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CUVlNTAREA

TOVARĂȘULUI 

NICOLAE

CEA UȘESCU
/ff Consfătuirea cu activul de partid șide stat 

din centralele industriale și întreprinderi
Dragi tovarăși,
Consfătuirea cu activul de partid 

și de stat, la c^re participă cadrele 
de conducere din centralele indus
triale, este consacrată dezbaterii 
rezultatelor obținute pină acum in 
activitatea centralelor industriale, 
analizării lipsurilor și neajunsuri
lor acestora. Este necesar să tra
gem învățăminte atit din ceea ce 
s-a realizat bun, cit și din ceea ce 
este negativ. în vederea perfecțio
nării în continuare a muncii aces
tor organisme, îmbunătățirii între
gii activități de conducere a uni
tăților industriale, realizării în 
cele mal bune condiții a marilor 
sarcini ce stau în fața industriei 
noastre socialiste.

Consfătuirea coincide cu împli
nirea a 5 ani de la începerea or
ganizării centralelor industriale. 
Putem vorbi deci de o experiență 
de-circa cinci ani a acestei forme 
organizatorice. După cum știți, s-a 
pornit de la necesitatea unei mai 
bune concentrări a industriei noas
tre socialiste, a unei mai bune 
profilări, specializări și cooperări 
in producția industrială. Aceasta a 
apărut ca rezultat al dezvoltării 
industriei noastre socialiste în ritm 
intens. Practica a demonstrat și în 
țara noastră justețea măsurilor de 
concentrare și organizare pe bază 
modernă a activității industriei. De 
altfel, concentrarea producției în 
unități mari este un proces gene
ral, produs în mod firesc de pro
gresul industriei, de creșterea for
țelor de producție, de dezvoltarea 
științei și a noilor tehnologii. Toa
te acestea au impus pretutindeni 
concentrarea producției industriei.

în cadrul discuțiilor din aceste 
două zile s-au evidențiat rezulta
tele obținute ; s-au arătat o serie 
de laturi pozitive ale conducerii 
centralelor și întreprinderilor, ale 
activității organelor de partid, a 
organelor colective de conducere a 
unităților economice, a consiliilor 
si comitetelor oamenilor muncii. 
Fără îndoială că bilanțul îndepli
nirii sarcinilor este bun. Pină la 
urmă orice formă organizatorică 
trebuie să se confirme în felul în 
care se îndeplinesc sarcinile de 
dezvoltare a economiei naționale, 
se înfăptuiește programul trasat de 
Congresul partidului, de conferin

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușrscu, marți a avut loc ședin
ța de închidere a Consfătuirii cu 
activul de partid și de stat din 
centralele industriale și întreprin
deri, organizată din inițiativa se
cretarului general al partidului.

Cel peste 3 000 de participând la 
lucrări au salutat cu deosebit en
tuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 

țele naționale, de plenarele Comi
tetului nostru Central.

în condițiile activității centrale
lor, planul cincinal 1971—1975 se 
realizează cu succes. După cum se 
știe, în 3 ani avem o depășire a 
producției industriale cu circa 30 
dffTniliarde și un ritm de creștere 
de aproape 13 la sută față de 11.3 
cît era planificat S-au realizat 
sarcinile de creștere a productivi
tății muncii, precum și alți indi
catori importanți ai dezvoltării 
economiei noastre.

In primele 6 luni ale acestui an 
producția industrială a crescut in
tr-un ritm de circa 15 la sută, vo
lumul investițiilor cu peste 20 la 
sută, iar volumul comerțului exte
rior cu peste 37 la sută, ceea ce 
demonstrează intensa activitate or
ganizatorică și tphnică desfășurată 
de centrale, de întreprinderi, de co
lectivele de oameni ai muncii pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce le re
vin.

Pornind de Ia aceste realizări în 
îndeplinirea planului, putem apre
cia că activitatea centralelor, a în
treprinderilor, a tuturor oamenilor 
muncii este bună. Aș dori de aceea 
ca, la această consfătuire, să adre
sez cele mai calde felicitări con
ducerilor centralelor și întreprin
derilor, tuturor oamenilor muncii 
din industria noastră socialistă și 
să le urez noi succese în activita
tea viitoare. (Aplauze puternice).

în acești ani s-au realizat și sar
cinile de creștere a venitului na
țional și, pe această bază, s-au în
deplinit prevederile de ridicare 
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor mun
cii. Veniturile reale ale. întregii 
populații au fost în 1973 cu 29 la 
sută mai mari decît în 1970, iar 
pe locuitor cu aproape 24 la 
sută. Pe baza măsurilor luate de 
plenara Comitetului Central de la 
sfirșitul anului trecut, privind spo
rirea substanțială a retribuției oa
menilor muncii, precum și a mă
surilor de creștere a veniturilor 
cooperatorilor, se poate aprecia că 
veniturile totale ale populației pe 
cincinal vor depăși nivelurile avute 
în vedere la întocmirea planului. 
Este, desigur, rezultatul realizării 
într-un ritm mai rapid a planului 
de dezvoltare a industriei noastre

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat. Minute in șir se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.".

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Maxim 
Berghianu, Elena Ceaușescu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache. Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 

socialiste; aceasta permite aloca
rea unei părți mai mari din venitul 
național pentru fondul de consum, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii.

După cum se cunoaște, de la 1 
august acest an, deci peste o lună, 
va începe majorarea retribuției la 
o serie de categorii, pornindu-se cu 
industria textilă și industria con
structoare de mașini. Tot de la 1 
august vor beneficia de sporirea 
retribuției învățătorii și ofițerii 
Forțelor Armate și din Ministerul 
de Interne, urmînd ca în urmă
toarele luni să continue majorarea 
retribuției și la alte categorii, 
în conformitate cu programul 
stabilit. In acest fel se asigu
ră înfăptuirea prevederilor ple
narei Comitetului Central de la 
sfirșitul anului trecut privind ma
jorarea mai substanțială a venitu
rilor mici. Prin majorările pe care 
le acordăm în acest an, veniturile 
muncitorilor din textile vor crește 
cu aproape 300 de lei. Aceasta re
prezintă o depășire foarte impor
tantă a ceea ce am avut în vedere 
la întocmirea planului cincinal.

Vom acționa în așa fel încît rea
lizarea majorării retribuției tutu
ror categoriilor de oameni ai mun
cii să ducă la o creștere mai sub
stanțială a veniturilor reale ; se 
apreciază că acestea vor crește, în 
loc de 20 la sută, cu 22-23 la sută 
pină in 1975 — luînd în conside-’ 
rație și majorările de prețuri care 
au avut loc. Putem spune deci că 
se vor realiza în bune condiții 
prevederile Congresului al X-lea, 
ale Conferinței Naționale privind 
ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual, înfăptuind nea
bătut țelul fundamental al politi
cii partidului, al societății noastre 
socialiste — asigurarea bunăstă
rii șî fericirii oamenilor muncii. 
(Anlauze puternice).

Dacă rezultatele generale obți
nute pînă acum în industria so
cialistă, în întreaga economie sînt 
bune, nu putem trece cu vederea 
unele greșeli, lipsuri și greutăți 
care s-au manifestat și — din pă
cate — se mai manifestă în acti
vitatea noastră.

Aici se află cadrele de bază din 
industria noastră socialistă, cei 
care au rolul principal în organi

Fazekas. Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu. Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică. Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea. Mihai 
Gere, Magdalena Filipaș. Ion Io- 
nită, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Stefan Andrei, Gheorghe Oprea.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, conducători 

zarea și conducerea activității in
dustriale. Toți sînt activiști de 
partid și de stat, cadre de partid 
trimise să conducă diferite sectoa
re de activitate. Dorim de aceea 
să discutăm lucrurile deschis — în 
spiritul și în concepția partidului 
nostru. Pornim de la faptul că nu
mai printr-o analiză temeinică a 
activității, numai trăgînd învă
țăminte corespunzătoare atît din 
ceea ce este bun, cît și din ceea 
ce este negativ putem găsi căile 
pentru lichidarea lipsurilor și în
lăturarea greșelilor, pentru desfă
șurarea in condiții cît mai bune 
a întregii activități. Or, trebuie să 
arătăm câ în organizarea și acti
vitatea centralelor s-a comis un 
șir de greșeli, s-au manifestat 
lipsuri. Aceasta a necesitat luarea 
pe parcurs a unor măsuri de îm
bunătățire a activității, de organi
zare mai corespunzătoare a 
muncii.

Desigur, s-a avut în vedere că 
începem o experiență și că, pe 
parcurs, trebuie să aducem corec
turi impuse de viață. Dacă inițial 
au funcționat 207 centrale indus
triale, după o anumită perioadă 
am trecut la o restructurare a lor, 
la o mai bună așezare și concen
trare pe ramuri și subramuri, a- 
jungind la 102 centrale, dintre 
care 58 în industria republicană. 
După rezultatele de pînă acum, se 
pare că această organizare este 
mai corespunzătoare, permițînd o 
mai bună cuprindere și îndrumare 
unitară a întregii activități indus
triale.

S-a manifestat tendința măririi 
exagerate a aparatului tehnico-ad- 
ministrativ, deplasîndu-se în cen
trale lucrători atit din ministere, 
cît și din întreprinderi. S-a ajuns 
la un moment dat în centrale la 
un aparat de peste 34 000 de oa
meni. în urma măsurilor luate cu 
mai bine de un an în urmă, acest 
aparat a fost redus la circa 15 000 
persoane, stabilindu-se și o serie 
de criterii, pe ramuri de activita
te, care să împiedice creșterea e- 
xagerată a acestui personal. S-a 
pus un accent deosebit pe depla
sarea principalelor forțe în între-

(ContinuareJn pag. a Il-a) 

de organizații de masă și obștești, 
președinții comisiilor permanente 
pe probleme economice ale Marii 
Adunări Naționale, cadre de bază 
din ministere economice, din cen
trale și întreprinderi, din dome
niul proiectării si cercetării, din 
invătămint, activiști de partid și 
de stat 
(Continuare în pag. a Il-a)

lliziia președintelui ales
al Columbiei, Alfonso

Lopez Michelsen, s-a inchelat
Convorbirile, întrevederile cu președintele Nicolae Ceaușescu au pus puternic 
in evidență dorința comună de a deschide relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-columbicne noi șl rodnice orizonturi, în interesul reciproc, al cauzei 

păcii și înțelegerii internaționale

Aspecte de la plecarea de pe aeroportul Otopenl.

PLECAREA DIN CAPITALA
Marți, 2 iulie, s-a încheiat vizita 

pe care a intreprins-o in țara noastră 
președintele ales al Republicii Co
lumbia, dr. Alfonso Lâpez Michelsen, 
împreună cu doamna Cecilia Cabal
lero de Lopez, la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

înaintea plecării înalților oaspeți 
columbienl, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena

Industria județului Cluj 
și-a realizat angajamentul 
anual la producția globală

CLUJ (Corespondentul „Scîn- 
teii" Alexandru Mureșan). — 
Oamenii muncii din industria 
județului Cluj au înscris in bi
lanțul realizărilor din acest an 
un succes de prestigiu : înde
plinirea angajamentelor la pro
ducția globală industrială asu
mate in întrecerea socialistă pe 
1974, întrecere care se desfășiară 
in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei 
și a Congresului al XI-lea al 
partidului. O contribuție de 
seamă la obținerea acestui suc
ces care se materializează in 
importante cantități de produse 
peste plan — minereu de fler, 
laminate din oțel, conductori 
electrici izolați, izolatori electro- 
ceramici, armături din fontă, 
ciment, medicamente ș.a. — 
și-au adus colectivele întreprin
derilor „Industria sirmei" din 
Cimpia Turzii, „Electrocera- 
mica“-Turda, ca șl cele de la 
Întreprinderea mecanică de ma
terial rulant „16 Februarie", în
treprinderea „Armătura", Între
prinderea de ceramică fină 
pentru construcții, combinatul 
minier, combinatul de piele și 
încălțăminte „Clujeana".

Ceaușescu au sosit la reședința re
zervată președintelui Alfonso Lopez 
Michelsen și doamnei Cecilia Cabal
lero de Lopez, de unde, împreună, 
s-au îndreptat spre aeroport.

Solii poporului columbian sint 
conduși, de asemenea, de Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui, cu soția, Maria Mănescu, Miron 
Constantinescu, președintele Marii 
Adunări Naționale, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, pre

LA ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ fi PREȘEDINTELUI AnGEN'T!NEI,
JUAN DOMINGO PERON

Excelenței Sale
MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON

Președintele națiunii argentinene
BUENOS AIRES

Poporul român_ a luat cunoștință cu profundă tristețe de vestea 
dureroasă a încetării din viață a ilustrului președinte al națiunii 
argentinene, generalul Juan Domingo Peron.

Eminentă personalitate politică, generalul Peron și-a consacrat 
întreaga viață promovării și apărării intereselor națiunii sale, propășirii 
economice și sociale a Argentinei moderne. El a militat activ pentru 
unitatea forțelor patriotice, populare, în lupta pentru dezvoltarea liberă 
și independentă a țării sale, împotriva imperialismului și a dominației 
străine, pentru pace, securitate și -colaborare internațională. Prin moartea 
sa, poporul argentinean pierde pe unul dintre cei mai străluciți fii ai săi

Ca lider al mișcării de înnoire a țării sale și ca președinte al națiunii 
argentinene, generalul Juan Domingo Peron a adus o contribuție 
remarcabilă la dezvoltarea relațiilor de conlucrare și prietenie dintre 
România și Argentina, dintre popoarele celor două țări.

îmi amintesc de convorbirile prietenești, deosebit de fructuoase pe 
care le-am avut cu generalul Peron în România și la Buenos Aire’s și 
îndeosebi de vizita pe care am efectuat-o recent în Argentina, încheiată 
cu semnarea unor documente și convenirea unor înțelegeri ’ de foarte 
mare importanță pentru dezvoltarea raporturilor prietenești de colaborare 
dintre țările și popoarele noastre, contribuție de seamă pentru cauza 
păcii și cooperării între popoare. Figura luminoasă a generalului Peron 
va rămîne înscrisă în cartea de aur a prieteniei româno-argentinene 

întregul popor român, Consiliul de Stat și guvernul român sînt 
alături de mine și de soția mea pentru a exprima poporului prieten 
argentinean, guvernului argentinean și dumneavoastră personal 
sentimentele noastre de profundă compasiune, împreună cu cele mii 
sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

cum și de ambasadorul Columbiei la 
București, Fernando Urdaneta La- 
verde.

Coloana oficială ajunge la aero
portul Otopeni, care in această 
după-amiazâ este Împodobit sărbă
torește. Pe frontispiciul aerogării «e 
află portretele celor doi președinți, 
încadrate de drapelole de stat ale 
României și Columbiei. Pe mari

(Continuare în pag. a V-a)
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prinderi. In producție. în fictlvlta-

(Urmare din pag. 1)

tea d«; cercetare și pnoiectare, acolo
pinâ la urma, sc hotărăște

) producției. Aceasta a făcut
ca in centrale raport'
se» nai ui de execuție <si cel de con-
fucTr? să se schimbe de la 4 la 1,

ce reprezintă.
fără îndoială, o imtmnăt&țire se-

Nu s-ar putea spt
peste tot lucrurile au fost duse
Pînă la capăt. Din păcate, mai

ncâ unele ccntr;ile și domenii
de activitate unde se menține încă
un iaparal tehnico -administrativ
r.dicait. Desigur, unei e sectoare au
condi ții specifice, dar se impune
analii'.area in continuare a situa-
ției fiecâruia și. in mod concret.
de la caz la caz, să se aducă im-
bunătățirile și corecturile cores
punzătoare.

Se mențin încă lipsuri serioase 
în organizarea și conducerea de 
către centrale a activității între
prinderilor. Una din problemele 
principale asupra căreia trebuie 
să ne concentrăm atenția este con
cretizarea precisă a atribuțiilor 
cuferitelor compartimente din cen
trale. asigurindu-se o mai bună 
delimitare a raporturilor centrale
lor cu întreprinderile. în legătură 
cu aceste probleme s-au adus, in 
consfătuire, unele critici, deși mă 
așteptam ca tovarășii să fie ceva 
mai fermi. De fapt insă, aici sint 
tocmai aceia care ar trebui să fie 
criticați, conducătorii centralelor : 
era mai greu ca ei înșiși să-și a- 
ducă critici cu privire la felul in 
cure îndrumă întreprinderile. Prin
cipala problemă care se pune este 
aceea că nu toate centralele au 
reușit să stabilească raporturi bune 
cu întreprinderile, să asigure în
drumarea și conducerea operativă 
a acestora. Din păcate, unele au 
preluat metodele vechi de muncă, 
lucrează cu circulare, cu instruc
țiuni. nu reușesc să asigure K în
drumarea directă și concretă, so
luționarea la fața locului a diferi
telor probleme ce preocupă între
prinderile. Or, atunci cînd am tre
cut la organizarea centralelor, am 
avut în vedere t-ocmai apropierea 
conducerii de unitățile economice 
productive, soluționarea directă — 
nu pe calea hirtiilor. a corespon
denței — a diferitelor probleme ce 
se pun astăzi în industria noastră 
socialistă.

Deși cele mai multe din centrale 
sint organizate pe baza unor în
treprinderi mari — din numărul 
total de 102 centrale. 83 sînt or
ganizate pe asemenea întreprin
deri — nu s-ar putea spune că se 
resimte suficient legătura nici 
chiar cu aceste întreprinderi.

