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TDVflRftSUL NICOLflE CEAUSESCU
secretarul general al partidului

s-a intilnit miercuri, asa cum s-a anunțat, cu activul
organizațiilor județene Buzău si Prahova ale P. C. R.

Cuvintarea rostită 
la Buzău

Cuvintarea rostită 
la Ploiești

Dregi tovarăși,

Doresc să încep prin a adresa activului de 
partid, tuturor comuniștilor din județul Bu
zău un salut călduros din partea Comite
tului Central al partidului, a mea personal. 
(Aplauze puternice).

Ne aflăm în municipiul Buzău într-o vizi
tă de lucru și am dorit să avem această in- 
tîlnire cu activul de partid pentru a discuta 
unele probleme privind activitatea desfășu
rată de comuniști, de oamenii muncii din Bu
zău în vederea realizării cu succes a progra
mului elaborat de Congresul al X-lea, a sar
cinilor trasate de Conferința Națională a 
partidului.

Am vizitat mai multe întreprinderi din mu
nicipiul Buzău. în general am constatat cu 
multă satisfacție că. de la ultima mea vizită 
în Buzău, s-au înfăptuit aici multe lucruri 
bune. S-au dezvoltat industria și agricultura, 
a sporit producția de bunuri materiale și, 
în principat au crescut oamenii, s-a ridicat 
nivelul lor politic și de calificare. S-a dezvol
tat și întărit organizația de partid și. ca ur
mare, si activul de partid. Aș putea spune, 
deci, că primele impresii sînt bune. Activul 
de partid, comuniștii, oamenii muncii înfăp
tuiesc cu entuziasm și cu succes sarcinile ce 
le revin din programul trasat de Congresul 
al X-lea- (Aplauze puternice).

După cum știți, în întreaga țară planul cin
cinal se realizează cu rezultate bune. Pe pri
mele nouă luni ale acestui an avem o creștere 
a producției industriale de 14,7 la sută. Dacă 
însă toate întreprinderile, toate județele și-ar 
fi realizat integral planul și angajamentele 
asumate, ritmul de creștere ar fi fost și mai 
ridicat, depășirile planului — care se cifrează 

^.la, peste un miliard de lei. pe primele nouă 
luni — ar fi fost mult mai mari.

Județul Buzău Și-a adus contribuția la în
făptuirea cu succes a planului pe cele noua 
luni, realizînd o creștere a producției indus
triale de circa 32 la sută față de anul prece
dent. Aceasta a necesitat, fără îndoială, un 
efort deosebit, dar este în primul rînd re
zultatul faptului că în această perioadă au in
trat in producție noi capacități — ca urmare 
a preocupărilor partidului și statului de a 
amplasa în Buzău, ca și în alte județe, noi 
unități industriale. Se înfăptuiește astfel în 
mod consecvent politica de repartizare teri
torială a industriei, de dezvoltare armonioa
să a economiei în întreaga țară.

Pentru realizările bune obținute pînă acum, 
adresez oamenilor muncii, organizațiilor de 
partid, tuturor comuniștilor felicitări și urări 
de noi succese ! (Aplauze puternice).

Avem motive să fim mulțumiți de realiză
rile obținute. N-am fi însă comuniști dacă 
nu am analiza în spirit critic activitatea noas
tră, dacă nu am vedea și neajunsurile, lipsu
rile care se mai manifestă și pe care trebuie 
să le înlăturăm cu hotărîre.

In cele ce prrpează mă voi referi la si
tuația din județul Buzău. Nu doresc să fac 
acum o analiză a dezvoltării economice pe 
țară ; vom avea în toamna aceasta o plenară 
a Comitetului Central care va analiza mo
dul în care se realizează cincinalul, în care 
se înfăptuiesc hotărîrile Congresului al X- 
lea.

M-am referit la succesele pe care le-ați 
realizat, la dezvoltarea în ritm înalt a indus
triei Buzăului. Am vizitat cîteva întreprin
deri. Am ținut să fac aceasta pornind de la 
faptul că două dintre ele sînt destinate să 
producă utilaje mai complexe — una utilaj 
chimic, iar cealaltă să asigure turnarea pie
selor necesare industriei de tractoare. Am do
rit să-mi dau seama în ce măsură oamenii 
muncii de aici, organizațiile de partid au tre
cut la realizarea sarcinilor de mare răspun
dere ce le revin în această direcție. Fiind aici, 
am mai vizitat și alte întreprinderi. Am con
statat — mă refer în special la cele două în
treprinderi — că s-au luat măsuri pentru în
deplinirea în bune condiții a noilor sarcini.

Ne aflăm însă la o ședință a activului de 
partid unde trebuie să analizăm lucrurile te
meinic, reliefînd atît realizările, cît și. mai 
ales, lipsurile și ceea ce trebuie să mai fa
cem pentru a asigura înfăptuirea sarcinilor 
în cele mai bune condiții.

După cum știți, unele județe, printre care 
chiar și județe vecine cu Buzăul, au realizat 
planul pe 3 ani cu 3 luni mai devreme. A- 
ceasta creează posibilități reale pentru înde
plinirea angajamentului lor de a realiza pla
nul cincinal în 4 ani și jumătate. Știu că și 
județul Buzău și-a luaL angajamentul-de a 
realiza .cincinalul mai devreme. Or, în acest 
an, cu toată creșterea mare a producției care 
s-a obținut, și de care am vorbit, planul in
dustrial nu a fost realizat decît în proporție 
de 98,4 la sută. Aveți o râmînere în urmă de 
65 de milioane lei. Este adevărat că, la pro
ducția anuală actuală, de aproape 5 miliarde lei,

(Continuare în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,

Vizita de lucru pe care o facem astăzi în 
municipiul Ploiești are drept scop de a ana
liza, împreună cu comitetul județean, cu co
lectivele unor întreprinderi, cu activul de 
partid, modul cum se îndeplinește de către 
oamenii muncii din Ploiești programul ela
borat de Congresul al X-lea și de Conferința 
Națională ale partidului;

Am vizitat trei întreprinderi constructoare 
de mașini din Ploiești, importante, pentru în
treaga noastră economie? Aș putea spune că 
impresiile pe care le avem în urma vizitei în 
aceste întreprinderi sînt în general bune. 
Intr-adevăr, oamenii muncii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, înfăptuiesc neabătut, 
cu bune rezultate, sarcinile ce le revin din 
programul trasat de Congresul al X-lea al 
partidului. (Aplauze puternice).

Aș dori să folosesc prilejul acestei ședințe 
pentru a adresa un salut călduros activului 
de partid, tuturor comuniștilor, din partea 
Comitetului Central al partidului, precum și 
din partea mea personal. (Aplauze puternice).

După cum am menționat, în cadrul vizitei 
am constatat cu multă satisfacție succesele 
înregistrate de aceste întreprinderi ploieștene. 
Mă bucură, de asemenea, faptul că oamenii 
muncii din județul Prahova au realizat pla
nul industrial pe nouă luni ale acestui an cu 
o depășire de peste 140 milioane lei.

Ați obținut rezultate pozitive și în alte do
menii. Nu pot să nu menționez însă faptul 
că, în timp oe pe întreaga țară producția in
dustrială a crescut cu 14.7 la sută, în județul 
Prahova — cu toată depășirea planului — 
creșterea este de numai 10,5 la sută. Nereali- 
zarea la timp a unor capacități de producție 
a făcut ca aportul oamenilor muncii din Pra
hova să nu fie pe măsura posibilităților exis
tente. Dar, desigur, planul e plan și pe nouă 
luni el a fost depășit.

Ați obținut, de asemenea, rezultate pozi
tive în agricultură și în alte domenii de ac
tivitate. Se poate spune deci că la realiza
rea cu succes, pe întreaga țară, a planului 
pe nouă luni din acest an și la depășirea 
lui cu peste un miliard lei oamenii muncii 
din întreprinderile prahovene au adus o 
contribuție importantă. Aș dori să folosesc 
acest prilej pentru a adresa cele mai calde 
felicitări tuturor oamenilor muncii din 

Ploiești și din întregul județ Prahova. (A- 
plauze puternice).

Ne bucură, desigur, rezultatele obținute. 
Dar, fiind comuniști, trebuie să analizăm 
în mod critic activitatea, să tragem învăță
mintele corespunzătoare atît din ceea ce am 
făcut bine, cît și din lipsurile și neajunsurile 
pe care le mai avem.

Trebuie menționat că o serie de întreprin
deri importante din județul dumneavoastră 
nu și-au realizat planul, au rămâneri în urmă 
destul de serioase ; productivitatea muncii 
s-a realizat în proporție de 99,6 la sută, iar 
reducerile planificate la prețul de cost nu 
au fost realizate ; ba, mai mult, în unele în
treprinderi, cheltuielile de producție au fost 
depășite. Deci, din punct de vedere al efi
cienței economice există deficiențe serioase.

Foarte grave, aș putea spune, sînt rămîne- 
rile în urmă în domeniul investițiilor, care 
pe 9 luni nu au fost realizate decît în pro
porție de 99,4 la sută. Aceasta a condus la 
neintrarea în producție a unor capacități in
dustriale de mare importanță.

Aceste neajunsuri manifestate în activita
tea economică a unor întreprinderi din 
Ploiești și din județul Prahova fac necesară 
o analiză temeinică a cauzelor care le-au 
generat, a măsurilor ce trebuie luate pentru 
realizarea tuturor sarcinilor de plan pe acest 
an, pentru sporirea contribuției oamenilor 
muncii din Ploiești și din județul Prahova 
Ia înfăptuirea programului trasat de Con
gresul al X-lea al partidului.

Sînt și o serie de probleme ce pot fi mai 
greu prezentate în procente sau cifre ab
solute, dar care au o importantă deo
sebită în activitatea noastră economică. Mă 
refer, de pildă, la calitatea producției. 
După cum știți, atît Congresul al X-lea. cît 
și Conferința Națională au acordat o atenție 
deosebită ridicării nivelului tehnic și înnoirii 
producției, introducerii în fabricație a noi uti
laje și mașini de înaltă tehnicitate și randa
ment, ridicării calității producției în toate 
ramurile economiei naționale. Mi-a făcut 
plăcere să constat, în timpul vizitei de astăzi, 
faptul că întreprinderile respective au făcut 
eforturi pentru perfecționarea activității lor, 
pentru mai buna organizare a muncii, pre
cum și pentru ridicarea calității producției.

(Continuare în pag. a IlI-a)

In ziua de 18 octombrie 1973 a 
avut loc. la Palatul Republicii, șe
dința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat.

La ședință au participat, ca in
vitați, miniștri și alți conducători 
ai organelor centrale de stat, pre
cum și președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat decretul privind funcțio
narea în condiții de siguranță a 
instalațiilor sub presiune, instala
țiilor de ridicat și a aparatelor 
consumatoare de combustibil ; de
cretul privind valorificarea florilor 
de mină, altele decît cele care con
țin aur nativ ; decretul privind 
organizarea și funcționarea forma
țiunilor sanitare voluntare ale So
cietății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România ; decretul 
pentru modificarea Legii nr. 
20/1971, privind organizarea con
tribuției bănești și în muncă pen
tru efectuarea unor lucrări de in
teres obștesc ; decretul pentru mo
dificarea Decretului nr. 783/1969 
privind organizarea și funcționa
rea Ministerului Muncii, devenit 
Legea nr. 68/1969, cu modificările 
ulterioare ; decretul privind modi
ficarea Legii nr. 3/1971 privind în
ființarea, organizarea și funcționa
rea Comisiei naționale de demo
grafie, cu modificările ulterioare.

De asemenea, Consiliul de Stat 
a ratificat Convenția consulară 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică Su
dan ; Convenția .privind soluționa
rea pe cale arbitrată a litigiilor de 
drept civil decurgind din raportu
rile de colaborare economică și 
tehnico-științifică, precum și Pro
tocolul adițional la constituția 
Uniunii Poștale Universale.

Toate decretele adoptate au fost, 
în prealabil, dezbătute și avizate 
favorabil de comisiile permanente 
de specialitate ale Marii Adunări 
Naționale, precum și de Consiliul 
Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat ra
portul Consiliului Central de Con

trol Muncitoresc al Activității E- 
conorriice și Sociale și al Comisiei 
economico-financiare a Marii Adu
nări Naționale, care, din însărci
narea Consiliului de Stat, au ana
lizat modul de aplicare a Legii nr. 
19/1971, cu privire la regimul pre
țurilor și ^tarifelor.

In urma dezbaterilor care au 
avut loc, Consiliul de Stat a con
statat că pe baza Legii nr. 19/1971 
au fost obținute îmbunătățiri în 
ceea ce privește modul de stabilire 
a prețurilor și tarifelor, precum și 
controlul ce se exercită asupra a- 
cestora. Totodată, Consiliul de Stat 
a constatat că la unele ministere 
și întreprinderi se manifestă ten
dința negativă de majorare nejus
tificată, pe diferite căi, a unor 
prețuri, ceea ce este de natură să 
aducă prejudicii activității econo
mice.

Consiliul de Stat atrage atenția 
ministerelor și întreprinderilor să 
acționeze cu toată fermitatea pen
tru respectarea strictă a prevede
rilor legale privind regimul prețu
rilor și tarifelor, pentru reducerea 
consumurilor specifice și a cheltu
ielilor de regie, pentru reducerea 
prețului de cost și, în general, 
pentru reducerea tuturor prețuri
lor.

Concomitent, ministerele și în
treprinderile trebuie să acționeze 
pentru ridicarea continuă a cali
tății produselor și pentru satisfa
cerea în tot mai mare măsură a 
cerințelor marii mase a populației 
privind produse de bună calitate 
și la prețuri accesibile.

Comitetul de Stat pentru Prețuri 
trebuie să exercite un control per
manent și eficace asupra respec
tării dispozițiilor legale privind 
regimul prețurilor și tarifelor.

Consiliul de Stat a hotărît ca 
raportul ■ Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale și al Comi
siei economico-financiare a Marii 
Adunări Naționale să fie trimis 
Consiliului de Miniștri, în vederea 
luării măsurilor necesare pentru 
înfăptuirea hotăririlor adoptate.

In continuare, Consiliul de Stat 
a rezolvat unele cereri de grațiere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația Confederației 

industriilor britanice
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit, joi după-amiază. delegația 
Confederației industriilor britani
ce, condusă de Ralph Bateman, 
vicepreședinte al confederației. 
Oaspeții au fost însoțiți de amba
sadorul Marii Britanii la București, 
Derick Rosslyn Ashe.

La întrevedere au participat to
varășii Ilie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri,

Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președinte
le Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior. loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Virgil Actarian, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehnicii, 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț, Gheorghe Oprea 
și Vasile Pungan, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat.

In cadrul convorbirii a avut loc
un schimb de vederi privind mo
dalitățile de dezvoltare și diver
sificare a relațiilor de colaborare și 
cooperare industrială dintre cele 
două țări.

Evocindu-se relațiile care există 
în acest dorheniu, precum și posi
bilitățile largi pentru extinderea 
lor în viitor, a fost relevată dorin
ța comună de a impulsiona conlu
crarea cu Confederația industrii
lor britanice și, în general, coope
rarea dintre industriile română și 
britanică. In această ordine de idei, 
s-a apreciat că vizita oaspeților și 
discuțiile purtate au permis o mai 
bună cunoaștere a căilor de inten
sificare a relațiilor economice în 
ansamblul lor, în interesul și a- 
vantajul reciproc, al înțelegerii ți 
cooperării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.
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Recoltarea și depozi
tarea in bune condiții 
a sfeclei de zahăr 

și cartofilor
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la întîlnirea cu activul organizației județene Buzău a P. C. /?.

(Urmare din pag. I) 

această răminere în unnâ poate fi 
recuperată pinâ la încheierea anu
lui, in următoarele 2 luni și jumă
tate. Constatăm, totuși, o răminere 
in urmă față de plan, cu toate că 
judelui Buzău și-a luat angaja
mentul de a da o producție su
plimentară. Nici la productivitatea 
muncii prevederile nu s-au reali
zat integral. Multe Lntreorinden 
prezintă rămineri tn urmă foarte 
serioase. Sint întreprinderi care 
n-au realizat planul la producția 
globală decit in proporție de 81 la 
suta, altele de 67 la sută, altele de 
numai 57 la sută. Sint nerealizări 
la multe produse de mare impor
tanță pen’ru economie. Nu s-a în
deplinit planul de reducere a chel
tuielilor materiale, înregistrindu-se 
depășiri de consumuri materiale 
peste prevederile planificate. In
vestițiile pe primele nouă luni sint 
realizate in proporție de 91 la sută, 
iar pe luna septembrie de 95 la 
sută.

M-aș opri aici cu datele. Din 
citarea lor reiese cu toată clarita
tea că, in domenii de importanță 
deosebită. întreprinderile industria
le din Buzău prezintă serioase 
râmineri in urmă. Este necesar să 
se analizeze cauzele care au deter
minat aceste stări de lucruri nega
tive. Trebuie criticate ministerele 
care nu s-au ocupat de funcționa
rea corespunzătoare a acestor în
treprinderi. Trebuie însă să anali
zăm cu toată seriozitatea cum au 
muncit conducerile acestor între
prinderi. consiliile și comitetele oa
menilor muncii, organizațiile de 
partid, comuniștii, colectivul fiecă
rei întreprinderi, peptru jnqepljnk- 
rea sarcinilor ce le'stăteau în față. 
Trebuie să vedem, de asemenea, 
cum au acționat comitetul jude
țean. activul de partid, comitetul 
municipal de partid pentru reali
zarea obiectivelor economice din 
acest an.

Se pare că nu s-a făcut tot ce 
se putea, că nu s-au luat, toate 
măsurile necesare pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan la toți in
dicatorii — în special în ce pri
vește buna organizare a produc
ției, folosirea capacităților de pro
ducție, a utilajelor.

Tovarășul Sîrbu a arătat că în- 
tr-o întreprindere nouă circa 
30 000 mp construiți au început, 
practic, să fie folosiți abia în ul
timele cîteva luni. De asemenea,, 
s-a acționat cu o întîrziere de 3 
luni pentru organizarea unității de 
piese turnate. De vină sînt minis
terul. centrala, dar și comitetul 
județean de partid, care. în loc să 
acționeze conform hotărîrii stabi
lite pentru transformarea acestei 
unități într-o turnătorie de înaltă 
capacitate a economiei naționale, 
continuau să poarte discuții.

Am constatat cu multă bucurie 
realizările fabricii de geamuri, dar 
nu pot să nu remarc faptul că și 
aici sint o serie de lipsuri privind 
calitatea. Cu toate măsurile luate 
pentru punerea în funcțiune a ca
pacităților construite și a unor ca
pacități suplimentare, continuă să 
existe spații nefolosite in mod co
respunzător. Fluxul tehnologic, 
organizarea lucrărilor, mecanizarea 
lasă incă de dorit. Deși trebuie să 
menționez că de la ultima mea 
vizită In fabrică s-au făcut multe 
lucruri bune, în întreprindere con
tinuă încă să se producă pierderi 
serioase. Pentru a putea merge 
înăinte este necesar să pornim de 
la ceea ce trebuie să realizăm, și 
nu să ne comparăm doar cu si
tuația din trecut Apreciind ceea 
ce s-a făcut consider că colecti
vul de aici trebuie să facă eforturi 

și mai mari pentru a pune ordine 
desăvîrșitâ in activitatea uzinei.

Nu voi mat da și alte exemple. 
Din cele înfățișate reiese clar ne
cesitatea de a se lua măsuri hotă
rî te de către comitetul județean de 
partid, de către activul de partid 
pentru lichidarea neajunsurilor. 
Organizațiile de partid, conduceri
le colective ale întreprinderilor, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
trebuie să dezbată lipsurile con
sistate și să stabilească programe 
de măsuri concrete pentru lichida
rea lor rapidă, pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a sar
cinilor de plan pe acest an, pen
tru crearea condițiilor necesare 
înfăptuirii integrale a sarcinilor 
planului pe 1974.

S-au făcut investiții mari în ju
dețul dumneavoastră. Ne gindim 
să dezvoltăm în continuare unele 
din unitățile existente și să ampla
săm aici noi întreprinderi. Aceste 
întreprinderi trebuie să producă 
însă din plin ! Mijloacele pe care le 
cheltuim aparțin clasei muncitoa
re, întregului nostru popor — și 
avem răspunderea de a le folosi cu 
maximum de eficiență economică, 
pentru a obține o producție spo
rită. pentru a face să crească avu
ția națională și venitul național. 
Numai pe această bază va putea 
crește bunăstarea materială și spi
rituală a întregului nostru popor ! 
(Aplauze prelungite).

Se impun, în primul rind, mă
suri ferme pentru grăbirea dotării 
întreprinderilor. Atît comitetul ju
dețean, cît și întreprinderile res
pective pot face mai mult în 
această privință. La rindul lor, 
conducerile ministerelor trebuie să 
întocmească în acest scop progra
me speciale de măsuri. De altfel, 
vizita în județul vostru este o ur
mare a celor constatate în utilarea 
Combinatului chimic din Tîrgu- 
Mureș. Am vrut să văd cum stau 
lucrurile în această privință și 
aici, la Buzău, precum și la Plo
iești. Se poate spune că în între
prinderile din Buzău exiștă spa
tii care pot permite să se producă 
mult mai mult. Pentru aceasta 
trebuie să le dotăm rapid, să le 
mecanizăm, recurgînd chiar la lu
crări mai simple, să asigurăm con
diții civilizate de muncă. La uz.ina 
de utilaj chimic pe care am vizi
tat-o astăzi am constatat că unele 
lucrări de mecanizare se pot face 
fără nici o investiție. Pentru a- 
ceasta trebuie însă o mai bună 
organizare a activității, mai mul
tă gindire, spirit gospodăresc și 
ordine, pentru folosirea eficientă 
a ceea ce avem, pentru dotarea 
tehnică cu forțele proprii ale în
treprinderii. Aceasta este sarcina 
conducerii întreprinderii, sarcina 
comuniștilor. Comitetul județean 
trebuie să exercite în această di
recție un control ferm. La rindul 
lor, muncitorii trebuie să înțeleagă 
că numai astfel punem producția 
noastră pe o bază modernă. Am 
stabilit ca întreaga capacitate de 
30 000 m pătrați, la care m-am 
referit mai înainte, să producă 
pînă la începutul lunii noiembrie. 
Cu mijloacele de care dispune, a- 
ceastă unitate trebuie să producă 
mai mult, profilîndu-se pe utilaj 
chimic, utilaj metalurgic, inclusiv 
pe mașini de prelucrare a maselor 
plastice, ce trebuie realizate în co
laborare cu uzina de mase plastice 
(Aplauze). Folosind capacitățile 
de care dispune, uzina de utilaj 
chimic poate realiza acest pro
gram fără noi investiții. Investi
țiile noi pe care le vom realiza 

1 aici, și pe care le-am aprobat, vor 
trebui să conducă la elaborarea 
unui nou plan, cu sarcini de pro
ducție sporite. în turnătoria care 
produce acum circa 12 000 de tone 

de piese, trebuie să ajungem, pînă 
la «flrșltul anului viitor, la 30 de 
mii de tone de piese. Mecanizînd 
lucrările, realizînd și alte spații de 
turnare, preluînd eventual și spa
țiile întreprinderii de industriali
zare a lemnului, să integrăm totul 
într-o turnătorie de fontă și oțel 
de 80 000—100 000 de tone. (A- 
plauze puternice). Aceste măsuri 
se impun să fie luate încă din 
luna noiembrie, pentru a asigura 
folosirea rațională a tuturor ca
pacităților.

