cei 
care, fără a avea o responsabilitate 
directă, au însă atribuții de indrn- 

. mare șl de control asupra activității 
Întreprinderilor.

Sarcinile de export nu sin,1. ușoare, 
dar trebuie să le abordăm pornind 
de la faptul că încasările din această 
activitate constituie principalul izvor 
de procurare a resurselor valutare 
necesare importurilor șl echilibrări! 
balanței de plăți a țării. Slntan preo
cupați nu numai de mărirea substan
țială a volumului de exporturi, dar 
și de modificarea structurii lui, prin 
creșterea ponderii mărfurilor In
dustriale eu valori mai ridicate pe 
piețele internaționale — in primul 
rlnd, mărfuri ale construcției de rna- 
șinL șl chimiei.

Prima problemă care se pune pri
vește calitatea mărfurilor oferite — 
condiție primordială pentru pătrun
derea șl dobândirea unor poziții trai
nice pe piețele externe. Concurența 
internațională este fără îndoială as
pră ; acestofapt real trebuie să stimu
leze insă pe producătorii noștri in a 
anticipa cererea de pe diferite piețe 
și a studia specificul lor, In a-șl ela
bora pe această bază politici proprii 
de export șl a oferi apoi cu conti
nuitate produse de Înaltă calificare, 
care să răspundă nevoilor cumpără
torilor.

în acest sens trebuie îmbunătățită 
in primul rlnd prospectarea piețelor 
externe. Scopul unei prospectări mo
derne nu este numai de a găsi posi
bilități de plasare In trimestrul saît 
anul următor a unor mărfuri aflate 
In fabricație, ci îndeosebi de a cu-, 
noașle în prealabil particularitățile 
fiecărei piețe șl ale evoluției cererii 
el pe termen mal lung, tendințele 
de apariție a unor noi produ
se sau sorUmenie, astfel Indi pro
ducătorul să poată proiecta șl 
pregăti din timp mărfurile care a- 
puiea fi vlnduta in condiții op
time.

A doua problemă privește prețu
rile obținute la export Exportul nu 
asie un «scop In Bine, ci un Instru- 
mont de valorificare optimă a mun
cii naționale — In primul rind a 
muncii de înaltă calificare — pa 
piața mondială. El se înfăptuiește 
in concordanță cu legile oare guver
nează tranzacțiile de pe piața mon
dială. Fără să asigure producătorului 
beneficii, exportul și-ar pierde șen- 
sul. Sub acest sapert, ridicarea efi
cienței exporturilor impune — con- , 
comitent cu ridicarea calității pro
duselor — o cunoaștere mal temei
nică a lendințelor conjuncturale șl 
a evoluției prețurilor pe fiecare 
piață și la fiecare ■ produs în parte, 
îmbunătățirea rețelelor șl practicilor 
comerciale potrivit exigențelor ac
tuale, promovarea unor forme mo
derne de lansare și de comerciali
zare a produselor, inclusiv practica
rea mal largă a serviciilor post-vln- 
zare.

Reorganizarea ristemulu! de co
merț exterior, punlnd pe producăto
rul român In contact direct cu piețele 
externe, a creat premise indispen
sabile rezolvării in mai bune con
diții a problemelor menționate. 
Experiența, arată Insă că nu toate 
ministerele șl centralele au ajuns 
să folosească din plin posibilitățile 
pa care le au acum.

Trebuie să ee Înțeleagă că xtri- 
huiille eonferlle unităților produ
cătoare implică rldlearea rapidă a 
gradului de calificare a numeroase
lor cadre angrenate în ultimii ani in 
acest domeniu de activitate, ca efect 
al descentralizări! comerțului exte
rior șl creșterii volumului său. Se 
Impune totodată' întărirea compar
timentelor de conjunctură șl promo
vare mai largă a cunoștințelor de. 
marketing, deoarece numai In felul 
acesta vom ajunge ca fiecare uni
tate <să-și determine in mod cores-

i
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punzător Btratogta exporturilor, po
trivit specificului produselor sale ^1 
piețelor vizate, să determine mă
surile concrete prin care poate 
ajunge la sporirea exporturilor, 
tn condiții de eficientă superioară.

Este necesară, de asemenea, mai 
multă preocupare concretizată in 
fapte pentru extinderea cooperări’ 
internaționale. ..Programul complex" 
adoptat de statele membre ale 
C.A.E.TI., dezvoltarea colaborării e- 
conomlce a Romanic! cu toate statele 
socialiste, promovarea relațiilor .cu 
toate țările îumil, independent de o- 
rlndulrea lor socială, ca t: legea de 
comerț exterior, creează. ' 
pact politic, și juridic, un larg cadru 
de acțiune care trebuie folosit cu 
mal mult spirit de inițiativă In ve
derea realizării unor trainice coope
rări In producție, inclusiv sub forma 
societăților m!xte. Pentru aceasta se 
cuvine să Înțelegem cu io ți că for- ' 
mele moderne do cooperare ir.ter-

națlonnl.'i Intre întreprinderi consti
tute astăzi puncte do sprijin Indis
pensabile nu numai pentru progresul 
economic și tehnic al urțe! târî, dar 
și pentru consolidarea pozițiilor ei pe 
plata mondială.

Tovarăși,
îndeplinirea integrală a Indicato

rilor cantitativi și mai ales calita
tivi ai actualului cincinal, construirea 
unei economi! socialiste de înaltă e- 
flciență șl Întreaga dezvoltare a so
cietății noastre sini condiționate de 
modul In care rpzolvărn problema 
pregătiri! cadrelor.

un aspect al acestei probleme pri
vește formarea noilor‘contingente de 
muncitori pentru capacitățile de pro
ducție ce urmează săi intre in func
țiune și Jn general a tuturor catego
riilor de cadre pentru diferite acti
vități' sociale ce urmează a fl dez
voltate.

Fără Îndoială, pregătirea viitoarelor 
cadre se face In primul rlnd In școa
lă ; in acest sens au,fost adoptate 
măsuri pentru orientarea învățămân
tului nostru spre Îndeplinirea 
In mai bune condiții a funcției 
sociale ce-1 revine. Ministerele și 
centralele — primele interesate în 
nivelul profesional al viitoarelor lor 
cadre — tiu sint scutite de obligații 
in logălurâ cu modul in care acestea 
sînt formate și trebuie să șl le în
deplinească In strînsă conlucrare cu 
invățămlntul, potrivit reglementări
lor adoptate in ultimii ani.

Responsabilltățile care revin uni
tăților socialiste sînt cu atlt mal se
rioase cu cit problemele, care se pun 
în acest domeniu nu mal pot fl re
duse la simpla formare a noilor 
cadre.

Ritmurile înalte în care ne dezvol
tăm, amploarea și profunzimea mu
tațiilor structurale din economie, 
exigențele producției modezne ne o- 
bllgă să privim problema formării 
șl utilizării cadrelor calificate, cu 
im larg orizont cultural șl de spe
cialitate, in Întreaga el complexi
tate.

Este un fapi larg I demonstrat că 
în procesul creșterii economice con
temporane a căpătat un rol decisiv 
capacitatea flecarei națiuni de a 
descoperi, de a inova și de a aplica 
în practică noile cunoștințe dobta- 
dite.

Or, progresul ștUnțiflco-tehnîc 
fără precedent erodează rapid cu
noștințele acumulate anterior șl de
termină tot mai frecvent reprofilări 
profesionale — Impunfnd, cu deose
bită stringență, o mare mobUitnte 
profesională, eforturi permanente 
pentru asimilarea de către flecare a 
tot ceea ce este nou in domeniul său 
de activitate.

Problema privește pe toți cel ce 
lucrează, absolut pe toată lumea : de 
la muncitorii chemați să folosească 
cu maximum de randament noile u- 
sllaje care Intră Ih dotarea unități
lor plnă la inginerii șl cercetătorii 
din laboratoare chemați să pregă
tească produse cu valori do Întrebu
ințare superioare șl tehnologii mo
derne, de ia cel ce umtează să pro
ducă mărfuri de înaltă calitate plnă 
la cel care au obligația să le valori
fice pe piețele externe, de la 
cel ce îndeplinesc funcții de execuție 
pînâ la cel învestiți cu funcții de 
conducere.

Trebuie să fie limpede .pentru fie
care — în primul rlnd pentru cadre
le de conducere— că numai învă- 
țlnd continuu, practic de la Începu
tul șl plnă la sfințitul vieții, se mal 
poate face față astăzi exigențelor 
continuu reînnoite ale practicii so
ciale.

Pentru a răspunde aceste? cerințe 
au fost adoptate anul trecut regle
mentările cu privire La pregătirea pro
fesională a tuturor celor ce lucrează 
în unitățile socialiste de stat. O 
lege nu poate determina însă în lntre- 
gime conținutul pa careul capătă In 

ipt activitatea pe care o reglemen
tează.

Spre a nu se transforma într-o for
malitate care să Irosească timpul 
oamenilor, pregătirea permanentă 
trebuie să răspundă nevoilor reale alo 
fiecărui part’dpant șl să-1 îmbogă
țească efectiv orizontul de cunoș
tințe, deoarece numai in felul acos
ta oamenii vor fi Interesați să în
vețe. Un rol Important in silmularea 
acestui Interes are, de asemenea, în
făptuirea unei Juste rpolltlei do selec
ționare șl promovare a personalului, 
In raport cu competența efectivă a 
fiecăruia.

în această perspectivă, este de 
neadmis ca problema pregătirii per
manente a cadrelor 'să fie lăsată — 
așa cum se întlmplă uneori — pe 
seama unor compartimente lipsite de 
competența șl autoritatea necesare 
organizării unei activități de aseme
nea răspundere.

Atribut ai orieărcl întreprinderi 
moderne, formarea permanenta a 
oamenilor în unitățile socialiste tre
buie privită prin prisma implicați
ilor el asupra întregii dezvoltări a 
societății noastre.

Doblndlrea șl păstrarea unui înalt 
nivel de pregătire a tuturor cadrelor 
este astfel intim legată de pro
cesul dezvoltării j democrației eco
nomice, a democrației socialiste 
în general, deoarece extinderea 
sferelor de decizie trebuie să se în
temeieze pe capacitatea colectivelor 
de muncă investite cii asemenea atri
bute de a rezolva competent proble
mele .complexe puse de producțlâ 
modernă. î

Unitatea socialista are menirea de 
a face — in procesul muncii dublat 
de procesul ’ formării1 permanente — 
din fiecare membra al colectivului 
un beneficiar al noilor cuceriri din 
știința, tehnica și cultura contempo
rană, condiție esențială’ pentru aflr- 
maren Impetuoasă a (inițiativei per
sonale șl promovarea I spiritului de 
responsobUilate, pentru realizarea in 
maiă a' unul superîoț nivel de cu-j 
ndâștere șl transformarea in masă a 
conștiinței oamenilor.— plrghli fun
damentale de accelerare a progresu
lui muitllAleral* al României' socia
liste.

Iaiă citevn din motivele rare mă 
determina să subliniez răspunderea 
ce revine organelor și organizațiilor 
de partid, conducă lorilor de minis
tere șl unități, ca, și organizațiilor 
sindicale șl de tineret; pentru’ trans
formarea procesului de formare 
permanentă a eadrclo^ intr-un In
strument efectiv de dezvoltare a ca- 
pacitațll creatoare a națiunii socia
liste.

DE ARGINT ! © ȘASE ECHIPAJE ROMÂNEȘTI ÎN FINALELE DE CAIAC-CANOE
Valeria Bufanu si... medalia sa de

CORESPONDENȚA telefonică de la trimisul nostru

ghinion,.
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Echipa da floretă, medaliată cu bronz (do !a stingă Ia dreapta) : Olga 
Szabo, Ana Pateu, Ileana Gyulal, Ecaterina Stahl, Suzaha Ardeleanu 

w

Un exemplu de admirabila 
ambiție sportivă

în sfirjit, Valeria Bufanu a 
Infrlnt bariera ce o separa de con
sacrarea Internațională. O medalie 
olimpică de argint strălucește nx- 
tâzi pe panoplia alergătoarei noas
tre; intrată cu atlt mai pe merit 
in elita probei, cu cit din start a 
plecat abia penultima. O forță ad
mirabilă de lupta, un orgoliu spor
tiv vrednic de toata lauda i-au dat 
atletei romfince puterea de a recupe
ra handicapul șl de a întrece la rlnd 
pe Nowak, Straszynskn, Rabsztyn, 
apoi pe recordmana Ryan șl pe Ka
rin Balzer 1 Bănuiesc, că ați urmă
rit Întreaga desfășurare a finale! și 
— acolo. In fața „micului ecran", ca 
șl noi, aici — ați apiaudat-o pe vl- 
cecamploana noaslră olimpică. Se 
cuvine să subliniem tehnica excelen
ta a lui Bufanu, element deosebit de ■ 
Important Intr-o alergare de o ase
menea finețe, realizare datorată si 
entrenoarel Eveline Ghimpu, profe
soară de multi ani, devotată carierei 
sportive a Valerlel Bufanu.

sub as-

cepțlonal — Ileana Gyulal, Ecateri
na Stahl șl Olga Szabo au avut pu
terea „bărbătească" să se desprin
dă de superstiție și să lase itallen- 
celor fatidicul loc. România—Italia 
B—7 ! în aflrșlt, o medalie de bronz 
pentru reprezentantele scrimei din 
țara noastră, luptătoare admirabile 
dar urmărite adesea de 
aici In jocurile olimpice.