S-a arătat aici — și datele con
firmă aceasta — că situația este 
nesatisfăcătoare mai ales în ce 
privește îndrumarea întreprinde
rilor aflate în alte localități decit 
centrala. Consider necesar să tra
gem din aceasta toate concluziile 
ce se impun, să luăm măsuri fer

me pentru a pune ordine în buna 
funcționare a centralelor. în pre
cizarea atribuțiilor fiecărui com
partiment d n centrală S-au ela
borat. de «altfel, și regulamentele- 
tip care s-au trimis centralelor și 
care au făcut obiectul analizei și 
in cadrul consfătuirii. Ne-am gin-, 
dit ca aceste regulamente-tip să 
fie luate ca proiecte, organizîn- 
du-se activitatea pe baza lor in 
mod experimental timp de un an 
de zile, urmind ca apoi sâ fie de
finitivate. Atrag însă atenția asu
pra obligației centralelor de a-și 
organiza activitatea pe această 
bază. Să nu se considere câ, fiind 
vorba de o experimentare, fiecare 
poate face ce vrea. Desigur, se pot 
face propuneri, sugestii, dar tre
buie așezată hotărit activitatea pe 
această bază.

în altă ordine de idei, doresc să 
atrag atenția asupra faptului că 
încă în multe centrale nu este cu
noscută suficient legislația econo
mică : de aici și neaplicarea cu 
fermitate și consecvență a aces
teia. Este obligatoriu pentru toate 
unitățile economice și sociale, 
pentru conducătorii de unități din 
toate domeniile să așeze întreaga 
activitate pe baza legilor, să apli
ce cu fermitate prevederile legale 
în vigoare.

S-a manifestat. de asemenea, 
tendința care din păcate n-a fost 
contracarată — de a se stabili se
diul centralelor in București. Am 
putea spune că. de fapt, cu cîteva 
mici excepții, centralele funcțio
nează in București. Desigur, o ex
plicație o constituie felul în care 
s-a dezvoltat industria noastră în 
trecut. Astăzi însă această situa
ție nu mai este valabilă : tendința 
amplasării in București nu este cu 
nimic justificată, ținînd seama de 
dezvoltarea industriei pe întreg 
teritoriul țării. Va trebui să urmă
rim ca. în mod treptat, să se adu
că îmbunătățiri în această direc
ție, luînd măsurile ce se cer pen
tru o mai bună conducere, pentru 
auropierea conducerii centralelor 
de unitățile de producție.

Pornind de la concentrarea cen
tralelor în Capitală, trebuie să 
menționez că și în ce privește re
partizarea cadrelor — mă refer 
mai cu seamă la cadrele de spe
cialiști și de conducere — s-a ma
nifestat tendința de a menține un 
număr mare de asemenea cadre 
în București. A avut loc în unele 
întreprinderi și centrale o încăl
care flagrantă a hotăririlor sta
bilite. în decursul unui an de zile, 
zeci de specialiști au fost readuși, 
sub diferite forme, în București, 
iar unele unități au rămas fără 
asistență tehnică corespunzătoare. 
Repartizarea necorespupzătoare a, 
forțelor, concentrarea lor în Bucu
rești este una din lipsurile serioa
se pentru lichidarea căreia trebuie 
să acționăm rapid ; este necesar 
să se ia măsuri pentru redistribui
rea specialiștilor și încadrarea co
respunzătoare a unităților de pro
ducție. în legătură cu aceasta vina 
o poartă conducerile ministerelor, 
ale centralelor, dar nici acele or

gane caro au misiunea dc a urmări 
felul în care se asigură repartiza
rea forțelor pe teritoriu nu au 
controlat ca orientarea stabilită 
privind încadrarea unităților cu 
forțe corespunzătoare să fie reali
zata in bune condiții. Așa se 
explică, de altfel, neajunsurile de 
ordin tehnic care se mai mani
festă într-o seric dc întreprinderi.

M-am referit la cîteva din gre
șelile și lipsurile principale, care 
mi se par mai caracteristice. Mai 
sint insă și altele : unele au fost 
menționate aici, allele s-au discu
tat in alte împrejurări. Se im
pune ca. după consfătuire, să se 
ia măsuri hotărîte pentru a intro
duce mai multă ordine și disci
plină in modul de organizare și 
funcționare, de conducere a activi
tății centralelor. Problemele de 
organizare și conducere au un rol 
esențial in infăotuirea hotăririlor 
generale privind dez.voltarea indus
triei noastre socialiste.

O altă problemă despre care s-a 
vorbit aici este cea a planificării, 
a rolului centralelor în elaborarea 
și înfăptuirea planurilor. Avem în 
această privință o lege și precizări 
clare, cu toate acestea nu s-ar pu
tea spune că nu continuă să se mai 
manifeste lipsuri și neajunsuri. De
sigur. avem multe rezultate bune, 
însăși îndeplinirea planului de
monstrează că, pe ansamblu, el 
este just. Dar există încă lipsuri 
serioase în planificarea folosirii 
capacităților de producție, a spa
țiilor de producție, a utilajelor și 
mașinilor, precum și în planifica
rea aprovizionării tehnico-materia- 
le. Aceasta determină stagnări sau 
salturi în producție, eforturi supli
mentare în anumite zile și dezor
ganizarea activității în altele, 
exercită influențe negative asupra 
realizării planului de către unele 
întreprinderi, asupra calității pro
duselor.

Sint. de asemenea, deficiențe de 
ordin economic-financiar care por
nesc chiar de la întocmirea planu
lui. Unele centrale și întreprinderi 
acordă o atenție slabă problemelor 
de eficiență economică, reducerii 
cheltuielilor materiale, a costurilor 
de producție. Am trecut la orga
nizarea centralelor pentru a asi
gura o mai bună planificare a re
lațiilor dintre întreprinderi, o mai 
bună cooperare. Or, chiar în ca
drul aceleiași centrale, unele uni
tăți nu-și pun de acord intre ele 
planurile de producție, realizarea 
unor subansambluri, piese sau 
părți din produs. O serie de 
centrale nu-și îndeplinesc rolul ce 
le revine în organizarea bunei 
planificări și a corelării raportu
rilor de producție între întreprin
deri.

Este necesar să se ia de îndată 
măsuri hotărîte pentru aplicarea 
prevederilor legii planificării, 
pentru realizarea unei bune plani
ficări a întregii activități econo
mice. S-a trecut la întocmirea pla
nurilor pe ramuri și subramuri, 
obținîndu-se rezultate bune. Pină 
în toamna acestui an, pină în oc

tombrie. trebuie încheiate planu
rile în toate ramurile și subramu- 
rilc economiei naționale, pină la 
produsele fizice, cu tot ceea ce 
concură la realizarea lop Pe aceas
tă bază trebuie stabilite sarcinile 
fiecărei întreprinderi, fiecărei cen
trale, punindu-se dc acord centra
lele din cadrul aceluiași minister 
și. totodată, centralele din diferite 
ministere. Planurile viitoare să nu 
mai cuprindă cifre generale, ci sar
cini pe produse fizice care să aibă 
asigurată întreaga bază tehnico-- 
materială necesară. In cadrul b- 
cestor planuri trebuie să-și găseas
că soluții corespunzătoare și pro
blemele de calitate și eficiență e- 
conomică. Aceasta va permite fie
cărei întreprinderi și fiecărei cen
trale să știe ce are de făcut pe o 
perioadă îndelungată, să-și poată 
concentra atenția asupra îndepli
nirii cantitative și calitative a pla
nului. realizării tuturor sarcinilor 
de eficiență economică.

Trebuie să avem in vedere ca 
fiecare centrală industrială să 
participe direct la întocmirea pla
nurilor de producție în strinsă le
gătură cu ministerul și cu Comi
tetul de Stat al Planificării, așa 
cum prevede Legea. Să evităm 
neajunsurile despre care s-a vor
bit aici, situațiile in care centra
lele nu participă direct la elabo
rarea planurilor, nu stăpinesc în 
întregime planul ce le revine.

Trebuie înțeles că, pînă la urmă, 
de buna organizare și întocmire a 
planului de producție depinde în
deplinirea în cit mai bune condiții 
a sarcinilor prevăzute.
‘ Multe neajunsuri în producție 
derivă din faptul că unele între
prinderi nu livrează la timp dife
ritele produse și subproduse. Cred 
că aproape fiecare din conducăto
rii centralelor care se află aici au 
plîngeri față de altă centrală, care, 
la rindul ei. are plîngeri față de 
primii. Nu este oare mai util ca, 
în loc să se arate unul pe celălalt 
cu degetul, să se așeze conducăto
rii de centrale și să discute intre 
ei problemele pentru a găsi solu
ții ? Situații necorespunzătoare în 
această privință se întîlnesc în ca
drul aceluiași minister — mă 
refer la construcția de ma
șini, industria ușoară, metalurgie, 
materiale de construcții, chimie, 
agricultură și altele. Se așteaptă 
ca cineva din afara centralei sau 
din afara ministerului să soluțio
neze problemele pe care centrale
le și ministerele respective au sar
cina și obligația de a le rezolva.

Am discutat cu mulți directori 
generali și directori de centrale, 
dișcut adesea cu miniștrii și tre
buie să spun că, upeori, constat 
că unii tovarăși nu-și cunosc bine 
propria lor casă, ca să spun așa. 
Nu știu bine ce' se întîmplă* în 
unitățile din ministerul respectiv, 
în centralele sau întreprinderile 
pe care le conduc. In acest caz 
planificarea și conducerea nu pot 
asigura desfășurarea corespunză
toare a activității. Atrag foarte se
rios atenția asupra necesității de 

a se frece la întocmirea planurilor 
de producție de către fiecare cen
trală. de către fiecare întreprinde
re. stabilindu-se la întocmirea pla
nului soluții pentru toate proble
mele. Planul trebuie să dea răs
puns tuturor sarcinilor legate de 
realizarea producției fizice, valo
rice și a eficienței economice 1 Nu
mai așa planul poale fi considerat 
corespunzător ! In acest mod tre
buie să se acționeze pentru pregă
tirea planului pentru 1975, pre
cum și pentru întocmirea planului 
cincinal următor. La baza acestor 
planuri să stea planurile pe pro
duse principale, pe grupe de pro
duse, pe subramuri și ramuri. Pen
tru tractoare, de pildă, trebuie să 
existe un plan care să prevadă 
cite tipuri de tractoare vor rămî- 
ne în producție, ce se va asimila 
sau perfecționa, în cîți ani. Ace
lași lucru e valabil la autocamioa
ne ; trebuie să știm ce tipuri de 
camioane vom produce,’ pe care le 
vom scoate din producție. Plani
ficarea trebuie să ne permită să 
prevedem concret ce vom face cel 
puțin pină în 1980. In producția 
navală avem un asemenea pro
gram : știm ce tipuri de nave flu
viale și maritime vom fabrica, 
știm chiar și numărul bucăților. 
Proiectanții și producătorii știu 
pe ce bază să-și organizeze activi
tatea. știu ce au de fătut ; inclu
siv metalurgia știe ce oțeluri și 
ce tablă trebuie să producă pen
tru nave. Acest lucru trebuie să-l 
facem in toate domeniile. Am dat 
ci leva exemple, dar ele pot fi con
tinuate. în chimie, de asemenea, 
trebuie să știm ce cantitate de în
grășăminte vom produce, pe ce 
tipuri de instalații le vom realiza. 
Trebuie să avem un program pen
tru ingrășăminte, un program pen
tru pesticide, un program pentru 
fire sintetice, pentru mase plasti
ce, pentru cauciuc ș.a.m.d. La fel 
în industria materialelor de con
strucții, în industria ușoară. Vrem 
să știm cită stofă de lină, ce țe
sături din cînepă, din in, sau din 
mătase vom produce, și în ce sor
timente. Astfel, fiecare întreprin
dere, fiecare centrală vor ști ce au 
de făcut pină în 1980, vor putea 
lua măsurile corespunzătoare în 
vederea aprovizionării cu tot ce 
este necesar pentru realizarea 
programului respectiv. Deci, avem 
in vedere să stabilim nu nu
mai ce tipuri vom produce, ci și 
ce materiale trebuie și cine le va 
asigura. Trebuie să știm ce 
vom produce în țară, întocmind 
programele necesare, și ce vom 
importa, stabilind, în funcție .de 
aceasta, contracte de lungă durată 
cu țări socialiste sau cu alte țări 
pentru realizarea unei aprovizio
nări sigure. în acest fel trebuie 
procedat în toate domeniile. în
tocmirea programelor concrete 
este o necesitate pentru desfășura
rea în condiții- cit mai bune a ac
tivității noastre economice viitoare. 
Plecînd de la consfătuire,^ trebuie 
să mai revedem în acest spirit 
planul pe 1975, întocmind, pînă în 
octombrie — așa cum s-a stabilit 
— programe pe grupe de produse, 
pe ramuri și subramuri.

Una din problemele importante 
ale activității economice este cer
cetarea. introducerea în producție 
a rezultatelor cercetării, asimila
rea de noi produse. Avem și în 
această privință rezultate bune. 
Este insă timpul să punem și aici 
mai multă ordine. Avem un nu
măr destul de mare de institute, 
pe care consider că acum nu le 
mai putem numi noi ; chiar cele 
mai noi au 4—5—6 ani de activi
tate, s-au organizat, au căpătat o 
anumită experiență. Trebuie să ne 
mărim exigențele și pretențiile 
față de ele. Mă refer la institutele 
create mai recent. în ultimii 7—8 
ani, mai cu seamă în construcția 
del mașini și alte ramuri moderne, 
unde și cercetarea noastră a por
nit mai tîrziu. Dispunem astăzi de 
suficiente forțe pentru a trece la 
abordarea cu mai mult curaj și 
fermitate a unor probleme com
plexe, de mai mare amploare, ce
rute de valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor. 
Trebuie realizate într-un timp mai 
scurt o serie de materiale sintetice 
necesare economiei naționale. 
Avem o anumită experiență și 
anumite rezultate ; din păcate, 
chiar acolo unde am creat ceva, 
producem doar 30 la sută sau 50 
la sută din necesar, iar restul im
portăm, deși producția noastră s-a 
dovedit bună. Dacă necesitatea ar 
fi satisfăcută în întregime, am 
ușura mult sarcinile economiei na
ționale. Această situație e vala
bilă îndeosebi în sectorul metalur
gic, unde am în vedere o serie de 
oțeluri speciale, laminate, țevi, 
ș.a.m.d., precum și în chimie, unde 
o serie de substanțe pe care le-am 
realizat in țară nu asigură acope
rirea necesităților. Acolo unde am 
rezolvat problemele de producție 
trebuie să facem eforturi pentru 
a realiza cantitățile cerute de eco
nomia națională. Trebuie să pro
ducem rapid noi oțeluri speciale, 
pentru care avem acum capaci

tatea tehnică. Chimia trebuie sâ 
asigure, de asemenea, o serie de 
produse noi, pentru a nu mai apela 
la import. De asemenea, se im
pune să acționăm pentru coopera
rea cu alte țâri, pe baza produse
lor noastre, ușurînd sarcinile fi
nanciare ale economiei naționale, 
dezvoltînd la nivelul cerințelor 
moderne Întreaga noastră indus
trie.

Iată de ce problema activității 
de cercetare, a introducerii in 
producție a rezultatelor cercetării, 
a realizării la nivelul calitativ 
înalt a produselor trebuie pusă 
cu toată răspunderea în toate sec
toarele economiei. Centralele și 
întreprinderile noastre trebuie sâ 
considere aceasta ca una din sar
cinile dc bază ale activității lor. 
Pînă la urmă, toate produsele se 
realizează în întreprinderi. Cum 
este posibil ca același produs. în 
aceeași întreprindere. într-o lună 
să aibă o calitate foarte bună, iar 
în alta o calitate proastă ? Ce se 
întîmplă ? E vorba de aceeași în
treprindere. de aceeași materie 
primă, de aceiași oameni. Iată o 
problemă pe care trebuie să o ana
lizăm cu toată seriozitatea, găsind 
cit mai grabnic soluțiile corespun
zătoare.

M-am referit la metalurgie și 
chimie pentru că acestea sînt mi
nisterele de care depinde soluțio
narea unor probleme de mare im
portanță pentru întreaga econo
mie. Dar găsim aceeași situație șl 
în industria materialelor de con
strucții și în alte domenii.