în general, comitetul județean, 
activul de partid trebuie să ana
lizeze mai temeinic, cu colectivele 
din fiecare întreprindere, posibili
tățile unei mai bune, mai eficien
te folosiri a spațiilor, a ma
șinilor, ale unei organizări mai 
raționale a activității fiecărei 
unități. Sînt convins că veți lua 
toate măsurile pentru recuperarea 
nerealizării planului pe primele 9 
luni, astfel Incit să încheiați anul 
cu îndeplinirea cel puțin a sarci
nilor planificate ! (Aplauze puter
nice).

Aș dori, de asemenea, să atrag 
atenția asupra mai bunei folosiri 
a suprafețelor din perimetrul ora
șului. Să nu se mai admită extin
derea amplasării de noi unități în 
afara localității, folosindu-se mal 
rațional, mai economic suprafețele 
din incinta orașului. La amplasăm 
rile de pînă acum s-a făcut risipă 
de teren ; trebuiau găsite soluții 
pentru construirea noilor unități 
în incinta orașului. Comitetul ju
dețean de partid trebuie să elabo
reze un studiu mai temeinic pri
vind amplasarea spațiilor indus
triale, folosirea suprafețelor din 
oraș, economisirea la maximum a 
•terenurilor arabile.‘Vă plîfigSți'de 
erodarea unor suprafețe, de dau
nele produse de inundații și în 
același timp faceți risipă de teren. 
Trebuie pus capăt cu hotărîre a- 
cestei stări de lucruri ! Comitetul 
județean, consiliul popular trebuie 
să acționeze cu energie pentru 
aplicarea hotărîrilor de partid, a 
legilor statului, care prevăd reguli 
foarte stricte în această privință. 
Trebuie spus că prin amplasarea 
neeconomicoasă a unor unități 
economice aceste reguli au fost în
călcate în județul vostru.

Trebuie luate, de asemenea, mă
suri hotărîte pentru creșterea pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost și cheltuielilor de 
producție. Trebuie ridicate la un 
nivel superior întreaga activitate 
industrială,*  eficiența economică a 
tuturor investițiilor ! Pentru a am
plasa noi unități în Buzău, pentru 
a face aici noi investiții trebuie să 
avem convingerea că se vor valo
rifica la maximum cele existente. 
Județe care au îndeplinit de-acum 
planul ne spun : „Dați-ne nouă in
vestițiile județelor care nu-și în
deplinesc planul". Pînă la urmă 
va trebui să ținem seama de felul 
cum un județ sau altul reușește 
să gospodărească investițiile. Noi 
nu putem imobiliza materiale și 
mijloace financiare în județe sau 
în unități care nu reușesc să în
făptuiască la timp și în bune con
diții planul de investiții, să pună 
în valoare pe deplin obiectivele 
nou create-.

Trebuie să discutăm lucrurile 
foarte deschis. Aici se află activul 
de bază al partidului din județ. 
Trebuie să înțelegeți că vă revine 
răspunderea directă de a lichida 
neajunsurile și de a pune ordine 
în toate sectoarele de activitate.

Aici s-a vorbit și despre agri
cultură. Desigur, și în acest dome
niu există o serie de rezultate po
zitive. Dar sînt și cîteva probleme 
mari care trebuie rezolvate de 
Ministerul Agriculturii. Se cer, de 

pildă. Investiții pentru baraj și 
pentru alte lucrări de mai mare 
amploare. Dar sînt și o serie de 
lucrări, cum sînt cele de îndiguiri, 
de scurgerea apelor, pentru reali
zare® cărora cooperatorii, lucrăto
rii din agricultură puteau și tre
buie să facă mai mult. Se putea, 
dp asemenea, face mai mult pen
tru executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor agricole.

Anul acesta agricultura din 
Buzău se prezintă cu o serie de 
realizări, dar și cu lipsuri serioa
se, mai cu seamă în ce privește 
producția de cereale. Nu îmi pro
pun să vorbesc acum despre agri
cultură. Am menționat acum aces
te cîteva aspecte în treacăt, pen
tru că și în acest domeniu este 
necesară o mobilizare mai se
rioasă a activului de partid, a coo
peratorilor, a tuturor lucrătorilor 
din agricultură. Scopul principal 
trebuie să fie folosirea cît mai 
rentabilă a pămîntului, utilizarea 
cît mai eficientă a terenului și 
utilajelor.

După cum știți, ekistă coopera
tive oare obțin recolte foaFte 
buhe, dai’, alături de ele, sînt coo
perative care nu obțin nici jumă
tate din producția acestora. Pă- 
mîntul este același, cantitatea de 
precipitații aceeași, gradul de me
canizare același. In asemenea ca
zuri este clar că totul depinde de 
oameni, de munca lpr, de răspun
derea cu care execută lucrările a- 
gricole. Deci, și în agricultură sînt 
rezerve mari, pentru valorificarea 
cărora se impune întocmirea unor . 
programe pe fiecare cooperativă 
în parte, pe fiecare unitate, pe 
fiecare brigadă.

* Trebuie*  asigurată _ executarea 
tuturor lucrărilor agricole de care 
depinde recolta anului viitor în 
cît mal bune condiții. Șj în a- 
ceastă direcție activul de partid, 
toți comuniștii din agricultură 
trebuie să pornească cu mai mul
tă hotărîre la muncă, pentru în
făptuirea sarcinilor ce le stau în^. 
față.

Iată, tovarăși, unele probleme 
pe care am dorit să le ridic astăzi 
în fața activului de partid din 
Buzău. Fără îndoială că înfăptui
rea în bune condiții a tuturor 
acestor sarcini cere o preocupare 
sporită pentru pregătirea cadrelor, 
a tuturor oamenilor muncii. Lip
surile pe care le avem într-Q în-, 
troprindere suu .alta, într-un -sec
tor sau altul sînt legate și de nea.-» . 
junsurile existente în pregătirea 
cadrelor, în ridicarea nivelului lor 
de cunoștințe profesionale, în dez
voltarea simțului lor de răspunde
re, de care depinde înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a sar
cinilor stabilite de partid și de 
stat.

S-a făcut mult, facem mult în 
domeniul pregătirii cadrelor. Nici 
nu s-ar fi putut concepe realiza
rea a ceea ce am înfăptuit dacă 
nu am fi acționat pentru formarea 
muncitorilor calificați, a ingineri
lor și tehnicienilor, pentru ridica
rea cunoștințelor lor profesionale. 
Mai avem încă mult de făcut în 
această direcție. Intensificarea 
muncii de pregătire a cadrelor 
este determinată de .ritmul înalt 
de dezvoltare, de construirea a 
noi și noi unități economice, a noi 
și noi întreprinderi cu o înaltă 
tehnicitate. Va trebui să se aplice 
cu consecvență directivele Comi
tetului Central al partidului pri
vind întocmirea unui program 
special de pregătire a muncitorilor 
calificați, ridicarea nivelului , de 
pregătire a tehnicienilor, ingine
rilor și cadrelor de conducere. Nu
mai astfel vom putea asigura ca 
noile unități ce urmează să intre 

în producție să lucreze la para
metrii cei mai ridicați. Aceasta 
este, de asemenea, o problemă ho- 
jtărîloare pentru activul de partid 
din Buzău, asupra căreia trebuie 
că vă concentrați eforturile.

Toate aceste probleme duc la 
concluzia că se impune să anali
zăm în mod mai temeinic stilul 
și metodele de muncă ale organi
zațiilor de p&rtid, felul în care 
comitetul județean, activul de 
partid organizează șj cpndUO tOS" 
te domeniile de activitate, asigură 
mersul armonios îpainte, pe toate 
fronturile, al construcției socia
liste.

Consider necesar să se acorde 
mai multă atenție repartizării 
forțelor de partid în domeniile 
hotârîtoare, organizării acestora, 
pentru a putea soluționa la timp 
șirul de probleme ce se ridică în 
procesul complex de dezvoltare 
rapidă a țării noastre.

Totodată, trebuie să ridicăm spi
ritul de răspundere și spiritul 
practic al cadrelor în soluționarea 
problemelor; să nu admitem a- 
mînarea rezolvării sarcinilor, să 
nu ne lăsăm legănați în speranța 
că ele se vor soluționa de la sine. 
Toate cerințele pe care le ridică 
viața la un moment dat, într-up 
domeniu sau altul, trebuie rezol
vate la timp, gâsipdu-șe soluțiile 
cele mai corespunzătoare ! Să pu
nem capăt eu desăvîrșire atitudi
nii lipsite de răspundere, care se 
mai manifestă, de a se trece peste 
unele probleme, lăsîndu-le ne- 
spluționate. Procedînd astfel, a- 
jungem în situația de a constata, 
după un anumit timp, că proble
mele nu numai că nu s-au rezol
vat, dar s-au agravat, au generat 
complicații mari în domeniile res
pective de activitate. Lucrul a- 
cesta este valabil în sectorul eco
nomic, în domeniul pregătirii ca
drelor, în toate domeniile de acti
vitate. Din acest punct de vedere 
mi se pare că în activitatea comi
tetului județean, a activului de 
partid din Buzău mai sînt lucruri 
de îmbunătățit. Aș apela la o ana
liză mal temeinică a acestor pro
bleme, la întocmirea unui pro
gram concret de măsuri în ve
derea perfecționării întregii ac
tivități de partid din județ.

Este nevoie să crească exigența 
în muncă a cadrelor noastre. Fie
care trebuie să . înțeleagă că acolo 
unde este pus trebuie să soluțio
neze problemele, răspunde de în
deplinirea sarcinilor încredințate. 
Organele de conducere de partid 
și de stat trebuie să manifeste o 
exigență sporită și să nu admită 
nici un fel de abateri, nici un fel 
de scuze față de neîndeplinirea 
sarcinilor, începînd de jos pînă 
sus, și de sus pînă jos. Dacă se 
trece cu vederea peste faptul că o 
piesă industrială oît de mică este 
prost realizată, aceasta va avea o 
influență negativă asupra între
gului produs. Mă refer la aseme
nea lucruri elementare, pentru a 
se înțelege că nici o problemă nu 
trebuie considerată fără impor
tanță. Orice cedare de la exigen
țele tehnice și economice, ca să 
mă refer la economie — dar pro
blema exigentei se pune în ace
leași condiții și în sfera activității 
politice, ideologice, culturale — 
înseamnă a admite de la început 
lipsuri, a crea condiții pentru 
amplificarea lor. Iată de ce este 
necesar să se ia atitudine hotărită 
împotriva unor asemenea stări de 
lucruri, să se acționeze în toate 
sectoarele pentru instaurarea or
dinii și disciplinei, pentru execu
tarea exemplară a tuturor sarci
nilor. (Aplauze puternice).

E necesar, de asemenea, să în

tărim controlul de partid. contro
lul tehnic în producția, controlul 
în toate domeniile de activitate. $1 
în această direcție comitetul jude
țean de partid, activul de partid și 
conducerile întreprinderilor — nu 
mal vorbesc de conducerile minis
terelor — trebuie sâ-și intensifice 
©forturile.

înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională privind făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate presupune ridicarea nive
lului general al activității de 
partid. M-am referit la aceasta și 
la Congresul al X-lea, și la Con
ferința Națională.

Creșterea rolului conducător al 
partidului, exercitarea concretă a 
conducerii de partid în toate do
meniile de activitate constituie o 
latura esențială a înfăptuirii aces
tui program, o condiție, a însuși 
procesului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
De aceea, paralel cu preocupările 
pentru îndeplinirea programului de 
dezvoltare economică, trebuie să 
perfecționăm activitatea de partid, 
să facem să crească rolul condu
cător al partidului, munca concre
tă. pentru soluționarea probleme
lor din toate domeniile de activi
tate. Aceasta este chezășia mersu
lui nostru hotărît înainte ! (Aplau
ze prelungite).

Este necesar să fie acordată mal 
multă atenție activității organiza
țiilor de bază ale partidului, care 
trebuie să constituie forța motri
ce în activitatea fiecărei unități e- 
conomice sau social-culturale. Or
ganizațiile de partid trebuie să-și 
exercite în mod concret — și nu în 
general — rolul de a uni efortu
rile tuturor oamenilor muncii în 
înfăptuirea politicii generale a 
partidului, în fiecare sector în 
parte.

Consider că trebuie acordată mai 
multă atenție dezbaterii probleme
lor în cadrul organizațiilor de 
partid, creșterii răspunderii aces
tora în viața fiecărei întreprinderi. 
Fiecare conducător, pe linie admi
nistrativă. economică sau de partid, 
trebuie să lucreze mai strîns cu 
organizația de partid, sa fie'supus 
controlului organizației de partid 
și să fie tras la răspundere de că
tre comuniști, de către organiza
ția de partid, pentru felul cum își 
îndeplinește sarcinile.

Organizația de partid trebuie să 
se preocupeu.de ridicarea rolului 
conducerilor colective, al comitete
lor de oameni ai muncii, al adu
nărilor generale, al întregului co
lectiv din întreprindere. Oamenii 
muncii sintstăpînii tuturor mijloa
celor de producție. în calitatea lor 
atît de producători, cît și de pro
prietari ai avuției socialiste tre
buie să fie forța principală în în
deplinirea programului partidului 
nostru. înfăptuirea de către fieca
re organizație de. partid a rolului 
conducător al partidului presupu
ne unirea eforturilor fiecărui co
lectiv în înfăptuirea programului 
general de dezvoltare a României 
socialiste ! Numai așa partidul își 
va îndeplini rolul de forță politică 
conducătoare in România (Aplau
ze puternice).

Doresc să atrag atenția asupra 
ralului important al activului de 
partid, pe care trebuie să se spri
jine comitetul județean, comitetul 
municipal, fiecare comitet de 
partid în înfăptuirea sarcinilor 
sale. Comitetul județean de partid, 
celelalte comitete de partid tre
buie să se consulte cu activul, să 
apeleze la el în elaborarea măsu
rilor necesare privind lichidarea 
unor neajunsuri sau îndeplinirea 
în bune condiții a sarcinilor puse 
de Comitetul Central. Dar, nu nu

mai atunci clnd sînt lipsuri trebuie 
să apelăm la activul de partid — 
sau nu în primul rind atunci ; 
trebuie să discutăm cu activul de 
partid, cu toti membrii partidului, 
atunci clnd pornim la troabft, clnd 
gindim cum să acționăm mai bine 
pentru a preveni lipsurile, pentru 
a asigura înfăptuirea în cit mai 
bune condiții a sarcinilor. în felul 
acesta se va realiza o conducere 
de partid bună, se va asigura ca 
activitatea în toate domeniile să se 
desfășoare cu cît mai puține nea
junsuri. Iată de ce apelez la co
mitetul județean de partid să n- 
©orde o mal mare atenție activului 
de partid, să se consfătuiască cu 
el, să-l folosească în scopul asigu
rării mersului ferm înainte în toa
te domeniile de activitate.

Apreciez că în județul Buzău 
avem un activ de partid bun. în 
stare să soluționeze în bune con
diții sarcinile trasate de Comitetul 
Central. Mă uit aici. în sală — 
unde nu est© întregul activ — și 
îmi dau seama de forța pe care 
o reprezintă activul de partid al 
comitetului județean Buzău. Acti
vul de partid se amplifică cu ac
tivul din orașe, din comune, 
din întreprinderi, alcătuit din 
mii de comuniști-La aceasta trebuie 
să adăugăm alte mii de pecomu- 
niști, dar care trebuie antrenați 
activ în jurul organelor noastre 
do partid, pentru a contribui la 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor trasate de Co
mitetul Central. Sînt convins că în 
județul Buzău exista un activ de 
partid valoros, în stare să lichi
deze rapid neajunsurile, să asi
gure îmbunătățirea muncii în în
treprinderile și sectoarele care 
merg prost, să facă ca județul 
Buzău să-și aducă o contribuție 
mai mare la dezvoltarea generală 
a tării noastre. (Aplauze puter
nice).

Cunosc, de asemenea, organiza
țiile de partid, comuniștii din 
Buzău. Știu că ei reprezintă o for
ță uriașă. Am deplina încredere 
că, sub conducerea comitetului 
județean de partid, vor ști să u- 
nească eforturile tuturor oameni
lor munch, pentru ca programul 
ce revine județului Buzău în in
dustrie șl în agricultură, în pre
gătirea cadrelor, în cultură. în 
învățămînt și în alte domenii de 
activitate să fie realizat în cele 
mai bune 'condiții. în felul a~ 
cesta, cred că județul Buzău se va 
putea prezenta la sfîrșitul cinci
nalului cu sarcinile îndeplinite e- 
xemplar și chiar depășite. (A- 
plauze puternice).

Apreciez, de asemenea, că comi
tetul județean de partid, cadrele 
sale de conducere au capacitatea 
de a înfăptui sarcinile de răspun
dere pe care Comitetul Central 
le-a stabilit și pe care organiza
țiile de partid, organizația jude
țeană li le-au încredințai atunci 
cînd l-au ales în fruntea organi
zației Buzău, Am convingerea că 
comitetul județean de partid va ști 
să analizeze, cu răspundere, pro
blemele și să stabilească măsurile 
pentru îndeplinirea întregului pro
gram de dezvoltare a județului. 
Sînt convins că în județul Bu
zău avem un comitet județean 
care poate realiza în bune condi
ții sarcinile ce ii revin. (Aplauze 
puternice). *

în încheiere, urez comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii din 
Buzău îndeplinirea cu succes a 
tuturor sarcinilor. Vă doresc vouă, 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii, succese tot mai mari, mul
tă sănătate și multă fericire ! 
(Aplauze puternice, se scandează : 
«Ceaușescu — p.C.R,M),

Ln ultima dimineață de 
mai a acestui an in curtea 
Uzinei mecanice de utilaj 
chimic din Eerceni, specia
liști din domeniul construc
țiilor și materialelor de 
construcții prezentau tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
un complex de pavilioane 
destinat cazării tinerilor 
muncitori nefamilișii. Dis- 
cutind cu deosebită atenție, 
Împreună cu specialiștii, a- 
tit planurile, cît și diferite 
faze de construcție a pavi
lioanelor. secretarul gene
ral al partidului a analizat 
pe loc posibilitățile de 
sporire, in general, a nu
mărului de locuri in că
minele muncitorești, in 
concordanță cu afluxul de 
tineri care vin să lucreze in 
întreprinderile industriale, 
pe șantiere și în alte sec
toare productive ale econo
miei naționale. După ce a 
fost informat că prin iolo
girea mai bună a spațiului 
existent se poate ajunge la 
o creștere de circa 35 000 
locuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat să 
fie analizată, in continua
re, posibilitatea extinderii 
spațiilor de cazare și pen
tru muncitorii navetiști, 
asigurîndu-se astfel, o mai 
mare stabilitate a forței de 
muncă și o folosire mai 
bună a timpului de lucru.

Acest dialog de lucru cu 
factorii de răspundere — 
consemnat de reporteri șl 
devenit public prin presă 
— este grăitor pentru 
grija și eforturile bine 
cunoscute pe care «la
tul nostru le face in ve
derea asigurării unor con
diții de viață cit mai bune 
tinerilor muncitori. După 
cum, tot o dovadă elocven
tă a acestei preocupări o 
constituie și faptul că 

Uniunea Tineretului Comu
nist a dobindit, la indicația 
conducerii partidului, atit 
atribuții directe, legate de 
modul cum se realizează 
lucrările prevăzute in pla
nurile de construcție a că

CĂMINELE PENTRU TINERET 
investiții „neproductive" care vin 

direct în sprijinul producției
minelor destinate muncito
rilor nefamilișii, cit și sar
cina de a antrena tinerii la 
munci patriotice pentru 
predarea la termen a aces
tor obiective.

La dervoltarea fondului 
de cămine muncitorești 
deja existent, anul 1973 
contribuie cu realizări spo
rite : construirea si darea 
ia folosință a 275 cămine, 
insumind peste 63 000 loeu- 
ri : deschiderea lucrărilor la 
alte 50 cămine, cu aproape 
15 000 de locuri. Care este 
stadiul acestor construcții 
pentru tineretul muncitor 
am aflat, zilele acestea, 
dlntr-o convorbire cu tova
rășul Dionisle Balint, se
cretar al C.C. al U.T.C.

— Comparativ cu anul 
trecut, 1973 «e prezintă cu 

mai multe realizări. O si
tuație întocmită de noi a- 
rată — spre exemplu — câ 
in primele nouă luni au fost 
date în folosință 98 cămine 
față de 48 înregistrate in a- 
ceeași perioadă a anului

1972, Alte 103 cămine 
se află in construcție, 
lucrările respective inca- 
drlndu-se in graficul fi
xat. Este îmbucurător să 
constațl că, in gene
ral, în județe a existat o 
preocupare sporită față de 
problema căminelor pentru 
tineret. In acest context, 
organele U.T.C. au in
trat efectiv in acțiu
nea construcției de cămine, 
puțind astfel să sprijine 
direct eforturile lăudabile 
făcute pe plan local intr-o 
serie de ludețe, cum ar fi 
Maramureș. Teleorman, 
Bihor. Buzău, Hunedoara 
sau Brașov și altele.

— Din situafia ce ne-ati 
prezentat-o reiese iniă 
că numai 203 cămin» 
tint In stadiul planificat. 
Cunoașteți ce te intlm- 

vlă cu restul, pini la 
275 ?
— Un număr de 31 sint, 

ce-i drept, în construcție ; 
la 23 dintre ele lucră
rile sint Intîrziate față de 

grafic, iar la 8 termenele 
de dare în folosință au șt 
expirat. Șl mai nemulțumi- 
toara este Insă situația ce
lor 32 de cămine care tre
buiau predate In acest an 
și ale căror lucrări nici 
n-au fost Încă Începute. A- 
ceste restanțe aparțin in 
primul rind municipiului 
București (2), județelor 
Bacău (4), Arad (3), Iași (3), 
dar șl altora — Alba, Argeș, 
Brăila, Cluj, Dîmbovița, 
Dolj, Galați, Mehedinți, Mu
reș, Neamț, Olt, Satu-Mare, 
Sibiu, Timiș. Ca să nu mal 
vorbim că din cele 56 șan
tiere care trebuiau Începu
te in acest an șl finalizate 
In anul următor, numai 13 
sint deschise.

— Ce credeți ei e de 
făcut ?