Luptătorii continuă cursa
O succinta trecere In revista a si

tuației In turneul de lupte greco- 
romane arata că majoritatea spor
tivilor noștri eonttntta să se găseas
că. In cursa pentru ocuparea unor 
locuri, fruntașe. Adevărată senza
ție produc meciurile lui Gheorghe: 
Berceănu, unul dintre principalii 
candidați in titlul olimpic la cat. 
48 kg. Clnd luptă Berceănu, privi
rile publicului se îndreaptă aproa
pe exclusiv spre salteaua cu pri
cina, celelalte meciuri răminlnd în 
umbră. Cea de-a treia ..victimă" a 
fost Ieri suedezul Lennart Svensson, 
pus repede cu umerii la podea. Trei 
meciuri au Însemnat pentru Bcr- 
ceanu tot atltea victorii prin tuș ! 
Cei din Goleea Doljului pot fi min- 
dri de consăteanul lor. Alțl doi lup
tători români bucureșteanul Ion Ba
ciu (cat 57) șl argcțeanul Ion Păun 
(cat 62 kg) au învins ieri la puncte, 
după întreceri dinamice, pe iugosla
vii Ciovicl șl, respectiv, Coletici. Cei 
doi concurențt români au Li prezent 
cile două puncte negative șt păs
trează șanse bune de a'SiT'claio în 
primele șase locuri. Dimpotrivă!; Stol- 
clu a pierdut prin tuș in fața iul 
Marlnko (Iugoslavia).

Cel ce au luptat în gala,;' 
seară, au obținut următoarele rezul
tate : I. Gabor, egal cu norvegianul 
Barite, N. Neguț egal, de asemenea, 
cu un norvegian (Overbye), N. Tvla-- 
tlnescu învinge te puncte ne but-, 
garul Ignatov, iar V. DolIptxW clșii- 

■gă prin descalificarea vest-germa-; 
nulul Dietrich.

Valeria MIRONESCU

bun,

"bill

prezențl

Nadejda

i

fost prima fc-

20 m sl acum

îniil am alergat după

a făcut 
„Ștlnm,

31 a
lume care a depășit 
celor
21 m.

o „Mal _____
zebre...*. în numeroasele decla
rații sl Interviuri pe care le-a

Felicitări scrimorelor

Argintul a XIII-a
Medaliați olimpici

Rezultate tehnice

(Polonia) 7 084 puncte.
GavriJaș s ocupat locul 10. cu 7 417

o La cîteva minute după fi
nală, VALERIA BUFANU — la 
solicitarea trimisului special al 
„Agerpres", Iile Gogn ■ 
următoarea declarație 
după cursa din ajun pe care 
o ciștigascm Înaintea iui Balzer 
șl Ryan, că In finală am șanse 
de a urca pe podium. îmi pare 
râu că am ratat plecarea. Cu 
un start mal rapid poale aș li 
obținut un rezultat mai 
Sini nespus de fericită Insă că 
la prima „ediție olimpică" a pro
bei de 1C0 m garduri am reușit 
s& clștlg mednUn de argint".

o Din calculele .stabilite. In 
primele nouă zile ale Jocurilor 
Olimpice, diferitele competiții 
nu fost urmărite de 2 371 0'99 de 
spectatori. Recordul de asLstcn- 
tă a fost Înregistrat la 3 sep
tembrie cind. In tribunele ba
zelor sportive, uu fost 
554 (KM de spectatori.

o Atleta sovietică
Cijova, care a cLțtigat titlul de 
campioană olimpică tn proba de 
aruncare a greutății cu un re
zultat de 21,63 m (nou record 
al lumii), ara o talie de 1.74 m 
și 66 kg. Ea a reușit să corec
teze, prima oară recordul mon
dial al celebrei Tamara Presa 
(18.67 in) 
mele din 
granița 
granița a

dat In orele șl zilele ce au ur
mat' după victoria strălucită la 
(■30 m garduri, ugandezul Akil- 
Bua n-a uitat să specifice, par
că pentru a da culoare celor 
spuse, că în copilărie alergatul 
In joacă după zebre i-n creat 
acea sprinteneală de azi. „La 
antrenamente fac curse pe 
1500 m obstacole, purtlnd In 
spate o vestă de... nouă kilo
grame..."

© Intenția celor doi cunoscuțl 
sprinteri nord-americanl. Eddie 
Hart șl Rey Robinson, creditați 
cu timpul de 9:’B pe suta do 
metri, este de a solicita dublu
lui campion olimpic Valeri Bor
zov ocazia de a alerga’ Împreu
nă, la o dată șl lnir-un loc ce 
ar urma sA se stabilească- de 
comun acord. (Hart șl Robin
son. după cum se știe, au ratat 
calificarea In finala olimpică... 
lntlrzLlnd .ia start). Ar fi, desi
gur, vorba nu numai de a ști 
cine este cel mai bun vliezlst 
la ora actuală, ci șl de a pri
lejul. eventual, stabilirea unei 
performanțe egale, dacă nu mal 
bună declt recordul mondial.

o D« nedespărțit... Joaquin șl 
Elisa Perez, sot 31 soție, foc 
parte din echipa olimpică de 
călărie a Mexicului, Ei au parti
cipat in proba Individuală de 
sărituri, clas!ndu-se... in egali
tate, pe același loc : 19 din 515 
de concurent!. Iată — subliniau 
In comentariile lor unii ziariști 

o‘ familie cu ndevărat unită-.

TELESPECTATOR
LA OLIMPIADĂ

Siimaji tovarăși,

Direcțiile in care urmează să ne 
Îndreptăm atenția in scopul de a ri
dica la un nivel superior organizarea 
gestiunii economice sînt, fără îndo
ială, numeroase. Rezoluțiile Confe
rinței Naționale n Partidului Comu
nist Roman din Iulie 1972 includ un 
intreg program de activitate Iri acest 
sens. M-am oprit La. clieya dintre ‘ 
sarcinile stabilite, deoarece consider 
că trebuie să ie acordăm o atenție 
specială în cadrul preocupării noas
tre de a asigura condiții optime 
pentru Înfăptuirea lor.

Ceea ce-ml place in mod cu 
totul special la această medalie 
da argint doblndită cu brio !n- 
tr-o companie ciJJ de selectă este 
— nu vă mirați — vizibila ne
mulțumire a clcccamploanei o- 
limplce. Locul II te consacră di
rect principal outsider, î(! con- 
feră posibilitatea revanșei la 
prima acar ic, generează inter
viuri, articole cu fotografie, com
parații ți aprecieri măgulitoare... 
Dar această fată'de o sobră fru
musețe, cu numărul: de concurs 
232, aspira la cea mal înaltă 
trcapțâ a podiumului. Ii dădeau 
dreptul să ajungă acolo, in ciu
da recordului deținut de Erhard, 
}l Rgan, calitățile de sprinteră, 
tehnica excelentă a zborului pes
te obstacole, o putere de luptă 
rar lnlllnită.„

A venit clipa startului — start 
pe care atleta rapidlstă 11 visa 
de patru ani, pentru care mun
cise mii ți mii de ore la antre
namente ți in concursuri. O e- 
ritflre in/imd, o plecare cu în
cetinitorul, trei metri pierduțl 
pină la al treilea gard — ți visul 
de aur s-a transformat intr-o 
realitate de argint, prin care 
Valeria Bufanu cucerește laurii 
admirației unanime, a specialiș
tilor ți a marelui public deopo
trivă. Calculele teoretice dinain
tea jacurilor arătau eă, peniru 
reprezentanta noastră, bronzul ar 
însemna o veritabilă performan
ță. In această situație, mi se 
părea firesc s-o vedem exultind, 
manlfestlndu-și, bucuria, salu- 
tind publicul cu obișnuitul suris 
al vedetei. Pentru că, să ne în
țelegem : Valeria Bufanu este de 
azl‘inainte una din vedetele atle
tismului feminin mondial.Tn lo
cul reacției „firești0, s-a Irit fnsd 
aceeațt fizionomie ușor incrunr 
iată, calmă, fără urmă de bucu
rie sau dezamăgire, fizionomia 
unui om care gindește, anali
zează, caută soluții mai bune 
pentru viitor. La drept vorbind, 
viitorul fi este încă accesibil. 
Vor urma alte mari concursuri 
internaționale, meciuri interțărl, 
campionate europene... Șt apoi 
să nu uităm c<5 la Toronto, Va
leria cs owe fnlr-adbcdr patru 
ani mai mult declt azi, dar, fn 
același timp, patru ani mai pu
țin declt a acut astăzi Karin 
Balzer, una " ... '..... „
versare din această emoționantă 
finală.

din principalele ad-

Dan DEȘL1U <

Echlpa feminină de floretă, arătam 
in corespondența precedentă, s-a n- 
proplat „amenințător” de una din
tre medaliile olimpice. Ieri dimi
neață, nu lnlllnit selecționata U.R.S.S. 
Șansele lor erau destul de mari, dar 
neatente ia contraatacurile flo- 

' retlstelor sovietice au pierdut cu 
4—B’. Ratată fiind calificarea pen
tru finală, echipa noastră a trebuit 
să Încerce cîștlgarea medaliei de 
bronz. Pe planșă, față in față, acum 
cu floreUstele ItaiîeL Emoțiile n-au 
lipsit nici de această dată, deși, scrl- 
mercle noastre au avut clștlg de cau
ză Întotdeauna in fața italicncelor. 
Ne'întrebam: oare să ne fie cu ade
vărat sortit numai cel de-al patru
lea loc ? însă, Ana Pasau — pe care 
o trec în frunte pentru 4 asalturi 
victorioase ciobind!te în mod ex-

O sală arhiplină a urmărit unul din meciurile derbi ale turneului 
olimpic de handbal, meci din cadrul grupei semifinale B, In care 
s-au intllnlE selecționatele României, campioană mondială, și 
Iugoslaviei, marea revelație a acestui sezon. Datorită mizei foarte 
mari (echipa Învingătoare urma să se califice In finala competiției), ju
cătorii ambelor formații au abordat intilnirea cu multă prudență, pînă 
în minutul 10 nemarclndu-se nici un gol. Scorul a fost deschis de iugo
slavi, în minutul 11, prin punctul realizat de PrlbanlcL După numai 
un minut, Insă, Gruia a egalat. La pauză 5—4 pentru reprezentativa 
iugoslavă. La reluare, handbaliștll români pretau inițiativa șl forțează 
victoria. Cu toate eforturile depuse de Gruia (cel mal bun jucător de 
pe teren), care Înscrie gol după gol, nu reușim să ne desprindem de 
puternicii noștri adversari. în ultimele minute, aceștia conduc la o 
diferență de trei goluri 14—11. Jucătorii noștri nu cedează șl reușesc să 
reducă handicapul plnă la un singur punct. Fluierul final al arbitrilor 

- consemnează victoria cu scorul de 14—13 (5—4) a echipei Iugoslave. Se 
poate afirma că repriza secundă a fost dominată de Gheorghe Gruia, 
care a pus la grea încercare apărarea adversă, Înscriind opt goluri.

. ». ", 
garduri : 1. — AnrieUe 

------ -- ,Tvd record olimpic ; 2.
— Valeria Bufanu (Romania) 12"84yiOT ; 3. — Karin 
Balzer (R.D.G.) 12'WICO. 0 Decatlon : 1. — Nikolai 
Avilov (IJ.n.S S.) 8 454 puncte, nou record mondial ; 
2 — Iteonld Litvinenko (U.R.S.S.) 8 035 puncte ; 3. — 
Ryszard Katus (Pojonla) 7 084 puncte.

Elevul Radu Gavrifaș a ocupat locul 10, cu 7 417 
puncte, nou record național de juniori.

SCRIMA, o Turneul echipelor feminine de floretă : 
— (J.RJS.S. ; 2. — Ungaria ; 3. — România.

IAHTING : Titlurile olimpice La cele șase dane au 
revenit după cum urmează : clasa „Olandezul zbu
rător* : — Rodney’ Patlisson (Anglia) ; clasa „Dragon*
— John Bruce Cuneo (Australia) ; clasa „Soling" — 
Harry Meiges (S.U.A.) class „Finn" — Serge Maury 
(Franța) ; clasa „Star" — David Forbes (Australia) ; 
class „Tempest" — Valentin Mankin (U.R.S.S.).

VOLEI. • Turneul echipelor feminine : 1. — UJLS.S.: 
2 — Japonia ; 3. — R.P.D. Coreeană. (Meciul final 
il.R.S.S.— Japonia, încheiat după miezul nopții de Joi 
spre vineri, a revenit echipei sovietice cu 3—2).