Trebuie să examinăm, de aseme
nea, atent problemele legate de 
asimilarea și introducerea în pro
ducție a utilajelor și mașinilor noi. 
Este de înțeles că industria noas
tră nu poate fi competitivă dacă 
nu ține pasul cu dezvoltarea teh
nicii pe plan internațional. In acest 
sens avem rezultate bune, dar mai 
avem și lipsuri. In condițiile pro
ducției moderne nu putem face 
cercetare și nu putem realiza pro
totipuri în fiecare întreprindere 1 
Astăzi cercetarea costă atît de 
scump, îneît nimeni — nici chiar 
țări mari — nu-și.permite să re
zolve concomitent, în mai multe 
locuri, aceeași problemă. Ar fi cu 
totul greșit dacă am accepta ideea 
ca fiecare întreprindere să aibă 
dreptul de a proiecta și introduce 
în producție ce vrea. Una este să 
impulsionăm introducerea tehnicii 
și asimilarea produselor moderne, 
și alta organizarea temeinică a 
cercetării, stabilirea proceselor de 
asimilare, controlul pentru o cali
tate și un nivel tehnic cît mai 
înalte. Vreau să fiu bine înțeles : 
problema modernizării producției 
trebuie să constituie preocuparea 
fiecărui conducător din economia 
noastră, corespunzător, desigur, cu 
atribuțiile, cu sarcinile ce-i re
vin. Ridicarea calității producției, 
elaborarea de noi tehnologii este 
o sarcină permanentă a fiecărui 
conducător din economie ! De 
altfel, în organizarea centralelor, 
a întreprinderilor există compar
timente create tocmai în acest 
scop. De aceasta trebuie să se 
ocupe chiar directorul general 
al centralei, secretarul de partid, 
precum și celelalte cadre de 
bază. Dacă directorul general nu 
are în preocuparea lui nivelul 
tehnic al producției, înseamnă că 
nu-și îndeplinește una din îndato
ririle lui principale. Atribuții e- 
sențiale are în această privință 
consiliul de conducere. El este or
ganul care trebuie să hotărască 
asupra întregii orientări a activi
tății, el poartă răspunderea direc
tă pentru ridicarea nivelului teh
nic, pentru introducerea rapidă în 
producție a rezultatelor cercetării, 
pentru asimilarea produselor noi ! 
Aceste probleme nu trebuie în
scrise în plan printr-o formulare 
generală : „asimilarea de produse 
noi“ și printr-un procent. In plan, 
cercetarea și asimilarea, proble
mele progresului tehnic trebuie 
să-și găsească un răspuns precis, 
arăt-îndu-se concret ceea ce ur
mează să se realizeze în cursul 
planului cincinal și al fiecărui an.

Doresc să mă opresc asupra 
pregătirii cadrelor, a forței de 
muncă în general. Ritmul intens 
de dezvoltare a economiei noastre, 
atragerea în fiecare an în proce
sul industrial a unui număr mare 
de oameni de la sate pun sarcini 
deosebite în legătură cu pregăti
rea cadrelor de muncitori califi
cați, de maiștri, de tehnicieni, de 
ingineri, a cadrelor de conducere 
în general. Avem rezultate bune. 
Tot ceea ce realizăm este rodul 
muncii colectivelor noastre, al 
muncitorilor și specialiștilor cali
ficați în anii orinduirii socialiste. 
Fiecare colectiv — cu minusurile 
și plusurile lui — a asigurat și a- 
sigură înfăptuirea planurilor de 
dezvoltare în ritm înalt a econo
miei ‘naționale ! Totuși, cu toate 
rezultatele obținute, în problema 
calificării cadrelor mai sînt încă 
serioase neajunsuri. S-au obținut 
rezultate bune acolo unde s-a tre
cut din timp la pregătirea munci
torilor calificați pentru noile în

treprinderi in cadrul întreprinde
rilor vechi. Astăzi, practic. în a- 
proape orice domeniu, putem asi
gura pregătirea muncitorilor în 
vechile întreprinderi. In condițiile 
cînd se procedează astfel, rezulta
tele sint bune de la început, în
treprinderile noi intră în produc
ție rapid la parametrii înalți. Sînt 
însă și întreprinderi unde condu
cerile, ministerele parcă nu înțe
leg că producția q realizează oa
menii. Asemenea conducători a- 
leargă doar cu două luni înainte 
de începerea producției să anga
jeze oameni, să găsească cadre. 
Astfel se produce fluctuația, fuga 
de la o întreprindere la alta, care 
duce la dezorganizarea producției. 
De obicei, în asemenea cazuri nu 
se angajează lucrătorii cei mai 
buni, ci aceia care sînt obiș- 
nuiți să fugă de colo pînă 
colo. Aceasta are repercusiuni ne
gative asupra activității întreprin
derilor noi și dăunează și între
prinderilor vechi. Iată de ce este 
necesar ca în acest domeniu să in
troducem, cu mai multă fermitate, 
ordine. Baza este cunoașterea pla
nului de dezvoltare. Cunoaștem, ca 
orientare, ce avem de făcut pînă 
în 1985—1990 și putem ca atare 
acționa pentru pregătirea cadrelor 
de care avem nevoie — specia
liști cu studii superioare și medii, 
maiștri, muncitori calificați- Lip
suri mai mari sînt de muncitori 
calificați și de maiștri. In legătură 
cu aceasta consider că atit minis
terele economice, cît și Ministerul 
Invățămîntului și Ministerul Mun
cii nu îșl îndeplinesc cum trebuie 
rolul ce le revine. Se pare că nici 
răspunderile nu sînt destul de bine 
precizate și din această cauză fie
care arată spre celălalt. Trebuie 
înțeles că fiecare centrală, fiecare 
minister poartă, în ramura, în do
meniul său, răspunderea directă 
pentru pregătirea cadrelor ! Rog să 
se înțeleagă că problemei forței 
de muncă, pregătirii cadrelor tre
buie să i se acorde mai multă a- 
tenție. Trebuie să ne gîndim și la 
măsuri mai serioase pentru a pune 
capăt fluctuației, pentru a întări 
disciplina și ordinea în întreprin
deri.

DeSîgur, se cer rezolvate și o se
rie de probleme de ordin social, 
mai cu seamă problema locuințe
lor pentru tineret. Ne-am propus ca 
anul viitor să asigurăm în între
gime necesarul de cămine, pentru 
a rezolva radical această pro
blemă.

Legat de întreaga activitate con
sacrată pregătirii forței de muncă 
și asigurării stabilității ei se pune 
și problema respectării riguroase a 
organizării formațiilor de lucru. In 
unele întreprinderi nu se respectă 
organizarea producției și nu se a- 
sigură încadrarea tuturor schimbu
rilor, mai ales ă schimburilor II 
și III, cu șefi de echipă, maiștri, 
ingineri, în conformitate cu cerin
țele producției. Atrag foarte serios 
atenția conducerilor de centrale, 
ministerelor asupra răspunderii lor 
de a asigura organizarea formații
lor de lucru pentru fiecare schimb, 
în conformitate cu cerințele teh
nice. Ele răspund, de asemenea, de 
luarea măsurilor pentru pregătirea 
continuă și reciclarea cadrelor în 
conformitate cu legile și hotărîriie 
pe care le avem. Trebuie înțeles că 
hotărîtor pentru îndeplinirea între
gului nostru program de dezvol
tare economico-socială — atît în 
cincinalul acesta cît și în cel viitor 
— este soluționarea problemei pre
gătirii cadrelor, asigurarea forței 
de muncă calificată pentru toate 
domeniile de activitate. Legat de 
aceasta, doresc sâ atrag atenția șl 
asupra problemei productivității 
muncii. Unele centrale nu realizea
ză sarcinile de creștere a produc
tivității muncii. Aceasta se întîmplă 
pentru că se menține un surplus de 
forță de muncă, îndeosebi necalifi
cată, și pentru că se acționează cu 
multă încetineală în vederea in
troducerii tehnologiilor moderne, 
mecanizării și automatizării proce
selor de producție. Realizarea sar
cinilor de creștere a productivită
ții muncii atît în cincinalul actual, 
cit și în cel următor se poate asi
gura numai pe baza bunei organi
zări a muncii, ridicării nivelului 
de pregătire tehnică a tuturor oa
menilor muncii, introducerii rapi
de a automatizării și mecanizării 
proceselor de producție.

S-a vorbit aici de problema in
vestițiilor. Realizăm într-adevăr 
un volum mare de investiții. In 
acest an rezultatele pe 6 luni sint 
în general satisfăcătoare, dar mai 
sînt încă serioase rămîneri In ur
mă. Există lipsuri în pregătirea 
investițiilor — de fapt, greutățile 
de aici încep. Sînt ministere care 
nu știu încă cu ce instalații vor 
lucra în 1975. Tovarășii respectivi 
cred probabil în minuni, închipu- 
indu-și că e posibil să se găsească 
în decembrie 1974 mașina pe care 
se va lucra în ianuarie 1975. E- 
xistă și tendința de a se fugi me
reu după alte și alte mașini, de a 
nu se porni de la ceea ce avem în 
țară la un moment dat, de la ceea
(Continuare in pag. a IlI-a)

(Urmare din pag. I)

Lucrările consfătuirii F-au des
fășurat timp de două zile in .șe
dințe plenare și pe secții de spe
cialitate, in cadrul cărora au luat 
cuvintul 130 de participant! — mi- 
riștn, directori de centrale indus
triale șl Întreprinderi, secretari ai 
comitetelor județene de partid, se
cretari ai comitetelor de partid, 
președinți de sindicate și secretari 
ai comitetelor U.T-C. din mari u- 
nități economice, muncitori, maiștri, 
specialiști și alte cadre de baza

- ------------------------------------- ------------  

din activul de partid și de stat, 
membri ai consiliilor și comitetelor 
oamenilor muncii.

In spiritul concluziilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu in 
cuvintarea sa la Consfătuirea acti
vului d? partid și de stat din mi
nistere și instituții centrale, a ho
tăririlor de partid și de stat, con
stituirea a analizat cu exigență 
modul cum iși îndeplinesc cen
tralele atribuțiile cu care au fost 
învestite, a examinat critic stilul 
și metodele de muncă ale consi
liilor și comitetelor oamenilor 

muncii, ale organizațiilor de par
tid, precum și felul cum acestea 
acționează pentru înfăptuirea ho
tăririlor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen.

Sub semnul acestor cerințe au 
fost examinate căile in vederea li
chidării neajunsurilor și lipsurilor 
care mai dăinuie, posibilitățile de 
înfăptuire mai deplină a rolului ce 
revine centralelor ca unități prin
cipale ale organizării producției și 
cercetării, ale conducerii planifi

cate a activității de producție, au 
fost dezbătute măsurile ce se im
pun pentru creșterea eficienței in 
toate sectoarele economiei națio
nale.

In cuvintul lor, participant au 
dat o înaltă apreciere vizitelor de 
lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și consfătuirilor organi
zate din inițiativa secretarului ge
neral al partidului — expresie pro
fundă a democrației socialiste, prac
tică încetățenită in activitatea 
partidului si statului nostru, care 
asigură punerea in valoare In pla

nuri superioare a potențialului u- 
man și material, participarea activă 
a maselor de oameni ai muncii la 
elaborarea și înfăptuirea programu
lui de dezvoltare multilaterală a 
patriei.

Exprimind deplina adeziune față 
de politica partidului și statului 
nostru, satisfacția și aprobarea ple
nară față de activitatea desfășura
tă de conducerea de partid și de 
stat, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecționarea 
continuă a întregii vieți economico- 
sociale, pentru progresul și propă
șirea țării, participanții la consfă

tuire au asigurat că oamenii mun
cii din întreprinderile și centralele 
industriale pe care le reprezintă 
vor face totul pentru a fi la înăl
țimea sarcinilor ce le revin în edi
ficarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, și-au luat anga
jamentul de a intimpina cele două 
evenimente ale acestui an jubiliar 
— aniversarea a 30 de ani de la 
eliberarea patriei și Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. — cu'noi șl impor
tante succese in îndeplinirea cin
cinalului Înainte de termen.

în încheierea lucrărilor consfă
tuirii, salutat cu vii aplauze, cu 

ovații, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
deosebit interes și subliniată in 
repetate rinduri cu Îndelungi a- 
plauze.

Consfătuirea a hotărit ca, pe baza 
concluziilor, indicațiilor și sarcini
lor trasate de secretarul general 
al partidului, să adopte o rezoluție 
care să constituie pentru toți lu
crătorii din ministere, centrale si 
întreprinderi un program ‘ concret 
de Îmbunătățire a Întregii activități.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In timpul cuvintârii tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din paj. a TT-a) 

ce am imports!. Nu se acționează 
suficient pentru tipizarea utilaje
lor și mașinilor noastre. Dacă la 
aceasta se adaugă și deficiențe 
proprii în organizarea muncii și 
tehnologiei, situația se agravează 
și mai mult. Este necesar să se în
țeleagă că dacă vrem să realizăm 
investițiile planificate, trebuie • să 
stabilim din timp studiile și pro
iectele de execuție, adică să pre
gătim investițiile. De aceasta răs
punde fiecare minister, fiecare 
centrală în parte.

Unii tovarăși au cerut în con
sfătuire mai multe drepturi pen
tru centrale. Oare ar dori să re
venim la ceea ce a fost pină acum 
un an, cînd fiecare avea dreptul 
de a aproba lucrări de la 50 ce 
milioane pină la 70 de milioane ? 
Știm că in aceste condiții unii 
tovarăși s-au gîndit întîi să facă 
un palat tehnico-administrativ cu 
7 sau 12 etaje sau să construiască 
hale pentru care nu avem utilaj. 
Puțini au folosit dreptul pe care 
îl aveau pentru a-și asigura mași
nile necesare. Fiecare centrală și 
întreprindere are dreptul să pună 
în producție mașinile pentru care 
avem proiecte și să ia toate măsu
rile pentru realizarea la timp a 
investițiilor. Dacă e vorba de ase
menea drepturi, sint de acord ; vom 
căuta să le prevedem cît mai clar, 
ca să nu-și închipuie cineva că nu 
a re. .voie să.facă acest lucru. Dar 
dreptul de a începe hale, ca apoi să 
ne uităm la ele. sau de a face clă
diri administrative cu 7—12 etaje 
nu poate fi acordat. A lăsa liber
tatea ca fiecare să cheltuiască ba
nii societății noastre pe ceea ce 
crede și unde crede — aceasta nu 
este posibil ! Avem o economie 
planificată. Sub lozinca autono
miei nu se poate da fiecăruia 
dreptul să cheltuiască banii cum 
vrea. Există libertate deplină in 
inițiativele de a realiza in cele 
mai bune condiții planul pe care 
l-am discutat și stabilit in comun. 
Avem cîteva sute de mii de mp 
de suprafețe industriale construite 
și nefolosite din lipsă de utilaje, 
deoarece s-a construit anarhic. Să 
fim bine înțeleși : în domeniul in
vestițiilor orice dezvoltare, de orice 
fel, trebuie cuprinsă în planul 
cincinal sau, pentru lucrurile mai 
mărunte, care intervin pe parcurs, 
în planul anual. Nimeni nu are 
dreptul să construiască ceea ce nu 
este cuprins în plan '. Acest lucru 
trebuie să fie clar pentru toată 
lumea ! Avem un volum mare de 
investiții : să ne concentrăm for
țele pentru a le realiza pe acestea. 
Nu trebuie să mai admitem im- 
prăștierea investițiilor, ci să con
centrăm forțele pentru a le pune 
în producție cit mai rapid pe cele 
care au fost deschise. După aceea 
să începem altele. în această pri
vință prevederile legii trebuie res
pectate cu sfințenie de toată lu

mea. Nu putem admite anarhia în 
acest domeniu.

S-au mai făcut unele propuneri 
juste, legate de furnizorul general 
și antreprenorul general, care, de 
altfel, sint prevăzute prin lege. 
Trebuie să realizăm aceste preve
deri în cele mai bune condiții.

Sînt probleme legate de punerea 
la timp in producție a investi
țiilor, de realizarea parametrilor 
proiectați. Sînt numeroase întîr- 
z eri în punerea în producție — 
întîrzieri din care numai unele pot 
fi justificate, restul se datoresc 
proastei organizări a muncii — 
care aduc serioase daune econo
miei naționale. Sînt deficiențe în 
atingerea parametrilor proiectați 
la unele investiții. Aceasta se în- 
tîmplă nu datorită faptului că nu 
există condiții, ci din cauza lip
surilor in organizarea muncii. Tre
buie luate măsuri ferme pentru 
realizarea la timp, în bune con
diții, a investițiilor, pentru pune
rea în funcțiune a tuturor capa
cităților, pentru realizarea tuturor 
parametrilor proiectați și indicato
rilor prevăzuți.

O altă problemă importantă în 
industria noastră este buna între
ținere a utilajelor și mașinilor. Am 
dotat economia cu instalații de 
înaltă tehnicitate ; am introdus 
mașini moderne de înalt randa
ment in toate ramurile de activi
tate. Există însă lipsuri în între
ținerea și îngrijirea lor. Datorită 
marii diversități de instalații și 
mașini apar greutăți in asigurarea 
pieselor de schimb. Nu s-au luat 
peste tot măsuri de întreținere și 
reparare la timp a utilajelor. De 
aici, stagnări peste cele planifica
te. Sînt cazuri cînd nu se respectă 
perioadele de reparații, pentru ca, 
după aceea, să apară căderi în 
producție, cu consecințe negative 
asupra întregii activități econo
mice. Sînt necesare măsuri foarte 
energice pentru a așeza activitatea 
de reparații și întreținere a utila
jelor și mașinilor pe o bază or
ganizată. Aceasta este o răspun
dere de prim ordin a fiecărei cen
trale și întreprinderi. Introducerea 
unei ordini ferme in această- di
recție este urra din problemele de 
importanță hotărîtoare pentru anii 
viitori. Trebuie să se acționeze 
pentru tipizarea instalațiilor și ma
șinilor, spre a putea trece serios la 
organizarea în țară a producției 
pieselor de schimb, a aparaturii 
de măsură și control. Numai așa 
vom putea rezolva în mod cores
punzător această problemă. Eu 
cer tuturor cadrelor din economie 
să facă din această problemă una 
din preocupările permanente ale 
tuturor întreprinderilor.