— In primul rind tre
buie luate măsuri pe plan 
local. In cazul intlrzierilor 
— pentru buna aprovizio
nare cu materiale, pentru 
asigurarea forței de mun
că necesare și accelerarea 

lucrărilor. în cazul con
strucțiilor Încă neatacate 
— pentru asigurarea docu
mentației necesare în fle

Așadar, construcția de cămine destinate tinerilor 
muncitori poate și trebuie să fie Intensificată. Pre
ocuparea susținută a conducerii de partid si de stat 
pentru a asigura tinerilor netamUlști o „casă" pri
mitoare, situația existentă in prezent, ca si cerin
țele mereu crescinde ale viitorului Impun 
ca. In ludetele unde sint râmîneri tn urmă In 
acest domeniu, organele locale să acționeze cu 
hotărîre si operativitate. Experiența, realizările 
unor județe care au rezolvat „la zi" asemenea pro
bleme demonstrează, cu puterea de convingere a 
faptelor, că se pot găsi posibilități practice de în
deplinire riguroasă a planului anual întocmit In 
acest sens, Evident, dacă problema construcției de 
cămine pentru tinerii muncitori nefamillști e con
siderată — asa cum e firesc și necesar — printre 
urgențele organelor locale, Intruclt, deși acestea 
reprezintă investiții „neproductive", ele vin direct 
în sprijinul producției.

G. MITROI

care caz, pentru stabilirea 
amplasamentelor, pentru 
scoaterea respectivelor te
renuri din circuitul agricol, 
pentru deschiderea finan
țării și, bineînțeles, pentru 
desemnarea cite unui trust 
de construcții care să-și a- 
sume lucrarea. Se înțelege 
că, in paralel, continuă să 
acționeze și organizația 
noastră, mai ales in situa
ția clnd experiența ne ara
tă că tenacitatea unor or
ganizații U.T.C. In urmări
rea respectării termenelor 
de construcție și dare in 
folosință a dat, așa cum și 
era de așteptat, rezultar.e 
pozitive. Comitetele U.T.C. 
de la nivelul județelor, mu
nicipiilor, orașelor și între
prinderilor respective vor 
iniția, totodată, ample ac
țiuni de muncă patriotică 
pentru recuperarea rămine- 
rilor in urmă, la fiecare 
cămin in construcție acțio- 
nlnd echipe șl brigăzi for
mate din tineri care vor 
executa unele lucrări, . în
deosebi calificate.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

• în apropierea orașului Bocșa, 
din județul CARAȘ-SEVERIN, a 
început construcția unui nou com
plex pentru creșterea puilor de 
carne. Capacitatea noului complex, 
care aparține I.A.S. Avicola-Bocșa. 
este de 1 500 tone carne pe an. El 
urmează a fi pus în funcțiune în 
trimestrul III 1974. • în cadrul 
dezvoltării Fabricii de mașini cas
nice emailate «in SATU-AiARE au 
Început lucrările de construcție a 
unei noi capacități de producție de 
100 000 piasinl de gătit anual, care 
va intra in funcțiune in trimestrul 
IV 1974. Se prevăd, printre altele, 
construirea unul nou cuotor-tunel 
pentru emailai, mărirea capacității 
de turnare sub presiune, dotarea 
secției de presă cu încă 4 prese. 
• tn perioada care a trecut de la in
troducerea sistemului premial pen
tru lucrări de calitate și depășirea 
normelor zilnice, un număr de 477 
mecanizatori din județul NEAMȚ 
au beneficiat de premii în valoare 
de 220 000 lei, în rindul acestora se 
numără Ion Fodor, de la coopera
tiva agricolă de producție Brusturi, 
cu 1 300 lei, Gheorghe Schiopu, 
de la cooperativa agricolă de pro
ducție Blrgăoanl. cu 800 lei și multi 
alțlL • In municipiul TG. JIU a 
fost deschisă o expoziție perma
nentă cu vînzare a produselor rea
lizate de unitățile cooperației meș
teșugărești din județul Gori. Sint 
prezentate aici confecții, tricotaje, 
obiecte de marochinărie pentru băr
bați. femei și copii, precum si ar
ticole de artizanat, • La FOCȘANI 
se construiește o modernă fabrică 
mixtă de produse lactate care va 
prelucra zilnic 15 000 litri lapte. A- 
nual aici se vor realiza 600 
tone cașcaval „Dalia4*,  cremă de

Focșani, brlnză de Moldova, te
lemea și alte sortimente de brân
zeturi. Fabrica va fi utilată cu 
separatoare si instalații de pasteu- 
rizare de mar© capacitate, tancuri 
izoterme, uspătoare rotative, ma- 
laxoare mecanice si alte instalații 
moderne de prelucrare si păstrare 
a produselor lactate. • Peisajul 
comercial al BRĂILEI s-a îm
bogățit cu o nouă construcție 
aparținlnd cooperației meșteșu
gărești. In numeroasele ateliere 
dotate cu mașini si instalații mo- 
derne, deservite de un personal cu 
Înaltă calificare, se prestează o 
camă variată de servicii : Îmbrăcă
minte ,1 Încălțăminte de damă <1 
bărbați, marochlnărie, pălării, coa
fură, cosmetică sl manechiură, 
execuții de bijuterii. De ase
mene», complexul cuprinde ate
liere In care se realizează produse 
de mică serie pentru comerțul de 
stat, a In orașul ZALĂU a În
ceput construcția unul Impună
tor edificiu .destinat, tineretului. 
Esto vori» despre „Casa ,tlln- 
tei șl tehnicii", care, la sfirșl- 
tul • anului, cind se prevede da
rea el in folosință, va găzdui di
verse actlvlUtl menite să contri
buie la Îmbogățirea șl perfecționa
rea cunoștințelor tinerilor din oraș. 
• In municipiul RM. VlLCEA se 
desfășoară ampje acțiuni pentru 
modernizarea străzilor care duc 
spre noile cartiere de locuințe. 
Pin*  In prezent au foat dela tur- 
nate nlăd asfalttce pe străzile Ma
tei Basarab il Libertății, urmtnd ca 
oină la sllrsltul anului să mal fie 
asfaltate alte patru străzi din car
tierul Nord, totallztnd pestă 23 000 
mo.

preocupeu.de
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la întilnirea cu activul organizație^ județene Prahova a P. C. /?■
(Urmare din pag. I) 

în comparație cu perioadele din 
trecut*  cînd am mai vizitat 
aceste întreprinderi, s-au ob
ținut o serie de rezultate poziti
ve. Colectivele respective, ca si 
alte colective, dispun atît de ca
pacitatea tehnici, cU $i de cadrele 
calificate necesare executării uti
lajelor și mașinilor de înaltă teh
nicitate. Cu toate acestea, pe por
țile uzinelor respective continuă 
să iasă o serie de utilaje care pre
zintă defecțiuni. Aceasta se dato
rate nu Ltpsei de capacitate teh
nică, ci neglijenței, nepăsării, care 
nu mai pot fi tolerate sub nici o 
formă. Mi-a produs o profundă 
mîhnire constatai-ea la Tg. Mureș 
a faptului că pe porțile unei vechi 
uzine ploieșiene, cu o înalta ca
pacitate tehnică, au putut ieși uti
laje neterminate, nefinisate co
respunzător, în speranța că ase- 
jnenea lucrări vor fi executate 
meșteșugărește pe șantier. Aceasta 
a fost cauza măsurilor — poate 
severe, dar care ar fi putut îi 
chiar mai severe — pe care le-am 
stabilit acolo. Această situație m-a 
determinat să vin ceva mai repede, 
decît aveam de gînd. la Ploiești. 
Am constatat cu satisfacție că, 
încă de a doua zi, comitetul jude
țean. organizația de partid din 
uzină, ministerele au luat măsuri 
pentru a introduce ordine in pro
ducție, pentru a nu mai face po
sibilă repetarea unor asemenea 
stări de lucruri.

Este necesar să înțelegem că 
dezvoltarea economiei noastre în 
ritm înalt, crearea în fiecare an 
a sute și sute de noi capacități de 
producție, în bună parte dotate 
cu utilaje produse în tară, impun 
răspunderi deosebite tuturor între
prinderilor, tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii. Trebuie înțeles 
că utilajele pe care le livrează în
treprinderile noastre sînt chemate 
să asigure creșterea avuției na
ționale : ele constituie proprie
tatea întregului popor. A ad
mite lipsuri,, a tolera defecțiuni 
cît de mici înseamnă a aduce 
daune intereselor întregului nostru 
popor, creșterii avuției naționale, 
ridicării bunăstării generale a na
țiunii socialiste. Iată de ce trebuie 
să fim foarte exigenți. să nu admi
tem nici un fel de defecțiuni în 
producția ce se execută în între
prinderile din România. Totodată*  
trebuie să ținem seama de făptui 
că țara noastră participă tot mai 
activ la diviziunea internațională a 
muncii, la cooperarea internațio
nală. Este adevărat că utilajele 
românești se bucură de o apreciere 
bună pe plan mondial. Renumele 
produselor noastre trebuie însă 
sporit. întărit. Nu vreau să repet 
ceea ce am mai spus de cîteva on 
— și anume că nu putem realiza 
două feluri de producție : una pen
tru interior și alta pentru exte
rior. întreaga producție trebuie să 
fie la același nivel tehnic, de 
aceeași calitate ! Aceasta este una 
din cerințele obligatorii al activi
tății noastre economice ! (Aplauze 
puternice). Aceasta impune măsuri 
hotărite pentru a pune capăt cu 
desăvîrșire atitudinilor de tolerare 
a unor lipsuri și defecțiuni tehnice 
In livrarea unor utilaje și produse.

Mă refer acum nu numai la do
meniul construcțiilor de mașini. în 
orice sector problema calității, a 

' controlului de calitate, a răspun
derii pentru calitate a fiecărui 
muncitor și inginer și a conducerii 
întreprinderii constituie una din 
îndatoririle centrale, un obiectiv 
esențial al activității fiecărui co
lectiv, al fiecărei organizații de 
partid. (Aplauze puternice).

Din păcate, mai avem încă lip
suri în buna organizare a produc
ției în întreprinderi, a fluxului teh
nologic, în folosirea capacităților 
de producție, a mașinilor. Trebuie 
să spunem că unele dispozitive pe 
care le-am putea realiza și pe care 
chiar le-am făcut. înt.r-o serie 
mici. în unele întreprinderi, nu le 
generalizăm tn mod ferm, obliga
toriu în toate unitățile. Din această 
cauză, în unele Întreprinderi se 
mai folosesc încă metode meșteșu
gărești de lucru. Unele întreprin
deri de înaltă tehnicitate manifestă 
tendința de a fugi după lucrări 
ușoare. Să nu se supere tova
rășii de la uzinele .,1 Mal’*,  
dar de doi ani ei trebuiau să 
scoată din producție remorcile 
— care se pot face și în alte 
părți — Și să treacă la execu
tarea utilajului chimic și a utila
jului metalurgic necesar econo
miei naționale. Este. oare, aceasta 
o atitudine pătrunsă de spirit de 
răspundere față de interesele ge
nerale ale economiei naționale, 
sau este fugă după soluții ușoare, 
după creșterea producției globale 
în detrimentul îndeplinirii progra
mului de modernizare economică a 
patriei noastre ? Nu de producție 
globală avem nevoie! Avem ne
voie de utilaje de înaltă tehnicita
te — și uzinele de înaltă tehnici
tate trebuie puse să producă nu
mai astfel de produse ! Trebuie să 
mergem cu hotărîre pe această 
cale ! Numai așa vom putea solu
ționa rapid sarcinile mari De care 
le avem în domeniul modernizării 
industriei. (Aplauze puternioe).

Vorbim de specializarea în pro
ducție. Aceasta este o tendință pe 
plan internațional, o necesitate 
pentru realizarea unei producții 
moderne, cu eficiență economică 
sporită. Dar în trei întreprinderi 
din județ se produc același fel de 
produse : într-un loc cu mijloace 
mal bune. într-altul cu mijloace 
mai meșteșugărești. In acest fel nu 
se înfăptuiesc directivele Congre
sului al X-lea cu privire la spe
cializarea în producție, la profila
rea întreprinderilor, la realizarea 
Unei producții de înalt nivel teh
nic și de sporită eficiență econo
mică. Ministerele, comitetul jude
țean de partid. întreprinderile 
trebuie să renunțe la această con
cepție meșteșugărească potrivit 
căreia fiecare își face totul, la .el 
în uzină. Trebuie să... mergem 
hotărit pe calea specializării-1 .

La sfîrșitul anului 1972 și începu
tul acestui an am hotărît ca încă 
o întreprindere din Ploiești, care 
aparținea Ministerului Transpor
turilor, să treacă la producția de 
utilaj chimic. Am înțeles atunci că 
această uzină se va integra cu uzi
na mai veche, cu UZUC-ul. rea- 
lizîndu-se o întreprindere unică. 
Constat astăzi că, de fapt, această 
unitate a fost organizată ca o în
treprindere independentă, deși 
distanța dintre cele două uzine 
este de cîteva sute de metri. Tre
buie asigurată integrarea lor or
ganică, realizată o specializare 
completă, care să ducă la folosi
rea rațională a forțelor tehnice, a 
tuturor mijloacelor din dotare ! 
Am .dat acest exemplu pentru că 
el este foarte elocvent ; dar nu 
este singurul. Chiar aici, în jude
țul Prahova, în care sint multe în
treprinderi republicane, cu capaci
tăți de producție foarte dezvoltate, 
cu cadre competente, datorită ne- 
organizării corespunzătoare a spe
cializării și profilării nu este fo
losit la maximum potențialul exis
tent.

Acestea sînt probleme asupra 
cărora activul de partid, comitetul 
județean, împreună cu conducerile 
întreprinderilor, cu toți oamenii 
muncii, trebuie să reflecteze, acțio- 

nînd pentru găsirea căilor de solu
ționare rapidă. In această privință, 
și ministerele au răspunderi, sar
cini șl obligații mari — și despre 
ele s-a discutat recent, cu condu
cerile acestora — urmînd să se 
treacă neîniîrziat la soluționarea 
problemelor. Paralel cu ceea cc 
trebuie să facă ministerele, orga
nizația județeană, activul de par
tid. oamenii muncii — care au o 
înaltă răspundere în conducerea 
procesului de producție, a întregii 
activități — trebuie să acționeze 
cu toată fermitatea pentru înfăp
tuirea sarcinilor puse de partid.

Nesoluționarea deplină a unor 
asemenea probleme în întreprin
derile din județul Prahova face ca 
aportul oamenilor muncii din ju
deț. la înfăptuirea programului de 
înflorire generală a țării să nu fie 
pe măsura posibilităților, a capaci
tăților de producție de care dispun. 
Trebuie să vă spun deschis con
vingerea mea că județul Prahova 
poate realiza, printr-o mai bună 
organizare șl folosire a capacități
lor și forțelor de care dispune, o 
producție superioară celei ce va fi 
obținută în acest an. (Aplauze pu
ternice).

Se pune pe drept cuvînt între
barea : De ce se manifestă aseme
nea neajunsuri ? Fără a scuza în 
vreun fel conducerile ministerelor
— cu care am discutat recent — 
cred câ multe din neajunsuri se 
datoresc modului în care este con
dusă activitatea economico-socia- 
lă de către organele de partid din 
județ. Este bine știut că au fost 
croate, atît la nivelul județu
lui, cit și în întreprinderi, or
gane însărcinate tocmai cu în
făptuirea măsurilor de asigu
rare a calității, de efectuare a 
controlului, pentru a se împiedi
ca ieșirea pe porțile fabricii a 
oricăror produse care nu corespund 
normelor de calitate stabilite. Un 
tovarăș de la uzina de îngră
șăminte s-a plîns de întreprinderi
le din București. Să știți că între
prinderi din numeroase județe se 
plîng. la rîndul lor. de întreprin
derile din Ploiești pentru faptul că 
nu le livrează la timp utilajele. 
Aceasta impune comitetului jude
țean Prahova — ca de altfel și ce
lorlalte comitete județene de partid
— să analizeze măsurile ce trebuie 
luate pentru ca utilajele să se rea
lizeze și să fie livrate '-la . tiihp’ și- 
de bună calitate. Ploieștiul are’da
torii restante la livrare cîteva ‘mii’ 
de tone de utilaj chimic, cîteva 
mii de tone la utilaj metalurgic, 
cîteva instalații de foraj — ca să 
mă refer numai la acest sector al 
construcțiilor de mașini.

Aceasta impune să se analizeze 
cu toată răspunderea neajunsurile 
și râîDinerile în urmă, să se asi
gure înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor planului cin
cinal, a prevederilor pe acest an, 
în toate domeniile de activitate.

/Apreciez că oamenii muncii, în
treprinderile, organizațiile de 
partid din Ploiești dispun de tot 
ce este necesar pentru lichidarea 
rapidă a acestor defecțiuni, pen
tru asigurarea desfășurării în cele 
mai bune condiții a întregii acti
vități. Consider că poate fi reali
zată în întregime cantitatea de u- 
tilaj în restanță, printr-o bună or
ganizare a muncii, prin mecaniza
rea corespunzătoare a lucrărilor, 
prin introducerea unor metode 
moderne de activitate în întreprin
deri. (Aplauze puternice).

In discuțiile purtate la UZUC, 
unii tovarăși au încercat să justi
fice situația negativă și să de
monstreze că nu realizează întrea
ga producție pentru că au trecut 
la fabricarea unor produse de 

tehnicitate mal înaltă. Noi nu avem 
nevoie de justificări. Avem ne
voie de măsuri concrete, de u- 
nirea tuturor eforturilor din fie
care întreprindere, din toate în
treprinderile județului, pentru în
deplinirea planului în întregime, 
la toți indicatorii. (Aplauze prelun
gite).

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție felului în care își 
desfășoară activitatea conducerile 
întreprinderilor, comitetele oame
nilor muncii, adunările generale. 
Trebuie să se analizeze modul în 
care organizațiile de partid își în
deplinesc rolul de a uni eforturile 
tuturor oamenilor muncii din în
treprinderile respective. Fără în
doială că una din cauzele neajun
surilor manifestate este și existen
ța unor defecțiuni In munca de 
conducere, în activitatea organelor 
de conducere din întreprinderi, în 
munca organelor de control de ca
litate, precum și în activitatea unor 
organizații de partid. La UZUC, 
spre exemplu, există o organizație 
de partid puternică ; comuniștii nu 
trebuiau să admită ieșirea din fa
brică a unor utilaje nefinisate co
respunzător și neverificate, trebu
iau să lupte pentru o calitate cît 
mai înaltă a produselor.

Aceasta demonstrează necesita
tea de a se acționa cu mai multa 
fermitate pentru îmbunătățirea 
conducerii activității economice, 
pentru creșterea răspunderii comi
tetelor de conducere, a adunărilor 
generale, ca organe colective de 
conducere a întreprinderilor, în 
fața cărora conducerile administra
tive trebuie să prezinte dări de 
seamă. Comitetele oamenilor mun
cii și adunările generale trebuie 
să exercite un control activ asupra 
desfășurării întregii activități. Toc
mai pornind de la dubla calitate 
a oamenilor muncii — de producă
tori și proprietari ai mijloacelor 
de producție, ai întregii avuții na
ționale — trebuie acționat pentru 
creșterea răspunderii colectivelor 
de oameni ai muncii în întreaga 
activitate din fiecare întreprindere. 
Participarea lor la conducerea tu
turor domeniilor de activitate este 
o necesitate imperioasă, o latură 
esențială nu numai a democrației 
în general, ci și a înfăptuirii cu 
succes a programului de înflorire 
a patriei noastre, în noul stadiu 
ar făuririi societății’'' ’socialiste’ 
multilateral • dezvoltate, • aU creării 
condițiilor pentru trecerea spre 
comunism. (Aplauze).

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție felului în care organizații
le de partid își îndeplinesc rolul 
și răspunderea. După cum știți, 
Congresul al X-lea, Conferința 
Națională au acordat o mare aten
ție creșterii rolului conducător al 
partidului în toate domeniile de 
activitate. Mersul înainte al socie
tății noastre, democrația socialistă, 
participarea activă a maselor largi 
populare la conducerea întregii ac
tivități, la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a 
statului nostru presupun intensi
ficarea activității comuniștilor, a 
fiecărei organizații de partid. In 
fiecare sector, partidul trebuie sâ 
exercite o influență tot mai rodni
că în unirea eforturilor maselor de 
oameni ai muncii, în ridicarea ni
velului lor de conștiință, a califi
cării lor profesionale, în partici
parea organizată, conștientă a ma
selor la conducerea întreprinderi
lor. De felul cum organizațiile de 
partid vor ști să-și îndeplinească 
rolul care le revine în fiecare în
treprindere și instituție depinde, 
pînă la urmă, creșterea rolului 
conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate. (Aplauze 
puternice).

Este necesar să dăm mai multă 
atenție perfecționării organizării 

muncii, repartizării forțelor de 
care dispunem, în sectoarele hotă- 
rîtoare, atît în întreprinderi, cît și 
pe plan județean. Mă refer atît 
la forțele tehnice, de specialiști, 
cît și la forțele politice. Astfel 
vom putea cuprinde și îndruma în 
mod corespunzător toate domeniile 
de activitate, asigurînd mersul ar
monios înainte al întregii societăți. 
Nu trebuie să admitem nici o rfi- 
mînere în urmă într-un sector sau 
altul, pentru că aceasta influen
țează negativ asupra întregii noas
tre dezvoltări. Buna organizare a 
muncii, repartizarea corespunză
toare a forțelor constituie una din 
problemele esențiale ale înfăptuirii 
cu succes de către fiecare or
ganizație de partid, de către Co
mitetul județean de partid Praho
va a sarcinilor de răspundere ce 
le stau în față. (Aplauze puter
nice).

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție creșterii răspunderii în 
muncă și exigenței față de felul în 
care fiecare, la locul său, își înde
plinește atribuțiile încredința
te. Nu trebuie să trecem peste nici 
o lipsă ! Să nu fim îngăduitori cu 
lipsurile, cu greșelile I Tolerarea 
lipsurilor nu este o atitudine co
munistă, nu reprezintă o manifes
tare a umanismului, așa cum în 
mod greșit înțeleg, poate, unii. 
Dimpotrivă, aceasta aduce prejudi
cii societății, intereselor oamenilor 
muncii, dăunează activității parti
dului nostru, construcției socialis
te. Trebuie intransigență față de 
lipsuri, față de greșeli, exigență 
față de cei puși să îndeplineas
că anumite atribuții. Numai așa 
vom ajuta pe fiecare să mun
cească mai bine, să-și facă dato
ria față de partid, față de popor, 
față de propria sa conștiință, să-și 
aducă contribuția la mersul înain
te al societății socialiste româ
nești. (Aplauze puternice).

Este necesar să ne ocupăm mai 
mult de întărirea spiritului de dis
ciplină în muncă. Sînt încă nu
meroase deficiențe în acest dome
niu. Există și manifestări de auto- 
mulțumire. Unii, bazîndu-se pe 
rezultatele bune obținute, cred că 
își pot permite să comită anumite 
indiscipline, să-și neglijeze îndato
ririle. Trebuia- să punem capât cu 
desăvîrșire acestor manifestări ne
gative, să luăm atitudine fermă 
pe/itru. întărirea disciplinei . în 
toate,..i domeniile de activitate } 
Aceasta constituie o cerință obli
gatorie pentru buna desfășurare a 
întregii noastre activități.

Trebuie să întărim controlul 
economic, controlul obștesc, con
trolul muncitoresc, controlul de 
partid în toate domeniile de acti
vitate. Controlul este o latură de 
importanță deosebită a conducerii 
vieții economice și sociale. Reali
zarea în bune condiții și la 
timp a controlului, urmat de mă
suri de lichidare a lipsurilor, asi
gură bunul mers al activității; 
descătușează puternic energiile 
creatoare în toate sectoarele, asi
gură succesul în înfăptuirea sarci
nilor construcției socialiste.