ATLETISM. o 100 m f,_
Erhard (R.D.G.) 12”59/100, nou

ra CAIAC-CANOE : în urma semifinalelor disputate 
bs-“ ieri, în cursele finale pentru medalii vor lua star- 

■ tul următoarele echipaje românești : panoe simplu —
Ivan Pntznlchln ; caiac 1 — Vemescu, Zaflu. Vnrtolo- 
meu, Scioinlc ; canoe dublu — I. Paizqfchin. S Cova- 
llov ; caiac dublu bărbați — Coșnițâ, Slmlocenco : 
caiac simplu femei — Marin Nichiforov ; caiac dublu 
femei — Marin Nichiforov. Viorica Dumitru. Singurul 
dintre caiaclșlil noștri care a rnîat calificarea a fost

1 Ion Dragulsehl, la caiac simplu. Finalele se desfășoară 
astăzi, de la ora 11 (ora Bucureștlulul);

ra BOX. In galete samlfjn.aJe de ieri, citeva meciuri 
■■ au atras in mod special atenția. La categ. ușoară, 
Ray Seales (S.U.A.) a repurtat un categoric succes, 
folosind splendid alonja, In fața muls mol experimen
tatului Zvonomlr Vujin (Iugoslavia). Semimljloclul 
maghiar Janos Kajd! a cSșllgat la puncte, după o 
partidă spectaculoasă, o adevărată scrimă puglllștlcă, 
în fața kcnyanulul Dick Tiger Muruaga. La categoria 
grea, cubanezul S‘even®on l-a învins, prin abandon 
In rundul II, po vest-germanul Hussing. Polonezul 
Jan Szczepanski, campion european la categ. seml- 
ușoară, s-a calificat în finală prin reprezentarea ad
versarului. Mbugua (Kenya).

Aseară în a dona reuniune a semifinalelor, la ca
tegoria „grea", Ion Alexe a obținut victoria la puncte, 
în fața suedezului Thomsen, calificîndu-se în finală, 
ra SCRIMA : O participare masivă — nu mal puțin 
““ de 20 de echipe — în competiția de spadă, în pre
liminarii, formația României a Întrecut cu 13—3 for
mația, Argentinei, apoi a pierdut, la număr de tușe 
primite, Intilnirea cu selecționata S.UA. (Adversarii 
noștri avînd 59 tușe primite, iar echipa română — 64). 
Iar in cea de-a treia lntllnlre, decisivă, a întrecut 
echipa R.D.G. cu 11—6 (Bărăgan — 3 victorii : Duțu 
— 3 victorii ; Pongraț — 3 victorii șl Istrate — 2 vic
torii). în urma acestui succes, spadasinii români s-au 
calificat în sferturile, de finală ale turneului, progra
mate pentru astăzi dimineață.
E3 VOLEI. Ieri, in turneul pentru locurile 5—8 3 
““ România — Coreea de sud 3—0, Cehoslovacia — 
Brazilia 3—0. învingătoarele vor susțiM azi un meci 
direct pentru tocurile 5—0, Lar învinsele d-tepină locu
rile 7—8. In prima semifinală : JaponLa — Bulgaria 
3—2, In cea de-a doua : R.D.G. — U.R.S.S. 3—0. în fi
nală ded, RJD.G. — Japonia.

1
ra HANDBAL s în cadrul turneului pentru locurile 
“ 9—10 s-au disputat alte trei partide, încheiate ast
fel : S.U.A. — Spania 32—20 (8—11) ; Danemarca — 
Tunisia 20—21 (11—9) ; Norvegia — Japonia 13—17
(e—9). în grupa semifinală A : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 15—12 (7—7), R.D. Germană — Suedia 14—11 
(8—6).

m FOTBAL ! Ungaria—Mexic 2—0. Polonia—Maroc
““ 5—0. U.1LS.S.—Danemarca 4—0. Finala se dispută 
mllne Intre echipele Ungarie! șl Poloniei.

gg BASCHET : Finala turneului olimpic se va disputa, 
““ conform pronosticurilor, între selecționatele l'.liSS. 
și S.U.A.

în cea de-a doun semifinală, baschclballștll americani 
au Invkts la o diferență de 30 de puncte : 63—36 (33—1ST 
formația Italiei.

ALTE ȘTIRI SPORTIVE
TENIS. — Năsiase cu Gorman șl 

Ashe cu Hlchey in semifinalele de 
simplu de ia Forest Hills, Tenis- 
manul nostru Iile Nâslaso continuă 
seria succeselor in turneul Interna
tional de la Forest Hills. Juclnd In 
sferturile de finală cu cunoscutul 
tenLsman profesionist australianul 
Fred Stoilc. ei a ctțUgat in patru 
seturi (6—4. 3—6. 6—3. 6—2). calffi- 
clndu-se deci In semifinale, life 
Năstase urmează să-l Intlinească ne 
americanul Tom German, care l-a 
eliminat cu 7—6, 5—7. 7—6. 5—t, 6—4 
po compatriotul său Roscoe Tanner,

Americanul de culoare Arthur Ashe, 
învingătorul Iul Stan Smith, va juca 
in semifinale împotriva Iul Clift Ri
chey (S.U.A.). Acesta din urmă a 
dispus In sferturile de finală cu 
6—1. 0—4. 6—2 de sud-afrlconul 
Fred McMillan,

în sferturile do finală ale probei 
de dublu bărbați, Iile Năstase sl 
Manuel Ornntes (Spania) au învins 
cu 7—5. 6—7. 6—3. 7—S cuplul ame
rican McKinley. Stockion.

FOTBAL. — Intr-un mec! con- 
titad pentru primul tur al „Cupei

cupelor" la fotbal, echipa A. C. Mi
lan a Întrecut cu scorul de 4—1 

■ (3—0) formația Red Boys. Diffcr- 
dange (Luxemburg). Reiurul se, va 
disputa la 27 septembrie, la Milano, 
o Pe stadionul ..Azteca" din Ciudad 
de Mexico s-a disputat meciul din
tre selecționatele Mexicului și Ca
nadei. cont.tnd pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal 
(grupa nord-americană). Fotbaliștii 
mexicani au obținut victoria cu sco
rul de 2—1 (1—1).

(Agerpres)

S.UA
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Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCXE
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION. GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialists România

In numele poporului, al partidului comunist, șl al Guvernului Revo
luționar al Cubei dorim sfi vă exprimăm dumneavoastră și —- prin bună
voința dumneavoastră frățească — Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat șl Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, precum- și poporului român mulțumirile noastre’ 
pentru cordialul me. J de felicitare pe care ni 1-ațl adresat cu prilejul 
cele! de-a XTX-a aniversări a asaltului asupra cazărmii Moncada.

Folosim această ocazie pentru a vă transmite sLncerclo noastre urări 
pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor frățești de prietenie șl colaborare 
Intre popoarele, partidele șl guvernele noastre.

Primiți salutul ș! afecțiunea noastră frățească. îy
Comandant FIDEL CASTRO

Prim-secretar
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Prim-ministru

al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

■- ■ /

9 J

Ion Gheorghe Maurer, a primit pe ministrul 
culturii si științelor din Grecia 

ș '.•? ’
Președintele Consiliului de Mi

niștri ai Republici! Socialiste Româ
nia.- Ion Gheorghe Maur®-, a primit, 
vineri după-amlază, 1 pe ministrul 
culturii șl științelor din Grecia, 
Constantin Panayotakls, . aflat in 
tara noastră la invitația Consiliu
lui Culțurii șl Educației Socialiste.

La Întrevedere; care s-a desfășu
rat intr-o atmosferft cordială, a luat

9
■ ■ ................

parte Dumitru Popescu, președin
tele Consiliului Culturii șl Educa
ției Socialiste. u -

A fost de față Aristoie Phrydas, 
ambasadorul Greciei Ia Bucnirești, șl 
p ersonnl I tfi ț 11 e cui iural -ș tllnțlfl ce
care 11 Însoțesc pe oaspete în Vizi
ta sa In țara noastră.

(Agerprtis) ?
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CU PRILEJUL CELEI DE-A 24-A ANIVERSĂRI A ÎNTEMEIERII

R.P.D. COREENE

Recepție ©ferită de ambasadorul

R. P. D. Coreene la București
■gulescu, vl- 
dunârl Na-

C.C. ai P.C.R., nie Mur; 
cepreșcdinte al Marii A< 
țlonnle, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. Teodor Marinescu, 
șef de secție la C.C. nl P.C.R., mi
niștri, membri ai C.C. ol P.C.R., con
ducători al unor instituții centrale, 
al unor organizații de masă șl ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă șl cultură, 
ziariști și corespondenți nl presei 
străine.

Au participat șefi M unor misiuni 
diplomatico acreditați ia București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat înlr-o

Cu prilejul celei de-a 24-a aniver
sări a Întemeierii Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Knng lăng 
Săp, ambasadorul ILP.D. Coreene la 
București, a oferit vineri seara o re
cepție In saloanele ambasadei.-

Au luat parte tovarășii Iile Verdet, 
membru al Comitetului Executiv, nl 
Prezidiului Permanent al C.C. ai 
P.C.R., prlm-viceprcț-edlnte al Consi
liului de Miniștri. Virgil Trofin. 
membru al Comitetului Executiv, nl 
Prezidiului Permanent nl C.C. al 
P.C.Ii., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. Comei Burtică, 
membru supleant al Comitetului E- twccpiiu s-a uirauioure.- 
xecullv al C.C. al P.C.R., secreta" al atmosferă caldă, prietenească.

Adunarea festivă de la
f.SÎ'

La lnîreprinderoa „Dîmbovița* din 
Capitală a avut Ioc vineri după- 
amiază o adunare festivă, organizata 
de Comileidl municipal București al 
P.C.Rr,5rai-prileJul Zilei ’naționale a 
R. P. D. Coreene — 24 dc ani da ia 
crearea republicii.

Au participat reprezontanți al or- 
gustelor munieljjale de partid și de 
stai, numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni din Întreprindere.

Lulnd cuvlnlul, irig- Ion Toarta, di
rectorul întreprinderii, a subliniat 
importanța actului proclamării Re
publicii Populare Democrate Co
reene, înfăptuit la 0 septembrie 1948. 
în continuare, vorbitorul a reliefat 
activitatea desfășurată de ixmnrul co
reean, sub conducerea Partidului 
MujbcIJ, in frunte cu tovarășul Klm 
Ir Sen, pentru înfăptuirea unor am
ple transformări înnoitoare in toate 
domeniile vieții economice șl eoclal- 
culturale. Cu aceeași bolăriro poporul 
coreean a ripostat agresiunii armate 
a imptitallsimulii! american șl a apă
rat cu eroism Independenta jiatriel 

^sale. De la crearea sa. a arătat vorbi
torul. R. P. D. Coreeană a lansat ne
contenit Inițiative și propuneri con
structive pentru unificarea pașnică a 
țării, năzuința cea mal arzfitoare a 
Întregului popor coreean. Ca urmare, 
intffr Nord și Sud au avut loc con
tacte șl convorbiri intre delegațiile 
sO'de’ățiior de Cruce Roșie, în scopul 
înlăturării neînțelegerii și neîncrede
rii reciproce, și a favorizării norma
lizării și irpbunăiățlrll relațiLlor din
tre cele două părți.

Reievlnd că In centrul politicii ex
terne a partidului șl statului nostru 
se situează în mod permanent prie
tenia șl alianța frățească cu tonte ță
rile socialiste, vorbitorul a arătat că 
un moment de o Importanta deose
bită In dezvoltarea și Întărirea re'n- 
țlitor de prietenie și colaborare din
tre partidele șl popoarele român șl 
coreean l-a constituit vizita între-, 
primă in R. P. D. Coreeană de către 
delegația de partid șl guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A luat apoi cuvlnlul Karig Iăng 
Săp, ambasadorul R. P- D. Coreene 
Ia București, care a mulțumi: pen
tru frumoasele cuvinte exprimate la

t V

iL

Vineri după-amlază, prim-vlcepre- 
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste’ România. Iile 
Vercleț, a primit pe dr. Oscar Victor 
Rnchettl, primarul orașului Montevi
deo, care se află in țara noastră la 
invitația Consiliului' popular ai mu
nicipiului București.

La Întrevedere, desfășurată Intr-o
*

îri cursul zUei de vineri, delega
ția orașului" Montevideo, condusă de 
tir. Oscar Victor Radieiti, primând 
orașului, a făcut o vizită la Consi
liul popular al mujddpluiul Bucu
rești. unde a avut o Întrevedere cu 
Gheorghe Cioară, primarul generai 
nl Capitalei, șl cu alți membri ai 
Comitetului Executiv, al consiliului 
popular municipal.

Î11 timpul întrevederii, desfășu
rată lntr-o atmosferă cordială, a ti
vul loc un schimb de opinii privind

. ■

atmosferă cordială, a lunt 
Gheorghe Cioară, președintele

• teiului executiv al Consiliului 5I-„_ 
tar Bl municipiului București, prima
rul generai ai Capitalei.

A fost de față Victor Pomes, am
basadorul Ropubllcii, Orientale a 
Uruguayulul ta București.

*
activitatea economică, soclal-cullu-

1 rolă ș! edlUtar-gospo-dăreajică desfă
șurată in cele două municipalități, 

în aceeași zi. oaspeții uruguayen! 
nu vizitat cartiere de locuințe din 
municipiul Ploiești, Muzeul ceasu
lui din localitate,‘unde issle expus-ă, 
o bogată colecție cu orologii din 
țară șl de ” pesțe hotare, Rafinăria 
Teîeajen șl Muzeul petrolului din 
Ploiești.

paria 
Coml- 
popii-

r

JL

(Agerpres)

Întîlnire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 

nl Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, s-a Intîlnit vineri 
cu tovarășul Fernand HQbsch, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C.

' > ___ _________

al Partidului Comunist din Luxem
burg, aflai în vacanță in țara noastră.

întllnlrea s-a desfășurat lnir-o at
mosferă caldă, tovărășească.