M-am referit mai înainte Ia 
problemele eficienței economice, 
ale activității economico-finan- 
ciare. La numeroase centrale chel
tuielile materiale sînt încă mari, 
deși există însemnate posibilități 
de reducere a lor. Sînt necesare 
măsuri hotărîte în această privin

ță. Va trebui ca. în cadrul planu
lui financiar al fiecărei întreprin
deri și centrale, problemele efi
cienței să-și găsească soluționarea 
corespunzătoare. La întocmirea 
planului sectorul financiar trebuie 
să lucreze împreună cu celelalte 
sectoare, atît pentru capitolul fi
nanciar, cit și pentru indicatorii 
economici în general. Prevederile 
de eficiență trebuie să fie dez
bătute, ca orice capitol, în cadrul 
consiliului de conducere, în adu
narea generală a oamenilor mun
cii, urmărindu-se apoi ca orice in
dicator de plan. Problemele efi
cienței economice sînt probleme 
centrale ale producției și trebuie 
tratate ca atare. Conducerea între
prinderii. însuși directorul general 
poartă răspunderea pentru felul 
cum se soluționează aceste pro
bleme.

Una din îndatoririle de cea mai 
mare importanță care revin cen
tralelor și întreprinderilor indus
triale este asigurarea îndeplinirii 
întocmai a sarcinilor planului de 
comerț exterior. După cum cunoaș
teți, dezvoltarea colaborării și coo
perării economice internaționale, 
participarea la diviziunea interna
țională a muncii este o condiție 
esențială a dezvoltării in ritm in
tens a țării noastre. în acest con
text o importanță deosebită are 
extinderea continuă a exportului 
de produse românești pe piața 
mondială. Așa după cum am mai 
arătat și cu alte prilejuri, expor
tul trebuie să consrituie un’ capi
tol distinct al planului fiecărei uni
tăți industriale, al fiecărei cen
trale și minister. Trebuie să spu
nem că nu toate centralele și în
treprinderile acordă atenția cores
punzătoare asigurării producției 
pentru export ; or, problema ex
portului este în primul rînd .pro
blema . producției. De felul cum 
fiecare centrală, fiecare întreprin
dere realizează această sarcină de
pind posibilitățile țării noastre de 
a extinde exporturile, de a asigura 
mijloacele necesare dezvoltării 
continue a economiei naționale, 
importării tehnicii moderne de pe 
piața internațională. Unele cen
trale neglijează atît realizarea la 
timp a sarcinilor de producție 
pentru export, cît și cerințele de 
calitate și de nivel tehnic ale aces
tor produse, se preocupă puțin de 
modul în care se valorifică pro
ducția românească pe piața mon
dială. Datoria tuturor centralelor 
este de a veghea la realizarea în
tregii producții destinate exportu
lui în sortimentele solicitate de 
partenerii externi, la adaptarea 
rapidă a producției noastre indus
triale la cerințele pieței externe, 
înnoirea continuă și în ritm in
tens a producției destinate expor
tului este o condiție fundamentală 
pentru asigurarea unui comerț ex
terior eficient.

Eforturile trebuie îndreptate în 
special spre dezvoltarea exportului 
de mașini și utilaje complexe, care 

reprezintă o valorificare superioa
ră, de eficiență maximă a materiei 
prime, a muncii sociale și a inte
ligenței creatoare din țara noas
tră. Totodată, este necesar să se 
acționeze tot mai intens pentru 
dezvoltarea cooperării în producție 
și in domeniul tehnico-științific cu 
alte țări, inclusiv prin crearea de 
societăți mixte, în spiritul unei po
litici noi, de egalitate și echitate 
între state, de avantaj reciproc.

Centralele și întreprinderile tre
buie să acționeze pentru planifi
carea și realizarea unui import 
rațional, pentru diminuarea im
portului pe calea valorificării la 
maximum a resurselor proprii, in 
vederea satisfacerii nevoilor econo
miei naționale. Este necesar ca 
fiecare organism economic să-și 
propună ca prin modul cum își 
îndeplinește sarcinile economice 
și de producție să-și aducă con
tribuția la desfășurarea unui co
merț exterior eficient, la echili
brarea balanței de plăți a statu
lui nostru. Sarcinile legate de 
buna desfășurare a comerțului 
exterior reprezintă o latură esen
țială și inseparabilă a între
gii activități economice, a or
ganizării producției și desfacerii 
produselor — și de aceea ele tre
buie să stea permanent în centrul 
activității fiecărei unități econo
mice.

Trebuie să pornim de la faptul 
că și în viitor țara noastră va dez
volta larg relațiile de colaborare 
economică, inclusiv în domeniul 
producției, cu toate statele socia
liste, cu țările care au pășit pe 
calea dezvoltării lor independente, 
cu celelalte state ale lumii, deci 
și cu țările capitaliste dezvoltate. 
Dorim ca relațiile de colaborare 
economică promovate de țara 
noastră să se întemeieze ferm și 
consecvent pe principiile politicii 
noi, democratice, de egalitate și 
respect mutual, pe dreptul fiecă
rei națiuni de a se dezvolta liber, 
fără nici un amestec din afară, 
pe avantaj reciproc. Lărgind coo
perarea internațională multilate-® 
rală slujim interesele poporului 
nostru, cauza edificării socialis
mului în România și, totodată, ne 
aducem contribuția la întărirea 
colaborării, destinderii și păcii în 
lume, la instaurarea unei noi or
dini, bazate pe egalitate și priete
nie între popoare.

Acestea au fost problemele asu
pra cărora am dorit să vă atrag 
atenția, și asupra cărora cred că 
este necesar să se concentreze 
conducerile centralelor, întreprin
derilor, ministerelor, ale tuturor 
organelor de partid și de stat, 
pentru a ridica activitatea eco
nomică la nivelul sarcinilor puse 
de Congresul partidului; de Con
ferința Națională, de plenarele 
Comitetului nostru Central.

Avem toate condițiile să lichi
dăm rapid lipsurile și neajunsu
rile, să corectăm greșelile care 
s-au săvîrșit și să aducem îmbu

nătățirile corespunzătoare, să asi
gurăm funcționarea cit mai bună 
a întregului nostru aparat de con
ducere a procesului industrial. A- 
vem forțe suficiente, cadre capa
bile, în stare să soluționeze aceste 
probleme ! Dacă mă uit numai 
aici, în sală, sînt aproape 3 000 de 
cadre de conducere din unitățile 
industriale, oameni cu experiență 
îndelungată, mai vîrstnici sau mai 
tineri, dar cu o pregătire cores
punzătoare, plini de elan. Unind 
toate aceste forțe, nu există nici o 
problemă — nici de ordin organi
zatoric, nici tehnic, nici financiar 
— pe care să nu o putem soluționa 
în bune condiții. (Aplauze pu
ternice).

Sarcinile viitoare vor fi mari. 
Desigur, vom discuta la timpul 
respectiv următorul plan cincinal. 
Ritmul va fi de circa 10 la sută ; 
dar 10 la sută pentru cincinalul 
următor, pornind de la niveluL lui 
1975, reprezintă un ritm care va 
cere eforturi serioase. Trebuie să 
acționăm intens pentru a ridica in
dustria noastră la nivelul cerințe
lor tehnice de pe plan internațio
nal, să dezvoltăm mai puternic ra
murile moderne ale tehnicii con
temporane : să facem ca industria 
românească să devină în cincinalul 
următor o industrie modernă, în 
stare să concureze cu succes ori
care industrie pe plan internațio
nal ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Poporul nostru, în decursul ani
lor mai îndepărtați și mai apro- 
piați, a dat mulți oameni de va
loare, inventatori de seamă, care 
și-au înscris numele la loc de 
frunte în tehnica și știința mon
dială. Acum avem cadre foarte 
bune, care pot soluționa din punct 
de vedere științific și tehnic pro
blemele cele mai complicate. Afirm 
cu toată seriozitatea, cu deplină 
încredere, că nu există astăzi pro
blemă, in domeniul tehnicii sau 
științei pe care, dacă ne propunem 
să o soluționăm, să nu o putem 
rezolva. Avem și o solidă bază 
materială, avem și cadre tehnice 
care pot soluționa problemele in
dustriei moderne. Depinde de fe
lul cum vom ști să unim toate a- 
ceste forțe, să orientăm întreaga 
activitate în direcțiile hotărîtoare 
pentru progresul economiei, pentru 
a asigura realizarea în bune con
diții a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a . comunismului în 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trebuie să unim larg forțele oa
menilor muncii î Adunările gene
rale să devină realmente organis
me de conducere colectivă a acti
vității întreprinderilor. Oamenii 
muncii trebuie să participe mai 
activ la dezbaterea tuturor proble
melor planului de producție, ale 
activității tehnice, ale calității și 
eficienței economice. Forța colec
tivă a oamenilor muncii constituie 

factorul esențial de asigurare a 
mersului înainte al țării noastre I 
Democrația economică, democrația 
socialistă trebuie să fie nu o lo
zincă generală, ci o realitate zilnică 
a vieții economice, exprimată prin 
participarea fiecărui om al muncii 
la activitatea de conducere, la în
făptuirea programului de dezvol
tare a țării noastre 1 (Aplauze pu
ternice).

Trebuie să ridicăm rolul comi
tetelor de conducere și al consi
liilor de conducere ale oamenilor 
muncii, ca organe colective care 
poartă răspunderea pentru elabo
rarea planului, pentru toate mă
surile de conducere a activității 
economice. Să ridicăm nivelul ac
tivității în aceste organisme — și 
aș atrage atenția mai cu seamă 
asupra consiliilor de conducere ale 
centralelor. încă nu toate consi
liile de conducere de la centrale 
lucrează în mod corespunzător. Nu 
strică să reamintim aceasta și 
consiliilor de conducere ale minis
terelor, care au rolul de organe 
de conducere colectivă a întregii 
activități din domeniul respectiv. 
Nu trebuie considerat că este o 
muncă în plus activitatea în ca
drul consiliilor. Se cere o temei
nică pregătire a activității lor, 
pentru a putea da răspuns tutu
ror problemelor. Numai asigurîn- 
du-se buna funcționare a acestor 
organe de conducere colectivă 
vom putea soluționa rapid, în bune 
condiții, marile sarcini care stau 
în fața economiei noastre.

In fine, vreau să subliniez nece
sitatea de a acorda mai multă a- 
tenție muncii organizațiilor de 
partid, a fiecărui comunist. Multe 
din neajunsurile despre care s-a 
vorbit în aceste zile se datoresc 
și faptului că organizațiile de 
partid nu se preocupă întotdeauna 
în suficientă măsură de unirea e- 
forturilor comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, de creșterea 
spiritului lor de răspundere în 
îndeplinirea sarcinilor ce li s-au 
încredințat. Cred că nu avem di
rector care să nu fie membru al 
partidului ; cei mai mulți sînt și 
membri ai comitetelor județene și 
orășenești sau ai comitetelor de 
partid din întreprinderea respecti
vă. Toți sînt activiști de partid, 
activiști de stat. Organizația de 
partid trebuie să-și îndeplinească 
mai bine rolul de a-i ajuta în 
muncă, de a face să crească spiri
tul lor de răspundere, de a-1 trage 
la răspundere pe cei care nu-și 
îndeplinesc îndatoririle.

Unele lipsuri de organizare în 
întreprinderi provin din lipsa de 
preocupare față de activitatea po
litică și organizatorică — or, toc
mai aceasta este sarcina organelor 
și organizațiilor de partid. Trebuie 
să pornim de la necesitatea de a 
face să crească rolul organizațiilor 
de partid nu în general, ci în so
luționarea nemijlocită a proble

melor, în intensificarea activității 
politice și organizatorice din fie
care unitate. Este necesar să creas
că în mai mare măsură răspun
derea organizațiilor orășenești șl 
județene de partid în îndeplinirea 
tuturor sarcinilor care stau în fața 
industriei noastre.

Nu m-am referit la sindicate, 
nu m-am referit la tineret. Este 
de înțeles că și aceste organizații, 
fiecare în domeniul său, au răs
punderi mari. Sindicatele au dato- 
,ria de a mobiliza masele de oa
meni al muncii la îndeplinirea 
programului de dezvoltare econo
mică — izvorul bunăstării mate
riale șl spirituale a întregului 
popor. Uniunea Tineretului Comu
nist, de asemenea, are sarcini 
mari în ce privește mobilizarea și 
educarea tineretului. Așteptăm ca 
și aceste organizații să se ocupe 
mai bine de îndeplinirea rolului 
și atribuțiilor ce le revin.

Sîntem aproape de cea de-a 
XXX-a aniversare a răsturnării 
dictaturii fasciste. Ne mai des
part cîteva luni de Congresul al 
XI-lea al partidului. Trebuie să 
facem în așa fel ca următoarele 
șase luni din acest an să marche
ze o îmbunătățire radicală a în
tregii noastre activități de condu
cere în industrie, de ridicare a ni
velului tehnic și a eficienței econo
mice în toate domeniile economiei 
naționale. Să întîmpinăm a XXX-a 
aniversare și Congresul partidului 
cu rezultate mărețe, cu îmbunătă
țirea activității în toate domeniile 
vieții sociale ! Să ne prezentăm la 
congres nu numai cu rezultate ge
nerale bune în îndeplinirea pla
nului, ci și cu o mai bună organi
zare a muncii în toate domeniile 
economiei, astfel îneît să putem 
avea garanția că programul ce va 
fi adoptat de Congresul al XI-lea 
al partidului se află în mîini si
gure, va fi realizat în cele mai 
bune condiții. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Avînd deplina convingere că 
participanții la această consfătui
re, toți oamenii muncii din indus
tria noastră socialistă vor depune 
eforturi neslăbite pentru îmbună
tățirea activității economice, do
resc să exprim convingerea con
ducerii de partid că vom reuși 
să îndeplinim în bune condiții 
toate sarcinile pe care partidul 
le-a pus în fața noastră.

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, tuturor oamenilor 
muncii, tuturor comuniștilor, suc
cese tot mai mari, multă sănătate 
și multă fericire I

(Aplauze puternice, prelungite; 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R., 
Ceaușescu—P.C.R.“ ; cei prezent! 
în sală ovaționează minute în șir 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

Tn carnetul de re
porter. printre zecile 
de nume și date, am 
consemnat, la un mo
ment dat. o cifră : 
500 000 000 lei. O cifră, 
insă, care, așa cum 
ușor se poate con
vinge oricine, are o 
deosebită semnificație. 
Raportată la industria 
județului Mehedinți, 
cifra reprezintă sporul 
de producție obtinut, 
in numai 3 ani și 5 
luni, peste prevederile 
inițiale ale cincinalu
lui. Aceasta este con
cretizată in fapte pil
duitoare și realizări 
impresionante, partea 
de contribuție pe care 
mehedințenii și-au a- 
dus-o, oină la aceasîâ 
dată, la înfăptuirea 
obiectivului national : 
cincinalul înainte de 
termen. 5i se poate 
spune că cifra este 
și o dimensiune a 
hărniciei, a hotărârii 
și abnecatiei cu care 
comuniștii, toate co
lectivele de oameni ai 
•muncii din această 
parte a țării înfăp
tuiesc, cu deplin suc
ces , marile obiective 
din vastul program 
stabilit de Congresul 
al X-lea și Conferința 
Națională ale partidu
lui. In fabrici și uzi
ne, pe șantiere, la fie
care loc de muncă se 
amplifică, zi de zi. rit
murile întrecerii so
cialiste.

— Si în actualul 
cincinal — ne spunea 

ing. Alexandru Toader, 
secretar al comitetu
lui județean de partid 
— Mehedinfiul se si
tuează, in continuare, 
printre județele cu 
cele mai inalte ritmuri 
industriale de dezvol
tare. Acum, cînd ne 
pregătim să intimpi- 
năm cu succese re
marcabile cele două 
mari evenimente din 
acest ân — a XXX-a 
aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — 
putem spune, cu toată 
certitudinea, că anga
jamentul de a realiza 
cincinalul înainte de 
termen se înfăptuiește 
cu suCces. Numai in 
primele cinci luni din 
acest an, comparativ 
cu aceeași perioadă a 
anului trecut, s-a în
registrat, la nivelul 
județului, o producție 
globală industrială mai 
mare cu peste 232 mi
lioane lei. La finele 
anului trecut, de 
exemplu, inițiativele 
muncitorești cele mai 
valoroase, care au fost 
generalizate, s-au con
cretizat intr-un spor 
de producție de peste 
129 milioane lei. Pină 
la 23 August aceste 
inițiative vor adu
ce un spor de pro
ducție a cărui valoare 
va depăși 100 milioa
ne lei. Avem deja 
multe colective care, 
ca urmare a avansului 
ciștigat pină acum In 
competiția cu timpul, 

vor realiza sarcinile 
ce le revin din actua
lul cincinal in mai 
puțin de 4 ani.

întreprinderea tex
tilă „Cazanele“ din 
Orșova. De ce am ți
nut. și de această dată, 
să revenim, din nou, 
in mijlocul harnicelor 
țesătoare ? Pentru că.