Tot ceea ce înfăptuim este rea
lizat de oameni. Unele neajunsuri 
se datoresc deficiențelor în nive
lul profesional și tehnic și în ni
velul politic al unor cadre, al 
unor activiști, al unor oameni ai 
muncii. Am realizat multe în do
meniul ridicării pregătirii cadre
lor, desfășurăm o activitate sus
ținută, cu rezultate bune, în a- 
ceastă privință. Dar mai există 
în acest domeniu lipsuri serioase. 
Ritmul rapid în care se dezvoltă 
întreaga noastră activitate econo
mică și socială cere măsuri ener
gice în domeniul pregătirii cadre
lor — începînd de la muncitorii 
calificați pînă la cadrele de con

ducere, Totodată, se impune o 
preocupare continuă din partea 
fiecăruia pentru ridicarea nive
lului de cunoștințe, voință de a 
studia, de a învăța.

Nimeni nu trebuie să considere 
câ dacă a absolvit o facultate, 
dacă a terminat o școală de par
tid, clacă este activist într-un or
gan de partid sau în conducerea 
unei întreprinderi este absolvit 
de datoria de a învăța- Dimpotri
vă, faptul .că partidul, statul, cla
sa muncitoare i-au încredințat unui 
om anumite sarcini, anumite în
datoriri îi impune obligații și mai 
mari de a învăța pentru a-și pu
tea îndeplini în cede mai bune 
condiții atribuțiile ce-i revin.

Va trebui să ne .ocupăm mai se
rios de îndeplinirea hotărîrilor 
Comitetului Central privind dez
voltarea cursurilor și școlilor de 
perfecționare a pregătirii politice 
și ideologice, profesionale și de 
cultură generală a cadrelor de 
partid și de stat, a oamenilor 
muncii, preocupîndu-ne în mod 
deosebit de calitatea acestora. Aș 
putea spune că problema ridică
rii nivelului general de cunoștințe
— profesional, politic, cultural
— constituie una din cerințele de 
importanță fundamentală pentru 
înfăptuirea programului trasat de 
Congresul al X-lea de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Această societate noi o 
concepem nu numai dezvoltată 
din punct de vedere economic, 
dar și în stare să asigure ca omul 
să fie stăpîn pe tot ceea ce se 
realizează, să participe activ la 
întreaga activitate politico-socială. 
Oamenii muncii trebuie să aibă o 

.înaltă conștiință socialistă, să facă 
totul și să pună totul în slujba po
porului, a cauzei socialismului 
și comunismului ! (Aplauze pu
ternice).

Este necesar să acordăm o aten
ție sporită problemelor muncii 
educative. Am elaborat, la plenara 
din 1971, un program de educație, 
de afirmare a eticii și. echității so
cialiste și trebuie să ne conducem 
în fapt, în întreaga activitate, 
după aceste principii. în această 
direcție consider că trebuie să fa
cem mai mult decît am făcut pînă 
acum. Lipsurile la care m-am re
ferit, de pildă, nu s-ar fi putut 
întâmpla dacă activitatea politică 
și‘ideologică de la UZUC ar fi 
fost cofăspurikătoare, dacă dântehîf 
ăr fi' înțeles mai bine ce prejudi
cii grave își aduc lor înșiși prin 
neglijențele manifestate. Iată de 
ce este necesar ca, analizînd pro
blemele îndeplinirii sarcinilor eco
nomice, să ne gîndim la toate sec
toarele activității noastre de con
ducere a societății. Ele constituie 
un tot unitar și numai împletirea 
lor armonioasă, desfășurarea în 
bune condiții atît a activității 
politice și educative, cît și a pro
ducției pot asigura înfăptuirea 
cu succes a programului elaborat 
de Congresul al X-lea.

Creșterea rolului conducător al 
partidului — necesitate obiectivă a 
mersului nostru înainte — presu
pune o activitate intensă, combati
vă și o îndrumare de zi cu zi și 
ceas de ceas a tuturor domeniilor 
de activitate. Comuniștii trebuie 
să acționeze ca forța cea mai 
înaintată a societății, ca oamenii 
cei mai conștienți, unind eforturile 
tuturor oamenilor muncii într-o 
singură direcție — înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului nostru 
comunist ! (Aplauze puternice).

Este cunoscut că întregul nostru 
popor aprobă și înfăptuiește neabă
tut politica marxist-leninistă a 
partidului. Pornind de aici, este 
necesar ca organizațiile de partid, 
toate organele de partid să depu
nă o activitate și mai intensă, ast
fel ca această politică justă, ce co

respunde pe deplin intereselor na
țiunii noastre socialiste, eă fie rea
lizată în cît mai bune condiții. în 
felul acesta vom asigura mersul tot 
mat ferm înainte al țării noastre, 
progresul ei rapid pe calea civili
zației, făurirea bunăstării si feri
cirii întregului popor. (Vil a- 
p lăuze).

Criticlle pe care le-am făcut, 
problemele asupra cărora am in
sistat trebuie să constituie preo
cupări de prim ordin ale comite
tului județean, ale activului de 
partid, ale tuturor comuniștilor. 
Cunosc bine organizația de partid 
din Ploiești, știu că are rezultate 
bune în activitatea sa. Nu mă re
fer la trecut, ci la activitatea de 
astăzi a organizației. Este o orga
nizație puternică, comuniștii în
făptuiesc cu elan șl abnegație în
datoririle lor. De aceea am deplina 
încredere că întreaga organizație 
de partid județeană, toți membrii 
partidului nostru din județul Pra
hova vor acționa cu fermitate, 
unind în jurul lor colectivele oa
menilor muncii. pentru a înfăptui 
cu succes îndatoririle ce le revin. 
In felul acesta, organizația dum
neavoastră de partid va aduce o 
contribuție tot mai prețioasă la 
înfăptuirea programului general de 
dezvoltare a țării noastre. (Aplau
ze puternice).

Avem în Ploiești un activ de 
partid bun, numeros. Aici se află 
doar o parte a acestui activ ; e- 
xistă însă un activ larg în orga
nizațiile municipale, orășenești, în 
organizațiile comunale, din între
prinderi, care reprezintă o forță 
uriașă și pe care comitetul județean 
trebuie să se sprijine continuu. 
Sînt necesare sfătuirea pei-manen- 
tă cu activul de partid, participa
rea lui activă la elaborarea tutu
ror măsurilor de care depinde în
făptuirea în bune condiții a hotă- 
rîrllor partidului și statului. Tre
buie să ne consfătuim cu activul 
de partid, în primul rînd atunci 
cînd analizăm cum să înfăptuim 
hotărîrile, și nu numai atunci cînd 
apar neajunsuri- Dacă vom acționa 
în acest spirit, mobilizînd eforturile 
uriașe ale activului de partid, vom 
evita o serie de lipsuri și greșeli, 
vom găsi și căile realizării în bune 
condiții a politicii .partidului. Cu
nosc bine activul de partid din Plo
iești și sînt convins că ei va ac- 
tidnh.cu toată hoțărîrea pentru rî-- 
di'care^^lăi^uri ''divei și maiMdȘlți 
a activității’ economice și politice 
din județul dumneavoastră. (A- 
plauze puternice, prelungite).

In Prahova există, de asemenea, 
un comitet județean de partid bun. 
activiști buni, care acționează cu 
hotărîre pentru îndeplinirea sarci
nilor. Sînt convins că, trăgînd toa
te învățămintele din neajunsuri, 
unind eforturile activului, ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, comitetul județean de 
partid își va îndeplini cu succes 
sarcinile trasate de Comitetul Cen
tral. propriile hotăriri ale organi
zației de partid Prahova. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Cu convingerea că dispunem de 
tot ceea ce este necesar pentru în
făptuirea tuturor sarcinilor trasa
te de Congresul al X-lea, pentru 
creșterea contribuției oamenilor 
muncii din Ploiești la înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, la 
ridicarea generală a țării noastre, 
la succesele întregului popor, urez 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din Ploiești și din județul 
Prahova noi și noi succese, mul
tă sănătate și multă fericire l

(Aplauze puternice, urale s se*  
ovaționează îndelung pentru partid, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

ÎN JUDEȚELE SUCEAVA Șl GORJ

S-au încheiat insămințările
Oamenii muncit din agricultura 

județului Suceava au încheiat în- 
sârrur.țarea griului și secarei pe 
întreaga suprafață planificată.

In telegrama adresată de co
mitetul județean Comitetului Cen
tral al P-C.lt. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se exprimă hotărirea 
tuturor lucrătorilor ogoarelor su
cevene de a-și amplifica eforturile 
pentru sporirea contribuției jude
țului la asigurarea fondului centra
lizat al statului, râspunzind astfel 
grijii permanente pe oare partidul 
și statul nostru o acordă dezvoltă
rii multilaterale a agriculturii, creș
terii nivelului de viață al celor ce 
muncesc. înfloririi patriei noastre 
socialiste.

★
Oamenii muncii de pe ogoarele 

Gorjului au raportat încheierea in 
cursul zilei de joi a insămtoțâni 
culturilor de toamnă pe suprafețele 

ÎN I. A. S. DIN GALAȚI

Culesul strugurilor s-a terminat
întreprinderile agricole de stat 

din județul Galați au terminat, joi 
seara, recoltatul strugurilor de pe 
întreaga suprafață de 1881 ha vil 
pe rod. Recolta a fost superioară 
cu 2 700 kg struguri la hectar față 
de media producțiilor din anii pre
cedență. Acest fapt a condus la de
pășirea planului cu 2 260 tone. 
Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut întreprinderile agricole de 

planificate și a recoltării porumbu
lui.

In telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către comitetul județean de partid, 
se spune, intre altele : în spiritul 
prețioaselor dumneavoastră indica
ții cuprinse in cuvintarea rostită 
cu ocazia „Zilei recoltei1*,  comite
tul județean de partid șl consiliul 
popular județean se angajează să 
depună in continuare eforturi sus
ținute pentru mobilizarea comuniș
tilor, specialiștilor și lucrătorilor 
din agricultură în vederea înche
ierii in următoarele zile a arături
lor de toamnă și a fertilizării te
renurilor, astfel incit producția 
anului 1974 sâ fie superioară tutu
ror rezultatelor obținute pînă 
acum, lnscriindu-ne in acest fel și 
noi cu un aport mai substanțial la 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

stat Ivești, care au realizat 12 200 kg 
struguri la hectar, depășind pre
vederile cu 4 070 kg la hectar, și 
Dealul Bujorului, cu o producție de 
9 200 kg struguri la hectar. La 
rlndul lor. cooperativele agricole 
din județ, care au livrat pinfi acum 
suplimentar prevederilor, la fondul 
de stat peste 6 000 tone struguri, 
au cules viile pe 97 la sută din 
suprafață.

ÎN ÎNTÎMPINAREA „ZILEI ENERGETICIANULUI

Sesiune de comunicări 
tehnico - științifice

Cu prilejul apropiatei sărbători a 
„Zilei energeticianului", joi, iri sala 
mică a Palatului Republicii din Ca
pitală, au inceput lucrările unei se
siuni de comunicări tehnico-științi- 
fice.

La ședința de deschidere au luat 
parte Constantin Băbălău, ministrul 
energiei electrice. Octavian Groza, 
ministru-secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. Dumi
tru Niculescu, inspector general de 
stat pentru controlul calității produ
selor, academicieni, specialiști.

In cadrul sesiunii, organizată de 
Institutul de cercetări electroenerge- 
tice și pentru termoficare și între
prinderea pentru raționalizarea și 
modernizarea instalațiilor energetice, 
care își desfășoară lucrările pe patru 
secții de specialitate, vor fl prezen
tate circa 230 de comunicări științi
fice, axate pe cele mal bune rezul
tate obținute in domeniul exploatării 
și funcționării sistemului energetic.

Participanții la sesiune au adresat 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă in care se 
spune între altele :

Conștienți de importanța sarcinilor 
ce revin Ministerului Energiei Elec
trice in actualul cincinal, in concor
danță cu necesitățile economiei țării, 
răspundem cu deosebită mindrie și 
cu abnegație la solicitările complexe 
ale cercetării științifice în ramura 
energiei electrice șl termice și vă In
formăm, mult «timate tovarășe se

cretar general, câ toată activitatea 
noastră de cercetare, de intervenție 
directă în instalații pentru realizarea 
unor modernizări ale echipamentelor 
din sistemul energetic și a exploa
tării lor optime este orientată pen
tru a răspunde sarcinilor din Direc
tivele Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R., precum 
și indicațiilor primite din partea dv. 
personal, cu ocazia ședinței Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. din 
mai 1972 și a vizitelor de lucru la 
obiectivele energetice.

Ne alăturăm cu entuziasm angaja
mentelor însuflețite ale Întregului 
nostru popor de realizare a planului 
cincinal înainte de termen și ne ex
primăm hotărirea fermă de a inten
sifica eforturile noastre, pentru a 
contribui din plin la mărirea randa
mentelor instalațiilor energetice, la 
micșorarea consumurilor specifice, la 
raționalizarea consumurilor de com
bustibili primari, de energie electrică 
și termică, la economia de materii 
prime ți materiale. Totodată, ne an
gajăm să contribuim la obținerea 
de noi căi și tehnologii pentru pro
ducerea, transportul și distribuția 
energiei electrice și termice, la per
fecționarea mijloacelor de protecție, 
automatizare si comandă prin dis
pecer, la scurtarea ciclului de cerce
tare, proieetare-aslmilare în produc
ție a rezultatelor cercetării științi
fice, contribuind astfel la mărirea 
siguranței în funcționare și la opti
mizarea acesteia, la creșterea eficien
ței economice * investițiilor.

„ETAVA ’73“-
o reușită manifestare a ideii de colaborare 

economică internațională
OPINII ALE UNOR PARTICI- 

PANȚI STRĂINI...
Vladimir Labzin, directorul pavi

lionului U.R.S.S. : ..Ca si la Tirgul 
international București, am venit la 
ETAVA ’73 cu certitudinea că aceas
tă manifestare economică va consti
tui un nou prilej pentru impulsio
narea schimburilor comerciale din
tre tarile noastre — ca si dintre 
Uniunea Sovietică si celelalte state 
participante — în domeniile care 
fac obiectul expoziției. Am vizitat 
cu mult interes pavilioanele expo
ziției. O impresie deosebit de plă
cută ml-au produs exponatele pre
zentate de firmele românești. La 
fel și cele ale Cehoslovaciei. Repu
blicii Democrate Germane. Poloniei 
și Iugoslaviei. Apreciez că la un ni
vel tehnic superior se situează și 
standurile celorlalți participanti la 
ETAVA ’73. în ceea ce ne privește, 
consider Că exponatele U.R.S.S, o- 
glindese posibilitățile de export ale 
tării, succesele obținute de între
prinderile noastre în dezvoltarea 
producției de echipament pentru a- 
gricultură. alimentație si comerț. 
Cred că vom obține rezultate bune 
la ETAVA ’73. De altfel, purtăm 
tratative cu unitățile românești de 
resort pentru perfectarea unor 
schimburi economice reciproc avan
tajoase."

Hans Thieme, directorul pavilio
nului Republicii Democrate Germa

ne : „Sîntem un participant perma
nent la tirgurile si expozițiile eco
nomice organizate de tara dv. Este 
o dovadă a interesului sporit pe 
care întreprinderile din R. D. Ger
mană îl manifestă pentru dezvolta
rea relațiilor comerciale si tehnico- 
șiiințifice dintre R. D. Germană și 
România. Am remarcat că, dintre 
exponatele noastre, de cea mai mare 
atenție șe bucură utilajele agricole 
pentru recoltarea plantelor furaje
re. liniile complete pentru industria 
laptelui, aparatele de ambalat, ma
șinile pentru plantat, cultivat si re
coltat cartofii. De asemenea, aș vrea 
să subliniez multiplele posibilități 
de cooperare în producție pe care 
le oferă tara noastră: un exemplu 
concret in acest sens îl reprezintă 
prezentarea tractorului românesc 
U—650 folosit in agricultura noas
tră. împreună cil utilajele fabricate 
In R. D. Germană".

Prof. Sislno Donadio, director ad- 
iunct al pavilionului Italiei : „Schim
burile de mărfuri dintre România și 
Italia sint in continuă creștere. Sper 
ca ele să capete o amploare șl mai 
mare în ambele sensuri, cu ocazia 
actualei ediții a acestei expoziții. 
Pentru a ne prezenta la nivelul ce
lorlalți participant!, am făcut. în 
prealabil, o riguroasă selecție a pro
duselor din domeniile ce constituie 
obiectul expoziției ETAVA '73. ex- 
punînd aici cele mai noi produse fo
losite în Italia si cerute pe piața 
mondială ei. în același timp. în 

concordantă cu cerințele Pieței ro
mânești. Printre ..vedetele" standu
lui nostru as amfnti incubatoarele 
pentru ouă de păsări de toate spe
ciile. mașinile pentru ambalai, a- 
parataje și instrumente pentru la
boratoarele din industria alimenta
ră s.a.“.

...Șl ALE UNOR VIZITATORI 
ROMANI

George Brad, economist la între
prinderea de comerț exterior ..Ma- 
sinexportimport" : .Am vizitat prin
tre. primii această expoziție. Ca spe
cialist. pot aprecia că produsele pre
zentate de fiecare participant repre
zintă. in general, ultimele noutăți in 
domeniile respective — standul ro
mânesc fiind unul dintre cele mai 
valoroase.

Valeria Mănăilă, funcționară la 
Centrala industrială de articole cas
nice si utilaje textile : ..M-a inte
resat în mod deosebit aparatura 
pentru industria alimentară si cea 
casnică, gastronomică. expusă la 
ETAVA ’73. Am constatat, cu multă 
plăcere,, că produsele expuse de ța
ra noastră «Urnesc un mare interes 
In rîndurlle vizitatorilor, ale oame
nilor de specialitate".

Opinii consemnate da 
Daa MATESSCU >1 
Geo«je POPESCU
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Evoluția timpului impune acțiuni ferme, 

gospodărești pentru

RECBLTflREft SI DEPOZITAREA 
IN BUNE CONDIȚII A SFECLEI 
DE ZADAR $1 CARTOFILOR

Răspuns prin fapte la o datorie cetățeneasca : mii de 
oameni ai muncii din Capitala participă, în aceste zile, 
la sortatul cartofilor destinați aprovizionării populației 
pe timp de iarnă (fotografia din stingă). Cu operati
vitate și grijă deosebită cartofii sînt descărcați din va
goane direct pe benzile transportoare și apoi în siloz 

(fotografia din dreapta)
Foto : E. Dichiscanu

în silozuri, cartofi bine sortați
O VALOROASĂ ACȚIUNE ÎN CAPITALĂ

Rădăcinile își pierd dulceața 
dacă stau grămezi pe cimp

în acest an s-au cultivat 227 000 
hectare cu sfeclă de zahăr. Pină 
marți. 16 octombrie, după cum am 
fost informați la centrala de spe
cialitate. in cooperativele agricole 
sfecla de zahăr a fost recoltată de 
pe 69 la sută din suprafața cultiva
tă, iar in întreprinderile agricole de 
stat această lucrare s-a efectuat In 
proporție de 77 la sută. Cooperati
vele agricole din județele Mureș, Alba, 
Cluj, Hunedoara. Sibiu, Dîmbovița, 
Bistrița-Năsăud și altele au termi
nat sau sint aproape gata cu recol
tarea sfeclei de zahăr. Intrucit 
timpul este înaintat și pot interveni 
temperaturi scăzute, este necesar ca 
in toate unitățile agricole să fie gră
bite lucrările de recoltare a sfeclei 
de zahăr.

Pe lingă măsurile privind grăbi
rea lucrărilor de recoltare, una 
din problemele care trebuie să 
stea in atenția organizațiilor de 
partid de la sate, a" consiliilor 
de conducere și specialiștilor din 
unități este înlăturarea pierderi
lor. Pămintul este tare și din 
această cauză, in urma disloca
toarelor, rămin porțiuni de teren de 
pe care nu sint scoase rădăcinile. 
De aceea, cooperatorilor, lucrători
lor din I.A.S. trebuie să li se asi
gure furci speciale pentru a putea 
recolta sfecla de zahăr nedislocată 
de mijloacele mecanice. Tot datorită 
faptului că pămintul este tare, a- 
tunci cind sint scoase, multe rădă
cini de sfeclă de zahăr se rup. A- 
ceste rădăcini pot fi recuperate ime
diat după executarea arăturilor. La 

cooperativa agricolă Dobrosloveni, 
județul Olt. unde s-a organizat 
stringerea resturilor de rădăcini ră
mase in pămint, s-au adunat de pe 
unele parcele circa 1 000—1 500 kg la 
hectar. Asemenea acțiuni au fost 
inițiate și in numeroase cooperative 
din județele Teleorman, Dolj și 
altele. în felul acesta se recuperea
ză cantități considerabile dc sfeclă 
de zahăr. Ca urmare, atit coopera
tivele agricole, cit și cooperatorii 
care lucrează în acord global iși 
sporesc veniturile. Iată de ce 
este necesar ca, peste tot, să se 
organizeze echipe care să controleze 
terenurile cultivate și să stringă 
toate resturile de rădăcini.

Vremea călduroasă, dar și even
tualitatea căderii unor brume, in 
special în zonele din nord-estul 
țării, impun accelerarea ritmului dc 
lucru la transportul din cimp al 
sfeclei de zahăr recoltate. In ultima 
săptămână bazele de recepție ’ au 
primit in medie 50 000—55 000 tone 
sfeclă de zahăr pe zi. Există însă 
posibilitatea si trebuie ca zilnic să 
se transporte cantităti mult mai 
mari. Dovadă că. intr-o singură zi, 
pe data de 15 octombrie, s-au trans
portat la bazele de recepție 66 000 
tone sfeclă de zahăr. La începutul 
săptămînii erau în cimp circa 290 000 
tone sfeclă de zahăr recoltată și ne
transportată. Un semnal de alar
mă în Plus îl constituie faptul că 
cele mai mari cantităti rămase în 
cimp se află în unitățile agricole 
din județele nordice sau în zonele 
unde primele brume au și căzut : 

Mureș — 50 000 tone ; Botoșani — 
30 000 tone ; Neamț — 29 000 tone ; 
Brașov — 23 000 tone ; Covasna — 
21 000 tone. Pentru a se reduce cît 
mai mult pierderile, sfecla de zahăr 
recoltată și netransportată trebuie 
strinsă în grămezi mai mari și aco
perită bine cu frunze.

Ținind seama de evoluția timpu
lui, bazele de recepție, precum și 
fabricile de zahăr trebuie să gră
bească lucrările de preluare și în- 
silozare a sfeclei. La indicația cen
tralei de specialitate, la unele baze 
de recepție s-au și organizat silo
zuri de scurtă durată, unde sfecla nu 
stă mai mult de 7-8 zile. Pe fiecare 
siloz se notează data cînd s-a primit 
sfecla de zahăr, de unde apoi este 
expediată in ordinea vechimii sto
curilor. în felul acesta se preîntîm- 
pină depozitarea îndelungată a sfe
clei și se evită pierderile. Specia
liștii sint de părere că. în acest an, 
in silozurile- fabricilor, sfecla de za
hăr nu trebuie depozitată in stra
turi mai groase de 3-4 metri. Tot
odată, avind in vedere că sfecla are 
o altă structură biologică decît în 
alți ani și există pericolul deprecie
rii ei calitative, trebuie să se ame
najeze instalații de ventilație for
țată a silozurilor de lungă durată. 
Totodată, la însilozarea sfeclei tre
buie să se înlăture resturile de frun
ze și alte impurități care favorizează 
procesul de fermentație.