întreprinderea „Dîmbovifa
adresa succeselor obținute de poporu! 
coreean in lupta sa revoluționară și 
de construcție a socialismului. Vor
bitorul a relevat apoi lupta plină der 

/eroism a poporului coreean Impotei-! 
va imperialismului american, avtnțul 
oamenilor muncii din R. P. D. Co
reeană sub conducerea Partidului 
Muncii, in frunte cu tovarășul Kfm 
Ir Sen, pentru a doblnxli victoria de- 
plisîft a soctalismulul șl a realiza uni
ficarea Independentă șl pașnică a pa
triei. Coswolldlnd succesele pbiinple 
pe drumul caro duce spre unificare, 
poporul coreean,Iși va unifica negre
șit in mod independent patria prin 
torțele unite ale națiunii sale.

în încheierea cuviatarli, ambasado
rul a dai o înaltă apreciere vizitei 
delegației de partid și guvernamen
tale române, in frunte cu tovarășul 
Nicotac Ceaușescu, făcuta; In R. P. D. 
Coreeană, gubilnlind că aceasta are o 
deosebită Însemnătate pentru întări
rea. șl dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele co
reean șl romfin, constittilnd, totodată, 
o contribuție la Întărirea coeziunii 
țărilor socialiste șl a mișcării comu
niste internaționale.

*
Cu prilejul Zilei naționale, cea de-a 

24-a aniversare a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mănes- 
cu, a adresat o telegramă de felicita
re ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Democrate Co
reene, Hă Dam.

*
Cu ocazia Zilei naționale, cea de-a 

24-a aniversare a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, Consi
liul Național al ■ Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul Central al .Uniu
nii Generale a Sindicalelor 
România, Comitetul Central 
Uniunii Tineretului Comunist șl 
organizații de masă șl obștești din 
țara noastră au transmis telegrame 
de felicitare organizațiilor similare 
din Republica Populară Democrata’ 
Coreeanâ

din 
al 

alte

(Agerpres)

Plecarea linei delegații guvernamentale
în Algeria si Italia

Vineri dimineața, tovarășul Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
do Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, n plecat în Republica Al
geriană Democratică și Populară, 
unde va face, o vizită la Invitația 
ministrului 
țări, Layachl

comerțului ai acestei 
Yaker. Tovarășul Ion-țări, Layachl Taker. Tovarășul Ion 

Pățan va face, de asemenea, o vlzJ-., 
ta In Italia. - - 1 ->f

&
ta In Italia. M" - 1

res
al Poporului

Vineri după-amlază s-a înapoiat In 
Capitală, venind de la Georgetown, 
tovarășul Nicolae Gulnă, membru sil 
C.C. al P.C.R., președintele Colegiu
lui central de partid, care a parti
cipat. ca delegat al Partidului Co
munist Român Ia lucrările celui de-ai

s aeroportul Oto- 
on Crăciun. mlnls-

La plecare, pe
peni, se aftau Iol ______ _ ____ _
teul industriei ușoare. Petru Buria- 

■cu, adjuuct al ministrului afacerilor 
externe. Vamle Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, alte 
persoane oficiale.

A foșt de față Nlccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei le București.

i . (Agerprej)

C. R. care a 
al Partidului 
din Guyana

participat
Progresist

«
Partidului Pro-XVII-lea Congres al ____

greșiși ni Poporului din Guyana.
La sosire, pe aeroportul Otopenl, 

au fost prezenți Slmlon Bughlcl, 
membru al C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

PnOGILAMUL I

Des-cr.tclerea emisiunii. Telex. 
BibEoteca pentru top : Ca- 
lissrat Hogaș. Emisiune ele 
Mihaeia MncoveL
De vorba cu gospodinele.
________ -/irnplca de vară — 
1972. Calac-canoe — finale. 
Transmisiune directă de la 
MOnchen.

lî,î'J Telejurnal.
14, M Box — semifinale. înregistra

ră de la MQr.dîen.
16, M Muzică distractivă : o Tar.-

’gouri celebre cu m-chemra 
Maree! Ionescu o Concert de 
promenadă transmis din 
Parcul Colonadelor din Praga.

18.M Emisiune In ilrnba germană.
17. M Jocurile Olimpice de vară —

1S7L Atletism : lungime Mr- 
bațl — finala : 1 !C0 m ; ștafe
ta 4X1C0 m femei — finala ; 
4X1M m bărbați — finala. 
Transmisiune directă de la 
MOnchen.

10,10 Publicitate.
19,20 1051 do seri : „Bolelrt șl Lb- 

lek”.
15, M Telejurnal o Marea întrecere

socialistă la zi.
®a.» Drumuri tn istoric. Avram 

Iancu. Emisiune realizată cu 
prilejul împlinirii a 105 de 
ani de ia moartea lui Avram ,

9,S3

®,to ...
VB.C'3 Teleenclclopedia. 
10,53 Jocurile Oflmptci

fanau. Emlsluna de Marla 
Predupi Consultant științific: 
tir. Dan Berlndei.

23,29 Film serial : „Mannlx*. Epi
sodul ,.In capcana” m.

21,10 Seletrțlunl din FesSvalul de 
la Sopot — 1872.

21,4-5 Film documentar 1 Phenian. 
21,10 Telejurnal.
£2,33 Jocurile Olimpice de vâri — 

1.172 o Calac-cano® — finale, 
înregistrare de la Milnehen 
o Volei bărbați — Anale. 
Transmisiune directă de la 
Mfinchen.

programul n
19,13 Agenda.
16, a Cîntece șl dansuri populare

interpretate de ansamblul 
iolclorlc a! Case! de culturi 

’ din Sinaia.
17. W Reportaj trucureșlean.
17,29 Film artistic : „Copii minu

ne*. Regla : K. Hoffmann. 
Cu : J. V. Kocrian. H. TeJmy, 
R. Graf.

© ® m a
a Sfiala Tcrrza ți diavolii : PA- 
TRIA ~ to; 1.2.33; 10.10; ia; RJJ, 
GLORIA - 9: 11.15: 13.29; 18: 18.13: 
M.S*.
a Baiul meu, patria mea 1 LUMI
NA ‘ ---------  ------------- -----
o IUo JOravo

a:.11.45: 14,10; 17.15; î®.
" 12; 18. Genilc-

vecine și prietene
. ■ . . / ■" .. I

Poporul Bulgariei vecine șl prie
tene sărbătorește azi împlinirea a 
28 de ani da la victoria revoluției 
socialiste, moment de răscruce in 
istoria patriei sale. La 0 septem
brie 1044. in condițiile ofensivei 

■ victorioase a Armatei sovietice Im- 
Colriva trupelor hitleriste. poporul 

ulgar, sub conducerea comuniști
lor, a răsturnat dictatura monar- 
ho-fasclstă șl a instaurat puterea 
populară, care a inaugurat era 
marilor prefaceri socialiste pe pă- 
mlntul Bulgariei.

Ani! care au trecut de atunci 
constituie cea mal dinamică și 
cea mal rodnică perioadă din în
treaga istorie a poporului bul
gar. Puterea, populară a descă
tușat energiile creatoare âle oa
menilor muncii șl a deschis 
in fața lor calea largă a progre
sului economic și social. Ca rezul
tat al mundi pline de abnegație 
a poporului bulgar penlru înfăp
tuirea politicii de industrializare 
promovată de Partidul Comunist 
Bulgar, economia țării șl-a schim
bat radical structura ; au fost 
create ramuri noi de producție, 
cum slnt energetica, metalurgia, 
construcțiile de mașini, chimia. 
Peisajul țării s-a Îmbogățit cu 
orașe noi — puternice centre in
dustriale, Iar numeroase regiuni 
ale tarii, altădată înapoiate, s-au 
înscris pe orbita progresului. Suc
cese mar! au fost repurtate șl în 
Bgrlcultură, care a trecut prlnte-un

amplu proces de transformare și 
modernizare. Au luat avlnt ștlînța 
și cultura, se' dezvoltă eontlnuu re
țeaua de lnvftțărnint, crește nivelul 
de trai al maselor.

Poporul român urmărește cu viu 
interes șl se bucură din inimă de 
succesele strălucite obținute de po
porul frate bulgar In construcția 
socialistă. Sentimentele de pro
fundă simpatie și solidaritate care 
leagă poporul român de poporul 
bulgar tș! au rădăcinile adine în
fipte în trecutul istoric.. Secole 
de-a rlndul, romănli 51 bulgarii nu 
luptat, animați de aceleași aspira
ții, pentru scuturarea jugului 
străin, pentru libertate. Indepen
dență și progres social. In focul a- 
cestor lupte s-au statornicit și dez
voltat legăturile de solidaritate și 
întrajutorare reciprocă dintre miș
cările revoluționare din cele două 
țări, s-a născut și călit * prietenia 
romă noi bulgară. jn anj] soelnlismu- 
lui, relațiile de prietenie dintre 
poporul român . si poporul bulgar, 
bazate pe comunitatea de orindui- 
re, ideologie și țeluri nu căpătat 
uri conținut nou. rldiclndu-se pe o 
treaptă superioară șl mnierinlizln-' 
du-sa intr-o largă și rodnică co
laborare pe plan economic, politic, 
tehnico-științlfic și cultural.

Un factor de Însemnătate hotă- 
ritoare pentru întărirea continuă a 
relațiilor bilaterale in toate dome
niile II constituie intensificarea 
legăturilor frățești dintre Partidul

a • P, ii f-
, 

Comunist Român șl Partidul Co
munist Bulgar, contactele directei 
lntllniriie șl convorbirile, deve
nite- tradiționale, intre1 conducSto-, 
rll de partid șl de stat ai țărilor 
noastre. Recenta vizită a tovară
șului Todor Jlvkov pe litoralul 
românesc, la Invitația 
Nicolae Ceaușescu. 
prilejuite de această 
rezultatele lor rodnice, urmărite 
cu satisfacție și aprobare de opi
nia publică din țara, noastră, au 
marcat un nou moment de seamă 
în evoluția ascendenta a relațiilor 
româno-bulgare, spre 1 binele am
belor popoare, al cauzei generale 
a socialismuiuii șl păcii in lume.

Profund Interesate In statorni
cirea pe continentul nostru și în 
lume a unul climat de pace, secu
ritate șl înțelegere între ponoare. 
România și Bulgaria militează per
severent pentru trecerea fără intîr- 
ziere ța pregătirea conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate 
și colaborare, desfășoară eforturi 
In vederea transformării Balcani
lor lntr-o zonă a păcii șl conlu
crării rodnice Intre statele respec
tive.

Cu prilejul marii sărbători a 
Bulgariei, poporul român adresea
ză poporului frate bulgar sincere 
și călduroase felicitări, urlndu-1 
din toata inima noi șl mari suc
cese în activitatea prodigioasă de
dicată Înfloririi și prosperfirli con
tinue a patriei sale.

tovarășului 
convorbirile 
InUlnire șl

COTELE ÎNTRECERII PE MARILE
ȘANTIERE

cu timpul este„Apele ®înt liniștite aid, 
la noi, doar clteva ore pe 
noapte. In rest — e o per
manentă agitație*.

M-am convins îndată că 
cele spuse de StoU Niko- 
lov, un bătiin lup de mare, 
astaz.1 comandant de dragă 
pe lacul Beloslav, slnt a- 
devărate. Căci cele două 
coordonate ce determină 
exact locul în care se află 
Întinsul șantier al viitoru
lui port maritim bulgar 
de la Marea Neagră slnt : 
zgomotul șl mișcarea. Am 
înțeles atunci de ce aici
— așa cum Îmi spusese 
un coleg de breaslă bulgar
— pe o rază de aproape 
doi kilometri nu se Intll- 
nesc păsări in zbor.

La intervale, se aude 
bubuitul exploziilor de pa 
fundul canalului ; Ear trom
bele de apă, împroșcate 
spre cer. oferă un specta
col inedit. Singurii care-și 
pot;vedea UnLșUt de munca ■, - . _

1 lor.1 In acest vacarm., slnt ..turnate Însumează 
scafandrii, „Șantierul" lor 
se află pe fundul apel, lin
gă cheL Pe „patul* așter
nut de el vor fi așezate 
dinsoaniele portului

Totul e aici In perpetuă 
mișcare, oamenii îșl do
zează timpul cu grijă, pen
tru a nu pierde din el ni
mic. L-am întrebat pe un 
marlnar-scafandru ce re
prezintă pentru dînsul, 
penlru șantier. Întrecerea 
In muncă ? „Adlncimea* — 

ornul cu 
________ Pe alte 

șantiere se caută înălțimea: 
dar la noi, lucrurile stau 
alltnl. Cu cit-pătrundem 
mal adine cu mijloacele 
noastre .tehnice, cu alli mai 
sus urcă linia graficului*.