JUDEȚELE ȚĂRII ÎN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ 

mehedinți Așa răsar inițiativele
așa cum se știe, de 
curind. colectivul de 
aici a raportat un suc
ces de prestigiu : rea
lizarea planului cinci
nal cu un an șl șapte 
luni mal devreme. 
Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din această 
unitate —de altfel pri
ma din județ care a 
îndeplinit, pină acum, 
prevederile cincinalu
lui — au făcut, ca de 
obicei, alte calcule, la 
fel de precise și rigu
roase. In timpul care 
a mai rămas se va 
obține o producție su
plimentară de peste 
230 milioane lei. Fără 
îndoială că se va rea

liza mai mult. Iată, 
de altfel, ce ne spu
nea, in acest sens, di
rectorul unității, Tra
ian Cercel :

— Cu aproape o 
lună in urmă, cînd am 
raportat conducerii 
partidului realizarea 
cincinalului, preconi
zam să obținem, pină

•la finele acestui an, o 
producție suplimentară 
de peste 105 milioane 
lei. Nu avem oare 
posibilități să obținem 
mai mult ? — ne-am 
zis noi. Fără îndoială 
că rezerve mai există. 
Și le-am găsit Prin 
folosirea mai judicioa
să a noilor spații de 
producție, creșterea co
eficientului de schim
buri. utilizarea la ma
ximum a celor 480 de 
minute vom ajunge, 
la finele celui de-al 
patrulea an al cinci
nalului, la un spor de 
producție de circa 130 
milioane lei.

Inițiative, căutări 

novatoare, fapte de 
muncă. Pe care să le 
consemnezi mai în
tîi ? La Șantierul na
val din Drobeta Tur- 
nu-Severin. imediat 
după Conferința Na
țională a partidului, 
s-a lansat una dintre 
cele mai valoroase ini
țiative din județ, ini

țiativă care, în scurt 
timp, a fost generali
zată și în alte unități: 
„Să lucrăm o zi pe 
săptămină cu electrozi 
economisiți". Maistrul 
Constantin Ghenciu, 
de la secția corp-nave, 
este omul care știe 
precis, pe ore, zile și 
luni ce economii s-au 
realizat, cit s-a înde
plinit din angajamen
tul asumat in întrece
rea socialistă. După ce 
privește atent cifrele 
de pe carnețel, ni se 
adresează : „Iată cum 
stăm noi pină la a- 
ceastâ dată : in anul 
trecut, cu electrozii e- 

conomlslți am sudat, în 
întregime, corpul unei 
șalande de 500 mc. In 
angajamentul pe care 
ni l-am luat pe acest 
an in intrecerea socia
listă pe țară ne-arn 
propus să economisim 
o cantitate de electrozi 
cu care să sudăm cor
pul unei șalande de

500 mc si corpul unui 
doc de 1 000 tone. In 
6 luni s-au și econo
misit deja 7 500 leg e- 
lectrozi".

Dumitru Mărăscu, 
secretarul comitetului 
de partid din unitate, 
ne vorbește despre o 
adevărată „ofeiisivă" 
pe care comuniștii nu 
pornit-o împotriva ce
lor care încă nu se în
cadrează in disciplina 
de producție. Față de 
anul trecut, absențele 
nemotivate din produc
ție fi-au și redus 
cu 22 la șută, iar 
DÎnă la finele anului 
urmează să se reducă 

cu Dină la 55 la su
tă. Ce înseamnă orele 
ciștigate ? Un timp 
prețios, care va echi
vala cu manopera unei 
șalande de 500 mc. 
Disciplina in producție, 
soluțiile tehnice tot 
mai eficiente pe care 
specialiștii le-au apli
cat pină acum in 

producție s-au materia
lizat irt realizări nota
bile : scurtarea ciclu
lui de fabricație la 
cargoul de 2 000 tone 
cu o lună și jumătate 
și cu o lună la tancul 
de 5 000 tone — nave 
moderne de inaltă teh
nicitate, ce fac parte 
din două noi serii 
pentru export.

La întreprinderea 
de vagoane — una 
dintre cele mai mari 
unități din județ, o a- 
devărată citadelă mun
citorească, cu o veche 
și recunoscută tradiție 
— se pregătește, după 
cite ni se spune, un 
eveniment Nu peste 

mult timp pe poarta 
întreprinderii va ieși 
vagonul cu nr. 40 000. 
Pe Eroul Muncii Socia
liste bheorghe Zaha- 
ria și pe Gheorghe 
Ileanu, secretarul co
mitetului de partid, ii 
întilnim într-una din 
secții, in mijlocul unui 
grup de muncitori. De 

cîteva ore chibzuiau 
care anume soluție era 
mai bună și trebuia să 
fie aplicată ia vagonul 
pe 4 osii aflat in flu
xul de fabricație.

— Prețioasele indi
cații pe care secretarul 
general al partidului 
ni le-a dat, cu privire 
la mai buna folosire a 
capacităților de pro
ducție, cind a vizitat 
uzina noastră, au con
stituit, pentru colecti
vul nostru, principa
lele direcții de acțiune. 
In noua hală unde se 
afla, la data respecti
vă, o singură linie teh
nologică, in scurt timp 
noi am montat a doua 

linie. Pe aceeași su
prafață de producție, 
cu aceleași mașini și 
utilaje realizăm, acum, 
cu 800 vagoane mai 
mult decît fabri
cam. Noi, care consu
măm zilnic zeci de to
ne de moțai, urmărim, 
cu aceeași răspundere, 
reducerea consumuri
lor, nu ne poate fi in
diferent, nici măcar o 
clipă, cu ce cantitate 
de metal realizăm un 
anumit tip de vagon. 
Așa a apărut, de fapt, 
și inițiativa : „să rea
lizăm 20 de vagoane pe 
patru osii pentru 
transport numai din 
metal economisit'*. E- 
roul Muncii Socialiste 
ține să mai facă o pre
cizare : dacă in 1960, 
cind a început con
strucția de vagoane la 
Drobeta Turnu-Seve- 
rin, se realizau 2—3 
vagoane pe zi, acum 
s-a ajuns la un ritm 
de 20 (douăzeci) va
goane zilnic.

Aflindu-ne aici, lin
gă Dunăre, nu putem 

'desigur, să nu reținem, 
chiar și sumar, cîteva 
din succesele colecti
vului hidrocentralei de 
la Porțile de Fler. Ca 
urmare a devansării 
punerii In funcțiune a 
turbinelor, a întregului 
obiectiv, pină la aceas
tă dată hidrocentrala a 
pulsat în sistemul c- 
nergetic național, pes
te prevederile de plan, 
aproape 1,2 miliarde 

kWh energie electrică. 
Adică, o cantitate de 
energie care depășește 
întreaga producție de 
energie electrică a Ro
mâniei anului 1933. 
Numai in 6 luni din 
acest an hidrocentrala 
de pe Dunăre a furni
zat in plus 70 milioane 
kWh energie electrică, 
indeplinindu-se, astfel, 
mai bine de 75 la sută 
din angajamentul asu
mat în intrecerea so
cialistă.

Dar cite fapte dem
ne de muncă, cite rea
lizări de prestigiu nu 
am mai avea de con
semnat ! Pretutindeni, 
oamenii muncii de pe 
aceste meleaguri se 
află angajați plenar ia 
necontenitul efort de 
autodepășire, avind 
mereu ca deviză a ac
tivității lor un îndemn 
mobilizator : azi, mai 
mult, mai bine șl mai 
repede decît ieri. Un 
îndemn materializat, de 
la o zi la alta, la fie
care loc de muncă, in 
ritmuri tot mai inalte 
de producție, în spo
ruri tot mai substan
țiale. Toate aceste e- 
forturi creatoare con
verg spre același scop: 
respectarea cuvîntului 
dat în fața partidului 
— cincinalul înainte de 
termen I

Vlrglliu 
TATARU 
corespondentul 
„Scînteii"
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URGENȚELE ZILEI ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ

■ Secerișul orzului
■ Însămînțarea culturilor duble

Micul
„pacient" 
din Lunca 
Mures•

Relatam recent. In cadrul ru
bricii noastre, despre un caz de 
braconaj petrecut in județul Al
ba, căruia ii căzuse victimă și 
un pui de căprioară, mori, de 
foame lingă mama lui doboritâ 
fără milă. Coincidenta face ca 
din același județ să ni se sem
naleze un caz tot cu un pui 
de căprioară, amenințat de foa
me. dar care a avut o soartă 
complet diferită de a celuilalt. 
Rătăcit prin hățișurile pădurii 
și speriat de ploaia repede și 
rece căzută toată noaptea, pulul 
de căprioară a pornit-o după 
hrană spre comuna Lunca Mu
reș (Alba). Primul om pe care 
l-a intilnit in calc a fost medi
cul Emil Bogdan. L3 dispensarul 
din localitate, puiul de căpri
oară are zilnic asigurat nu nu
mai lapte proaspăt și culcuș, ci 
și mingiierile medicului și ale 
pacienților.

2EL Și acum, cu toate forțele la griu

Așezare din 
neoliticul
tîrziu

O deosebit de importantă des
coperire arheologică ni se sem
nalează in perimetrul satului 
Bucovăț. din județul Timiș. Este 
vorba de o așezare datind din 
perioada neoliticului tirziu. 
Printre obieciele cele mai pre
țioase scoase la iveală se află 
fragmente ceramice ingenios or
namentate. bile de lut folosite, 
probabil, pentru praștiile de vi
sătoare și topoare de piatra șle
fuită — toate ..grăind" despre 
ocupațiile și obiceiurile celor ce 
cu populat cindra aceste locuri. 
Specialiștii de la Muzeul Bana- 
tu’.ui apreciază că noua desco
perire vine să umple un gol in 
cercetarea unei perioade de stră
veche civilizație de pe teritoriul 
patriei.

în unitățile agricole din județul 
Olt secerișul păioaselor se află in 
plină desfășurare. După ploile căzute 
zilele trecute, timpul s-a îmbunătățit, 
iar lucrările de recoltare au fost re
luate. Aplicarea, punct cu punct, a 
măsurilor stabilite de biroul comi
tetului județean de partid permite 
ca ritmul in campania de vară să 
fie ridicat. Așa se face că. pină in 
ziua de 2 iulie, din cele 11 000 ha 
cultivate cu orz au fost recoltate 
8 758 ha. In numeroase unități, intre 
care cele din cadrul consiliilor in- 
tercooperatiste Vișina. Corabia. Stoc- 
nești etc., s-a încheiat recoltarea 
orzului pe toată suprafața. Totodată, 
pină la aceeași dată, au fost arate
5 640 ha și insămințate cu culturi 
succesive 5 234 ha din cele 40 000 ha 
prevăzute. Peste tot se lucrează in 
flux continuu, combinele fiind ur
mate de presele de balotat, de 
tractoarele care ară. pregătesc și 
insămințează terenul.

în cursul zilei de marți. 2 iulie, 
în sudul județului Olt, acolo unde 
lanurile ajung mai repede la matu
ritate. a început și secerișul griului. 
In raza de activitate a S.M.A. Ște
fan cel Marc, de pildă, toate com
binele și celelalte mașini agricole au 
fost dirijate in lanurile de griu. „în 
sprijinul cooperatorilor și mecaniza
torilor de aici — ne spune ing. 
Gheorghe Cudalbu, președintele con
siliului intercooperatist Ștefan cel 
Mare — au sosit, din nordul jude
țului. unde celelalte păioase ajung 
la maturitate mai tirziu, 4 combine 
C-12, 4 prese de balotat paie și 7 
remorci, bine etanșeizate, pentru 
transportul recoltei. Totodată, din 
alte județe ale țării au sosit și lu
crează 5 combine C-12 și prese de 
balotat. Cu măsurile pe care le-am 
luat pentru folosirea eficientă a 
mijloacelor mecanice, prin organiza
rea de schimburi prelungite, secerișul 
griului, in cadrul consiliului inter
cooperatist, se va încheia pe toate 
cele 1 815 ha planificate in maximum
6 zile bune de lucru» iar insămința- 
rea culturilor duble — in 8 zile".

Intr-adevăr, ritmul ridicat de lucru 
Intilnit in toate unitățile agricole se 
explică, in primul rind, prin con
centrarea combinelor, preselor de 
balotat paie, a mijloacelor de trans
port în cooperativele agricole de 
producție din sudul și mijlocul ju
dețului. unde lanurile au ajuns mai 
devreme la maturitate, sprijinului 
acordat de unele județe — din

Vaslui și Vrancea au sosit 130 com
bine C-12 și 92 prese de balotat paie 
— folosirii eficiente a tuturor ma
șinilor agricole, a timpului bun de 
lucru, a organizării judicioase a se
cerișului. Sint premise ca. in 5—6 
zile bune de lucru, secerișul griului 
să se inchcie in fiecare cooperativă 
agricolă dc producție.

Ploile din ultimele zile au re
făcut umiditatea solului pe o mare

O importantă rezervă

adincime. ceea ce constituie un a- 
vantaj deosebit pentru culturile suc
cesive de legume și furaje. Așa 
cum am arătat, în cooperativele a- 
gricole. pe terenurile eliberate, au și 
fost insămințate 5 234 ha cu diferite 
culturi. Suprafețele de pe care s-a 
strins recolta sint mult mai mari și 
dc aceea trebuie depuse eforturi in 
vederea pregătirii și insămințării lor 
in cel mult două-trei zile după strin- 
gerea recoltei.

Fmllian ROUĂ 
corespondentul „Scinteil" 

da sporire a producției

de furaje și legume

ZI doua recoltă pe 12.00000 hectare
Experiența din ceilalți ani a uni

tăților agricole a arătat că. pe tere
nurile care se eliberează devreme de 
cereale și alte culturi, pină toamna 
se poate obține o nouă recoltă de 
porumb, legume și plante furajere. 
Este și rațiunea pentru care s-a 
prevăzut ca, in această vară, să 
se insămințeze a doua cultură pe 
1 200 000 hectare. Realizarea integra
lă și in timpul cel mai scurt a in- 
sămințărilor pe suprafețele destinate 
culturilor succesive va contribui la 
creșterea simțitoare a bazei furajere, 
la obținerea unor cantități suplimen
tare de legume necesare aprovizio
nării populației.

Pentru a se obține recoltele scon
tate se impune ca aceste culturi să 
fie insămințate cit mai repede, la 
cel mult 2—3 zile după recoltarea 
plantei premergătoare, astfel ca se
mințele. beneficiind de apa din sol, 
să Încolțească repede, iar pină in 
toamnă să se dezvolte normal. Pe 
această cale, in numeroase unități 
agricole din județul Ialomița au fost 
obținute anul trecut 30 000 kg de po
rumb masă verde la hectar, iar a- 
colo unde au fost folosiți hibrizii 
timpurii — pină toamna s-a realizat 
o recoltă de 2 000—3 000 kg șliuleți 
de porumb la hectar. Intrucit 
este vorba de obținerea unei produc
ții suplimentare de furaje și legume, 
care la nivelul celor 1 200 000 ha ce 
vor fi cultivate in această vară poate 
avea o mare pondere, problema tre
buie privită cu cea mai mare răs-

pundere atit de conducerile unități
lor agrioole. cit și de către organiza
țiile de partid de la sate.

în numeroase unități agricole au 
fost întreprinse măsuri energice pen
tru ca, imediat după recoltare, să se 
treacă cu toate forțele la pregătirea 
terenului și semănat. In numai două 
zile de la încheierea recoltării orzu
lui, la cooperativa agricolă Urzica, 
județul OII, întreaga suprafață de 
130 ha a fost insămințată cu culturi 
furajere. De asemenea, in numeroase 
cooperative agricole din județul Dolj, 
printre care Bistreț, Valea Standu
lui. Horezu-Poenari, Bîrza. Amărăș- 
tii de Sus, Mirșani, Rojiște și .altele, 
paralel cu recoltatul se balotează pa
iele, se ară și se însămințează cea 
de-a doua cultură. Este o dovadă că 
in cele mai multe locuri s-a înțeles 
că obținerea unor rezultate bune la 
culturile succesive este hotărită, in 
cea mai mare măsură, de insămin- 
țarea acestora imediat după recolta
rea cerealelor păioase.

Cu toate că aceste cerințe sint bi
necunoscute. iar ploile din ultima pe
rioadă au refăcut, in multe județe, 
umiditatea solului, in unele unități 
agricole nu s-a trecut la insă- 
mințarea culturilor succesive. Chiar 
în unele județe unde recoltatul orzu
lui este avansat suprafețele insămin
țate pină acum sint mici, cu mult 
sub posibilități. Este o situație care 
face necesar ca în fiecare unitate a- 
gricolă să fie luate de îndată măsuri 
pentru ca pregătirea terenului și

semănatul să se termine in cel mult 
3 zile după recoltat.

O rezervă sigură de sporire r pro
ducției la culturile succesive o con
stituie terenurile amenajate pentru 
irigat. Avind apa la indeminft, pe a- 
ccste suprafețe se pot obține recolte 
mari in orice condiții climaterice. In 
programul intocmit de Ministerul A- 
griculturii in legătură cu desfășura
rea lucrărilor agricole de vară, se 
prevede ca pe aceste terenuri să se 
cultive in special legume — mazăre 
și fasole pentru păstăi, rădăcinoa- 
sc — precum și porumb pentru boabe. 
Pentru ca pină in toamnă aceste 
culturi să ajungă la măturitate, este 
necesar ca insămințarea acestora să 
se inchcie, in mod obligatoriu, in 
prima decadă a lunii iulie. Se apre
ciază că, din cele 1 200 000 ha ame
najate pentru irigat, aproximativ un 
sfert pot fi insămințate cu a doua 
cultură ; este o suprafață pe care, 
ca condiția efectuării corecte a udă
rilor, recolta este sigură sută la sută. 
Iată de ce trebuie luate măsuri hotă- 
rite și energice pentru ca această 
importantă rezervă de sporire a pro
ducției agricole să fie bine fructifi
cată. Este, totodată, un mijloc de 
sporire a eficienței economice, de re
cuperare intr-un timp mai scurt a 
cheltuielilor făcute pentru amenaja
rea terenului pentru irigat.