Ion TEODOR

Recoltatul cartofilor s-a încheiat. 
Acum producția obținută trebuie in- 
silozată în cele mai bune condiții 
pentru ca, in timpul păstrării. să 
nu se înregistreze nici o pierdere. 
Anul acesta tuberculii sint mari și 
sănătoși, ceea ce constituie un avan
taj. deoarece pot fi păstrați in con
diții bune pentru iarnă.

în județele mari cultivatoare de 
cartofi — Brașov, Harghita, Covas
na, Mureș, Sibiu și altele — sint de
tașate in aceste zile numeroase for
te la transport și depozitare. La des
tinație ei trebuie sortați și depozitați 
cu grijă. Cum se acționează in a- 
ceastă direcție în depozitele Bucu- 
reștiului ?

„în conformitate cu programul de 
lucru aprobat de Comitetul munici
pal de partid București, încă de la 
sfirșitul lui august au fost trimiși 
delegați in județele furnizoare și 
care, in colaborare cu organele lo
cale, pe rampele C.F.R. și în coope
rativele agricole au asigurat . buna 
desfășurare a preluării și transpor
tului cartofilor spre Capitală* *'  — ne 
spune ing. Alexandru Boancă. direc
tor la I.L.F.-București. Pină la 
16 octombrie au fost expediate 
spre Capitală aproape 56 000 tone 
cartofi, reprezentind 80 la sută din 
planul total, la care se mai adaugă 
cele 7.5 mii tone însilozate în cus
todie în județele Suceava, Harghita, 
Covasna. Județele Suceava, Covasna, 
Neamț, Iași, Brașov și-au achitat în 
întregime sarcinile de livrări către 
Capitală.

• Despre o anume fericire : PA
TRIA — 9; ii,30; 14; 16,30; 19;
21,15, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Y—17 acționează : FESTIVAL
— 9; 11,1$; 1J.30; .16;. 18,30; 21.
• Tu șl eu : VICTORIA — 9;
11,15 ; 13.30; 16; 13,15; 20,30.
• Cei șase urși șl clovnul Ciu- 
bulka : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,13; 20,30.
• Paradisul : SCALA — 9; 11,15;13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
9: 11.15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Dragostea tnccpe vineri : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15;18,30; 20,45.
• Departe de Tipperary : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.

Tot potrivit planului amintit, 
au fost asigurate in București spa
ții de depozitare a cartofilor. Ast-

9
fel. cantitățile ce se vor consuma 
pină la 1 ianuarie 1974 se păstrea
ză in silozuri de pămint. Cantită
țile care vor fi puse în vînzare în 
primul semestru al anului viitor se 
păstrează în depozite modeme, de 
mare capacitate, cu posibilități de 
condiționare a atmosferei. Acestea 
sînt dotate cu utilaje destinate trans
portului, descărcării, sortării. în 
ședințele de comandament săptă- 
mînale convocate de I.L.F.—Bucu
rești sint analizate ritmul livrărilor, 
modul cum întreprinderile de trans
port I.T.B., I.T.A., C.F.R. asigură 
mijloacele necesare pentru respec
tarea graficelor stabilite de comun 
acord și aprobă acțiunile concrete 
de lucru pentru zilele următoare. 
Dispeceratul întreprinderii asigură 
permanent redirijarea operativă a 
vagoanelor și camioanelor către 
rampele de descărcare cu mai pu
țina marfă, evitindu-se in acest fel 
blocarea mijloacelor de transport și 
aglomerarea depozitelor cu marfă 
suplimentară, peste capacitatea zil
nică de însilozare. Pentru evitarea 
deprecierilor datorate unor condiții 
meteorologice neprevăzute s-au luat 
măsuri de preînsilozare a unor im
portante cantități de cartofi, ame- 
najindu-se terenuri corespunzătoa
re. dotate cu grătare de aerisire, 
baloți de paie, folie de polietilenă 
etc. Se acordă o atenție deosebită 
calității cartofilor care sînt însi- 
lozați : prin sortare se urmărește ca 
nici un tubercul bolnav sau tăiat să 
nu pătrundă în depozit odată cu 
tuberculii sănătoși,

La complexul Chiajna. datorită 
respectării riguroase a graficelor de 

transport, a permanenței de lucru 
zilnice, a folosirii cu maximă efi
ciență a mijloacelor mecanice de 
transport interior, descărcare și sor
tare, s-a însilozat, pină la 16 oc
tombrie. 65 la sută din cantitatea 
prevăzută, urmînd ca în zilele ur
mătoare toată cantitatea planifica
tă să fie insilozată. La celelalte de
pozite. in spațiile acoperite Chitila, 
Militari, Heliade, Progresul, Virteju, 
lucrările de însilozare se află in
tr-un stadiu avansat

în cadrul unei ample acțiuni ini
țiate de Comitetul municipal de 
partid București, prin care se urmă
rește depozitarea întregii cantități 
de cartofi necesară aprovizionării 
populației pe toată perioada de iar
nă, sectoarele de partid au organi
zat și mobilizat un număr însemnat 
de instituții, întreprinderi, școli, pen
tru a ajuta la descărcarea, sortarea 
și însilozarea cartofilor. în această 
amplă acțiune patriotică. îndeplinită 
cu responsabilitate civică, pe ram
pele de descărcare și sortare parti
cipă zilnic circa 8—9 mii de cetățeni, 
oameni ai muncii, funcționari, elevi, 
studenți. Se lucrează în ritm alert, 
în două schimburi, pe timpul zilei, 
și chiar noaptea, un al treilea 
schimb.

Adăugindu-se Ia aceasta grija 
deosebită pe care întreprinderea de 
resort o acordă păstrării cartofilor 
avem garanția că populația va fia- 
sigurată cu fondul de marfă necesar 
consumului pină la recolta viitoare.

Ștefan DORGOȘAN

A

IFAPTUL;
ÎDIVERS
I-------------
| Ștafeta

pesteAcum citeva zile, cei ț.----
30 de pensionari ai Întreprin
derii de rețele electrice Craiova 
pășeau din nou pe poarta uni
tății. Erau invitați la o întil- 
nire cu tineretul. După încheie
rea intilnirii, veteranii în
treprinderii au găsit la poartă 
un autocar. împreună cu cîțiva 
dintre cei cărora le-au predat 
ștafeta, erau invitați să por
nească pe noile trasee ale în
treprinderii : stațiile de înaltă 
tensiune de la Ișalnița, Porți
le de Fier, Orșova. Rogojelu, 
Tg. Jiu. „O plimbare in fami
lie", după cum spuneau orga
nizatorii, echivalentă insă cu o 
adevărată excursie, de care par
ticipanta iși vor aduce aminte 
cu plăcere.

DouăI întrebări.
dintr-un foc

I
Alertă la fabrica de încălță

minte „Ardeleana" din Alba Iu- 
lia. într-unul din birourile 
administrative izbucnise o pu
ternică explozie, urmată de un 
început de incendiu. Datorită 
unei intervenții prompte, focul 
a fost lichidat înainte de a 
provoca pagube. în urma explo
ziei — declanșate în timpul 
spălării parchetului cu benzină, 
In prezența unui reșou aprins 
în încăpere — două salariate. 
Paraschiva Popa și Rozalia Boi
tor, au suferit arsuri și au fost 
internate în spital. După acest 
accident au apărut însă din
tr-un... foc două întrebări : 1) 
de ce ardea resoul ? : 2) de ce 
se spăla parchetul cu benzină ? 
Și trebuie să spunem că, fără 
răspunsuri clare și precise din 
partea conducerii întreprinderii, 
ecoul întîmplării nu se va pu
tea stinge. în ce ne privește, 
sîntem pe recepție.

oPuii
sînt sensi
bili la frig!

Invitație in excursiile 
de la sfirșitul anului 
încă de pe acum, toate uni

tățile oare aparțin de întreprin
derea de turism, hoteluri si 
restaurante București. intre 
care „Ambasador". „Athenee 
Palace", ,.Lido“. „Bucur", „U- 
nion“ și altele fac intense pre
gătiri pentru organizarea pe
trecerii revelionului. Totodată, 
după cum ne asigură tovarășul 
Gheorghe Popa, directorul 
I.T.H.R. București, in timpul 
vacanței de iarnă elevii și stu
denții iși vor putea petrece 
timpul intr-un mod cît se poate 
de plăcut și util intr-una din 
stațiunile montane sau de pe li
toral, fie in seria 21-29 decem
brie 1973. fie intre 3 și 9 ia
nuarie 1974. Elevii și studenții 
vor beneficia de condiții dintre 
cele mai bune de cazare, masă 
și transport, de posibilitatea de 
a face excursii in împrejurimi, 
cu vizitarea monumentelor isto
rice si de artă, precum și de 
posibilitatea de a practica spor
turile de iarnă preferate.

în afară de unitățile proprii 
de alimentație publică din 
București, întreprinderea de 
turism, hoteluri si restaurante 
organizează excursii de 4—5 zile 
cu petrecerea revelionului in 
ce ie mai frumoase stațiuni 
montane de pe Valea Prahovei 
(Predeal. Sinaia. Bușteni), de pe 
Valea Oltului (Călimănești, Că- 
ciulata. Govora, Olănești), la 
cabanele de pe Valea Ialomiței, 
in stațiunile Tușnad, Sovata, 
Borsec, Slănic-Moldova, Pu
cioasa și Herculane, precum și 
in orașele lași. Piatra Neamț, 
Tg. Neamț. Cluj, Sibiu. De ase
menea. întreprinderea bucu- 
reșteanâ organizează petrecerea 
revelionului pe litoral, in cele 
mai elegante hoteluri din sta
țiunile Neptun, Mangalia și Ma
maia, cu care prilej se vor face 
turul litoralului și excursii in 
puncte turistice dobrogene . de 
mare atracție, amatorii de înot 
avind la dispoziție piscine cu 
apă de mare încălzită.

Recent s-au desfășurat la București lucrările ce
lei de-a IV-a Conferințe a arhitecților din țările bal
canice, dedicate temei — de mare actualitate — a 
integrării valorilor arhitecturale existente, a pa
trimoniului istoric, în viziunea și practica unui ur
banism contemporan. După cum se știe, anul 1971 
a fost declarat an al patrimoniului arhitectural ; el 
va prilejui numeroase acțiuni — pe plan național 
și internațional — organizate sub deviza „un viitor 
pentru trecutul nostru". Intr-o asemenea perspecti
vă, reuniunea interbalcanică a arhitecților capătă 
semnificația unei oportune anticipări ; despre însem
nătatea și concluziile dezbaterilor ne-a vorbit conf. 
dr. arh. AURELIAN TRIȘCU, secretar al Uniunii 
arhitecților, care — ca reprezentant al țării gazdă 
— a răspuns de buna desfășurare a lucrărilor con
ferinței. în deschiderea discuției interlocutorul ne-a 
spus :

— Importanța acordată 
de țările participante — 
Bulgaria. Cipru. Grecia. Iu
goslavia, România si Tur
cia — intilnirii de la Bucu
rești este subliniată, prin
tre altele, de componenta 
remarcabilă a delegațiilor, 
dintre care patru au fost 
conduse de președinții u- 
niunilor naționale respec
tive. La lucrări au par
ticipat, de asemenea, trei 
reprezentanți ai Uniunii 
internaționale a arhi
tecților — Metod! Pis- 
sarski, vicepreședinte, prof, 
dr. Cezar Lăzărescu, mem
bru al consiliului, și Ivan 
Tatarov, delegat al grupe
lor de lucru ale U.I.A.

— E de presupus 
■că o prezentă atit de 
prestigioasă s-a soldat 
cu dezbateri de mare 
interes...

— Intr-adevăr, rapoar
tele naționale și discuțiile 
care au urmat s-au carac
terizat printr-un înalt ni
vel de abordare teoretică, 
prin prezentarea deschisă 
a dificultăților pe care le 
înfruntă acțiunea de con
servare. restaurare si pu
nere in valoare a patrimo
niului arhitectural în ca
drul operațiilor de remode- 
lare urbană, prin realis
mul si eficienta soluțiilor 
propuse. A rezultat că in 
toate țările participante e-

„UN VIITOR PENTRU 
TRECUTUL NOSTRU"

• O deviză care polarizează atenția arhitecților pe plan internațional în condițiile dezvoltării 
societății moderne • Viu interes față de rezultatele și experiența României • Integrarea 

patrimoniului arhitectural în urbanismul contemporan

xistă preocupare pentru 
soluționarea contradicției 
dintre cerințele moderni
zării. ale industrializării, 
ale urbanizării, ne de o 
parte, și cele ale integrării 
monumentelor și ansam
blurilor istorice în viața 
de astăzi și de miine a lo
calităților. pe de altă parte. 
Această manifestare — in 
procesul de evoluție a ar
hitecturii și urbanismului 
— a relației dintre vechi si 
nou este accentuată de 
valoarea certă a patrimo
niului arhitectural — cu 
numeroase trăsături esen
țiale comune — al țărilor 
balcanice, de faptul că 

price . p/erdere provocată 
prin degradarea sau dispa
riția vreunui monument 
sau ansamblu istoric ar a- 
duce prejudicii nu numai 
fiecărei țări in parte, ci și 
fondului cultural comun al 
țărilor balcanice si. in ul
timă analiză, zestrei cul
turale a omenirii.

— Programul con
ferinței a inclus si o 
vizită documentară în 
orașele București, Pi
tești, Curtea de Ar
geș, Sibiu, Sighișoara 
și Brașov. Cum s-a 
reflectat ciștigul aces-

A IV-A CONFERINȚĂ A ARHITECȚILOR 
DIN ȚĂRILE BALCANICE

tei acțiuni in rezulta
tele reuniunii ?

— Delegații au putut 
constata, pe viu, varietatea 
problemelor pe care le ri
dică, la noi. integrarea va
lorilor istorice ale arhitec
turii în urbanismul contem
poran. ca și modalitățile 
particulare de rezolvare. La 
București au făcut cunoș
tință cu experiența revi- 
talizării Întregului ansam

blu Lipscani-Gurtea Veche; 
la Pitești au cercetat mo
dul de armonizare a unui 
centru modern cu cele 
citeva construcții -vechi, 
de valoare, păstrate in cu
prinsul acestuia ; la Sibiu 
si Brașov au , examinat 
două soluții înrudite, de 
întrepătrundere organică 
între vechi și nou. în orașe 
beneficiind de un centru 
istoric unitar si de o dez
voltare echilibrată ; la Si
ghișoara au admirat car
tierele vechi, adaptate con
dițiilor de viată actuale și 
oferind un cadru arhitec

tural. o ambiantă si o sca
ră pe care multi arhitecți 
ar fi dornici să le reali
zeze cu mijloace moderne. 
Discuțiile au continuat pe 
parcursul vizitei, care le-a 
conferit un caracter con
cret. aplicat. în același 
timp, contactul cu realita
tea nemijlocită a orașelor 
noastre le-a permis dele- 
gaților străini să constate 
si să menționeze nivelul 
elevat la care se desfășoa

ră valorificarea patrimo
niului arhitectural, in co
relare cu o planificare de 
perspectivă, cu dezvolta
rea rețelei de localități, 
precum și sprijinul acordat 
de stat, prin instituțiile 
sale specializate, prin or
ganele locale ale adminis
trației. acestei acțiuni. 
Avind în vedere particu
laritățile situației din ță
rile lor, ca și rezultatele 
obținute la noi. multi de
legați s-au arătat inte
resați să cunoască mai 
îndeaproape cadrul le
gislativ și organizatoric e

xistent în această privin
ță în România. A fost sub
liniată, astfel. utilitatea 
continuării și lărgirii 
schimbului de experiență, 
bazat pe existenta unor 
trăsături comune ale pa
trimoniului arhitectural, a 
unor aspecte asemănătoare 
decurgind din stadiul pro
cesului de urbanizare.

— Care au fost re
zultatele concrete . ale 
conferinței ?

— Aș evidenția. In pri
mul rind. faptul că s-a im
pus. ca o dorință co
mună. ideea de a perma
nentiza colaborarea arhi
tecților din țările balcani
ce. de a-i conferi un ca-

I 
racter de continuitate, atit 
pentru a permite un schimb 
reciproc de informații
și experiență mai ope
rativ. cit și pentru a stu
dia in comun, din punct 
de vedere teoretic si prac
tic, propuneri concrete de 
măsuri privind ocrotirea și 
integrarea in viata con
temporană a patrimoniului 
arhitectural. S-a apreciat 
că ar fi de mare utilitate 
ca acest deziderat să stea 
în atenția viitoarelor reu
niuni: pentru a i se da o 
soluție corespunzătoare. Pe 
de altă parte, s-au făcut 
propuneri în sensul extin
derii acestei colaborări și 
îq alte domenii ale ar
hitecturii și urbanismu
lui. consolidării .ei prin 
schimburi permanente de 
specialiști, de studenți, de 
material documentar. încă 
de pe acum, unele delega
ții au solicitat materialele 
conferinței — rapoartele 
naționale, sinteza discuții
lor — intr-un număr mai 
mare de exemplare, pen
tru a le difuza în rîndul 
unor instituții de speciali
tate și de învățămint din 
țările respective. Aseme
nea cereri am primit și 
din alte țări, din partea 
unor specialiști si a unor 
organisme de profil, ceea 
ce subliniază interesul larg 
de care s-au bucurat dez
baterile reuniunii. Se poate 
aprecia că cea de-a IV-a 
Conferință a arhitecților 
din țările balcanice a 
constituit un eveniment 
pozitiv. înscris ne linia e- 
forturilor desfășurate de 
partidul si statul nostru 
pentru lărgirea colaborării 
dintre aceste țări, pentru 
promovarea unui climat de 
bună vecinătate în aceas
tă zonă geografică. în spi
ritul păcii și înțelegerii în
tre popoare.

Interviu realizat de
Arh. Gheorghe 
SASARMAN

într-una__ _______
tehnicianul' veterinar _____
Schupler, șef de fermă- la C.A.P. 
Ard ud (Satu-Mare), a plecat 
cu un camion la întreprinderea 
„Avicola" Oradea pentru a a- 
duce 14 000 de pui de o zi. Ce-i 
drept, s-a întors în seara ace
leiași zile, dar la descărcare a 
constatat că 5 000 de pui nu 
mai erau printre cei vii. în 
orele următoare au mai murit 
încă 1 866 de pui. Cauza n-a 
fost greu de stabilit. Puii fuse
seră transportați pe o vreme 
cu temperatură scăzută. într-un 
camion cu prelată, și înghețase
ră de frig. Acum, atit A. S„ 
cît și ceilalți virtovați de îm
prejurările în care s-a efectuat 
acest transport vor trebui să 
suporte paguba.

din zilele trecute. 
Andrei

Concluzie
după un test I 
de siguranță | 
a circulației

Timp de trei zile, șoferii In- 
tiiniți pe principalele artere de 
circulație ale județului Vilcea 
au fost invitați să răspundă la 
o întrebare pe care, de fapt, ei 
trebuiau să și-o pună înainte 
de a ieși din garaj : cum s-au 
pregătit de drum ? Inspectora
tul județean de miliție, cu con
cursul direcției pentru proble
me de muncă și ocrotiri socia
le, al direcției sanitare și gru
pului de pompieri a întreprins 
un control riguros asupra tu
turor autovehiculelor, urmă- 
rindu-se nu numai starea teh
nică sau respectarea regulilor 
de circulație, ci și dotările obli
gatorii, viza medicală anuală 
a șoferilor etc. Rezultatul: pes
te 100 de autovehicule nu a- 
vkau stingătoare pentru incen
dii, truse medicale, triunghiuri 
reflectorizante. In consecință, 
toți cei in cauză au fost „do
tați" pe loc cu sancțiunile co
respunzătoare. Să se știe că șo
ferului ii stă bine cu drumul 
numai atunci cind s-a pregătit 
temeinic înainte de plecare l

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția 64.

9.30 Curs de limba rusă. Lecția 
63.

10.00 Telex.10.05 Avanpremieră.
10,10 Album coraL „Pe calea 

soarelui".
10,20 Teleobiectiv.
10,35 Publicitate.10,40 Vlrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
12.00 TelejurnaL
16.00—17,00 Teleșcoală.17,w Curs de limba engleză. Lec

ția 62.
18,00 Telex.
18,05 Tragerea loto.18,15 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18.30 Stadion.11.50 Reviste economică TV.
19.30 1001 de seri : „Motanul pe

depsit".19,38 Telejurnal • Cincinalul Îna
inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.

20,00 Cîntecul săptămfnii : „Nică
ieri".

20,06 Panoramic științific.
20.30 Publicitate.
20,35 Film artistic : „O față dră

guță".
22,05 Muzică ușoară cu formația 

„Romanticii".
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20.00 Avanpremieră.
20,05 Ptfginl din muzica de ca

meră.
20.30 Reportajul 6ăptăm!nll : „Vi

sul marmurei".
20.50 Telex.
20,55 Portativ "73.
21.15 Anchete TV ; „S.O.S. Na

tura".
21.50 Selecțiunl din Oala lunilor.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic dat de Orches

tra de stat din Atena. Dirijor : 
Andreas Paridls. Solist : Aris Ga- 
ruphalls — 20.
• Opera Română: Doamna Chiaj
na — 19,30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19,30.
• Teatrul de comedie : Interesul general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Stllpii societății 
— 19,30.^
• Teatrul ,,'C. I. Nottera" (sala Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : lancu 
Jianu — premieră — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Peter Pan — 15, 
(sala din str. Academiei) : Un 
băiat isteț și un rege n&tăfleț — 
17,
• Teatrul satiric-muzlcal „C. 
Tănase" (sala Savoy) ; Trăsnltul 
meu drag — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei) : Jos pălăria J — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion VasllescU" : Doctor fără 
voie — 19,30, (la Sala Palatului): 
Reflectorul revistei — 20.
• Circul „București" : AI treilea 
gong la... circ — 19.30.

cinema
• Stare de asediu : MELODIA —
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
MODERN — 8,30; 11; 13.30; 16;18,30; 21.
• Cu cărțile pe față : BUZEȘTI
— 9 ; 11,15; 13,3Q; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Pisica Junglei : DOINA — 11,15; 
13,15; 15,45; 18: 20.
• Tarzan, omul-maimuță ; Fiul 
Iqi Tarzan — 10; 13,30; 17. Liga 
gentlemenilor — 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Singur : UNIREA — 16; 18; 20,• Aventuri la Marea Neagră : 
TIMPURI NOI — io—19 în continuare.
• Copernlc : COTROCENI — 16;19.
• Valter apără Sarajevo.: PRO
GRESUL — 15,30; 19.
• Bărbații : LIRA — 16; 18; 20.
• Fantoma Iul Barbă Neagră :
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15,
MUNCA — 15.30 ; 18; 20,15.
• O afacere pe cinste : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Parașutlștil : FERENTARI — 15,15; 17,45; 20,15.