Și graficul, aici la Dev- 
nla, este ridicat. Potrivit 
angajamentului luat la în
ceputul anului, constructo
rii portului dau în exploa
tare înainte de termen, în 
luna, septembrie, în cinstea 
sărbătorii naționale, pri
mele trei locuri de acosta
re a navelor. Ca urmare, 
primele nave maritime vor 
sosi. încă în acest an, în 
rada portului al cănii nume 
nu o ' ■
hartă

__ ____

ml-a răspuns 
promptitudine.

vremea
1

Ieri în (ară : Vremea s-a menți
nut frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Cu totul Izolat, In Ma
ramureș șl Carpațll Apuseni s-au 
semnalat averse de ploaie șl des
cărcări electrice. Vlntul a suflat în 
general slab. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 21 de grade la 
Deduleșt! șl Clmpulung ®l 28 de gra
de la Chlșlneu Crlș, Gurahonț șl Bu- 
deștL In BurareșH : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mal mult senin. 
Vlntul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a fost de 27 de 
grade. ■

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11, 1® septembrie a.c. în (ară s 
Vremea va fi ușor instabilă, cu ce
ru] temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, mal ales în regiunile din 
vestul și nardul (firii. Vlntul va su
fla slab plnă la potrivit, Tempera
turile minime vor oscila între 6 șl

.10 grade, iar maximele între 17 șl 27 
de grade.. In București : în următoa
rele zile, cerul va fi variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată In a 
doua parte a Intervalului. Vlntul va 
suda slab ptnă la potrivit Tempe
ratura ușor variabilă. ■ .»

Democratică Sudan
Prin decret ai Consiliului de Stat, 

iovarfițiil Florian Stoica a fost nu
mit ambasador extraordinar si ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România In Republica Democratică
Sudan.

?• ■

CORESPONDENȚA DIN SOFIA

Portul se va num! „Vnr- 
na-vest*. El se construiește 
In apele -lacului Beloslav, la 
23 de kilometri de Varna 
Îi va fi cel mai mare port 
a Marea Neagră al R. P. 

Bulgaria. La sHrșllul anu
lui 1075, clnd Întreaga con
strucție va fi gata, alei se 
vor putea prelucra, conco
mitent, 21 de nave oceani
ce de mare tonaj. Drumul 
vaselor va fi asigurat de 
două canale, navlgabilț care 
vor lega lacurile Varna șl 
Beloslav. Două cifre Ilus
trează convingător propor
țiile lucrărilor de pe șan
tiere : volumul săpături
lor subacvatice se va ridi
ca la 34) milioane metri 
cubl. Iar cel al betoanelor 
șl pămlntului ce trebuie 

-f-nu 
mal puțin da 8 milioane 
metri cub!.

Dacă aici, vlrful graficu
lui de muncă 11 reprezintă 
„cota minus 14“ — adlncl- 
inea necesară navigării va
poarelor — pe aiie șantiere 
ale Bulgariei determină
rile respective slnt, firește, 
nițele. De pildă, în aceste 
zile, constructorii cele! de-a 
doua săli a reactorului de pe 
șant’eru! atomocentralel de 
la Kozlodui au atins „cota 
10.50“ șl urmează ca Ia 
stlrșltui anului să ajungă 
la „cola 150“ — Înălțimea 
coșului de gaze. Un succes 
asemănător 11 reprezintă 
pentru constructorii bara
jului Kriclm, din Rodopl, 
„cota 104“, semnifidnd în
făptuirea, In ajunul sărbă
torii, a unor lucrări ce per
mit ca trei din cele șapte 
hidrocentrale ale „casca
dei* Dospat-Vlcea să poată 
produce cu un ceas mal 
devreme cele 220 do, mlli- 

’ i-' elec- 
Un alt 

; „cota

trecut Încă pe n!d o 
a lumii.

oane kWh energie 
tricâ planificate. 1 
vlrf de grafic este
S58* de pe șantierul hidro
centralei Bobov Doi — 
pe care trebuie «-o atingă 
constructori! barajului D!a- 
kovo la sflrșitul acestui an

— In care scop au și „afi
șat* pe munte lozinca : 

’„Cola 65-3 va asigura apa 
centralei".. Șl mal este 
„cota 2 (KM)* — Înălțimea 
maximă la care construc
torii bulgari au urcat pe 
un alt mare șantier națio
nal, lacul Belmeken — o- 
blectlvul numărul unu nl 
unei „cascade* energetice 
de proporții. Barajul de 
aci, care va avea 98 de me
tri, va marca, la data ter
minării iul, un record de 
înălțime pentru acest gen 
de construcții în R. P. Bul
garia. Coborî nd-de la o a- 
semenea Înălțime, apa va 
pune în mișcare turbinele 
a 4 hidrocentrale, a căror 
putere totală va depăși 
2 Ort) MW.

La sfirșltul cincinalului, 
sistemul energetic 
nai bulgar va fi pe d 
conturai, Iar la Sofia 
Începe să funcționeze dis
peceratul energetic națio
nal (aflat deja în coMUruc- 
țîe) și în a cărui suprave
ghere și dirijare vor intra 

. lnir-o primă etapă 35 de hi
dro șl termocentrale.

Vorbeam mal sus de 
„cota minus 14“ de la șan
tierul viitorului port „Var- 
na-v&st*. Această lucra
re. efectuata mal ales In 
adlncul apelor, este direct 
legată de șantierele din a- 
proplere, desfășurate semeț 
In dmpla Devnlel. unde 
se Înalță doi dintre glganțil 
chimie! bdlgare ; Combina
tul de îngrășăminte mine
rale complexe, care va a- 
vea o capacitate de pro
ducție 1,140 milioane
tone anual șl Combinatul 
de sodă calcinată care va 
realiza o producție de 1,1<M 
milioane tone. Ideea noului 
port a fost generata de ne- 
eesltațlle cresclnde ale e- 
conocnlei bulgare In plin a- 
vî:f. șl, mai ales, de ace
lea legate de construcția 
combinatelor respective, pe 
șantierele cărora, in aceste

națlo-
va fi pe deplin

‘ t va

zile, bătălia 
generală.

Aceeași 
timpul este, 
zentă. sub o 
în întreaga _ 
cadrul el, se relevă Iniția
tiva strungarului Polar 
Bralkov, Erou al Muncii 
Socialiste, care lucrează la 
o uzină constructoare de 
mașini din orașul Vama șl 
care a lansat o deviză sub 
forma unei originale ecua
ții : ,.0‘~5“. Această Iniția
tivă. de a realiza planul 
săptămÎMl de lucru în 
numai cinci zile, a fost Îm
brățișată de multi pariici- 
panțl la întrecere, inclu
siv de constructor! de pe 
diferita șantiere. Mișcarea 
de emulație a luat un deo
sebit avlnt în perioada 
premergătoare sărbătorii 
naționale. Iată ce spune, 
de pildă, șeful de brigadă 
Vlado Slolanov. Erou al 
Muncit Socialiste : ..întot
deauna muncim eu dlrzenle 
șl temeinic. Dar in cinslen 
Iul 9 septembrie, ne valo
rificăm energiile în cel mal 
Înalt grad posîbll“.

Se Înțelege, astfel, dece 
cuvintele scrise pe munte 

: „Cota 653 va asigura apa 
centralei* — nu puterea ja- 
devărulul; de ce există con
vingerea fermă că cele 30 
de miliarde kWh energie e- 
lectrică, hotărlie de Parti
dul Comunist Bulgar să 
dea putere economiei ță
rii in anul 1075, vo- „Izvorî* 
și de la Bobov Doi și ;de 
la Kozlodu! sau Sesteinso, 
de la Kriclm sau Marita- 
Iztok 3. Se Înțelege de fee 
rllmul cu care se vor dez
volta, în perioada celui 
de-al șaselea cincinal, chi
mia, construcțiile de ma
șini șl siderurgia bulgară 
— a căror producție, prac
tic. se va dubla în această 
perioadă — este un rlim 
care ține seama s! de în
sușirile morale ale oame
nilor. de abnegația ■ con
structorilor Bulgariei noi, 
angajați, cu toată convin
gerea. tn întrecerea pen
tru Înflorirea continuă a 
patrie! lor.

C. AMAB1TH

Întrecere 
de altfel, 
formă sau 
Bulgarie.

cu 
pre- 
aita,

în

ile ecua- 
a Inlția-

Adunarea festivă de
’ •
>

I f ‘ ÎL. f 
menii norocelul — U; 211 FESTI
VAL.
o înscrii negri i CAPITOL — 
15; 18.
a Mesagerul i GRADINA CAPI
TOL — ÎS; 21.
O Tora 3 Tore 1 Tore ! r BUCU
REȘTI — 8,15; 11,15; 14.13; 17,35; 
83,13, SCALA. - 8,43; 11.23; 14,93; 
17.»; 20,ÎJ, GRADINA DOINA - 
39. GRADINA FESTIVAL — 18,15. 
o (.Măreții: FAVORIT 
11,39; 13,43; ÎS; 18,13; 23,33, MELO
DIA — B,«; 11,15; 33,43; 18; 18,»; 
S1.45. GRADINA SELECT — ]».». 
a BAzbolul domnițelor : COTTIO- 
gjgjfcjfj — 18,
Q "provlnciaJU : LUCEAFĂRUL -- 
»: 11.15; 13J3; 18; 18,»; 21, MO
DERN — s; 11,15; 13,51; 18........... .
M.w, la grădina — 18.31.
a Creierul VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30: IS; HJ9; 19,43. EXCELSIOR
- 1.45; 11; 13.15; 15.45; 1B.1B; 20,20, 
AURORA — 8; 11,15; 13.M; 15.43; 
13; 29.15,1 la1 grAdină — 19.15.
a Aventuri la Marea Neagră : 
ferentari — «.»: w-
• Balada Iul Cable Hogue : FLA
MURA — 9; 11,30: 15; 17.55; 29.
a Fata care vinde flori : CEN
TRAL — 19; 12.33; 15; 17.33; 29.
a Program; de desene animate 
pentru copil — 10, Tintin șl Tem
plul soarelui — 11,1.5; ----- "■ 
SS.SB: 2»J3.
q Niboletlua Bursae :

. - 15,33:'IB; ».15.
n Procesul unei stele t FEROVIAR
- 8.45: 11: 13.13: 15.43: 18.33; ».S3.’ 
TOMIS - 8: 11.15: 13.»: iff: is.13. 
ta arărlinfi ț- Sfl.
» El Dorado — 9J9; 11,45: H: 18.1.5 
Monloarnasse ’19 — 18.45. SlrâinJi 
din tren — SJ.45 :. CINEMATECA 
(sala Union).
s Pâdurea pierduta : VITAN — 
15.»; 18.

O?/’ '■
î "

s.is;

18,13;

13.30; 18;

FLACĂRĂ

p Doamna șl vagabondul — •—U 
tn continuare. Program de docu
mentare — 29,15 : TIMPURI NOI. 
a Despre dragoste : UNIREA — 
lî.sa; 18.
o Blnecnvlntațl animalele ți eo- 
pui: araviTA — »: n.i’: w>’; 
15,45: 18.15; »,M.
a Dacă e marii, o Belgia î BU- 
GEGl — 18,43; 18, ia grâdlnă — 
29.18, VOLGA — 9; 11,15; 12,29; 15; 
11,13; 23,35, ARTA — 15,M; 11; 
29,35. la grădina - 1M1-
a Felix șl Otllla : PROGRESUL — 
15.M: 39.
• Robin Hood s BUZEȘTI — 15,M; 
18, la grâdlnă — 2D.1E.
a Ferma din Arizona : DACIA — 
»: 12, n; 15; 1949. LIRA — 15,33; 
M, sa grădină — 18,39;
a Naufraglap In spațiu i DllUMUL 
SĂRII — 13,M; M. MIORIȚA — 8; 
is,»; îs: w.M.
o Dragoste si amenzi s GIULE9TI 

■— >5.21: 18: 29,30.
a Trei din Virginia i PACEA — 
15.45: 18: 23.15.
a Mărturisirile unul comisar de 
pollile făcute procurorului repu
blicii ! CRINGASI — 15.38: 18:
23,13. POPULAR - 15.M: IB: M.sa. 
o Fosa dupA liniște : LARQMET
- 13J2J: 17.30; 18,».
a Vedere de pe pod t FLOREAS- 
CA — 13.39: IS: K.29.
a Jocul <le-a moartea s MOȘILOR
— 1S.M: 18. ta grâdină — W.13. 
O BArbațl cumsecade : VIITORUL
- ;fl: 18: S3.
« Zestrea domniței Baiu : MUN
CA - U.: H): 59.
a 29 KO de leghe sub mârl : COS
MOS — 15.30: 1?: 29.15. GRADINA 
UNTREA — Î.J.15.
a Cinci penlru Intern : RAHOVA
— IS/»: 18: S0.13.
a Klnc Kong evadeazâ : GRADI
NA VITAN — 29.

SOFIA 8. — Corespondentul Ager- 
pres C. Amarlței transmite : Cu 
prilejul calol de-a 28-a aniversări a 
Revoluției Socialiste în Bulgaria, In 
sala Operei Naționale din 
avut loc, la 8 septembrie, o 
festivă.

în prezidiul adunării au 
Todor Jlvkov, prlm-secreiar 
nl P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat ri R. P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., președinte-

Sofla a 
adunare

luai loc 
al C.C.

Cu prilejui celei de-a 28-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, tovarășul Ștefan 
președintele Marii Adunări 
nala a Republicii Socialiste 
nla, a transmis o telegramă 
licitare tovarășului Vladimir 
B dintele Adunării Populara a

blicli Populare Bulgaria.
★

Cu prilejui calei 
versări a victoriei ______, .JB I
liste in Bulgaria, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, CorneUu Mănescu, a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Populare Bulgaria, Petăr Mlade- 
nov.