Există condiții favorabile — solul 
are destulă apă — care permit ca 
plantele insămințate in culturi suc
cesive să răsară repede și să se dez
volte bine. Important este ca specia
liștii și celelalte cadre de conducere 
din unitățile agricole să folosească 
din plin aceste condiții, să organi
zeze temeinic munca la recoltarea 
cerealelor de vară, balotarea paielor, 
pregătirea terenului și semănat.

Ion HERȚEG

cinema

își pierduse 
un pantof...

Actul -. ~ — —
Inspectoratului județean Harghi
ta al Ministerului de Interne su
nă prelung.

— Alo. miliția ? Mi s-a furat 
astă-noapte autoturismul 
marca ..Moskvici—412“... .

— Alo. milifia ? Am văzut 
autoturism ..Moskvici—412“ 
bandonat intr-o~ mlaștină_

I. Unul din telefoanele

cu

un 
a-

UWfM»»».». ....... - ____.____
lingă Miercurea Ciuc. E avariat 
și jefuit—Actul II. Acfiunca se petrece 
la o intersecție in orașul Bălan, 
lmpleticindu-se după un chef, 
Francisc Matieș încerca să tra
verseze strada, șontic-șontic. cu 
un picior in pantof și cu unul 
desculț. , . .— Unde ți-at pierdut pantoful, 
eetățene ? — l-a întrebat un ofi
țer de miliție.

— Pui. eu... hic .'... ,
Actul III. La miliția din Mier

curea Ciuc. Pantoful găsit m 
mlaștina unde fusese abandonat 
autoturismul semăna leit cu cel 
care Itpsea din piciorul plim
bărețului din Bălan.

Epilog. Odată pantoful regăsit, 
ttăpinul lui a fost „încălțat".

Pentru trei 
șuruburi

»
De mai bine de două luni, mai 

precis de la 20 aprilie. Emilia 
Grigore, din Brașov, și-a cum
părat un frigider „Lux". Inca 
din prima zi frigiderul n-a 
funcționat cum trebuie din cau
za a trei... șuruburi. Trei șuru
buri pe care nu le-a găsit nici 
la cooperativa „Tehnica" om 
Brașov, nici in comerț, fapt 
care a făcut-o să se adreseze 
întreprinderii din Găești. lntru- 
cit n-a primit r.ici un răspuns 
la scrisorile trimise. E. G. a dat 
telefon la întreprindere, de unde 
i s-a comunicat textual : ,.Plm- 
gerea dv. e neîntemeiată. Dele
gatul întreprinderii noastre 
v-a remediat defecțiunea. Cazul 
a fost clasat". Spunindu-i că 
n-a văzut in viața ei nici un de
legat, de la celălalt capăt al fi- 

i rului s-a ripostat : ..Avem do
vadă, la noi, un proces verbal 
de remediere. Dacă vreți, adre- 

I sați-vă tribunalului !“ Chiar tri
bunalului ? Pentru trei... șuru- 

1 buri ?

Huliganii de 
la etajul IV

Aflind că tînăra M. C. caută 
o locuință, Miron Petru Dra- 

1 ghici, din Alba Iulia, strada 
I Constructorilor, blocul 6. a in

vitat-o să-i arate apartamentul 
I din care, chipurile, urma să se 
, mute Jn altă parte. O dată ajun

să in apartamentul lui Drăghici, 
M. C. l-a intilnit aici și pe un 
oarecare Nicolae Zoltan. din a- 

I ceeași localitate. îndată ce 
Drăghici și Zoltan și-au dat in 

I vileag adevăratul motiv al .,in- 
1 vitațici", tînăra M. C. a încercat 

să iasă, a strigat după ajutor, 
apoi s-a luptat cit a putut cu 

' cei doi și. din încăierarea pro- 
Idusă, a căzut pe fereastră de la 

etajul IV. In prezent, M. C. se 
află internată in spital. Cei aoi 

I huligani, fără ocupație, au fost 
I imediat arestați.

I Rubricd redoctatâ de
Petre POPA
și corespondenții ..Scinteli"

Bucureștiul - gazda viitorului Congres 
mondial de sisteme generale și cibernetică

Interviu cu dr. John ROSE, director general al organizației mondiale pentru sisteme generala 
și ciberneticâ, director al colegiului de tehnologie din Blackburn — Anglia

DI. John Rose este doctor al Universității din Londra, membru al 
Institutului regal de chimie și al Institutului pentru studierea me
diului înconjurător. Editor al revistelor științifice „Kybernetes", ..Bio
medical computing", „Environmental studies", a publicat numeroase 
lucrări de chimie, automatică, cibernetică, traduse in diferite țări ale 
lumii. Dr. Rose este organizator al primelor două congrese mondiale 
de sisteme și ciberneticâ de la Londra (1969) și Oxford (1972) și al 
unor simpozioane internaționale de aplicații ale calculatoarelor in 
medicină.

— Care este scopul vizitei 
dumneavoastră in România ?

— Din trei in trei ani, cibernetl- 
cienii din întreaga lume se reunesc 
in mari congrese pentru a discuta 
cele mai noi aspecte apărute in sec
torul lor de activitate. Dupâ Londra 
și Oxford, Bucureștiul a fost ales 
drept gazdă pentru cel de-al treilea 
Congres mondial de sisteme generale 
și cibernetică care va avea loc în 
1975. De la bun început, as dori să 
relev cu mare satisfacție faptul că 
președintele Republicii Socialiste 
România, dl. Nicolae Ceaușescu, a 
avut amabilitatea să accepte ca acest 
congres să aibă loc la București sub 
înaltul său patronaj. Aș vrea să mul
țumesc Încă o dată și prin interme
diul ziarului dv. pentru generozita
tea și bunăvoința pe care domnia sa 
le-a arătat. Cunosc preocupările 
perseverente ale statului român, 
aie domnului președinte Nicolae 
Ceaușescu. pentru introducerea cu
ceririlor științifice in activitatea eco
nomică și socială, pentru aplicarea 
ciberneticii și introducerea calcula
toarelor electronice in conducerea 
economiei.

Scopul vizitei mele în țara dv. a 
fost acela de a mă intilni cu mem
brii comitetului însărcinat cu orga
nizarea congresului, de a face pre
gătirile necesare pentru schițarea u- 
nui program. Am convingerea că 
specialiști din numeroase țări ale lu
mii vor participa cu interes la lu
crările acestui congres care este o 
piatră fundamentală in istoria ciber
neticii și a sistemelor generale.

— Bucureștiul va fi. așadar, 
gazda viitorului congres. V-am 
ruga să prezentați citeva din ra
țiunile care au stat Ia baza a- 
cestei alegeri.

— In primul rind faptul că Româ
nia menține relații diplomatice cu 
foarte multe țări cu orinduire socia
lă diferită, fiind apreciată pe arena 
internațională ca un consecvent a- 
pârâtor al păcii. Acest sentiment de 
recunoaștere a rolului României este 
împărtășit de comunitatea oamenilor 
de știință din întreaga lume, care 
salută organizarea congresului la 
București. Menționez, de asemenea, 
faptul că școala românească de ci
bernetică se bucură de o înaltă a- 
preciere internațională, reprezentan
ții săi evidențiindu-se prin lucrările 
prezentate la congresele anterioare, 
precum și prin alte lucrări de valoa
re in domeniul ciberneticii. In fine, 
trebuie relevat că Bucureștiul se re
marcă drept un bun organizator al 
diverselor manifestări științifice, 
fiind agreat de participant din punct 
de vedere al ospitalității, al atmos
ferei de lucru asigurate.

peste 15 ani cunoșteam aici, la dv., 
preocupări pentru integrarea ciber
neticii in dezvoltarea economiei, 
preocupări ce s-au amplificat consi
derabil in ultimii ani. Am avut po
sibilitatea să constat personal acti
vitatea desfășurată in această direc
ție la Academia de Studii Economi
ce. recunoscută pentru realizările re
marcabile in dezvoltarea școlii româ
nești de cibernetică economică. In 
prezent, ați realizat succese deose
bite și in domeniul ciberneticii in
dustriale și automaticii la Institutul 
politehnic București, ca și in aplica
țiile ciberneticii in biomedicină. 
România se află printre țările care 
au forme bine organizate de pregă
tire universitară a specialiștilor in 
domeniul ciberneticii economice. Unii 
dintre ciberneticienii dv. sint recu
noscut! ca remarcabili oameni de ști
ință. Țin să relev, in acest context, 
că am avut cinstea, cu prilejul a- 
cestei vizite, să mă intilnesc cu pri
mul ministru al guvernului țării dv. 
cu care ăm avut convorbiri intere
sante cu privire la probldlnele. ciber
neticii economice și a organizării 
viitorului congres mondial de siste
me și cibernetică.

— Cum ați putea defini con
cis raporturile care există intre 
cibernetică și dezvoltarea eco
nomică a unei țări ?

— Cibernetica este știința contro
lului și a comunicării. Or. nu poți 
planifica șl conduce o economie fără 
un control adecvat. Aceasta este ra

țiunea fundamentală pentru care e 
vital a introduce cibernetica în sis
temele de planificare, in sistemele 
economice ale țării.

— O secțiune a viitorului con
gres va fi consacrată ciberneticii 
și mediului înconjurător. In ce 
măsură cuceririle științifice ale 
unuia din aceste sectoare poate 
constitui un sprijin pentru cea
laltă ramură de activitate ?

— In cibernetică sint două princi
pii : conexiunea inversă pozitivă și 
conexiunea inversă negativă. In ori
ce sistem (in economie, in informa
ție, in mediul înconjurător etc.) poți 
dobindi controlul dacă stăpineștl co
nexiunea inversă negativă. Conexiu
nea inversă pozitivă reprezintă ten
dința sistemului de a ieși de sub 
control. Aceasta este în prezent si
tuația in ce privește mediul înconju
rător, unde se petrec anumite feno
mene cu efecte dăunătoare asupra 
omenirii. Iar intensitatea lor sporește 
mereu tocmai pentru că lipsește 
controlul. Poluarea este unul din as
pectele cele mai evidente. Or, ciber
netica joacă un mare rol in a ne 
învăța cum să aplicăm un control 
corect.

— Ați revenit în țara noastră 
dupâ 4 ani. Cu ce impresii v-ațl 
reintllnit cu România ?

— România este o țară frumoasă, 
iar Bucureștiul un oraș’ minunat, cu 
oameni prietenoși, cu o poluare in
comparabil mai scăzută ca in alte 
țări. După 4 ani am găsit oamenii 
mai prosperi, mai senini, mai feri
ciți. Iată de ce aștept cu nerăbdare 
viitoarea mea revedere cu prietenii 
mei din România.

Interviu realizat de
Radu CONSTANTINESCU
Dan OPREANU

• Balada soldatului : CAPITOL
— 9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
la grădină — 20,30.
o Asediu cu surprize : VICTO
RIA — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20.45.
q Vandana : BUCUREȘTI — 8,30; 
11,30; 14,30: 17,30; 20.15, la grădină
— 20.45, LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 
16; 19.30, GRADINA DOINA —
20.15. GRADINA DINAMO — 20.15. 
o 50 000 de dolari recompensa : 
PATRIA - 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20.45, FESTIVAL — 9; 11.30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, la grădină
— 20,15, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30.
q Șapte păcate CASA FILMU
LUI — 10; 12,45; 15,45; 18; 20,15, 
SCALA — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
13,45; 21,15, FEROVIAR — 9; 11; 
13.15: 15,30; 17,45: 20.
o Un comisar acuză : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30. 
a Cidul : LUMINA — 9; 12,30; 16;
19.30.• Program dc desene animate : 
uOINA — 9,30.
q Acea pisică blestemată : DOI
NA — 11,15; 13,30: 16: 18.30: 20.45. 

—a Fiecăruia cc i se cuvine : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
13,15; 23,33.o A trăi pentru iubire : BV- 
ZEȘ'fl — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.15. la gradină — 20,30.
a Balul dc simbătă scara : GRI- 
VIȚA — 9.
O Căluțul rolb : GRIVIȚA — 11,15; 
13.30; 15,45; 13,15; 20,30.a De bună voie șl nesilit de ni
meni : FLOREAȘCA — 15,30; 18;
20.15.o Chitty, Chitty — bang, bang : 
FLAMURA — 9; 12; 16; 19, GLO
RIA — 9.15; 12,15; 16; 19.
• Inima pe fringhie : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 13; 20,15.Q O femele chinuită — 14.30;
16.30. Serata — 18.45, In nord spre

' Alaska — 20,45 : CINEMATECA
(sala Union).Ceața : MIORIȚA — 9.
o Afacerea Dominicl : MIORIȚA
— 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15.
o Explozia : VOLGA — 9.
© Apașii : VOLGA — 11,15; 13.30; 
15,45: 18: 20,15.
q Joc Limonada : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 10,30; 20.45, MODERN — 9; 11,15; 16; 18,15; 20.15, 
la grădină — 20,30, GRADINA
TITAN — 20,30.o Inamicul public nr. i : POPU
LAR — 9; 11,15; 13,30, GRADINA 
AURORA — 20,15.o Ivan Kondarev : POPULAR — 
15,30; 19.O Proprietarii : DACIA — 9.
o Bani de buzunar : DACIA — 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.0 Contesa Walewska : COTRO- 
CENI — 13,30; 15,45; 18; 20.15, BU- 
CEGI — 16; 18,15. la grădină —
20.30. GRADINA TOMIS — 20.30.
O Frații Jderi : UNIREA - 16,15, la grădină 20,15.
o La est dc Java : LIRA — 15,30; 
18: 20,30, la grădină — 20,15, GIU- 
LESTI — 15,30: 18: 20.15.
o Mama vitregă : RAHOVA — 16; 
13; 20.
• Percheziția : COSMOS — 15.30; 
18; 20,15.
o Luminile orașului : VIITORUL— 16; 18; 20.
o Căpitanul „Negru" : MUNCA — 16; ia; 20.
O Cat Ballou : ARTA — 15,15;
13; 20,15, la grădină — 20,15.
o Plimbare În ploaia de primă
vară : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 18; 20,15.
o Farsa tragică : CRINGAȘI — 
16; 18,45.
• Marinarul extraordinar : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.

— Ați amintit despre școala 
românească de cibernetică. Cum 
apreciați dezvoltarea acestui 
sector de activitate in țara noas
tră ?

— România este o pionieră mon
dială a cibernetiîiL încă in urmă cu
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Un nou complex balnear in stațiunea Felix j

Luni, 1 Iulie, in cu
noscuta stațiune bal
neoclimaterică ..Felix", 
din județul Bihor, a- 
flalâ intr-o nouă eta
pă de dezvoltare și 
modernizare, a fost 
dat in folosință un 
nou complex balnear, 
cu o capacitate dc 300 
de locuri. Complexul 
arc bază proprie de 
tratament și este do
tat cu Instalații dintre 
cele mai moderne. La 
fiecare etaj este ame
najat cite un cabinet 
medical, pentru ca 
bolnavii să nu fie ne- 
voiți să urce și Să co
boare pentru acorda
rea serviciilor medi
cale de specialitate. 
De menționat că In
stitutul de geriatrie 
din București a des
chis in noul complex 
balnear prima secție 
de specialitate cu 100 
de locuri, care va 
funcționa sub directa 
conducere a profesoa
rei Ana Aslan.

Dumitru GATA 
corespondentul 
„Scinleli"
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în marea sală polivalentă, 
constructorii au așezat 

primele scaune
Șantierul bucureștean din Parcul 

Tineretului își derulează rapid ulti
mele secvențe ale scurtei, dar trepi
dantei sale existențe. Principalele o- 
biective ridicate aici de constructori 
au Intrat in faza finală. Pe promon
toriul de pe Dealul Piscului iși 
conturează acum silueta, adusă 
la cotele prevăzute in proiecte, 
clădirea marii săli polivalente. După 
numai șase luni de la începerea 
structurii acestui impunător edificiu, 
acum citeva zile, echipa de lăcătuși- 
montori a lui Constantin Chiriac a 
acoperit arena și tribunele din ju
rul ei cu ,.o prelată" concavă de 
tablă de circa 5 500 mp, suspendată 
pe cabluri de oțel, semnind astfel 
încheierea lucrărilor de construcție 
propriu-zisă și trecerea cu toate for
țele la execuția operațiilor de fini
saj. Pe postamentul de beton al are
nei — care poate găzdui aproape 
toate genurile de Întreceri sportive 
(sau. in cazul unor întruniri publice 
și manifestări culturai-artistice de 
amploare, 2 000 de spectatori) — dul
gherii din echipa lui Kelemen Ște
fan se pregătesc să aștearnă nu mai 
puțin de 1 200 mp de pardoseală e- 
lastică, in timp ce la peste 10 metri 
deasupra lor, pe o schelă agățată de 
acoperiș, se montează tuburile de 
aer condiționat și instalațiile de i- 
luminat. iar pe gradenele tribunelor, 
cu o capacitate de 6 000 de locuri, au 
inceput să-și facă apariția primele 
rinduri de scaune. Odată cu pregă
tirile febrile ale sălii propriu-zise 
pentru marea premieră, constructorii 
din loturile conduse de inginerii Ni
colae Barză și Constantin Tosun au 
inceput din plin lucrările de mon
tare a timplăriei metalice și de 
vopsitorie, dulgherii din echipa 
Eroului Muncii Socialiste. Vasile 
Ciumacov toarnă de zor scările de 
acces, iar formațiile de constructori 
de la I.C.E.D. dau bătălia pentru 
terminarea racordurilor la rețelele 
subterane.