• Cu toate acestea : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Love story : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a iubi : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
e Șapte zile : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
• Jandarmul Ia plimbare : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18: 20,15.
• Perechile : BUCEGI — 15,30; 
18; 20,15.
• Neamul Șoimăreștilor : COS
MOS — 15,30; 19.
• Urmărire Ia Amsterdam: CIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Conspirația : FLACARA — 
15,30; 17,45; 20.
• Albă ca zăpada șl cei șapte
pitici : MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Afecțiune : VITAN — 16; 18;20.
• Legenda negrului Charley : 
VOLGA — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Drumul spre satul natal : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Aventura lui Poseidon t PA
CEA — 15,30; 18; 20,30.
• Polițistul : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.

I Atenție, 
înaltă
tensiune!

per-Călătorind cu trenul de per
soane nr. 5 006, de la Ciceu la 
București, personalul de ser
vire de la vagonul restaurant a 
observat că se înfundase coșul 
sobei de gătit. La stația Comă- 
nești. bufetierul Vasile-Gabriel 
Barbu s-a decis ca, pină la ple
carea trenului, să desfunde co
șul. A urcat pe vagon, uitind 
că trenul se află sub tensiune. 
Imprudența s-a soldat cu ur
mări tragice. Intrind în timpul 
electric, bufetierul a fost elec-electric, bufetierul a fost 
trocutat.

Rubrică redactată de 
Dumitru TiRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ti corerpandentii „Setnteii'
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Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C, al P.C.R,. președintele 
Consiliului Culturii ai EducaUei So
cialiste. a urimlt. 1ol dimineața, do- 
loMtia culturală din R. P. Bulgaria, 
condusă de tovarășa Liudmila Jiv- 
kova. pnm-vicemvsdinta al Comi
cului pentru Arta s| Cultură dm 
Republica PonularA Bulgaria.

In cadrul convorbirii au fost dis

cutate probleme privind dezvoltarea 
colaborării culturale si artistice din
tre cele două țări.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă tovărășească. a Par
ticipat loan Jingo. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

A fast de fată Spas Gospodm-, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

Manifestări consacrate 
aniversării lui Dimitrie Cantemir

Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România continuă seria 
manifestărilor consacrate aniversării 
a 300 de ani de la nașterea marelui 
cărturar român Dimitri® Cantemir.

In sala muzeului, dedicată ilustrei 
personalități a culturii noastre, elevi 
ai liceului „Dimitrie Cantemir" din 
Capitală s-au intilnlt. ioj după a- 
miază. cu specialiștii instituției 
bucureștene oare au evocat aspecte 
semnificative din viața și opera sa
vantului. Expunerile au fost însoțite 
de prezentarea unor mărturii Origi
nale despre progidioasa activitate 
desfășurată de Dimitrie Cantemir. A 
fost vizionat Rpoi un film documen
tar închinat memoriei acestui pre
cursor al culturii românești.

★
In cadrul manifestărilor consacrate 

împlinirii a 300 de ani de la naște
rea lui Dimitrie Cantemir. la Aca
demia militară a avut loc. Joi di- 
•îneața. o sesiune de comunicări 

privind activitatea și opera marelui 
cărturar român. Au fost prezentate 
comunicările : „Dimitrie Cantemir — 
luptător pentru independența țârii, 
savant și istoric de renume mon
dial" ; „Concepția filozofică și social- 
politlcă a lui Dimitrie Cantemir" ; 
„Concepții și idei militare in enci
clopedismul lui Dimitrie Cantemir*';  
„Dimitrie Cantemir — geograf și e- 
conomist".

De asemenea, la Biblioteca centra
lă a Ministerului Apărării Naționale 
s-a deschis o expoziție de carte care 
cuprinde opere ale lui Dimitrie Can
temir. lucrări despre personalitatea 
și activitatea sa, volume privind 
viața politică și economică a țărilor 
române in perioada respectivă.

La aceeași bibliotecă a avut loc și 
un medalion literar, In cadrul că
ruia profesorul universitar doctor 
docent Dan SLmioaescu a făcut o 
expunere despre viața șl lucrările 
Iui Dimitrie Cantemir privind istoria 
poporului român. Actori ai teatrului

„C. I. Nottara" au prezentat un 
montai literar alcătuit din fragmen
te selecUto din principalele opere 
ale cărturarului.

*
Joi seara, la biblioteca „V. A. U- 

reefoia" din Galați a avut loc verni
sajul expoziției „Dimitrie Cantemir, 
cărturar de reputație mondială șl 
mare patriot român'*.  Expoziția re
unește un mare număr de lucrări, 
de o deosebită valoare, aparținind 
ilustrului savant. Remarcăm dintre 
acestea „Scrisoarea Moldovei*',  ediția 
1825. „Hronicul romftr.o-moldo-ylH- 
hilor". ediția 1835, setul complot de 
opere ale lui Dimitrie Cantemir, e- 
ditate de Academia română intre anii 
1972 și 1901, primele ediții, franceză 
și germană, ale „Istoripi Imperiului 
Otoman'*.  Sint, de asemenea, pre
zentate lucrări ale unor personali
tăți de seamă ale culturii europene, 
care vorbesc despre savantul român 
sau au folosit opera acestuia ca mij
loc de informare.

★
Sub genericul „Dimitrie Cantemir 

— om politic, istoric, literat, filozof, 
geograf și muzician", in localitățile 
județului Neamț se desfășoară ma
nifestări culturale consacrate sărbă
toririi a 300 de ani de la nașterea 
ilustrului savant. La Rediu. Tazlău, 
Dumbrava Roșie, Cindești, Săbăooni. 
Tg. Neamț. Roman și Piatra Neamț 
au fost deschise expoziții, urmate 
de simpozioane.

★
Tn aula Institutului pedagogic din 

Baia Mare a avut loc joi un simpo
zion închinat împlinirii a 300 de ani 
de La nașterea marelui cărturar ro
mân Dimitrie Cantemir, figură pro
eminentă a științei și culturii româ
nești. Cu același prilej, la galeriile 
fondului plastic a fost deschisă o 
expoziție documentară.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT ♦ SPORT • SPORT

Campionatele republicane de box
CLUJ 18 (Prin telefon de la tri

misul Agerpres F. Ochialbi) : In 
Sala sporturilor - din- Cluj A-a des
fășurat așeari.-eea de-a--doua- gala 
semifinală din cadrul -campionatelor 
republicane de box. In cel mai 
spectaculos meci al reuniunii, la ca
tegoria grea, dinamovistul Ion Alexe. 
etalind un box tehnic, cu lovituri 
puternice și precise, l-a învins la 
puncte pe V. Lehăduș. O victorie 
rapidă (KO in primul rund) a ob
ținut „mijlociul" Alee Năstac in 
meciul cu Viorel Tecuceanu. Tot 
înainte de limită (KO in repriza 2 
2-a) a ciștigat Augustin Iacob (se- 
mlușoară) intjlnirea cu Aurel Iliescu. 
Surpriza galei a furnizat-o Mihai 
Banu (categoria mijlocie), care l-a 
întrecut la puncte pe Gheorgne 
Chivăr,

Iată șl rezultatele celorlalte me
ciuri : categoria semimuscă : Ștefan 
Băiatu întrece La puncte pe Petre

Ganea ; Aurel Mihai învinge la 
puncte pe Remus Cosma ; categoria 
cocoș-: Marian, ^^Lazar - dispune oria- 
piincte de Iusein Memet ; Mircea 
Tone clștigâ prin abandon -jLn repriza 
a 3-a in fața lui Ștefan Duminică. 
Acesta din urmă a fost net supe
rior in primele două reprize, dar, ac- 
cidentlndu-se la brațul sting, nu a 
mei putut continua lupta ; categoria 
semiușoară : Simion Cuțov este de
clarat Învingător la puncte in fața 
lui Ion Vladimir ; categoria semi- 
mljlocic : Vasile Antoniu bate la 
puncte pe Ion Vorniceanu : Victor 
Zilbcrman învinge la puncte pe Ion 
Fuicu ; categoria grea : Ilie Dascâ- 
lu iși adjudecă victoria la puncte 
in meciul cu Anghel Iancu, dețină
torul titlului de campion pe anul 
1972.

Astăzi este zi de repaus ; finalele 
se dispută miine seară.

TENIS

Turneul de
La Madrid au continuat întrecerile 

turneului internațional de tenis do
tat cu „Trofeul Melia", concurs con
tend pentru „Marele Premiu — 
F.LL-T.'*.

In ultimele meciuri din turul III 
al probei de simplu bărbați s-au în
registrat următoarele rezultate ; Hi
gueras (Spania) — Kary (Austria) 
7—5. 6—4 ; Okker (Olanda) — Vilas 
(Argentina) 6—2. 6—4 ; Pitici (Iugo
slavia) — Bertolucci (Italia) 6—4, 
6—2 ; Mottram (Anglia) — Molina 
(Columbia) 7—5, 6—1 ; Laver (Aus-

la Madrid
tralia) — Dibbs (S.U.A.) 1—6, 7—5, 
7—5.

Intr-o partidă contind pentru opti
mile de finală, jucătorul chilian 
Jaime Fillol l-a învins cu 7—6. 6—4 
pe italianul Adriano Panatta.

Alte ' rezultate : dublu bărbați (tu
rul II) : Kukal, Zednik (Cehoslova
cia) — Gorostiaga (Spania), Kary 
(Austria) 7—5, 6—1 ; leaver (Austra
lia). Battrick (Anglia) — Rodriguez 
(Chile). Keldie (Australia) 6-1, 4-6, 
6—3.

AUTOMOBILISM

Automobiliștii noștri participă 
la Raliul Sinaia — Pamporovo

Cel mai buni automobiliști români 
si bulgari vor lua parte, la «fire
tul sftptâmînii. la un interesant ra
liu internațional, organizat de Au
tomobil cluburile’ român și bulgar. 
Este vorba de Raliul Sinaia Pam
porovo. Această competiție automo
bilistică — procedind si fiind, d« alt
fel un ultim prilej de pregătire al 
automobiliștilor respectivi pentru 
Raliul Balcanic (2—4 noiembrie in 
Iugoslavia) — presupune doua probe 
speciale de viteză in coastă (vineri 
la Sinaia si duminică la Pampofdvo) 
gi parcurgerea traseului dintre cele

două localități cu o viteză medie 
impusă. Plecarea in raliu — sim- 
bătă dimineața, ora 8, cu trecerea 
prin București, după ora 10. Din lo
tul nostru fac parte, printre alții, 
frații Eugen și Alexandru Ionescu- 
Crlstea („Ciclop‘'-Bucur€ști). Marin 
și Florica Dumitrescu („Danubiana"- 
București). Petre Vezeanu și Vasile 
Olaru (U.A.P.-Pitești). D. Gologan— 
I. Sbingu (Universitatea Brașov). C. 
Finichiu—V. Popa („Autotraetor"- 
Brașov). In majoritate, echipajele ro
mânești vor concura pe mașini „Da
cia".

Preliminariile Campionatului mondial la fotbal

Cum s-a produs eliminarea echipei Angliei
Cel 100 000 de spectatori, prezenți 

miercuri seara pe stadionul Wembley 
din Londra, plini de speranțe la în
ceput neîncrezători apoi și decep
ționați In cele din urmă. au. asistat 
la unul dintre cele mal man eșecuri 
suferite de fotbalul englez In istoria 
sa : ratarea calificării In turneul fi
nal al C.M. ediția 1974.

învinși cu 2—0 in primul meci dis
putat la Katowice. fotbaliștii en
glezi și numeroșii lor susținători au 
așteptat cu încredere partida retur 
cu formația Poloniei, fiind convinși 
că victoria — singura soluție care 
le-ar C asigurat calificarea — nu le 
va scăpa. Dar echipa engleză, cam
pioană mondială in 1966, calificată

în turneul final la toate edițiile la 
care a participat, n-a reușit să în
vingă pe teren propriu formația Po
loniei. Rezultatul de egalitate (1—1) 
a asigurat selecționatei poloneze, 
campioană olimpică in 1972. califica
rea in fața unuia dintre cei mai pu
ternici adversari din fotbalul mon
dial.

Arbitrul belgian Vital Loraux a 
condus următoarele formații : Polo
nia : Tomaszewski — Szymanowski, 
Gorgon, MusiaL Bulzacki, Kasper- 
czak. Cmikiewlcz. Deyna, Gadocha, 
Domarski, Lato : Anglia : Shilton — 
Madeley. McFarland. Hughes. Hun
ter. Bell. Currie, Shannon, Chivers, 
Clarke, Peters.

Primiri la Consiliul de Miniștri Cronica zilei
Joi dimineața. Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul oomerțului exterior, a. pri
mit delegația Confederației indus
triilor britanice, condusă de Ralph 
Bateman, Vicepreședinte al confe
derației. în cursul intrevedorll, des
fășurată lnlr-o atmosferă cordială, 
nu fost abordate probleme privind 
lărgirea și diversificarea relațiilor de 
cooperare și colaborare, precum și a 
creșterii schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

Au participat Constantin Staneiu. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Hristaohe Zambetl, vice
președinte al Camerei de comerț.

Au. fost de față Deficit Rosslyn 
Ashe. ambasadorul Marii Britanii la 
București; membri al ambasadei.

★
în cursul zilei de joi, Ion Tățan. 

vicepreședinte al Consiliului de Mi

niștri, ministrul comerțului exterior, 
a avut convorbiri cu Matteo 
Matteolti, ministrul comerțului ex
terior al Italiei, care face o vizită 
In țara noastră. Cu acest prilej ru 
fost analizate posibilitățile de dez
voltare a relațiilor comerciale, a co- 
’aborfcrli și cooperării dintre cele 
două țări.

Au lușt parte îaoob Ionașcu, am
basadorul țării noastre la Roma, 
alte persoane oficiale române, pre
cum și Antonino Restive, ambasado
rul Italiei la București.

în aceeași zi. ministrul comerțu
lui extqrior al Italiei a avut o în
trevedere cu Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. In ca
drul convorbirii, care a avut loc qu 
aoest prilej, au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-lțalicne,

(Agerpres)

Delegația Grupului român din Uniunea
interparlamentară a plecat la Geneva
Joi dimineața a plecat la Geneva 

delegația Grupului român din Uniu
nea interparlamentară, condusă de 
Corneliu Mănescu, președintele 
grupului, care va participa la lucră

rile Comitetului Executiv șl ale Con
siliului Uniunii interparlamentare. 
Din delegație fac parte deputății 
Ion Mărgincanu și Mircea Ange- 
tescu. (Agerpres)

La invitația Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor dc 
Construcții, joi a sosit în Capitală 
G. I. Vorobiov. președintele Comi
tetului de staț pentru silvicultură de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
Uniunii Sovietice. Pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele a fosț iutimpinat 
de Mihat Suder, ministru secretar de 
stat la Ministerul Economiei Fores
tiere și Matcrialqler de Construcții. 
Erau prezenți V. S, Tikupov. minis
tru consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, și membri al 
ambawctei.

★
Delegația filialelor din Novgorod 

și Iaroslavl ale Asociației de prie
tenie sovleto-română. condusă de K. 
M. Qkunlova, adjunct al șefului Sec
ției industrie șl transport a Comite-, 
tulul regional Novgorod al P.C.U.S, 
care a făcut o virilă în țara noastră, 
la Invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a părăsit joi la amiază 
Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Octav Livezeanu, 
membru al Biroului Consiliului Ge
neral și de activiști A.R.L.U.S. Au 
fost de față V. S. Țikunov, ministru 
consilier al ambasadei șovietice ța 
București, și membri ai ambasadei.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat obiective econo
mice și. social-culturale din Bucu
rești și din județele Brașov, Bacău 
și Harghita.

Din viata partidelor ’’ 
comuniste și muncitorești

Preocupări in preajma 
Conferinței Naționale

a P.M.U.P.

în Editura politică au apărut;
Tn colecția „File de istorie”

Nicu Bujor, Constantin Flote» ;
Partidul Comunist Român 
— detașament activ al 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale

Mircea Mușat : Rădăcinile isto
rice ale Partidului Comu
nist Român

Aurică Simion, 8telian Ncagoe: 
Comitetul național anti
fascist din România

N. Adfiniloaie : Cucerirea inde
pendenței de stat a Romă-' 
nlei 1877—1873

Ștefan Pascu : Mihai Viteazul. 
Unirea și centralizarea ță
rilor române

Gh, Durinchevici : Ștefan cel 
Mare și epoca sa

LA I. U. C. FAGARAȘ

de înaltă complexitate tehnică
pentru industria chimică

- -’*?Kum  ci ț i va tearrî; ‘ hațrep’rtiTÎte-'"’ 
rea de utilaj chimic de la Fă- 
găVaș era o întreprindere Thai 
mult decit modestă sub aspectul 
profilului și complexității fa
bricației, ca și al dotării teh
nice.

Dezvoltarea industriei noas
tre chimice a determinat creș
terea capacităților de producție 
aie întreprinderii din Făgăraș, 
pentru a-și putea însuși fabrica
ția unor utilaje tot mai com
plexe. Un salt spectaculos s-a 
înregistrat aici mai ales in ul
timii 2—3 ani, cind colectivul 
întreprinderii a executat și 
livrat noilor unități de produc
ție ale chimiei, ca acelea de la 
Săvinești, Bouzești, Iași, Cluj, 
Rm, Vilcea, Turda ețc., o gamă 
largă de utilaje, în special uni
cate : coloane, recipienți, au
toclave, armături din oțeluri 
inoxidabila și anticorozive etc. 
Este vorba de reactoare de 
polimerizare, coloane de sepa
rare, armături din oțel inoxida
bil cu manta de încălzire sau 
utilaje emailate antiacid pentru 
instalația de piele sintetică de 
la Săvinești. Numai prin asigu
rare,a acestor utilaje la Făgă
raș, țara noastră a realizat e- 
conomii valutare de circa 10 
milioane lei. Pentru o altă 
unitate — „Terapia" din Cluj .
— au fost livrate unele din 
cele mal importante utilaje 
destinate instalațiilor de pen- 
tatinat de calciu și cloramfeni-

iași PRODUSE

DIN MASE PLASTICE
întreprinderea de prelucra

re a maselor plastice din Iași 
realizează o gamă largă de pro
duse din policlorurâ de vinii, 
polietilenă și polistiren. Intre 
acestea figurează diferitele ti
puri de țevi cu diametre intre 
20 și 260 mm, tuburi pentru 
izolații termoelectrice. plăci 
or.dulate, covoare, dale, folii 
plastifiate, granule pentru ca
bluri electrice, ambalaje pen
tru produse PECO, canistre șl 
bidoane plnă la 200 litri, saci, 
pungi și sacoșe, piese de schimb 
pentru autoturismul „Dacia- 
1300“ șl autocamioane. In to
tal, aici se produc peste 300 
de sortimente din mase plasti
ce. Țevile din PVC rigid, de 
pildă, se folosesc cu bune re
zultate la instalații industria
le, ța evacuarea apelor rezi
duale, la instalații de hidroame
liorații, conducte pentru trans
portul apei potabile și altele. 
Tot mai căutate, în special 
de gospodine, sint sacoșele im
primate în raster. Ele sint trai
nice, frumoase, ușor de între
ținut. Printre ultimele noutăți 
realizate aici se numără profj- 
lele din PVC, caro înlocuiesc 
temnul șl metalele la construc
țiile civile și in industria de 
mobilă, reperele de piese de 
schimb pentru autoturisme șl 
autocamioane. O bună oarte 
din producția întreprinderii Ie
șene cate solicitată la export. 
In acest an. exDortul reprezin
tă 45 la sută din producția to
tală a Întreprinderii.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii*
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vorba de coloane* de ” '“ț 
fracționare și extracție, apava- i.,

’te;de diStilâre, reactoare și ’ dis* . . V7 
pozitive de amestec, conducte \
tehnice emailate antlacid sau i
complicatele celule de electroli- ‘
ză, toate produse aiqi, 
Făgăraș, pentru prima
in țară. O realizare remar
cabilă, de dată mai recentă, o 
constituie fermentatoarele de 
50 000 — 100 000 litri, destinate 
industriei de medicamente. Pen
tru o altă unitate de medica
mente — Fabrica de antibiotice 
Iași — au fost executate, tot 
pentru prima dată la noi, fer- 
mentatdarele de 100 și 163 mc, 
din oțel inoxidabil și răcitoarc- 
le cu aripioare din cupru pentru 
instalația de biostimulatori.

Utilaje de înaltă complexita
te tehnică, de maximă impor
tanță economică pentru țara 
noastră, au fost produse și li
vrate si altor unități ale indus
triei cnimice românești. Amin
tim printre acestea 44 auto
clave de polimerizare destinate 
C.I.P.A. — Rm. Vilcea, caracte
rizate printr-o Înaltă precizie 
și finețe a execuției, avînd su
prafețe interioare șlefuite la 
nivelul oglinzii, reactoare de 
6 000 litri și 8 000 litri pentru 
grupul industrial Borzesti si 
pentru întreprinderea cnimlcă 
din Turda etc.

Nlcolae MOCANU
corespondentul „Scînteii'

Numirea noului ambasador 

al Republicii Socialiste 

România în Republica 

Democratică Populară 

a Yemenului
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Constantin Băheanu a fost 
numit in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Repu
blica Democratică Populară a Yeme
nului, in locul tovarășului Titus 
Sinu, care a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor Exter
ne.

v r e m e a
Ieri in țară : Vremea s-a răcit ușor 

șl a fost Instabilă In cea mai mare 
parte a țării, exceptlnd sud-eslul tă
rii, unde s-a menținut în general fru
moasă șl călduroasă. Au căzut ploi 
temporare șl sub formă de averse în
soțite de descărcări elcotrice in Ba
nat, Crișana, Transilvania, Maramu
reș, Iar după-amiază șl In nord-vestul 
Olteniei și In zona deluroasă din nor
dul Munteniei. Vlntul a suflat mode
rat, prezentlnd Intensificări locale In 
zona de munte. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila Intre 13 grade la Să- 
cuenl, Toplița, Odorhei șl Baraolt șl 
31 de grade la Călărași. In București : 
Vremea s-a menținut frumoasă și căl
duroasă, cu cer variabil, mal mult se
nin dimineața. Vintul a suflat slab 
pinft la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de SO de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 octombrie. In țară : Vremea 
va continua să se răcească £n prima 
parte a Intervalului. Cerul va fi schim
bător. Vor- cădea ploi slabe locale In 
jumătatea de nord a țării și Izolate 
în rest. Vțnt moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între zero șl 
10 grade, local mai coborîtc, iar ma
ximele vor oscila între 12 șl 32 de gra
de, Izolat mal ridicate In aud-estul ță
rii in prima zi. In zona de munte se 
vor semnala lapovlță șl ninsoare. In 
București : Vreme ln răcire ușoară. 
.Cerul va fl schimbător, favorabil ploii 
la Începutul intervalului. Vlnț moderat.