Voltec. 
Na;;<>- 
Româ- 
de fe- 
Bonev.

de-a 23-a anl- 
revolutlel socla-

*
Cu prilejul celei de-n 28-a ani

versări a victoriei revoluție! socia
liste In Bulgaria, Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste, Con
siliul Central nl Uniunii Generale a 
Sindicalelor din România. Comitetul 
Central nl Uniunii Tineretului Co
munist. Consiliul Național nl Femei
lor. Comitelui național pentru apă
rarea păcii, alte organizații de masă 
și obștești și instituții centrale nu 
trimis telegrame de felicitare orga
nizațiilor și Instituțiilor similare din 
Republica Populară Bulgaria.

★
Cu prilejui celei dc-a 28-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste 
— .Ziua națională n Republicii Popu
lare Bulgnrin, ambasadorul acestei 
țari !n .București, Spas Gosporiov, a 
rostit, vineri seara, o cuvimare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

le Consiliului de Miniștri, alți con
ducători de partid si de stat bul
gari.

Despre semnificația evenimentului 
de la 0 septembrie 1944 In viața 
poporului bulgar 5! despre realiză
rile înfăptuite in țară In cel 28 de 
ani care au trecut de la eliberare 
a vorbit Ta no Tolov, membru al Bi
roului Politic nl C.C. al P.C.B., prim- 
vlcepresedinte al Consiliului de Mi
niștri Referindu-se la succesele ob
ținute in domeniul economiei, vor
bitorul a relevat că venitul național 
a rarescut in ultimele două decenii. 
In medic, cu 0,3 ia sulă anual, ve
niturile reale pe cap de locuitor au 
sporit în ultimii 15 ani de 2.5 ori, 
Iar fondurile sociale de consum au 
crescut de aproape 8 ori.

p
la Sofia
Iri contentare, Tano Țolov a sco»

în evidență însemnătatea deosebită a 
celui de-al X-lea Congres al P.CJL, 
care a trasat linLIle directoare ale 
dezvoltării sodal-economice a țării 
pentru perioada celui de-al 6-lea cin
cinal bulgar șl a Întrecerii întregului 
popor pentru îndeplinirea și depăși
rea prevederilor planului cincinal in 
toate sectoarele de activitate.

Referindu-se la situația Internațio
nală, vorbitorul a subliniat interesul 
vital al R.P.B. in edificarea pe con
tinentul european a unul sistem de 
securitate colectivă, care să asigure 
o dezvoltare pașnică șl o colaborare 
activă Intre toate popoarele Euro
pei.

In încheierea adunării- a avut Hoc 
un concert festiv.

Plecarea in R. P.. Bulgaria a delegațiilor
unor comitete județene de partid

Delegații ale unor comitete județe
ne de partid din țara noastră au 
plecat tn R. P. Bulgaria, unde. Ia 
Invitația unor organizații de partid 
din tara vecină, vor participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
28-a aniversare a Zilei naționale a 
R. P. Bulgaria.

La Vidin a plecat delegația Comi
tetului județean IJolJ al P.C.R,. con
dusă de Constantin Băbălău. mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. prjm-sccretnr 
al comitetului județean ; la Ml’noi- 

, lovgrad — delegația Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R.. condusă de 
Constantin Sandu, membru al C.C. 
nl P.C.R., prim-secretar ni comite
tului județean ; la Plevna — dele
gația Comitetului județean Brăila nl 
P.C.R.. condusă de Nlcu HIncu. 

biroului comitetului
:jl.. condusă

membru al .
județean, șef de secție la comitetul 
județean : ia Tolbuhln — delegntin 

, Comitetului județean Constanta al 
P.C.R.. condusă de Nicolae Petre, 
membru al comitetului județean a! 
P.C.R., prim-secretar al comitetului

■ municipal ; la Vrața — delegația 
Comitetului județean Dolj nl P.C.R.. 
condusă de Ion Celățeanu. secretar 
al comitetului județean ; in Siliștea 
— delegația Comitetului Județean 
Ialomița al P.C.R.. condusă de Ion 
Petre, secretar al comitetului Jude
țean ; iu Ruse — delegația Comite
tului județean Ilfov al P.C.R.. con
dusă dc Constantin Anca, secretar 
nl comitetului județean ; la Bo’ev- 
grad — delegația Comitetului muni
cipal Ploiești al P.C.R.. condusă de 
Mihal Isfrale. membru al Comitetu
lui județean Prahova nl P.C.R.. 
prim-vlcepreședlnîe al consillu’.ul 
ponular municipal : la Tirnovo — 
delegația Comitetului județean Te
leorman al P.C.R.. condusă de Ma
rin Nlsipașu. membru al biroului 
comitatului județean, prlm-vlecprc- 
țedlntc al consiliului popular jude
țean : In comuna Prnvăț — dolega- 
lln de partid din comuna ffrornl- 
cestl. județul Oii. condusă dc Ghebr- 
ghe Vorhin. 
lui comunal

setțrețnr al coml'c'u- 
de partid.

(Agerpres)
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Sub semnul luptei împotriva colonialismului

$if3, i

Forțele patriotice au eliberat 

orașul Tien Phuoc
9

Conferința Organizației țărilor 
din Africa centrală și de est

VIETNAMUL DE SUD 8 (Agerpres). — Forțele patriotice din Viet
namul de sud au eliberat vineri orașul Tlcn Phuoc, constringlnd trupele 
xalgoneze să-șl abandoneze pozlj”’ ........................... .................. ...
de joi scară împotriva pozijlilor inamice_______ _ —_____ ____ ___
portanta strategică, situată Ia proxlmatlv 60 kilometri sud de Da Nona. 
Schimburile de focuri au continuat în cursul nopții ți vineri dimi
neață, după ce patrloțli reușiseră, să-i elimine pe salgonezl din cartierul 
lor general. Deși au primit întăriri, trupele saigoneze au fost nevoite 
să părăsească orașul sub puternica presiune a atacului forțelor de 
eliberare.

pozițiile. PatrioțU și-au Început atacul Încă 
Ițlilor inamice din această localitate de im- 
la proxLmatlv 60 kilometri sud de Da Nana.

Unități ale armatei populare de 
eliberare au declanșai, de asemenea, 
un baraj de artileria asupra forțelor 

. satgoneze care încearcă In zadar să 
recucerească capitala de provincie 
Quang Tri. Patrloțli continuă sfi-șl 
mențină pozițiile in pofida Interven
țiilor masive ale aviației americane 
(Ia 8 septembrie, bombardierele 
„13-52“ au lansat, In zece valuri suc
cesive, circa 8'00 lone explozive asu
pra zonei orașului Quang Tri).

Lu SO de kilometri de Saigon, uni
tăți ale F.N.E.’ au bombardat puter
nic, cu obuze de artilerie șl rachete, 
șl au lansat un atac terestru asupra 
cartierului general al celei de-a 0-a 
divizii de infanterie saigoneză, In a- 
proplere de localitatea Cal Be.

Au continuat, de asemenea, luptele 
In zona Platourllor înalte, In apro-

plere de orașul Konlum, unde trupele 
regimului Thleu au Înregistrat pier
deri considerabile.

★
După cum Informează agenția de 

. presă „Eliberarea", atacurile repe
tate pe care le-au lansai, In Inter
valul 26 august — 3 septembrie n.c, 
forțele patriotice eare acționează, in 
provincia sud-vieinamezÂ Qtirmg 
Nam s-au soldat pentru Inamic cu 
1 500 de militari scoși din luptă. Pa- 
trloțll au silii, de asemenea, for
țele salgoncze să evacueze sute de 
poziții, au desființat in numeroase 
localități aparatul represiv organizat 
de administrația de Iu Saigon, au 
distrus importante, cantități de teh
nici de luptă șl nu capturat diferite 
tipuri dc armament.

A<

Mesajul adresat de

Norodom Sianuk

națiunii khmere
PEKIN 8 (Agerpres). — Norodom 

Slânuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodglel, a adresat, ln 7 sep
tembrie, cel de-al 3S-lea mesaj na
țiunii khmere — anunță agenlin 
China Nouă. în mesaj se relevă că 
la conferința miniștrilor afacerilor 
externe ni țărilor nealiniate, desfă
șurată la Georgetown, reprezentan
tul clicii trădătoare a Iul î.xm No! a 
suferit o rușinoasă lnfrlngore, da
torită refuzului statelor participante 
de n-l recunoaște ln calitate de re
prezentant ol poporului khmer. La 
Georgetown, delegații a peste 60 de 
țări nealiniate din Africa, Europa, 
America Latină șl Asia nu cinstit 
Guvernul Regal de Uniune Națională 
ni Cnmbodțjlei șl Frontul Unit Na
țional al Cambodgiel ca reprezen
tant autentic al statului șl ai po
porului cambodgian, 'subliniind că 
nșa-zlui „republică khmeră” este 
Ilegală, antinațională șl antipopulară, 
o marionetă notorie a imperialismu
lui S.U.A. Țârlle nealiniate partici
pante in conferință au restituit locul 
ce se cuvenea Combodglel, guvernu
lui el legal — Guvernul Regal do U- 
liiune Națională.

Mesajul citează o serie de articole 
șl materialo apărute In presa occi
dentală; core confirmă că G.R.U.N.C. 
șl F.U.N.K. controlează cel puțin 
ăi la sulă din teritoriul cambodglun. 
dispun de o armată khmeră pu
ternică, Inr regimul Iul Lon Noi, 
care a falsificat lamentabil alegerile 
in zofta pe care o mal controlează 
încă, nu reprezintă, pe nimeni.

în Încheiere, mesajul cheamă pa 
Intelectualii de exiremă dreaptă, ti
neretul, precum șl soldatfl și funcțio
narii regimului ton Noi să chibzu- 
lască serios la problemele cardinale 
alo națiunii, să■ părăsească nșa-zlsn 
„republică" de la Pnom Penh. care 
se va prăbuși Inevitabil. Totodată, 
mesajul apelează In toți compatrloțll 
care trăiesc ia Pnocn Penh șl pe care 
11 afectează profund suferințele țării 
șl poporului, chemlndu-l să se uneas
că șl să dea dovadă ,de’curaj pentru 

t n-l neutraliza pe trădătorii Lon Noi 
' — Son 'Ngoc Thonh.

.cllonlnd ln provincia Quang Tri, 
forțele patriotice de eliberare au 
atacat detașamente de parașutlșll 
saigonezl staționate la Tan Teo, 
Phuoc Mon Hol șl Thuong Nguyen, 
declmlnd trei companii inamice. In 
zonele Dong Ha, Hal Lang ș! 
Truong Phuoc, patrioțli au dobork 
patru aparate de zbor ale S.U.A. 
caro sprijineau forțele saigoneze.

DAR ES SALA Aid 8 (Agerpres). — 
Orașul Dar Es Salaam, capitala Ton- ' 
zaniel, este, inceplnd de joi. gazda 
celei de-a opta conferințe la nivel 
înalt a Organizației țârilor din Africa 
centrală șl de est. La ’ucrârl slnt pre- 
zenți șapte șefi de state din ceie 15 
membre ale organizației — Împăratul 
Etiopiei, președinții Zamblel, Soma
liei, Republicii Populare Congo, Re
publicii Burundi, Ruandel și Tanza
niei, celelalte țări fiind reprezentate 
de vicepreședinți sau de miniștri al 
afacerilor externe.

Creată ln 19© din Inițiativa Kenyel 
șl a Tanzaniei, Organizația țărilor din 
Africa centrală șl de est șl-a propus 
drept principal obiectiv promovarea 
unei intense cooperării interregionale, 
ln Interesul fiedlrula dintre statele 
participante. în acest mod, problema 
colaborării șl a întrajutorări! reci
proce constituie punctul esențial al 
ordinii de zl. In cadrul actualei con
ferințe urmează să Ș mai fie exami
nate aspecte ole luptei popoarelor din 
teritoriile africane aflate încă sub do
minație slriUnL

Lulnd cuvinte] ta deschiderea lu
crărilor, președintele țării, gazdă, Ju
lius Nyerere, a arătat câ una din cele 
mal mari probleme pe care o an de 
înfruntat țările africane Independente 
o reprezintă existența pe continent a 
unor regimuri colonialiste șl rasiste 
care practică o politică constanta de 
oprimare a populației culoare

bățtinașă. EI a vorbit despre necesi
tatea unor acțiuni imediate șl hotâ- 
rlta Împotriva colonialismului portu
ghez, precum șl Împotriva guvernelor

E

rasista din Rhodesia șl Africa de sud, 
pronunțlndu-te pentru sprijinirea 
mișcărilor de eliberare din teritoriile 
africane aflate sub dominație străină, 
în altă ordine de Idei, președintele 
Tanzaniei a reliefa: importanța adop
tării unor măsuri susceptibile să con
ducă la Întărirea unității șl colabo
rării africane, ln vederea realizării 
independenței economice efective a 
statelor continentului.

In cuvinlul său, Împăratul EllopieJ, 
Halle Selassie, a reafirmat hotarirea 
statelor Independente din Africa de a 
sprijini lupta popoarelor africane 
încă neelibcrate, Împotriva colonialis
mului și rasismului.

La rlndul său, Nzo Ekhnn N'Gakl. 
secretarul general al Organizației 
Unității Africane, prezent, de aseme
nea, lă lucrările conferinței, s-a pro
nunțat pentru intensificarea sprijinu
lui acordat mișcărilor africane de eli
berare șl a subliniat importanța ex
tinderii" relațiilor de colaborare din
tre țările Africii pentru realizarea 
unei atmosfere de destindere șl coo
perare pe continent.