întrecerea cu timpul continuă ^cu 
aceeași intensitate la fiecare loc *de 
muncă. Cu toate acestea însă — așa 
după cum observa ing. Gheorghe 
Gheorghiu, de la Institutul de studii 
și proiectări pentru sistematizări ar
hitectură și tipizări, șeful colectivu
lui care a elaborat proiectul complex 
al acestei clădiri monumentale des
fășurate pe o suprafață de circa 
două hectare și jumătate — șantie
rul începe să se retragă. „Sala nu 
mai este acum o anticipare — ne 
spune interlocutorul. Aproape toate 
elementele și caracteristicile el se 
regăsesc intr-o inedită și elocventă 
realitate. Cele două laturi longitudi
nale ale construcției se sprijină pe 
umerii a 16 perechi de elemente 
prefabricate (avind o greutate de 26 
tone fiecare) care, printr-o soluție 
tehnică originală, preiau întreaga 
greutate a acoperișului suspendat pe 
o rețea de cabluri paralele cu o des
chidere de aproape 80 m. La ambele 
capete, aria sălii se sprijină pe 
două corpuri adiacente aproape 
simetrice — cel de la fațadă, care 
asigură intrarea oficială, fiind pre
văzut cu săli de conferințe, birouri 
de lucru pe subcomisii și cabine 
pentru presă, iar cel rezervat pentru 
accesul publicului sau al sportivilor 
dispunind de spații largi pentru 
foaiere, garderobe și bufete. înca
drată de o parte și de alta de o re
țea de 16 cabine pentru transmisii 
de radio și televiziune, sala oferă și 
posibilitatea unor proiecții cinemato
grafice ocazionale, instalațiile spe

ciale de lumină (150 reflectoare), 
ventilație, condiționare a aerului și 
încălzire, precum și un sistem de so
norizare și translație simultină in 
șase limbi, asigurind condiții optime 
pentru vizionarea spectacolelor. Cit 
despre tratarea arhitecturii propriu- 
zise a sălii, a finisajelor și a tuturor 
detaliilor sale decorative, acestea 
sint asigurate de un proiect separat 
(elaborat de un colectiv de arhitecți 
condus de prof. arft. Cezar Lăzăres- 
cu), menit să-i confere un confort 
și o estetică deosebite. Pe terasa 
corpului dinspre sud al sălii, Nicolae 
Nica, șeful echipei de dulgheri, 
întilnlndu-1 pe directorul întreprin
derii, Constantin Popa, il anunță că 
„e gata" și, fără să mai aștepte re
plica, trece grăbit mai departe. Pe 
gradenele tribunei oficiale, Nac Tu
dor, șeful unei echipe de fierar-be- 
toniști, montează de zor un cofraj 
pentru o porțiune de pardoseală, 
însă și el afirmă că este gata. La 
toate locurile de muncă a mai ră
mas de făcut cite ceva, dar construc
torii anticipează. Bătălia lor cu 
timpul, după cum ne asigură șeful 
șantierului, inginerul Mircea ștera- 
nescu, este încă de pe acum cîștiga; 
tă. Argumentul ? După cele mai 
strinse calcule, durata normală a ri
dicării unei astfel de construcții este 
de doi ani și șase luni. „Noi am 
reușit să scoatem in afara calculelor
— ne explică șeful șantierului — 
aproape doi ani. Tot ce se vede a- 
cum aici, in Dealul Piscului, s-a 
înălțat in mai puțin de 8 luni". Cum 
a fost posibilă această performanță ? 
Fără îndoială, aici și-au spus cuvîn- 
tul gradul înalt de industrializare, 
elementele prefabricate, soluțiile 
constructive noi, de mare producti
vitate. Dar, dincolo de toate acestea, 
cei ce au reușit să comorime timpul 
au fost oamenii șantierului. De astă- 
iarnă, ei au muncit zi și noapte, In
tr-un ritm si in condițiile unei orga
nizări exemplare. Au fost ne
cesare mii și mii de rocade, 
de deplasări de echipe întregi 
dintr-un loc in altul. Rocade pe zile, 
pe ore, pe minute — pentru a umple 
orice „fereastră" de timp. O cursă 
contra cronometru pentru mereu alte 
fronturi de lucru, de-a lungul căreia 
constructorii au avut in orice clipă 
alături de ei sprijinul comitetului 
municipal de partid, al miilor de 
bucureșteni care, mobilizați de co
mitetele de partid ale sectoarelor, au 
efectuat aici un mare volum de lu
crări prin muncă patriotică.

Acum. în jurul marii săli poliva
lente, „se limpezește" terenul. Parca
jele pentru circa 600 de autoturisme 
sint aproape gata. Estacada care asi
gură accesul spre intrarea oficială
— de asemenea. Pe platforma din 
fața acesteia se fac ultimele retușuri 
la alei și, mai jos, la cele două tron
soane ale podului care traversează 
lacul, iar dincolo de acesta se zăresc 
alte echipe de constructori lucrind 
la fintina arteziană (cu un diame
tru de 30 m și un jet de apă cit 
înălțimea unui bloc cu 7 etaje).

Șantierul din Parcul Tineretu
lui s-a regrupat și s-a retras in ci
teva locuri. In curind, cind construc
torii le vor părăsi și pe acestea, 
pentru a se muta pe alte șantiere, 
bucureștenil vor găsi aici doar par
cul, cu liniștea lui deplină și cu ma
rea sală de pe Dealul Piscului, zidire 
„de virf" în noul peisaj al Capitalei.

Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scinteii’
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COMUNICAT
cu privire la vizita in România a Excelenței Sale 

domnul Alfonso Lopez Michelsen
Răspunzind invitației transmise de 

președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceausescu, si de 
tovarășa Elena Ceausescu, cu ocazia 
vizitei intrrprinsc în Columbia, in 
luna septembrie 1973. Excelenta Sa 
domnul Alfonso Ldpez Michelsen. 
împreună cu soția, doamna Cecilia 
Caballero de Loper, a efectuat o vi
rilă in Romftnia. intre 19 iunie si 
2 iul ? J974 Excelenta Sa domnul 
Alfonso Ldoei Michelsen urmează să 
preia funcția do președinte al Re
publicii Columbia la data de 7 au
gust 1974

Inaltilor oaspeți columbieni 11 s-a 
rezervat la sosirea la București o 
primire călduroasă, expresie fidelă a 
sentimentelor de prietenie care u- 
nc.se popoarele român si columbian, 
în timpul vizitei, intre președintele 
Nicolae Ceaușescu si Excelenta Sa 
domnul Alfonso Lopez Michelsen au 
avut loc convorbiri, desfășurate in
tr-o atmosferă de cordialitate si În
țelegere, re ientoaro la relațiile ro» 
mâno-columbiene. precum si la pr'n- 
cmalole probleme internaționale de 
interes comun.

Excelența Sa domnul Alfonso Lo
pez Michelsen. doamna Cecilia Ca
ballero de Lopez si persoanele care 
i-au însoți' au vizitat importante o- 
biective industriale, agricole si tu
ristice din București si provincie. 
printre care Combinatul petrochimic 
„Brazi-1, uzina ..1 Mai** Ploiești, u-

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I) 
pancarte sint Înscrise urările : 
..Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul columbian 
..Trăiască pacea și prietenia intre 
popoare !“

Aici au venit să-i salute pe oas
peți Gheorghe Cioară. Ion Ioniță, Ion 
Pâțan, Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, miniștri, 
conducători ai unor instituții centra
le. generali.

Numeroși bucureșteni, aflați la 
aeroport, intimpină cu dragoste pe 
președintele Nicolae Ceaușescu. iși 
exprimă simțămintele de stimă și 
cordialitate fată de președintele 
Alfonso Lopez Michelsen. aclamă cu 
însuflețire pentru prietenia româno- 
columbiană.

începe ceremonia oficială. O gar
dă militară prezintă onorul. Se into
nează imnurile de stat ale Colum
biei si României, in tiran ce, in semn 
de salut, răsună 21 de salve de arti
lerie. Președintele Nicolae Ceaușescu 
si președintele Alfonso Lopez Mi
chelsen, trec in revistă garda de 
onoare.

Inalții oaspeți columbieni isi iau 
apoi rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucureș'i, 
Drecum si de la persoanele oficiale 
române prezente.

Un grun de pionieri oferă buchete 
de flori preȘȘdinteltfî NicpFae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu. 
președintelui Alfonso Ldpez Michel
sen și doamnei Cecilia Caballero de 
Lopez.

tv

I

PROGRAMUL I
9.r>0 Tcleșcoală.

10,00 Curs de limba engleză.
10.30 Curs de limba rusă.
11.00 Din tainele munților : Poves

tea puilor de urs.11.30 Te slăvim Românie ! CIntece 
patriotice.

11.40 Legile țârii — legile noastre !
11,50 Pagini din Albumul dumi

nical.
16.00 Curs de limba germană.
16.30 — 1",OD Curs de limba fran

ceză.
17.30 Telex.
^7.35 Steaua polară.

>5 Scena — emisiune de actua
litate șl critică teatrală.

18.15 Cum vorbim.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

pentru campionatele mondiale
fotbal: Tinerii auincheiat sezonul

cucerind trofeul balcanic
Ab'a de-acum înainte am intrat 

cu adevărat in vacanța fotbalistică 
de vară — scurtă, e drept, pentru 
jucători (pină la 7 iulie), ceva mai 
lungă pentru spectatori, pină in 
luna august Duminică s-a pus deci 
punct sezonului de ' primăvară cu 
meciul final al balcaniadei de ti
neret. Cum se știe, titlul balcanic la 
fotbal pentru echipele de tineret l-a 
cucerit in acest an echipa reprezen
tativă a României. Formația fotbaliș
tilor noștri pină la virsta de 23 ani 
a dobindit trofeul după ce a în
trecut, in ordine, echipele Iugoslaviei 
(3—0). Bulgariei (2—0), iar in fi
nală pe aceea a Albaniei (1—0). E- 
șalonul de tineret — care in con
cepția actuală a federației deține 
rolul de a pregăti promovarea celor 
mai talentați fotbaliști spre lotul re
prezentativ al țării — s-a impus 
fără prea mari dificultăți. Atrage 
insă atenția diminuarea treptată a 
numărului de goluri marcate de e- 
chipa noastră, faptul provenind nu 
atit din creșterea dificultăților odată 
cu apropierea finalei, ci, în special, 
din starea de oboseală a jucătorilor, 
stare lesne vizibilă și accentuată 
de la un meci la altul. Explicația e 
simplă : aproape fără excepție, ti
nerii jucători români au fost titulari 
la echipele cluburilor din divizia A 
și s-au arătat marcați de eforturile 
desfășurate de-a lungul celor 34 de 
etape. în ciuda acestei solicitări 
suplimentare, cu efect direct a- 
supra scorurilor, majoritatea jucă
torilor din echipa de tineret și-au 
confirmat selecția: cred că nu e 
departe ziua cind unii dintre ei vor 
bate la poarta primei reprezentati
ve și vor călca pe urmele lui Troi. 
Beldeanu, Anehelini. Sameș. De 
altfel, in diferite perioade, fotba
liști ca Hajnal, Georgescu, Boloni, 
S Gabriel, Jîvan sau Năstase au și 
fost încercați cu prilejul pregătirilor 
echipei naționale. 

zina ..Tractorul1* din Brasov, Drlta 
Dunării si complexele turistice de 
pe litoralul Mării Negre, fiind pri
miți pretutindeni cu sinceră afec
țiune de către autoritățile și popu
lația prezente la aceste acțiuni.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
felicitat pe Excelența Sa domnul 
Alfonso Lopez Michelsen pentru a- 
legerea in inalta funcție de preșe
dinte al Republicii Columbia. ex- 
primind stima si considerația sa 
pentru activitatea pe care o desfâ- 
S ’ară in serviciul consolidării păcii, 
înțelegerii internaționale și coope
rării intre toate statele lumii. Ex- 
c lenta S3 domnul Alfonso Lrtpcz 
Michelsen a exprimat, la rindul său. 
admirația pentru progresele reali
zate de România In toate domeniile 
și pentru politica internațională ac
tivă promovată de România, de pre
ședintele Nicolae Ceausescu, politi
ei pusă in slujba inlănrii păcii și 
dezvoltării cooperării intre toate 
națiunile lumii, a stabilirii dc rela
ții noi intre state, pe baza respec
tării principiilor dreptului interna
țional.

în cursul vizitei, președintele 
Nicolae Ceausescu $1 Excelența Sa 
domnul Alfonso Lopez Michelsen 
au reafirmat principiile respectării 
independenței și suveranității na
ționale. deplinei egalități In drep
turi a tuturor statelor, indiferent de

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu iși iau un călduros rămas 
bun de la președintele Alfonso Lo
pez Michelsen și de la doamna Cecilia 
Caballero de Lopez. Cei doi președinți

*
Președintele ales al Republicii 

Columbia, dr. Alfonso Lopez Mi
chelsen. și soția sa, doamna Cecilia 
Caballero de Lopez, însoțiți de Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., de alte persoane oficia-

TELEGRAMĂ
Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind teritoriul României. însuflețiți de cele mai vii sentimente 
de gratitudine pentru primirea făcută reprezentanților Columbiei, do
resc să reiterez Excelenței Voastre sentimentele de solidaritate ,și prie
tenie nutrite de poporul columbian față de poporul român, precum și 
aspirația ca în timpul guvernării mele să fiu un interpret fidel al do
rinței care ne animă de a dezvolta relațiile noastre, puse în slujba 
marilor idealuri ale omenirii contemporane, relații care se dezvoltă atit 
de fericit după vizita Excelenței Voastre în țara noastră, vizită care a 
prilejuit deschiderea spre America Latină, sub auspiciile tradițiilor 
noastre comune.

In numele soției mele și al meu personal, dorim să exprimăm 
doamnei Ceaușescu caldul -nostru omagiu de admirație și simpatie.

Cu sentimente de înaltă considerație, reînnoiesc Excelenței Voastre 
expresia prieteniei mele de nezdruncinat.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

18.30 Film serial pentru copii : „Năzdrăvanul Dennis".
18.55 Tribuna TV.
19.20 100] de seri : Povești din că

limară.
19.30 Telejurnal.20.05 Teleobiectiv.
20.20 Soare de gind românesc — 

emisiune de versuri șt clnte- 
ce patriotice.

20.40 Telecinemateca. Un mare ci
neast : Milos Forman : „Asul 
de pică". Producție a stu
diourilor cinematografice din R. S. Cehoslovaca.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Craii din Mocod. O retnttl- 
nlre cu clntecul și portul 
nâsăudean.

20.20 Universitatea TV.
20.55 Telex.21.00 Seară de balet.
2'.20 Din lirica universală.
21.40 Frumuseții tale — succese ale 

muzicii ușoare românești.
22.00 Ce vrăji a mal făcut nevasta 

mea.

Trei elemente se impun subliniate 
privind alcătuirea și jocul echipei 
noastre de tineret Mai intii, in a- 
părare, perechea de fundași cen
trali S. Gabriel—Sătmăreanu II s-a 
arătat de netrecut de-a lungul celor 
trei meciuri, jocului lor sigur da- 
torindu-i-se in bună măsură faptul 
că echipa noastră n-a primit nici 
un gol. în al doilea rind, antrenorul 
Cornel Drăgușin și-a adunat pe trei 
dintre foștii săi elevi de la Progresul 
(D. Georgescu, Dumitriu IV și 
Năstase), acest triunghi — format, 
ca pe vremuri, din doi mijlocași și 
un virf de atac — fiind la originea 
multora dintre reușitele echipei. In 
sfirșit, echipa de tineret a practicat 
— cu succes, aș zice — jocul pe 
aripi, impunindu-se in fața specta
torilor și specialiștilor extremele A- 
todiresei și Crișan. Dacă elementelor 
de mai sus Ie adăugăm activitatea 
matură, cu multă inteligență tactică, 
a căpitanului echipei, Mulțescu, ca 
și tehnica individuală bună a celor 
doi tirgmureșeni Boloni și Hajnal, 
rezultă in ansamblu un bilanț po
zitiv in ceea ce privește punerea in 
evidență a jucătorilor tineri cu 
perspectiva de a progresa plnă la 
nivelul primului lot reprezentativ...

Pe stadionul din Craiova, cu oca
zia manifestării populare de sărbă
torire a proaspeților laureați de la 
Universitatea, am asistat și la finala 
campionatului național de juniori 
dintre Universitatea Cluj și Steaua. 
Titlul de campioană l-a ciștigat e- 
chipa din Cluj — pentru a șaptea 
oară I — ceea ce dovedește că acolo 
se muncește cu perseverență pentru 
creșterea vlăstarelor fotbalului. To
tuși, meciul final ca atare . n-a 
plăcut, nici ca spectacol, nici ca idee 
de joc, iar juniori cu perspective 
largi și imediate nu am văzut...

Valerlu MIRONESCU 

nivelul lor de dezvoltare, neameste
cului in treburile interne $i avanta
jului reciproc, neutilizării forței sau 
amenințării cu forța, pentru stabi
lirea dc relații noi, democratice, in 
viața internațională.