Polonia trăiește in 
aceste zile sub sem
nul unui eveniment 
politic de seamă in 
viața partidului și 
a întregului ijqpot — 
prima Conferință Na
țională a Partidului 
Muncitoresc Unit Po
lonez. care iși va 
desfășura lucrările 1° 
zilele de 22—23 oc
tombrie. Obiectivul 
principal al conferinței 
11 constituie — așa 
cum relevă presa polo- 

, neză — trasarea noilor 
jaloane și măsuri pen
tru dezvoltarea econo- 
mico-socială a Polo
niei pe anii 1974—1975- 
in lumina planului 
ci noi nai, concretizarea 
și stabilirea condițiilor 
de realizare a acestora.

O etapă importantă 
in pregătirea conferin
ței a marcat-o ciclul 
de reuniuni plenare 
ale comitetelor voie
vodale ale P.M.U.P., 
care au analizat mo
dul de îndeplinire, la 
nivelul fiecărei re
giuni, a hotâririlor 
trasate de Congresul al 
VI-lea al partidului. 
Analiza documentelor 
adoptate la aceste re
uniuni (care au ales și 
delegații la conferin
ță), precum și relată
rile presei privind 
dezbaterile respective 
conduc la concluzia că 
in ultimii trei ar.l ac
tivitatea in diferitele 
sectoare ale construc
ției socialiste s-a des
fășurat cu succes, oa
menii muncii reușind 
nu numai să îndepli
nească sarcinile ce le 
reveneau, dar să le și 
depășească in unele 
domenii de importan
ță vițală pentru' viața 
economică și socială a 
țării. Rezultatele obți
nute — sublinia presa 
varșoviartă —. oferă 
premise pentru un 
succes deplin al con
ferinței, care Iși pro
pune să dea răspuns 
la întrebarea „Cum 
poate fi realizat mai 
repede și mai bino 
programul celui de-al 
VI-lea Congres al 

•>partîdului-r~4n'-Jtnsam-

Așa cum au subli
niat în cuvîntările lor 
participanții la reuniu
nile comitetelor de 
partid voievodale, ln 
perioada care s-a 
scurs de la congres 
regiunile respective au 
cunoscut mari trans
formări. In acest in
terval de timp s-a 
dezvoltat industria, 
s-au înregistrat pro
grese substanțiale in 
producție, o mai bună 
adaptare a ei la 
nevoile concrete ale 
pieței interne și ex
portului. Toate aces-

tea. relevă „Trybuna 
Ludu", sint rezultate 
directe ale activizării 
masei or de către 
partid. S-au perfecțio
nat continuu formele 
și metodele activjtătH 
mupefi de partid s-au 
cimentat legăturile 
partidului cu masele, 
s-au manifestat pre-? 
țioase inițiative in do
meniul .social șl al 
producției. Acest avtnt 
creator a fost Însoțit 
de măsuri importante 
ip îmbunătățirea me
todelor de conducere 
și organizare a mun
cii, care au creat con
diții mai bune pentru

CORESPONDENTA 
DIN VARȘOVIA

mul secretar al C.C- *î  
P.M.U.P., tovarășul 
Edwafd Glerek, pre
cum și informarea 
Comisiei de planifica
re de pe lingă Consi
liul de Miniștri cu 
privire la dezvoltarea 
social-economică a Po
loniei in anii 1971— 
1973. Participanții la 
dezbateri au aprobat 
conținutul de bază el 
tezelor raportului C.C., 
ițnbogățindu-le cu noi 
propuneri. La plenară 
au fost relevate succe
sele importante alo 
organizațiilor de partid 
in acțiunea de tradu
cere in viață a hotă- 
ririlof Congresului al 
VI-lea, subliniindu-sc, 
totodată, că experiența 
acumulată, ce și-a gă
sit reflectarea ln teze, 
face să devină reală 
năz.ulpța poporului po
lonez de a imprima 
dezvoltării patriei sate 
uh ritm și mai accele
rat.

Tezele raportului au 
făcut obiectul unor 
consultări cu activul 
de partid șl sindical 
din marile întreprin-*  
deri ale tării. Intr-uh 
număr de 1017 Între
prinderi au participat 
la dezbateri peste 
34 000 de activiști care 
au aprobat politica 
partidului, rezultatele 
dobindite în ultimii 
trei ani și ?i-au asu
mat noi angajamente 
pentru perioada 1974—- 
1975. După cum sub
linia ziarul „Trybuna 
Luduw, aceste dezba
teri au constituit o 
nouă confirmare a 
practicii P.M.U.P. de 
a se consulta cu acti
vul clasei muncitoare 
asupra celor mai im
portante probleme file 
vieții social-economlce. 
„Sfera economică, ae
rată «Trybuna Ludu», 
are o importanță deo
sebită. Dezvoltarea ei 
a generat posibili
tatea dezvoltării cte- 
lorlalte domenii, le-a 
creat baza mate
rială necesară. In a- 
.celașl. tiițip. accelera-

utilizarea potențialului 
existent in întreprin
deri, pențru economi
sirea materialelor și 
materiilor prime, pen
tru ridicarea producti
vității muncii.

Aceste reuniuni ale 
comuniștilor au avut 
ca o puternică trăsă
tură comună dorința 
de a identifica toate 
căile și mijloacele 
pentru a se accelera 
și mai puternic ritmul 
de dezvoltare a diferi
telor regiuni și a spori 
aportul lor la realiză
rile țării. Iar aceste 
realizări șint cu ade
vărat remarcabile. O 
semnificativă imagine 
a amplorii lor a fost 
creionată intr-o de
clarație a vicepre
ședintelui Comisiei de 
planificare de pe lingă 
Consiliul de Miniștri 
al Foloniei. Josef Pen- 
kowski : „în perioada 
1971—1973 — a spus el 
— am obținut o dez
voltare accelerată a 
economiei. In compa
rație cu 1970, venitul 
național in anul cu
rent va fi cu 30 la 
sută mai mare, ritmul 
lui anual de creștere 
in ultimii trei . ani 
fiind de 9 la stftă, față rea pulsului vieții t- 
de 6 la svjVă in cirwte deolo^ce «i de partid •, 
naiul precedent, j^ftetentet în mw\
lumul producției in
dustriale in acest an, 
raportat la 1970, a 
șporit cu ■ circa 35,5 la 
sută, ceea ce denotă 
că ritmul mediu al 
creșterii anuale a fost 
de 10,6 la sută",

Un moment culmi
nant ln pregătirea 
conferinței naționale 
l-a constituit plenara 
a X-a a C.C. al 
P.M.U.P., care a exa
minat tezele raportu
lui Comitetului Cen
tral ce urmează a fi 
prezentat forumului 
comuniștilor de pri-

hotăritor amplificarea 
fenomenelor pozitiva 
în economia națio
nală".

îmbinarea organică 
a acestor factori a 
avut drept rezultai 
realizările de astăzi^ 
a deschis perspectivă 
succeselor de miine, 
pentru a căror Împli
nire Conferința Națio
nală va trasa un pro
gram concret și amplu.

Gheorghe 
CIOBANU

Bogată activitate editorială 
a comuniștilor italieni
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CLUJ

Noile dimensiuni 
ale industriei locale

Industria locală realizează 12 
la sută din producția industrială 
a județului Cluj. Prin continua 
diversificare a producției, va
lorificarea superioară a resur
selor locale, in unitățile din Cluj, 
Dej, Turda, Gherla și Huedin, 
unite in cadrul grupului între
prinderilor de industrie locală, 
se fabrică peste 3 000 de sorti
mente, in majoritate bunuri de 
larg consum, din care circa 300 
asimilate ln acest an. în viitor, 
ponderea producției industriale 
locale va crește atît pe seama 
Utilizării mai raționale â actua
lelor capacități de producție, cit 
și prin intrarea in funcțiune a 
unor obiective realizate din fon
duri de investiții sau din cre
dite de mică mecanizare. Prin
tre altele, la sfîrșitul acestui an 
va Intra în funcțiune în Cluj 
o moară sistematică cu o capa
citate do 88 tone în 24 de ore, 
care va realiza făinuri de cali
tate superioară. Tot in Cluj este 
in construcție o hală de prelu
crare a maselor plastice, în care 
se vor fabrica ambalaje din ma
terial plastic atît pentru pro
duse alimentare, cit și Indus
triale. Cu credite de mică me
canizare se construiește o hală 
de calandre și granulatoare în 
care se vor fabrica folii, covoa-

I 
I 
i 
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re și placi PVC intr-un sorti- i 
ment larg și cu o bogată vane- ’ 
tate de modele și culori. In zona ț 
industrială a municipiului a la- f
ceput recent construcția unei j
fabrici de sticlă și cristal, cu o 
capacitate de 6C0 tone pe an. i
Aici se va produce cristal după ’
o rețetă originală, la realizarea 1
căreia și-au dat concursul oa- i
meni de știință și cultură din 1
invățămîntul superior clujean. i
Tn sfirșit, tot la Cluj se află in i
curs de construcție o fabrică de ’
bioxid de carbon cu o capacitate ț
de 300 tone pe an ce se va ob- i
ține prin valorificarea gazelor /
de centrală termică. Ea va asi- ț
gura întregul necesar de bioxid 
de carbon al județului. La Dej i
va intra în funcțiune tn anul 1
viitor o fabrică de piine și spe- |
cialități de panificație, avînd o l
capacitate de 30 tone pe zi. Pen- )
tru asigurarea necesarului de ca- j
dre calificate noilor obiective. i
peste 2 000 de tineri se află in ?
curs de calificare prin diferitele i
forme de invățămlnt. Toate |
acestea vor asigura anul viitor 
o producție sporită cu cel puf’n 
100 milioane lei față de preve
derile acestui an. i

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii" (

,«Editori Riuniti" — 
casa editorială a Par
tidului Comunist Ita
lian — a împlinit 20 
de ani de activitate. 
Evenimentul, cu largi 
semnificații nu numai 
pentru puternicul de
tașament al comuniști
lor italieni, dar și pen
tru intreaga viață cul
turală din Italia, a fost 
amplu comentat in 
cercurile de presă și 
ale opiniei publice ita
liene. „Cind ne-am în
ceput activitatea, in 
urmă cu două decenii 
— iși amintește Ro
berto Bonchio, admi
ri is tiu torul-delegat al 
editurii, eram cu totul 
lipsiți de experiență. 
Prin diferite broșuri 
și culegeri, editate în 
colaborare cu secția de 
presă și propagandă, 
încercam să continuăm 
activitatea editorială 
desfășurată de partid 
în anii ilegalității, pen
tru a-i ajuta pe comu
niști să gindească și să 
înțeleagă țelul activi
tății lor. Cițiva ani mai 
tirziu, cind editura a 
căpătat structura de 
azi, fiind transformată 
intr-o casă editorială 
puternică a partidului, 
in activitatea noastră 
s-au produs schimbări 
profunde. Am intrat, 
dacă se poate spune 
așa, pe făgașul adevă
ratei munci editoriale*'.

Rezultatele acestei 
activități pline de pa
siune s-au materializat 
in faptul că Editura 
P.C.I. a devenit una 
din cele mal de seamă 
case editoriale din Ita
lia. începind mal ales 
din 1968, activLtatea a 
cunoscut un avînt deo
sebit. Aceasta a deter
minat creșterea pro
ducției de carte în ul
timii cinci ani de pa
tru ori (de la 396 000 
volume la 1 600 000 ti
părite în 1972) și tri
plarea numărului de 
titluri publicate (de la 
80 1« 200 titluri).

In centrul activității 
desfășurate de „Edi
tori Riuniti" se situea

ză propagarea și difu
zarea literaturii politi
ce marxiste. în colec
ția „Noua bibliotecă de 
cultură" au fost tipă
rite, in ediții de masă, 
opere ale clasicilor 
marxism-leninismului, 
cit și lucrări marxiste 
italiene și străine. Pină 
în prezent, operele lui 
Marx și Engels au fost 
difuzate în 2,5 milioa
ne exemplare : cele ale 
lui Len’n in 2,3 mili
oane. în mari tiraje 
S-au publicat lucrările

CORESPONDENTA 
DIN ROMA

lui Gramsci. Diferite 
colecții se ocupă tot
odată de probleme ale 
mișcării muncitorești 
italiene, de chesti
uni de sociologie, 
de problemele .școlii 
și muncii de edu
cație etc. Succesele 
înregistrate de editură 
se datoresc — după 
cum subliniază cadrele 
de conducere ale aces
teia — nu numai unei 
anumite politici de 
carte, prețurilor iefti
ne, ci mai ales legătu
rilor strinse cu ma
sele largi de cititori, 
prestigiului cucerit de 
P.C.I. în rindurile cla
sei muncitoare, ale 
cercurilor . largi pro
gresiste.

O componentă im
portantă a activității 
desfășurate de editură 
o reprezintă traduce
rile din limbi străine, 
activLtatea de colabo
rare cu’ institute și 
edituri din diferite 
alte țări. în acest 
cadru se Înscriu și le
găturile stabilite între 
„Editori Riuniti" și 
„Institutul de studii 
Istorice și soci al-poli
tice de pe lingă C.C. 
ai P.C.R;", „Deși co
laborarea noastră da
tează doar de puțin 
timp — ne declara ad
ministratorul - delegat

al casei editoriale —* 
vă pot spune că plnă 
în prezent ea s-a des
fășurat în condiții ex
celente și a dat bune 
rezultate. Printre lu
crările pe care le-am 
tradus în ultimii doi 
ani pot fi menționate : 
„Istoria poporului ro
mân", „Crearea Parti
dului Comunist Ro
mân", „România. 1944 
—1947 — anii re
voluției democrat 
populare" și altele. 
Pentru 1974 am pre
văzut traducerea a 
două noi lucrări : 
„Participarea Româ
niei la războiul anti
hitlerist" și „1933 — 
luptele revoluționara 
ale muncitorilor cefe
riști șl petroliști". Do
resc să subliniez că a 
constituit pentru noi 
un prilej de mare sa
tisfacție faptul că in 
acest an am publicat, 
în afara planului edi
torial, „Raportul pre
zentat de secretarul 
general a! Partidu
lui Comunist Român, 
tovarășul Nicolaa 
Ceausescu, la Confe
rința Națională a 
P.C.R. din 19—21 iulie 
1972". Apariția acestei 
lucrări ln librării^ 
chiar ln preajma vizi
tei pe care conducăto
rul partidului și sta
tului român a efec
tuat-o in Italia, a con
tribuit. fără îndoială, 
alături de cele trei vo
lume din operele pre
ședintelui Ceaușescu, 
publicate de editura 
„Calendario del Po- 
polo". de alte lucrări 
editate de noi, Ia o 
mai bună cunoaștere 
reciprocă, la dezvolta
rea continuă a priete
niei și solidarității 
dintre partidele noas
tre, dintre popoarele 
român și italian. Aces
tui scop nobil dorim 
«ă-i dedicăm noi efor
turi și de aici înainte".

Radu BOGDAN

I



viața internațională
EVOLUȚIA CONFLICTULUI 
DIN ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 18 (Agerpres). — într-un 

comunicat egiptean dat publicității 
la postul de radio Cairo se arată că 
luptele violente care au început 
miercuri dimineața continuă să se 
desfășoare in sectorul central al Si- 
naiului. între blindatele egiptene fi 
cele israeliene. Forțele egiptene, 
sprijinite intens de aviație, au pro
vocat trupelor israeliene pierderi 
grele in tancuri și transportoare 
blindate. „Contraofensiva israeliană, 
se arată in comunicat, a fost res
pinsă de forțele egiptene. CRre au 
Înregistrat succese in toate ciocnirile 
ce au avut loc in sectorul sudic al 
S'.naiului". în prezent, arată comu
nicatul militar, forțele egiptene in- 
cercuiesc unitățile israeliene care au 
încercat să se infiltreze pe malul de 
vest al Canalului de Suez.

în luptele aeriene, aviația eEiD- 
tcană a doborit 12 avioane si 5 eli
coptere si au fost capturați patru 
piioti israelieni. Forțele navale e- 
giptene au răspuns atacului lansat 
de vase militare israeliene scufun- 
dind o vedetă inamică.

Purtătorul de cuvint militar egip
tean. Ezzeddin Mokhtar. a afirmat, 
potrivit agențiilor de presă, că for
țele egiptene au pătruns „pe o adin- 
cime de 12 pină la 15 kilometri in 
interiorul Sinaiului. Ele continuă să 
execute misiunile Încredințate**.

★
DAMASC 18 (Agerpres). — Un 

comunicat militar, dat publicității la 
Damasc, informează că forțele sirie
ne au lansat, in noaptea de miercuri 
spre joi. un atac împotriva pozițiilor 
deținute de forțele israeliene in sec
toarele de nord și de sud ale fron
tului, distrugind 14 tancuri inamice, 
două care blindate, un depozit de 
muniție, trei amplasamente de arti
lerie, precum și o bază de rachete.

Joi dimineața — a anunțat un pur
tător de cuvint militar sirian — for
țele israeliene au lansat un atac 
asupra pozițiilor siriene din sectorul 
de nord. In cursul luptelor au fost 
distruse șapte tancuri israeliene.

La acțiunile inițiate de forțele si
riene pe frontul înălțimilor Golan au 
participat, efectiv; trupele iordanie- 
ne dislocate in Siria. Postul de ra
dio Amman a precizat că forțele te
restre iordaniene. sprijinite de avia
ția siriană de vinătoare și bombar
dament. au lansat un atac împotri
va pozițiilor israeliene de blindate 
și de artilerie.

Făcind bilanțul acțiunilor militare 
care au avut loc miercuri, comuni
catele militare date publicității la 
Damasc menționează că forțele te
restre siriene au distrus în total 40 
de tancuri. 30 de vehicule militare 
de diferite tipuri, patru baterii de 
artilerie și trei poziții de rachete 
israeliene.

TEL AVIV 18 (Agerpres). - Un 
purtător de cuvint militar israelian 
a anuntat că. in tot cursul zilei de 
joi. au avut loc lupte violente de 
blindate in sectorul central al Ca
nalului de Suez. Artileria si aviația 
sprijină forțele de blindate israelie
ne. atRcind. îndeosebi, rampele egip
tene de lansare a rachetelor sol-aer.

Un purtător de cuvint al armatei 
israeliene informează, de asemenea, 
că in cursul nopții de miercuri spre 
ioi unități navale au bombardat 
instalații si obiective militare in 
zona Port Said, precum si in apro
piere de Ras Zaafrana.

în cursul contraatacurilor lansate 
de unitățile israeliene au fost dis
truse miercuri, pe frontul din Sinai, 
peste 90 de tancuri egiptene. For
țele aeriene israeliene au doborit 
zece avioane egiptene. în cursul zi
lei de ioi. comunicatele militare 
israeliene anunțau doborirea a două 
avioane si a două elicoptere, pre
cum si distrugerea a aproximativ 
110 tancuri egiptene.

Citind un purtător de cuvint mili
tar. postul de radio Tel Aviv a dez
mințit că forțele israeliene ar fi 
fost implicate in acțiunea de sabo
tare a liniilor de comunicație sub
marine Beirut—Alexandria si Bei
rut—Marsilia.

Pe frontul din zona înălțimilor 
Golan. în cursul raidurilor intre- 
prinse miercuri de aparatele israe
liene. au fost doborite cinci avioane 
siriene.

★
BEIRUT 18 (Agerpres). — Un co

municat al Ministerului libanez al 
Poștelor si Telecomunicațiilor anun
ță că cele două rețele de cabluri 
submarine care realizau legătura 
Beirut—Marsilia și Beirut—Alexan
dria au fost avariate, joi, in urma 
unei operațiuni de sabotaj, care a 
avut loc in apele teritoriale libaneze, 
in apropierea capitalei.

★
KUWEIT 18 (Agerpres). — Consi

liul ministerial al Organizației țări
lor arabe exportatoare de petrol 
(A.O.P.E.C.), reunit in ședință extra
ordinară in capitala kuweitiană, la 
cererea țării-gazdă, a dat publicității 
o rezoluție în care se arată că cele 
11 state membre au hotărit să-și re
ducă progresiv, cu 5 la sută lunar, 
producția de petrol, luind ca etalon 
producția pe luna septembrie a.c. 
Consiliul ministerial al A.O.P.E.C. a 
hotărit, de asemenea, să mențină 
exporturile arabe de petrol spre ță
rile care susțin cauza popoarelor a- 
rabe. Președintele reuniunii, minis
trul algerian al industriei, Belaid 
Abdel Salam, a declarat că, în ca
zul intervenirii unui acord de înce
tare a focului, țările membre ale 
A.O.P.E.C. urmează să-și reconsi
dere hotărirea.

Muncitori cin industria construcțiilor de mașini demonstrează în locali
tatea Sheffield (Anglia), în sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea 

condițiilor de muncă

în ansamblul eforturilor pentru 
realizarea dezideratului securității și 
cooperării în Europa, colaborarea in 
domeniile culturii, educației, infor
mației, contactelor umane are o im
portanță deosebită ; cooperare^, -cul
turală, contribuind la mai buna 
cunoaștere reciprocă și apropierea 
între popoare, favorizează încre
derea, destinderea și securitatea 
pe continent în același timp, 
realizarea unui mai mare grad 
de securitate este de natură să 
ducă la adincirea schimburilor de 
valori și bunuri culturale — schim
buri care, in zilele noastre, re
prezintă o necesitate obiectivă a pro
gresului uman. Pornind de la aceste 
considerente. Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa 
este chemată să deschidă ample 
perspective pentru extinderea cola
borării in domeniile amintite, in sco
pul promovării valorilor autentice 
ale fiecărei culturi naționale, al unei 
mai bune cunoașteri reciproce, al pă
cii și progresului.

In acest sens, pe baza schimbului 
de păreri realizat încă in cadrul reu
niunii pregătitoare, recomandările fi
nale însușite de miniștrii de externe 
la cadrul primei faze a conferinței 
prevăd : „Pentru a contribui la întă
rirea păcii și înțelegerii între popoa
rele statelor participante și la îmbo
gățirea spirituală a personalității u- 
mane, fără deosebire de rasă, sex. 
limbă sau religie și independent de 
sistemele politice, economice șl so
ciale, comisia, ajutată de subcomi
siile corespunzătoare, este Însărcina
tă să examineze toate posibilitățile 
de colaborare de natură să permită 
crearea celor mai bune condiții pen
tru dezvoltarea legăturilor in dome
niul culturii și invățămintului, pen
tru extinderea maț largă a Informa
țiilor, contactelor intre oameni șl 
pentru soluționarea problemelor uma
nitare*'.

în baza acestui mandat, in cadrul 
celei de-a doua faze a conferinței, 
care se desfășoară la Geneva, parti- 
cipanții examinează — in Comisia a 
IlI-a și in patru subcomisii — propu
nerile și ideile formulate anterior, cit 
și documentele prezentate de la Înce
perea acestei faze în scopul de a se 
ajunge la acorduri unanim acceptabi
le privind măsurile concrete de na
tură să ducă la realizarea obiective
lor amintite.