COOPERARE 
ROMÂNO-MAROCANĂ 

in tiomeniul zootehniei, 
culturilor industriale 

ți industriei alimentare
RABAT 8 (Agerpres). — La sediul 

Ministerului Agriculturii șl Reformei 
Agrare din Maroc a avut loc la 3 
septembrie semnarea protocoalelor 
de cooperare romăno-morocană In 
domeniul zootehniei, culturilor In
dustriale șl Industriei alimentare. 
Conform acestor protocoale, ambe
le părți vor adopta un ansamblu do 
măsuri vlzlnd amenajarea șl pune
rea in exploatare n unei ferme de 
ingrășare' a animalelor șl construi
rea unei fabrici de furaje combi
nate. De asemenea, vor fi întocmite 
studii in legătură cu posibilitatea 

' i ln domeniul 
. precum șl pen

tru amenajarea unul complex vl- 
tl-vlnlcol șl construirea unei fa
brici de conserve dc tomate.

Documentele au fost semnate, din 
partea marocană, de către minHlrul 
agriculturii șl reformei agrare, Mn- 
all Jorio. Iar din partea țârii noas
tre de către adjunctul ministrului a- 
grlculturli, Industriei alimentare șl 
apelor, Ion Ceaușescu.

în seara aceleiași zile, ministrul 
marocan al agriculturii șl reformei 
agrare a oferit un dineu In cinstea 
oaspetelui român.

/

cooperării bilaterale 
culturii bumbacului, [

Vietnamul do sud. O poziție a trupelor saigoneze din apropierea localitâții 
Que Son distrusâ de tirul forjelor patriotice

REYKJAVIK 8 1A-
gerpres). — „Războiul 
codului* tinde să de
vină o realitate: năvoa
dele unul trauler bri
tanic, informează agen- ' 
țin U.P.I., nu fost tăiate 
de o patrulă de coas
tă Islandeză, după ce 
acesta pătrunsese In 
noua limită 0 apelor 
teritoriale ale Wandei, 
în urma incidentului, 
ambasadorul britanic

la Reykjavik, 
McKenzie, a 
un protest guvernului 
isîandez, cerlnd cn ase
menea acțiuni să nu 
se mal repete. Oficiali
tățile locale ou anunțat 
Insă că vor continua să 
acționeze împotriva na
velor străine, surprinse 
în limita de Bă mile 
marine a apelor teri
toriale Islandeze, Șl. 
Întrucll, pentru a-șl as-

John 
adresat

cunde identitatea, na
vele sirâlno au Început 
să mascheze numerele 
și numele sub care 
sini Înregistrate, auto
ritățile islandeze nu de
clarat că primele o- 
blecllvc ole raidurilor 
lor de control le vor 
constitui pescndoarele 
fără pavilion, care cad 
astfel sub Incidența 
„legilor internaționale 
asupra ■ pLraterler.

o

. AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Ministall industriei con- 
staiciiiloi de mașini al 
României, Ioai’ Avram' a yiziUt 
ln cursul zilelor de Jo! șl vineri o 

) serie deji-nitățl de producție ale fir
meloriiimur „General Electric*, „Massey 
Ferguson* și „Alfred Herbert Ltd*, 
din Leicester, Coventry si Birmin
gham, unde a avut convorbiri cu 
conducerea firmelor respective asu
pra posibilităților de colaborare șl 
cooperare romăno-brltanică In dome
niul construcțiilor de mașini. La Bir
mingham, ministrul romăn s-a In- 
tilnlt, de asemenea, cu președintele 
Camerei de Comerț din localitate, 
B.F.W. Scott, cu care a abordat di
verse aspecte ale relațiilor economice 
dintre România ți Marea Britanic.

Sgânțiâ. Centzolă Tele- 
grEÎieâ Coreeana rentează din 
Phenian că, recent, 189 de pescari 
sud-coreenl nu ajuna, din cauza tim
pului nefavorabil pe mare, pe terito
riul R-P.D. Coreene. Prin grija or
ganelor corespunzătoare, pescarii au 
putut să se reîntoarcă, la 7 septem
brie. ln Coreea de sud. Aceasta, re
latează agenția A.C.T.C., este o ex
presie a fraternității din partea gu
vernului R.P.D. Coreene, care a asi
gurat pescarilor sud-coreenl o pri- 
mjp călduroasă.

0 pava Ia care participa 
peste 200 000 de muncitori 
h-rivri' ’ y. l.v ‘.t ‘ iț

ORIENTUL APROPIAT

M
Atacuri ale aviației 

israeliene 
în Siria și Liban

'7 777:77'''1 .. "
și feucționari8 lrcePut !| o^sui 
Argentinean Cordoba. Greviștii soli
cită încetarea măsurilor antlslndicale 
Si îmbunătățirea condițiilor de traL

Sezonul politic britanic 
a fost deschis toamna a- 
ceasta de conferința n- 
nualft a Congresului Sindi
catelor Britanice (T.U.C.), 
ale’ cărei lucrări s-au des- 
fă.șurat timp de aproape o 
săptămină Ia Brignlon. 
Acum, clnd cortina s-n 
lăsat, presa londoneză a- 
preclazâ că aceasta a 
](M-a conferință anuală a 
fost una din colo mal agi
tate din Istoria sindicatelor 
britanice.

Chiar din prima zi a 
lucrărilor, conferința a c- 
doptat hotărirea de a 
suspenda 32 de organi
zații sindicale, reprezen- 
tind circa MO COD de mem
bri, in special din sectoa
rele nelndustriale. Acestea, 
ignorind poziția T.U.C., sia- 
blliseră anterior să se ..În
registreze* in conformitate 
cu ,.legea,Carr“ privind re
lațiile in Industrie, lege 
Îndreptată împotriva inte
reselor șl drepturilor vi
tele ale sindicatelor șl a!e 
celor ce muncesc.

Printre evenimentele care 
nu făcut fîă crească ‘ ten
siunea politică se numără 
șl hotărirca respingeri! de 
principiu.a aderării Angliei 
la Piața comună. In ciuda 
recomandării' conducerii 
T.U.C. în mod surprinză
tor insă, la citeva minute 
după aceasta a fost adop
tată Încă o moțiune — de 
astă data pe, iinia politicii 
Consiliului general — curo 
prevede să nu se adere In 
Piața comună... atîta llmp

cit nu vor fl negoclațl ter
meni acceptabili.

Desigur, din lucrările e- 
cestel conferințe majorita
tea comentatorilor n-nu 
reținut doar elementele de 
senzație sau unele incon
secvențe, cu cea semnoială. 
mal sus. Din analiza dez
baterilor se desprind o 
seric de caracteristici, de
terminante pentru viitoarea 
orientare a Congresului

delegați la conferințele a- 
anuale ale T.U.C. a mem
brilor partidului comunist.

Fără Îndoială, toate aces
te fapte nu slnt întlmpiă- 
loaxe. Ele au loc In condi
țiile in care, așa cum re
marcă chiar ziare ca 
„Times* șl „Daily Tele
graph”, „s-a produs o radi
calizare a clasei muncitoare 
din Anglia*. în acest sens, 
ziarele amintesc marile gre-

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

Sindicatelor Britanice, 
ganizațlo care numără zece 
milioane de membri ți 
ore o mare influență In 
rindurile oamenilor muncii 
din Anglia. Astfel, pentru 
prima dată In istorln 
T.U.C., un membru al Con
siliului general — Jack 
Peel ■— n fost Îndepărtat, 
deoarece majoritatea dcle- 
gațllor erau Împotriva o- 
rlentărll sale, spre dreapta 
De obicei, după cum sarie 
„Financial Timex”, mem
brii Consiliului general, 
indiferent de orientarea 
lor, erau renleșl do flecara 
dată pinii clnd ieșeau la 
pensie. La conferința de 
unul acesta de la Brighton 
s-a petrecut insă ti „un 
alt rapt fără precedent*, 
cum scriu „Guardlon* : 
abrogarea hoiărlrll adopta
te In urmă cu ma.i bine de 
două decenii, in perioada 
„războiului rece”, prin cure 
se interzicea alegerea ca

or- ve ale mtaerUor, muncitori
lor de la căile feraîe și do
cherilor, Mmlntfirlle de pe 
frontul social, determinate 
de legea anllmimcitoreascft 
privind relațiile in Indus
trie. Un delegat la confe
rință declara că sindicatele 
britanice au Încetat să mal 
fie doar simple „birouri de 
Înregistrare a revendicări
lor economice*. Ele devin, 
toi: mni mult, potrivit păre
rii generale, organizații efi
ciente de luplă ale maselor 

, muncitoare pentru apărarea 
drepiurltor lor democratice, 
pentru condiții mal bune de 
viață șl muncă.'.

Potrivit unei largi apre
cieri, conferința ■ actuală, 
spre deosebire do1 conferin
ță precedentă ( care in bună 
parte s-a redus doar la a- 
tncuri generale Împotriva 
guvernului conservator) — 
cohdamdind cu vehemență 
înrăutățirea continuă n si
tuației economice, creșterea

Inflației, a prețurilor șl o 
șomajului — a venit cu „o 
alternativă pozitivă ta ac
tuala politică economică șl 
socială a guvernului*..

Totodată, după ram s-a 
văzut la conferință, organi
zațiile ‘sindicale ale oame
nilor muncit din Anglia se 
pronunță cu o tot mal mare 
hoiărlre-șl fermitate pentru 
imprimarea unei. poUtici de 
pace șP colaborare cu toate 
țăriie, ’ indiferent de siste
mul lor soctal-polltlc. Nu
meroși ^delegați au vorbit 
despre necesitatea creării u- 
nul sistem de securitate șl 
cooperare in Europa, despre 
urgenții stingerii focarelor 
do război, a dezarmării ge
nerale. în ultima zi a lu
crărilor n fost aprobată In 
unanimitate o rezoluție In 
cere conferința cere guver
nului să sprijine eforturile 
de convocare la o dată a- 
propiată a conferinței ge- 
neral-europone pentru se
curitate; șl cooperare.

Un capitol special al ra
portului Consiliului gene
ral adoptat la conferință’ 
este consacrat vizitei făcute 
ln România de delegația
T. U.C., In primăvara acestui 
an, convorbirilor fruc
tuoase purtate cu delegația
U. G.S.R.

Conferința anuală de la 
Brighton n sindicatelor bri
tanice a arătat astfel o dată 
mni mult că masele munci
toare se afirmă toi mal pu
ternic șl joacă un rol din 
ce in ce mni însemnai pe 
scena politică și socială n 
AnglieLi

N. PLOPEANU

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvlnt al armatei israe- 
ilene, citat de agențiile United Press 
International șl France Pres.se, a a- 
nunțfit că avioane laraelleno au ata
cat la 8 septembrie baze ale fedalni- 
lo- situate ln șapte localități din Si
ria. Ei a menționat că unul dintre 
atacuri a fost Întreprins la El Mame, 
în apropiere de Damasc. Purtătorul 
de cuvlnt a adăugat-că avioanele is- 
raclleho s-nu Înapoiat la bazele lor.

DAMASC 8 (Agerpres). — Avioa
ne Israeliene au violat la 8 septem
brie spațiul aerian al Siriei șl au 
bombardat regiuni populate din b- 
propierea țărmului mediteranean, a 
Damascului șl zonei înălțimilor Go
lan, ocupată de forțele liraellene. a 
anunțat un purtător de cuvlnt mili
tar sirian, citat de agenția United 
Press International. El a menționat 
că un număr de militari șl civili au 
fost uciși sau răniți ln cursul rai
dului lsraellnn. Purtătorul de cuvlnt 
a declarat că ln nici una dintre lo
calitățile siriene bombardata de 
nvionnele. israelicne nu se aflau baze 
ale comandourilor palcstlnene. El a 
adăugat că artileria antiaeriană si
riană a Intervenit, obllglnd avioa
nele Israellene sA se retragă.

TEL AVIV 8 (Agerpres). —.Un 
purtător de cuvlnt al armatei Israe- 
liene, citat de agențiile Associated 
Press șl Reuter, a anunțat că avia
ția Isracllanâ a atacat la 8 septem
brie bazo nle comandourilor pales- 
tineae aflate pe teritoriul Libanului. 
Ei-a precizat că obiectivele atacurilor 
au fost taberele de fedaini de la 
Nohar El Bored (la nord de orașul 
libanez Tripoli), precum șl de la

încheierea unui protocol privind colaborarea 
și cooperarea economică 

dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă

calcul electromecanice șl electronice, 
eenlrale telefonice automate și va
goane din România,; și nave, motoare 
navale, încărcătoare din Polonia.

în ejrsul «mvorbîrllor, părțile au 
convenit rezolvarea 1 unor probleme 
legate de cooperare; colaborare șl 
specializare pe o perioadă Îndelun
gată in domeniul industriei metalur
gice, au analizat multilateral posibî-

VARȘOVIA 8. — Corespondentul 
Agerpres, T. Dumltrașcu, transmite : 
In zilele de 3—8 septembrie 1072, a 
avut loc, la Varșovia, lntllnirea pre- 
ședlnțUor celor două părți ln Comi
sia guvernamentală româno-poloriă 
de colaborare economică. Delegația 
română a fost condusă de Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste __,_________  ___ _ _____
România, președintele părții române lltățlle de adlnclro a specializării șl 
In comisie, Iar delegația polonă do cooperării ln producția industrială. 
Jozef Tejchma, vicepreședinte al în Înfăptuirea indicațiilor Confc- 
Consllluliii do Miniștri al R. P. Po- rlnțel Naționale a Partidului Comu
tație,, președintele părții polone. nist Român, partea română a prijen-

La Intlinire au fost examinate pro- iG- noi propuneri privind dezvoltarea 
bleme ale cooperării și colaborării in comerțului romăno-polon și promo- 
domenlul Industriei metalurgice, pre
cum șl alte probleme care so referă 
ia adlnclrea cooperării șl colaborării 
ln diferite domenii de Interes comun, 
cum sini, In principal : industria con
structoare de mașini, Industria chi
mică, industria ușoară și alimentară, 
agricultura.