Trebuie menționat că . discuțiile in 
aceste probleme au fost considerate 
ca unul din punctele delicate de pe 
ordinea de * zi a conferinței. Și, de

sigur. nu pot fi ignorate deosebirile 
de păreri care s-au manifestat și 
mai persistă între țările partici
pante, țări atit de diferite în ce 
privește orînduirea socială și con
cepțiile filozofice care stau la baza 
acestor orinduiri. Se poate spune 
insa că, pe deasupra acestor deose
biri, in cursul dezbaterilor s-au 
conturat o serie de jaloane impor
tante, pe baza cărora, potrivit apre
cierii unui mare număr de delegații,

<

SEMNAREA ACORDULUI ÎNCHEIAT INTRE ROMÂNIA
ȘI O.N.U. PRIVIND ARANJAMENTELE PENTRU 

CONFERINȚA MONDIALĂ A POPULAȚIEI
NAȚIUNILE UNITE (Corespon

dentă de la C. Alexandroaie). — Joi 
dimineață, la palatul O.N.U. din 
New York, a avut loc ceremonia 
semnării Acordului încheiat între 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia si Organizația Națiunilor Unite 
privind aranjamentele pentru Con
ferința mondială a populației, care 
urmează să aibă loc la București. în 
perioada 19—30 august 1974.

Din partea guvernului României, 
acordul a fost semnat de ambasa
dorul Ion Datcu, reprezentantul per
manent al tării noastre la O.N.U.. 
iar din partea Națiunilor Unite, de 
secretarul general. Kurt Waldheim.,

La ceremonia semnării au parti
cipat Antonio Carillo Flores, secre
tarul general al Conferinței mon
diale a populației. Iosif Ionașcu. se
cretarul comisiei naționale pentru 
demografie a României, funcționari 
superiori ai O.N.U.. membri ai re
prezentantei române la O.N.U., 
ziariști.

După semnare, ambasadorul ro
mân a declarat că invitația adresată 
de guvernul României Națiunilor 
Unite dc a tine această importantă 
conferință la București se înscrie pe 
linia politicii consecvente a țării 
noastre de sprijinire a acțiunilor 
O.N.U. în scopul întăririi continue a 
rolului său in viata internațională. 
Vorbitorul a reafirmat hotărirea 
României de a face tot ce îi stă în 
putintă pentru a asigura deplinul 
succes al lucrărilor Conferinței 
mondiale a populației.

La rindul său. secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, a mul
țumit guvernului român pentru ini
țiativa de a găzdui lucrările confe
rinței. elogiind eforturile depuse de 
România pentru asigurarea succesu
lui acestora. El a evocat, totodată, 
sprijinul constant de care se bucură 
activitățile O.N.U. din partea tării 
noastre.

Sesiunea O.N.U.
PE AGENDA ADUNĂRII GENERALE 

„RESTABILIREA DREPTURILOR LEGITIME ALE GUVER
NULUI REGAL DE UNIUNE NAJIONALĂ AL CAMBODGIEI 

LA NAȚIUNILE UNITE”

NEW YORK 18 (Agerpres). — In- 
trunită în ședință plenară. Adunarea 
Generală a O.N.U. a hotărit. miercuri 
seara, înscrierea pe agenda actualei 
sesiuni a punctului intitulat „Resta
bilirea drepturilor legitime ale Gu-

întrevederi ale ministrului
NAȚIUNILE UNITE 18. (De la co

respondentul nostru). — Ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
șeful delegației țării noastre la lu
crările celei de-a 28-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., a avut o 
întrevedere cu ambasadorul L. de 
Guiringaud, reprezentantul perma
nent al Franței la Națiunile Unite.

în cadrul convorbirii, au fost abor
date o serie de probleme internațio
nale de interes comun, printre care 
situația din Orientul Apropiat și ne
cesitatea încetării ostilităților mili
tare ; s-a subliniat totodată impera
tivul soluționării conflictului din 
Zonă' pe baza prevederilor rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967.

vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei la Națiunile Unite". 
Cererea de includere pe ordinea de 
zi a acestui punct a fost prezentată 
de un grup de 32 state. între care 
și România.

de externe al României
George Macovescu s-a întîlnit, 

apoi, cu ambasadorul Donald Mait
land, reprezentantul permanent al 
Marii Britanii la Națiunile Unite. 
S-a procedat la un schimb de vederi 
asupra unora dintre cele mai impor
tante puncte ale agendei sesiunii 
Adunării Generale, între care situa
ția din Orientul Apropiat, necesi
tatea concentrării tuturor eforturilor 
diplomatice internaționale pentru 
prevenirea escaladării și extinderii 
ostilităților militare și instaurarea 
unei păci durabile in această regiune 
a lumii, prin ajungerea la o soluție 
general acceptabilă prin care să fie 
garantat dreptul la existența liberă 
și suverană a tuturor statelor din 
Orientul Apropiat.

Intervenții ale reprezentanților români
NAȚIUNILE UNITE 18 — Trimi

sul special Agerpres, V. Martalogu, 
transmite :

IN COMITETUL PENTRU PRO
BLEME SOCIALE, UMANITARE ȘI 
CULTURALE, in cadrul dezbaterilor 
asupra punctului privind „Celebra
rea celei de-a 25-a aniversări a De
clarației drepturilor omului**,  a luat 
cuvintul reprezentantul țării noastre, 
Aurel Cristescu. Făcind uh bilanț al 
eforturilor- Națiunilor Unite în dez
voltarea instrumentelor internaționa
le in domeniul protecției drepturilor 
omului, vorbitorul a evidențiat con
tribuția pe care România a adus-o 
în această direcție și a prezentat 
realizările poporului român in con

struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, de natură să asi
gure realizarea înaltelor idealuri 
umanitare.

IN COMITETUL PENTRU PRO
BLEME JURIDICE al Adunării Ge
nerale continuă dezbaterile pe mar
ginea proiectului de convenție pri
vind prevenirea și pedepsirea crime
lor comise împotriva agenților diplo
matici și a altor persoane care se 
bucură de protecție internațională. 
Luind cuvintul in cadrul dezbaterilor, 
reprezentantul țării noastre in comi
tet a arătat că România se pronunță 
pentru adoptarea, prin consens, a u- 
nui instrument juridic, ale cărui dis
poziții să țină seama de interesele 
tuturor statelor.

lor sale, fără nici un amestec din a- 
fară.

Numeroasele propuneri prezentate 
pină în prezent in cadrul organelor 
de lucru care se ocupă de aspectele 
problemelor culturale și relațiilor 
umane oferă o mare varietate de 
forme și modalități menite să ducă 
la intensificarea relațiilor pe aceste 
planuri. Astfel, unele se referă la 
schimbul de experiență și conlucra
rea in domeniul invățămintului ; al-

popoarc ale continentului, in spiri
tul echității și suveranității. Un mij
loc important pentru împărtășirea re
ciprocă a valorilor spirituale îl con
stituie traducerile de cărți — și este 
semnificativ că — așa cum s-a rele
vat în cadrul lucrărilor subcomisiei 
pentru cooperarea culturală — in ce 
privește traducerea de cărți. Româ
nia se află la un loc de frunte pe 
plan mondial. Delegația română s-a 
pronunțat pentru măsuri privind coo-

COOPERAREA CULTURALĂ - COMPONENTĂ 
A EDIFICĂM SECURITĂȚII EUROPENE 

La Conferința europeană, România militează pentru cooperare 
in domeniile culturii, educației, informației, bazată pe respectul 

deplin al principiilor noi de relații interstatale

se poate ajunge la o armonizare a 
pozițiilor.

De o deosebită importantă este 
astfel acordul participanților, în
scris încă in recomandările de la 
Helsinki, că propunerile ce vor fi 
elaborate acum, în faza a doua a con
ferinței, se vor baza pe respectul 
deplin al principiilor menite să gu
verneze relațiile noi dintre statele 
continentului european. Fără Îndoială 
câ circulația» largă a valorilor spi
rituale ale popoarelor nu poate fi 
concepută decit intr-un climat care 
să permită fiecărei națiuni să-și 
dezvolte in mod plenar geniul crea
tor, să-și afirme originalitatea sa, 
sporindu-și propriul patrimoniu al 
culturii naționale și, prin aceasta, 
imbogâțind tezaurul de cultură și ci
vilizație europeană și universală. 
Iar afirmarea națională in domeniul 
vieții spirituale, cit și cooperarea in
ternațională se pot realiza cu succes 
numai asigurindu-se respectul inde
pendenței, suveranității fiecărei na
țiuni, dreptului său de a-și organiza 
viața potrivit aspirațiilor și interese-

tele, la colaborarea între instituțiile 
culturale, in ce privește schimburile 
de ansambluri artistice, traducerile 
de cărți, circulația publicațiilor sau 
la Încurajarea cooperării in dome
niile presei, radioului și televiziunii, 
la facilitarea vizitelor și contactelor 
intre persoane, grupuri de persoane, 
instituții, la sprijinirea dezvoltării 
turismului etc.

în concepția României, reafirmată 
și în cadrul conferinței, cooperarea in1 
aceste domenii trebuie să asigure o 
circulație vie a tot ceea ce gindirea 
popoarelor a creat mai de preț, a tot 
ceea ce prin conținutul de idei și 
realizarea artistică servește înălțării 
morale a omului, educării sale in 
spiritul prieteniei între națiuni, al 
umanismului și păcii.

Astfel, in cadrul lucrărilor din 
subcomisia pentru problemele coope
rării in domeniul educației, delegatul 
român, expunînd poziția de principiu 
a României, s-a referit la necesita
tea de a se adopta măsuri concrete 
menite să favorizeze accesul fiecărui 
popor european la cultura celorlalte

perarea in domeniul cunoașterii lim
bii, istoriei și civilizației fiecăruia 
dintre popoarele europene.

în cursul discuțiilor a fost rele
vată importanța pe care România o 
acordă educării tineretului in spiritul 
înaltelor idealuri de pace, respect 
reciproc și cooperare între popoare 
— ceea ce, dqpă cum se știe, și-a gă
sit expresie in multiplele inițiative 
prezentate de România la O.N.U., Ia 
UNESCO și îrț alte organizații inter
naționale. Pronunțlndu-se ferm pen
tru intensificarea colaborării pe plan 
european pentru realizarea acestor 
deziderate, țara noastră relevă, tot
odată, necesitatea unor acțiuni ferme 
pentru combaterea și repudierea 
ideilor nocive ale militarismului și 
violenței, propagandei de război, a 
concepțiilor șoviniste și rasiste, — de 
natură să exercite o influență profund 
dăunătoare asupra societății, in ge
neral. asupra tineretului, în special, 
asupra cauzei prieteniei și apropierii 
intre popoare.

în ce privește mijloacele concrete 
de cooperare care pot servi acestor

INTILNIRLA REPRLZLNTANȚIIOR PARTIDELOR COMUNISTE 
DIN ȚĂRII! CAPITALISTE AIE EUROPEI

COPENHAGA 18 (Agerpres). — în 
zilele de 16 șl 17 octombrie, la Co
penhaga a avut loc întllnirea re
prezentanților partidelor comuniste 
din țările capitaliste ale Europei.

După cum informează C.C. al

VIZITA In r. d. germană
A DELEGAȚIEI DE PARTID 

Șl GUVERNAMENTALE 
A R. D. VIETNAM

BERLIN 18 (Corespondență dc la 
C. Varvara). — La invitația C.C. al 
P.S.U.G. și a Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, joi a sosit la 
Berlin, intr-o vizită oficială, o dele
gație de partid și guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, primul ministru al 
R. D. Vietnam.

în aceeași zi, delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. Vietnam 
a fost primită de Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

★
în drum spre capitala R. D. Ger

mane, delegația condusă de Fam 
Van Dong a făcut escale la Pekin și 
Moscova.

P.C. din Danemarca, participanții Ia 
intilnire au hotărit să convoace, la 
26—28 ianuarie 1974, la Bruxelles, 
Conferința partidelor comuniste din 
aceste țări, cu următoarea ordine de 
zi : „Actuala criză a capitalismului 
In Europa, lupta partidelor comunis
te pentru progres social, democrație, 
independență națională, pace, socia
lism și lupta lor pentru unitatea cla
sei muncitoare și a forțelor demo
cratice". Se prevede ca, în cadrul 
pregătirilor pentru conferință, să 
aibă loc întilniri internaționale ale 
reprezentanților partidelor comuniste 
la Roma, Paris și Dusseldorf. Vor 
fi examinate noile forme ale luptei 
clasei muncitoare din țările capita
liste europene, criza valutară inter
națională șl efectele el asupra situa
ției clasei muncitoare și popoarelor 
din aceste țări, probleme privind si
tuația muncitorilor imigranți.

Protocol comercial 
româno-albanez

TIRANA 18 (Agerpres). — La Ti
rana a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de mărfuri pe anul 
1974 între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Albania. 
Protocolul prevede o creștere impor
tantă a schimburilor față de anul 
1973, precum și o diversificare spo
rită a acestor schimburi.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior, iar din 
partea albaneză — de Kico Ngjela, 
ministrul comerțului. La semnare a 
fost prezent Ion Stoian, ambasadorul 
României la Tirana.

Nicolae M. Nicolae a fost primit 
de Xhafer Spahiu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Alba
nia. cu care a discutat probleme pri
vind dezvoltarea în continuare a re
lațiilor economice Intre cele două 
țări. La întrevedere au participat 
ambasadorul român, precum și mi
nistrul albanez al comerțului.

1

Cu prilejul Zilei Forțelor
Armate ale României 4

BUDAPESTA 18 (Corespondență 
de la A. Pop). Cu prilejul Zilei Ar
matei Republicii' Socialiste România, 
colonelul Ion Pușcaș, atașatul mili
tar și aero al țării noaătre la Buda
pesta, a depus coroane de flori la 
mormintele eroilor români care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea Unga
riei de sub jugul fascist din localită
țile Litke, Megyaszo și Csobaj.

La solemnitate au participat repre
zentanți ai organelor locale de par-

tid și de stat, ai Uniunii Tineretului 
Comunist și pionierilor.

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — în 
capitala Suediei a avut loc o gală de 
filme, organizată de atașatul militar 
aero și naval român la Stockholm, 
căpitanul de rangul întîi, Costică 
Barac. Printre participanți se aflau 
reprezentanți din conducerea armatei 
suedeze, atașați militari și membri 
ai corpului diplomatic.

agențiile de presă transmit:
Lucrările celui de-al 

Vni-lea Congres Sindical 
Mondial de 13 So£ia s-au desfă
șurat, în cea de-a patra zi, pe co
misii. Membrii delegației Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
au participat activ la lucrările tutu
ror comisiilor. De asemenea, delega
ția română a avut, in aceste zile, 
convorbiri cu delegații ale centrale
lor sindicale prezente Ia congres.

Primul ministru al Cana- 
(Jgîz Pierre Elliott Trudeau,
încheiat vizita oficială efectuată în 
R.P. Chineză, plecînd, joi, spre patrie 
— anunță agenția China Nouă;

Delegația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție,«»««« 

Aldea Militaru, președintele Consi-

liului U.N.C.A.P., a avut joi la Buda
pesta convorbiri cu Dimeny Imre, 
ministrul agriculturii și industriei a- 
limentare, și cu Szabo Istvan, pre
ședintele Consiliului Cooperativelor 
Agricole de Producție din R. P. 
Ungară.

și-a

Repatrierea prizonierilor 
pakistanezi.Mia a predat aul°- 
rităților din Pakistan un nou lot de 
prizonieri de război totalizînd 840 
de persoane.

'.Convorbiri»polono—vest- 
germane. ,°1 a sosit 13 Varso»i». 
într-o vizită oficială, Walter Scheel, 
ministrul vest-german al afacerilor 
externe. Scheel a menționat că, in 
cursul convorbirilor pe care le va 
avea cu reprezentanți ai R.P. Polone, 
vor fl abordate probleme ale colabo
rării bilaterale. în aceeași zi, au 
început convorbirile oficiale dintre 
miniștrii de externe ai celor două 
țări.

0 delegație a Uniunii zia
riștilor din România, “ndus* 
d.e Szilagyi Dezideriu, redactor-șef 
al ziarului Eldre, a făcut o vizită de 
schimb de experiență în Cuba. Dele
gația a vizitat obiective social-eco- 
nomice din provincia Havana și din 
Insula Pinilor și a avut convorbiri 
cu cadre de conducere din diverse 
sectoare de activitate.

Preluarea unei firme 
străine în Peru, ’"‘«prin- 
dereâ. națională peruană pentru hi
drocarburi — Petroperu — a anunțat 
achiziționarea'bunurilor de care dis
pune în Peru firma petrolieră cu ca
pital nord-american „Ganso Azul" — 
informează agenția Prensa Latina,

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

GENEVA 18 (Corespondentă de la
C. Viad). - - - - ...........
pentru £____
Europa s-au < 
zilei de joi. în ----- —..... .........
de coordonare și in organele subsi-

. — Lucrările Conferinței 
securitate si cooperare -in 

desfășurat, in cursul 
i cadrul Comitetului

lucru. întruniți în 
în Comitetul de

ședință 
coordo- 

parti- 
pro-

țeluri, delegația noastră s-a pronun
țat pentru forme și metode pe care 
însăși practica țării noastre le-a în
vederat ca utile și eficiente: acorduri 
culturale interguvernamentale și în
țelegeri directe între instituții de 
învățămînt superior, schimburi de 
studenți și cadre didactice, deschide
rea de lectorate de limbă și civiliza
ție etc.

Și in ceea ce privește problema 
informației, țara noastră pornește de 
la considerentul că intensificarea 
schimburilor în acest domeniu re
prezintă o necesitate, obiectivul ur
mărit fiind acela de a servi mai buna 
cunoaștere a experienței tuturor po
poarelor, sporirea încrederii între ele, 
promovarea aspirațiilor lor de secu
ritate, progres și pace. Adeptă a ce
lui mai larg schimb de informații in 
respectul deplin al suveranității na
ționale și al cerințelor bunelor rela
ții intre state, țara noastră a preconi
zat, în subcomisia pentru informații, 
adoptarea de măsuri în vederea în
cheierii unor acorduri și înțelegeri 
între instituții și organizații guverna
mentale și neguvernamentale, pen
tru forme variate de cooperare în do
meniul mijloacelor de informare.

în cursul lucrărilor, o serie de 
delegații au relevat, pe drept cuvint, 
necesitatea renunțării la folosirea 
mijloacelor de informare în masă in 
scopul propagării unor concepții și 
idei retrograde, de natură să ducă la 
poluarea morală și spirituală a opi
niei publice, la ură și învrăjbirea in
tre popoare. Insistența unor delegații 
occidentale, în cadrul subcomisiilor 
respective, asupra „libertății depline*'  
a oricăror informații și idei — ceea 
ce ar da „pașaport de circulație**  por
nografiei, producțiilor obscurantiste 
fasciste — apare cu atît mai de neîn
țeles, cu cît chiar în aceste țări există 
un puternic curent împotriva libertă
ții de circulație a ideilor antiuma- 
niste, împotriva manifestărilor care 
favorizează degradarea morală a ti
neretului.

Este de la sine înțeles că propune
rile prezentate, intervențiile diver
selor delegații pot fi apreciate nu
mai prin confruntarea lor cu țelu
rile majore ale conferinței, criteriul 
suprem fiind, desigur, contribuția 
efectivă la consolidarea păcii și des
tinderii in Europa, la apropierea 
între popoare și creșterea Înțelegerii, 
la afirmarea ideilor de colaborare și 
progres.

diare de 
periodică 
nare, reprezentanții statelor 
cipante au soluționat unele __
bleme legate de desfășurarea în con
tinuare a activităților conferinței, 
în cursul discuțiilor. particiDantii au 

jfăcut un schimb preliminar de ve- 
’deri s asupra celui de-al patrulea 
punct al ordinii de zi privind ur
mările instituționale ale conferinței 
pe baza unui document de lucru de
pus de delegația Cehoslovaciei;

S-a stabilit ca următoarea reuniu
ne a comitetului să aibă loc la 14 
noiembrie, cînd urinează a fi elabo
rat programul de lucru al' conferin
ței pe ultima lună a acesteia.

„ZIUA ROMÂNIEI” 
LA TLRGUL DIN TEXAS

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
La Tirgul internațional de mos
tre al statului Texas, deschis la 
Dallas, unde țara noastră este 
prezentă cu un stand in care 
11 întreprinderi de comerț ex
terior expun o gamă variată 
de produse ale industriilor ușoa
ră și alimentară, s-a organizat, 
la 17 octombrie, „Ziua Româ
niei". Au participat reprezen
tanți ai departamentelor co
merțului și agriculturii, ai ca
merelor de comerț, membri ai 
conducerii tirgului, industriași, 
oameni de afaceri, ziariști. Cu 
acest prilej, ambasadorul Româ
niei în S.U.A. a expus direc
țiile esențiale ale politicii econo
mice externe a țării noastre, 
participarea activă a României 
la circuitul mondial de valori 
materiale, eforturile sale pen
tru lărgirea cooperării cu toate 
statele lumii ~

D. ȚINU

Decernarea
premiilor Nobel. 

pentru științe econo
mice și literatură

STOCKHOLM 18 (Agerpres).
Academia suedeză de știință 

a anunțat joi atribuirea premiu
lui Nobel pentru științe econo
mice profesorului W. Leontief 
de la Universitatea ” J 
(S.U.A.), „pentru _____
„INPUT — OUTPUT" și aplica
rea sa in probleme economice 
importante". Metoda furnizează 
instrumentele unei analize sis
tematice a tranzacțiilor intra- 
industriale complicate ale eco
nomiei.

Premiul Nobel pentru litera
tură pe anul 1973 a fost decer
nat scriitorului australian Pa
trick White.

Harvard 
metoda

La Berna s_a întrunit comi
sia consultativă însărcinată cu stu
dierea problemei relațiilor dintre 
Elveția și OÎN.U., in perspectiva ade
rării țării la organizația mondială. 
Comisia, alcătuită din reprezentanții 
diferitelor formațiuni politice elve
țiene, are misiunea de a studia as
pectele juridice și politice ale even
tualei primiri în O.N.U,, în confor
mitate cu statutul de neutralitate al 
Eivetiăi.

La Karachi s-a deschis 
expoziția economică indus
trială a României,ln 
reia 18 firme de comerț exterior ex
pun produse din principalele ramuri 
industriale ale țării : mașini și uti
laje, aparataj electronic și electroteh
nic, produse metalurgice, chimice și 
petroliere.

Emiratul Abu Dhabi • •- 
nunțat sistarea exporturilor de țiței 
către S.U.A., care formau 12 la sută 
din producția sa zilnică de 1 500 000 
barili — informează agenția Reuter.

0 sesiune extraordinară 
a cabinetului belgian “ a™‘ 
loc la Bruxelles, ca urmare a diver
gențelor dintre membrii coaliției gu
vernamentale asupra unor probleme 
de politică internă.

foștilor proprietari străini
SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager

pres). — Politica economică a jun
tei militare se repercutează negativ 
asupra nivelului de viață al mase
lor largi populare — apreciază a- 
genția Prensa Latina. După hotfirî- 
rea de a Înlocui prețurile fixe'— sta
bilite de guvernul de Unitate Popu
lară — prin „prețuri libere", auto
ritățile militare au anunțat că 400 de

firme și Întreprinderi nord-america- 
ne, naționalizate de guvernul pre
ședintelui AJlende, vor fl restituite 
foștilor proprietari.

Pe de altă parte, agențiile inter
naționale de presă, citînd declarații
le unor martori oculari, relevă că 
adopții Unității Populare continuă să 
fie ținta acțiunilor represive ale jun
tei militare.
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