în urma examinării problemelor 
menționate, părțile au constatat că 
In perioada scursă de la lntllnirea 
precedentă n președinților, părților in 
comisie (octombrie 1071) au avut loc 
lnlllnM ale grupelor mixte de lucru, 
Intllnlrl Intre minlșiri șl alțl factori 
de răspundere din ministere șl or
gane centrale economice din cele 
două țări. Au fost semnate acordul 
intre miniștrii IhăusfcUtor chimice 
din cele două țări cu privire la co
laborarea In crearea de capacități su
plimentare de producție de fibre 
pollaerilnliriUce In Romania șl de 
pollpropllcnă In Polonia, in vederea 
satisfaceri! necesarului reciproc, ailt 
în perioada 1974—1075, cit șl piuă in 
1080, contracte de lungă durată pe 
anii 1072—1073 privind livrarea de lo
comotive Diesel - electrice, mașini de

/
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varen cooperării economice șl teh- 
nico-șLUnțlfice dintre cele două țâri.

Părțile au convenit măsuri pentru 
accelerarea șl lărgirea colaborării, 
cooperării șl specializării in produc
ția de mașlnl-unelle pentru prelucra
rea metalelor șl lemnului, utilaje de 
construcții și utilaje pentru Indus
tria ușoară șl alimentară.

Potrivii înțelegerii părților. In pe
rioada Imediat următoare se va per
fecta acordul do colaborare tn do
meniul metalelor neferoase.

Părțile nu convenit ca In tri
mestrul al IH-lea al anului curent 
să Înceapă lucrările de coordonare n 
planurilor p-e perioada cincinalului 
viitor, urmlnd ca organele centrale 
de planificare să urmărească, in pro
cesul de coordonare a planurilor, a- 
dlncirea colaborări! economice reci
proce. creșterea continuă a schimbu
rilor comerciale.

Desfășurată Intr-o atmosferă tovă
rășească de lucru, lntllnirea pre
ședinților părților in comisia mixtă 

. guvernamentală se înscrie In spiri
tul relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări.

Ciu En-loi, mfttnbru 01 Coml- 
telulul Permanent al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat ai R.P. Chineze, 
a avut, vineri, o convorbire cu La 
Duc Tho, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vlelpam, consilier special al 
ministrului Xunn Thuy conducăto
rul delegației-guvernului R.D. Viet
nam la conferința de ln Paris ln pro
blema Vleinamiilul. Le Duc Tho a so
sit la Pekin, venind de la Hanoi, In 
drum spre Paris.

îh cadru! vizitei făcute în 
la învlUțla conduceri! unor 

bănci Italiene, Vasile Vo'ojcriluc. pre
ședintele Consiliului de administrație 
al Băncii române de comerț exterior, 
a fost primit de Mauro Ferrl, ’minis
trul industriei șl comerțului al Ita
liei, Glovarinl Malagodl, ministrul 
tezaurului, Matteo Matteolil, mi
nistrul comerțului exterior. Guldo 
Carii, guvernatorul băncii Italiei, pre
cum șl de ,alie personalități Italiene. 
Cu acest prilej au fost discutate as
pecte jple dezvoltării relațiilor flnan- 
claro-bancare dintre România și | Ita
lia, precum șl sprijinirea prin aceste 
forme a lărgirii legăturilor econo
mice dintre cele două țări.

Le WlgogTad a avut Ioc 
o înilkîirG sovieto-irraicezn 
a veteranilor de război s18 
reprezentanților opiniei publice, con
sacrată celei de-a 39-a aniversări a 
bătăliei de la Stalingrad, informează 
agenția T.A.S.S. Au participat con
ducători militari sovietici si francezi, 
reprezentanți de frunte ai unor or
ganizații sodnle.

M, întrevedere Pompi
dou—Brandt. Prctwltfttclo Fran
ței, Georges Pompidou, va conferi 
slmbăiă, la MQnchen, unde va sosi 
pentru a urmări o parte din întrece
rile Olimpiadei.— cu cancelarul veat- 
german, Xvilly Brandt. întrevederea 
capătă o Importanță deosebită, se a- 
prcctază în cercurile politico vest-’ 
europene, dat fiind câ are loc ln a- 
junul reuniunii deTa Roma a miniș
trilor de externe ni țărilor Piețe! 
comune lărgite (11—12 septembrie).

La Havana,Jnv;er Țantoican, 
ministrul peruan al pescuitului, șl 
Jose Graham Hurtado, conducătorul 
Comitetului consultativ al președin
ției Republicii ■ Peru, care se află in 
prezent ln Cuba, in fruntea unei de
legații, au fost primiți de președin
tele republicii. Osvaldo Dorttaos — 
Informează ziarul „Granma*.

Președintele iinnoi nipo
ne „âtQka", Maw‘o Ichlkava, a 
declarat, la o conferință de presă, că 
Japonia este Interesata In construc
ția'conductei petroliere Tiumen— 
Naho'dka, care li va oferi posibilita
tea să Importe ți țel din U.I'LS.S. El 
a adăugat că firma „Alaka* esio 
dispusă să participe la realizarea u- 
nul astfel de proiect, despre caro s-n 
discutat in primăvara anului 1072, in 
cadnd conferinței economice sovle- 
to-nlporie.

Y

VIENA

ZAGREB

*

minislral economiei externe 
R.D.G., Horst SSlfe.

LEIPZIG

BERLIN 8 — Corespondentul 
nostru Șt. Deju transmite: Stan
durile românești din dadrul Tlrgu
lui internațional de la Leipzig cu 
fost vizitate, vineri, de, vicepre
ședintele Conxllfultd de Minlșiri al 
R. D. Germane. Kurt Fichtner, pre
ședinte al părții R.D.G". în Co- ■ 
misia mixtă guvernamentali da 
colaborare economică intra Româ
nia ți R. D. Germană, însoțit 
de membrii comisiei mixte. Re
prezentanții , țării gazdă au fost 
intlmplndțl de am.basâdprul român 
In R.D.G., Vasile Vlad, de consi
lierul economic Mircea Bădică ți 
dc directorul expoziției românești, 
Nicolae Boljan.

Kurt Fichtner șl trersoanele caro 
l-au însoțit s-au interesat înde
aproape de exponatele prezentata 
la tlrgul tehnic — mașini ți utilaje 
pentru prelucrarea lemnului, mo
bilă, produse ți utilaj chimic, vehi
cule, printre care autoturismul'„Da- 
cia-110®“,- autoturijmu! de teren 
;,ARO-2W’, autocamionul de maro 
tonaj „Roman". Cu acest prilej au 
fost ebordate probleme privind a- 
dinclrea ți dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre România ți R. D. 
Germană.

Tot în cursul zilei de vineri, ștan
durile romdnețti au fost vizitate de 

a

ZAGREB 8 — Corespondentul 
nostru G. Ionescu transmite: in 

i cadrul Tlrgului internațional de la 
Zagreb s-a desfășurat vineri „Ziua

I României".
I Cu acest prilej, in paeilionul 

românesc s-au reunit personalități
I ale tiiejii politice jl economice iu- 
i gotlaee, reprezentanți ai forurilor 

orașului gazdă, directorii pavilioa- 
| nelor numeroaselor țâri partici

pante la' tlrg, conducătorii unor
1 mari complexe industriale fl ai 
. principalelor firme da comerț Iu

goslave, numeroși diplbn&H: acre
ditați in Iugoslavii, ziariști dirt 
țara gazdă șt cdrcsboridahțl nfrdliil.

Oaspeții au pȘriiclpaț la âocM- 
lul oferii de ambasadorul rdmdn 
Ia Belgrad, Vasile Șandrui fl au Vi
zitat standurile pavilionului româ
nesc, primind explicații din partea 
directorului pnulltonului nostru. 
Emil Fleșerlu, fi a reprezentanți
lor întreprinderilor românești de 
comerț exterior.

Specialiștii din tara gazdă șl din 
alte țâri care au vizitat cu această 
ocazie pavilionul României s-au 
interesat îndeaproape de principa
lele caracteristici a!e produselor 
unor cunoscute întreprinderi ro
mânești, apreciind In mod deose
bii o seric de exponate care ilus
trează realizările industriilor con
structoare de majlni, electroteh
nice ji electronice, chimice fl in
dustriei materialelor de construcții.

Interesul de care se bucură ex
ponatele aflata in standurile paul- 
honului românesc la Tlrgul inter
national de la Zagreb este ilustrat, 
da asemenea, in mod concludent, 
de marea afluență de vizitatori în- 
reglsirată in primele două zile de 
funcționara.

VIENA 8 — Corcsponoeniui nos
tru P. Stăncescu transmite : Pavi
lionul Republicii Socialiste Româ
nia din cadrul Tlrgului internațio
nal de toamnă de la Vier.a a fost 
vizitat eineri de Anton Benya, 
președintele parlamentului, preșe
dinte al Uniunii sindicatelor aus
triece, șl de Rudolf Kirchschlaeger, 
ministrul afacerilor externe. însoțiți 
de. ambasadorul țării noastre ta 
Viena, Dumitru Aninoiu, si de șe
ful Agenției economice, Nicolae Du
mitrescu, oaspeții au apreciat cali
tatea produselor românești și mo
dul reufit .de prezentare.

In .primele zile de la deschide
rea tlrgului, pavilionul românesc a 
suscitat interesul unui mare numdr 
de oameni de afaceri ți a! unul 
numeros public.

CAIRO 8 (Agerpres). — Cu prilejul 
conferințe! ■ miniștrilor de externe al 
țârilor membre ale Ligii Arabe, la 
Cairo va avea loc o Intlinire latre 
reprezentanții Republicii Arabe Ye
men șl Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului, consacrată relați
ilor dintre cele două târî — anunță 

ti. ■

agenția 1M.E.N. Vor fl abordate, 
special, problemele care au constituit 
obiectul eforturilor do mediere Între
prinse în ultimul timp do ministrul 
de externe al Kuweitului, șelcul Sa
bah Al Ahmed Al DJabcr, In vede
rea normalizării relațiilor dintre gu
vernele do la Sanaa șl Aden.
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libanez Tripoli), precum șl de la 
Rashia El wadl șl Rafîd, din regiu
nea sudică a Libanului.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Un co
municat al comandamentului arma
tei libaneze, reluat de ngențlile 
Associated Press șl Reuter, Informea
ză că artileria Mtinerinnă libaneză 
a Interceptat la 8 septembrie avioa
nele Israeliene care au pătruns In 
spațiul aerlnn ai Libanului pentru 
a ataca taberele paiestlnene de la 
Nahâr El Bared, Rashya Ei Vradi șl 
Ratld. Comunicatul menționează că, 
polrlvll informațiilor prellmlnnre, 2ț 
de persoane ’au fost rănile in cursul 
raidurilor întreprinse de avioanele 
Israeliene asupra taberelor de refu- 
giațl palesllncnl

Acțiuni ofensive 
ale forțelor populare 

din Mozambic
DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). 

Un comunicat al Frontului de Eli
berare din Mozamblc, dat publicită
ții la Dar Es Salaam, arată că In 
perioada 1 mal — 25 Iulie forțele 
populare au scos din lupta 3OT de 
militari aparțlnînd torțelor colonia
lista portugheze. în aceeași perioadă, 
patrloțli mozambieanl au distrus “£> 
de vehicule militare, au doborll un 
avion șl nu scufundat 3 ambarca
țiuni inamice.

Cele mai puternice acțiuni ofen
sive, arată comunicatul, au fost lan
sate Împotriva cartierelor militare 
portugheze de Ia Mulambe șl I’rarna.

Canalul Saratov — o importantă 
realizare a constructorilor sovietici

MOSCOVA 8 (Agerpres). —■ neozâ agenția T.A.S.S., este una 
din cele mai mari construcții 
ale actualului cincinal sovietic 

Comitetul Central al P.C.U.S 
îi Consiliul de Minijtri al 
li.il.S.S. au adresat un călduros 
solul proiectantilor fl construc
torilor canalului 
mesajul de salut 
aceasta constituie 
victorie tin, muncă,

Vineri a avut loc darea ln func
țiune, înainte de termen, a ca
nalului de irigații șl de deriva
ție Saratov, anunță agenția 
T.A.S.S. Canalul, lung de 120 
kilometpl, a unit apele fluviului 
Volga cu apela riurilor mici de 
stepă, rldlclnd considerabil ni
velul acestora din urmă. Dato
rită acestui fapt vor putea fi 
irigate peste 1 milion hectare 
terenuri aride C...

,Volgâi ți din vestul Kazaluia- 
nului. Canalul Saratov, mențio-

Saratov. In 
se relevă că 
o importantă 

____ in cadru! In- 
din regiunea trecerii socialiste consacrata 

celei de-a 5f)-a aniversări a 
creării U.R.S..S.
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