Fi au subliniat utilitatea conti
nuării consultărilor reciproce intre 
cric două țări asupra problemelor 
de interes mondial și, in special, a- 
supra acelora care asigură menți- 
iv rea păcii si ordinii internaționale. 
Totodată, au exprimat dorința dc a 
mări șl diversifica schimburile co
merciale. culturale și științifice, de 
a lărgi colaborarea tehnică in toate 
ramurile dc interes comun, de care 
să beneficieze ambele națiuni.

Ei au menționat, dc asemenea, 
importanța celei de-a Il-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-columbicnc, 
care urmează sâ se întrunească la 
București in trimestrul al III-lea 
al anului in curs și care va studia 
și concretiza toate acele teme care 
interesează cele două țări.

Excelența Sa domnul Alfonso L6- 
pez Michelsen și soția sa. doamna 
Cecilia Caballero de Ldnez, au ex
primat sincere mulțumiri președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu. guvernului și poporului 
român pentru primirea deosebită de 
caro s-au bucurat in timpul șederii 
in România.

iși string miinlle, se îmbrățișează cu 
cordialitate. Aceeași caldă îmbrățișa
re intre tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Cecilia Caballero de L6pez.

La ora 18,10, avionul cd care călă
toresc inalții oaspeți columbieni de
colează de pe aeroportul Otopeni.

le. au vizitat in cursul dimineții 
de marți cartiere «le Bucurestiului.

în cartierele vizitate, pe arterele 
principale, numeroși bucureșteni au 
ținut să salute cu cordialitate pe 
solii poporului columbian.

Cu prilejul „Zilei
învățătorului"

Cu prilejul tradiționalei sărbătoriri 
a „Zilei învățătorului", in intreaga 
țară au avut loc adunări festive. 
Participants au adresat Comitetului 
central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. telegrame in care iși ex
primă sentimentele de satisfacție și 
gratitudine pentru grija deosebită 
acordată de conducerea partidului 
nostru dezvoltării bazei materiale a 
procesului instructiv-educativ, mo
dernizării și perfecționării continue 
a învâțâmintului românesc. Aseme
nea telegrame au mai trimis cadrele 
didactice din județele Suceava și 
Alba, din municipiile Arad, Botoșani 
și Timișoara, din orașul Zalău etc.

Aseară, biroul Federației române 
dc box a aprobat formația repre
zentativă pentru primele campio
nate mondiale de box, care vor avea 
loc la Havana. Din formație fac 
parte campionii europeni Simion 
Cuțov (semiușoară) și Constantin 
Gruiescu (muscă), precum și cunos- 
cuții pugiliști Gabriel Pometcu

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
AZI, BRAZILIA—OLANDA Șl

FRANKFURT PE MAIN 2 (Ager
pres). — Turneul final al celui de-al 
X-lea Campionat mdndial de fotbal 
continuă azi, miercuri, 3 iulie, cu 
meciurile ultimei manșe a grupelor 
semifinale, programate după cum ur-

TENIS - Turneul de la Wimbledon
Turneul internațional de tenis de 

la Wimbledon continuă să se desfă
șoare sub semnul surprizelor. După 
suedezul Borg și americanul Ashe, • 
alți trei favoriți : Ilie Năstase, Tom 
Okker și Manuel Orantes au fost 
eliminați ieri in optimile de finală.

Iată rezultatele : Dick Stockton 
(S.U.A.) — Ilie Năstase (România) 
5—7, 6—4, 6—3, 9—8 ; Metreveli 
(U.R.S.S.) — Okker (Olanda) 9—8, 
3—6, 6—4, 6—2 ; Ismail El Shafei 
(Republica Arabă Egipt) — Orantes 
(Spania) 6—1, 3—6, 6—3, 7—5 ; Con
nors (S.U.A.) — Fillol (Chile) 6-3,
5— 7, 6—0, 6—1 : Kodes (Cehoslova
cia) — Gorman (S.U.A.)
6— 3. 9—7, 6—4 : Smith 
Dominguez (Franța) 6—3, 
Newcombe (Australia) — 
(S.U.A.) 7—5. 6—3, 6—4.

In probele dc dublu, perechea

6—8, 2—6, 
(S.U.A.) — 
6—4, 7—5 ; 
Van Dillen

IN LEGĂTURA CU ÎNCETAREA DIN VIAȚA

A PREȘEDINTELUI ARGENTINEI, JUAN DOMINGO PERON

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Republicii Argentina

Marți după-amlază, la Ambasada 
Republicii Argentina, tovarășii Emil 
Bodnaraș. Manca Măncscu, Emil 
Di’ftM&nescu, Ion Ioniță, Ion Pățan, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Constantin Sfătescu. 
secretarul Consiliului dc Stat, au 
exprimat, in numele președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, al Conci
liului de Stat și guvernului, condo

Plecarea la Buenos Acres 
a reprezentanților președintelui 

Republicii Socialiste România
Marți după-amiază au plecat la 

Buonos Aires tovarășii Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, care 
vor reprezenta pe președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la ceremonia 
dc doliu in memoria președintelui

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. a primit, marți după-amia
ză, pc Weldon B. Gibson, vicepre
ședintele executiv al Institutului de 
cercetări „Stanford*1 din California — 
S.U.A.. și pe H. E. Robison, director 
in cadrul aceluiași institut, care fac 
o vizită in țara noastră. în cadrul 
convorbirii care a avut loc cu acest

Excelenței Sale Domnului MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Domnule prim-ministru,
Am primit amabila dumneavoastră telegramă de felicitare pe care ați 

ținut să mi-o adresați cu ocazia numirii mele in funcția de prim-ministru.
Doresc să vă mulțumesc, in mod călduros, pentru acest gest, care m-a 

mișcat mult.
Vă asigur, la rindul meu, că nu voi precupeți nici un efort pentru 

promovarea excelentelor relații care există intre țările noastre.
Folosesc acest prilej pentru a prezenta Excelenței Voastre asigurarea 

înaltei mele considerații.
LEO TINDEMANS

Primul ministru al Belgiei

Plecarea unei delegații a C.C. al P.C.R. in Franța

Gheorghe
al P.C.R.,

Marți dimineața , a .plecat în Franța 
o delegație â C.C. al P.C.R.. Că re', lâ 
invitația C.C. al P.C. Francez, va 
face o vizita in această țară, 
delegație fac parte tovarășii : 
Verdeț, membru al Comitetului E- 
Jtecutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice , și Sociale.
Paloș, membru al C.C---------------
prim-secretar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., și Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., redactor 
șef al revistei „Era socialistă'*.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, delegația a fost sa-

Cronica
Marți după-amiază a sosit in Ca

pitală o delegație a Partidului Avan
gărzii Populare din Costa Rica, for
mată din tovarășii Oscar Calvo, 
membru al C.C. al partidului, și 
Evangelista Chaves, activist, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. va face o vi
zită de prietenie in țara noastră.

La aeroportul internațional Oto-

(pană), Calîstrat Cuțov (ușoară), Ion 
Alexe (grea), Alee Năstac (mijlocie). 
Sandu Tirilă (mijlocie-mică). Sint 
de asemenea incluși in lot Cosma 
Remus (semimuscă) și Lazăr Marian 
(.cocoș). Generația tinerilor boxeri 
este reprezentată in formație prin 
Costică Dafinoiu (semigrea) și Da
mian Cimpoieșu (semimijlocie).

R. F. GERMANIA—POLONIA
mează : Dortmund : Brazilia—Olan
da ; Gelsenkirchen : Argentina— 
R. D. Germană ; Frankfurt pe Main : 
R. F. Germania—Polonia ; Diissel- 
dorf : Iugoslavia—Suedia.

Ilie Năstase (România) — Jim 
Connors (S.U.A.) a învins cu scorul 
de 4—6, 6—3, 6—I, 8—6 pe sovieticii 
Metreveli și Kakulia. La dublu mixt, 
Davidson (Australia) și Billy King 
(S.U.A.) au dispus cu 0—3, 9—7 de 
Țiriac (România) șr Bostrom (S.U.A.).

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI DIN

30 IUNIE 1974 :
Categoria 1 : (13 rezultate) — 24,95 

variante a 2 197 lei.
Categoria 2 : (12 rezultate) = 524,30 

variante a 82 lei.
Categoria 3: (11 rezultate) — 

3 561,40 variante a 20 lei. 

leanțe ambasadorului Juan Carlos 
Marcelino Beltramino, In legătură 
cu încetarea din viață a președinte
lui Republicii Argentina, generalul 
locotenent Juan Domingo Peron.

S-n semnat apoi In cartea de 
condoleanțe și s-a păstrat un mo
ment de reculegere in fața portre
tului îndoliat al Iul Juan Domingo 
Peron.

(Agerpres)

Argentinei, gcneral-locofenent Juan 
Domingo Peron.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
au fost prezenți tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost prezent Gaspar Luciano 
Taboada, consilier al Ambasadei Ar
gentinei la București. (Agerpres) 

prilej au fost abordate probleme pri
vind colaborarea și cooperarea eco
nomică și tehnico-științificâ româno- 
americană.

La primire, desfășurată într-o am
bianță de cordialitate, au participat 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț și Industrie, și 
Ion St. Ion, secretar general al Con
siliului de Miniștri.

lutată de tovarășii .Miron Constanti- 
rțescu, membru'’supleant al COThtte-' 
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

•k
La sosire, pe aeroportul Le Bourget 

din Paris, delegația a fost intîmpi- 
nată de tovarășii Guy Besse, membru 
al Biroului Politic, Jean Kanapa, 
membru al Comitetului Central, 
șeful Secției relații internaționale, 
activiști ai C.C. al P.C.F.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Paris, Constantin Flitan, 
alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Z I I I

peni, oaspeții costaricani au fost sa
lutați de tovarășii Nicolae Guinâ, 
membru al C.C. al P.C.R.. și Petre 
Constantin, secretar al Comitetului 
municipal București al. P.C.R.

★
Delegația de activiști ai P.C.R., 

condusă de Dumitru Bălan, prim- 
secrefar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.C. din Cuba, a făcut o vi
zită in schimb de experiență in Re
publica Cuba, s-a înapoiat, marți, 
in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de 
Lucian Drăguț, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun-y 
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, de activiști de partid.

A fost prezent Jesus Mendizabal, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Cubei 
la București.

afaceri a.i. al Cubei

în Capitală a 
ție a Asociației

★
sosit marți o delega- 

_______ de prietenie sovieto- 
română condusă de Kataev Turgan- 
bek Kataevici, șeful Secției știjnță și 
învățămint a C.C. al P.C. din Ka- 
zahstan, care, la invitația Consiliu
lui General al A.R.L.U.S., va face o 
vizită de schimb de experiență în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de re
prezentanți ai Consiliului General al 
A.R.L.U.S. și de membri ai Amba
sadei U.R.S.S. la București.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Statelor Unite 
ale Americii — 4 iulie — Institutul 
Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea a organizat, marți, o 
seară culturală.

De asemenea, marți compania de 
balet modern „Alvin Ailey11 din New 
York, care întreprinde un turneu in 
țara noastră, a prezentat, pe scena 
Operei Române din Capitală, un 
spectacol de gală.

La manifestări au fost prezente 
persoane oficiale române, oameni de 
artă și cultură, un ’ numeros public.

A fost prezent Harry G. Barnes 
jr., ambasadorul S.U.A. la București.

★
în Capitală, a 6osit, marți seara, o 

delegație a cooperativei agricole 
„Casa Grande** din Peru, condusă de 
Humberto Justiniano Sagardia, pre
ședintele cooperativei, care, la invi
tația Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, va face 
o vizită de documentare și schimb 
de experiență in țara noastră.

La sosire, delegația a fost salutată 
pe aeroportul Otopeni de Titus Po
pescu, vicepreședinte al U.N.C.A.P.

(Agerpres)

Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul șl poporul malgaș ml se alătură pentru a exprima Exce
lenței Voastre cele mai vii mulțumiri pentru felicitările călduroase și 
urările pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia Zilei noastre 
naționale.

Sînt, de asemenea, convins că relațiile dintre cele doua țări ale 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă. în Interesul nostru comun.

La rindul meu, adresez Excelenței Voastre urări de fericire perso
nală, iar poporului român prosperitate.

Generat de divizie

GABRIEL RAMANANTSOA
Șeful Guvernului Republicii 

Malgașe

Excelentei Sale
Domnului dr. MISAEE PASTRANA BORRERO

Președintele Republicii Columbia 
BOGOTA

Aflînd cu profundă tristețe de gravele pierderi de vieți omenești pro
vocate de alunecările de teren catasțrofale din provincia Meta, rog pe 
Excelența Voastră să primească cele mai sincere condoleanțe și să 
transmită profunda noastră compasiune familiilor îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Liderului luptător NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Conducerea și membrii Asociației de prietenie egipteano-română au primit 
cu satisfacție și înaltă apreciere Comunicatul comun semnat la încheierea 
vizitei făcute in frumoasa dumneavoastră țară dc președintele Mohammed 
Anwar El Sadat, care afirmă, incă o dată, dezvoltarea relațiilor de prietenie 
existente intre cele două țări și popoare frățești.

Fără îndoială că declarația solemnă semnată ieri va fi transpusă in viață 
prin eforturi comune și activitate conjugată, in folosul popoarelor egiptean și 
român, al luptei lor unite împotriva imperialismului mondial.

Cu cele mai bune urări de progres și prosperitate pentru poporul roman 
și partidul său conducător, care se bucură de indicațiile și îndrumarea dum; 
neavoastră înțeleaptă, vă rog să primiți inalta mea apreciere, precum și 
urări de bine din partea mea și a membrilor Asociației de prietenie 
egipteano-română.

Vă dorim mult succes,
SAYED ZAKI

Președintele Asociației de prietenie 
egipteano-română

COMUNICAT COMUN
privind vizita oficială in Republica 

Socialistă România a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Turcia

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Turcia, Turan Giineș. a f5c,ut, îm
preună cu soția, o vizită oficială in 
România, intre 27 iunie și 2 iulie 
1974.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia, Turan Giineș, a 
fost primit de președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.; CU această ocazie, mii 
.nfetrul de 'externe turc a transmit 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu, din par
tea președintelui Republicii Turcia 
și a doamnei Fahri S. Koruturk, 
invitația de a vizita Turcia. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmind să fie stabilită 
ulterior.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia a fost, de aseme
nea. primit de primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și a avut 
convorbiri cu ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu.

în timpul șederii sale in România, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Turcia și persoanele care 
l-ap însoțit au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din jude
țele Prahova, Brașov și Argeș, pre
cum și orașul București.

Tn cursul convorbirilor oficiale au 
fost abordate relațiile bilaterale, 
precum și unele probleme interna
ționale de interes comun.

Analizind stadiul actual și per
spectivele relațiilor bilaterale, cei 
doi miniștri au apreciat utilitatea 
contactelor și schimburilor de vizite 
la toate nivelurile, precum și nece
sitatea extinderii acestora In ve
derea găsirii de noi posibilități pen
tru intensificarea și lărgirea conti
nuă, pe toate planurile, a cooperării 
prietenești dintre România și Turcia, 
pe baza respectării principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității depline in drepturi, 
.neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc.

Cei doi miniștri au reafirmat do
rința guvernelor lor de a dezvolta 
tot mai mult cooperarea dintre cele 
două țări in domeniile economic și 
comercial și au convenit să depună 
.noi eforturi in acest scop. Ei au 
hotărit ca cea de-a treia sesiune a 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică româno-turcă să aibă loc la 
București, in luna septembrie 1974.

Notind cu satisfacție evoluția fa
vorabilă a relațiilor culturale și ști
ințifice dintre România și Turcia, 
miniștrii afacerilor externe 6-au fe
licitat pentru pregătirea Programu
lui de schimburi cultural-științifice 
pe anii 1974—1975, care va fi semnat 
intr-un viitor foarte apropiat.

Cei doi miniștri au efectuat un 
schimb de păreri asupra stadiului 
lucrărilor celei de-a doua faze a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa, care se desfășoară 
In prezent la Geneva, subliniind ne
cesitatea de a se depune noi efor
turi in vederea obținerii de rezultate 
substanțiale și satisfăcătoare in an
samblul lor, in diferite domenii ale 
programului de lucru al conferinței, 
pentru a asigura convocarea celei 
de-a treia faze la o dată cit mai a- 
propiată și la nivel corespunzător.

Cei doi miniștri au reafirmat vo
ința guvernelor lor de a contribui 
în mod constructiv la lucrările con

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL TURCIEI 
A PĂRĂSIT CAPITALA

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia, Turan Giineș, îm
preună cu soția, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Sdcialiste România, George 
Macovescu. a întreprins o vizită 0- 
ficială in țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 

ferinței, pe care o consideră o etapă 
importantă in procesul de destinde
re. de stabilire a unei mai bune în
țelegeri și cooperări intre țările 
participante, pentru a asigura con
diții in care popoarele să poată trăi 
in pace și la adăpost de orice ame
nințare sau atingere a securității lor.

Cei doi miniștri au exprimat, in 
același timp, importanța deosebită 
pe care o acordă statornicirii de ra
porturi de prietenie, bună vecinăta
te și colaborare fructuoasă in re
giunea Balcanilor. Ei au subliniat că 
dezvoltarea relațiilor și înțelegerii 
reciproce intre țările balcanice va 
contribui la întărirea păcii și secu
rității in Europa și in regiune. Ei 
au relevat eforturile pozitive depuse 
de România și Turcia in acest scop.

în ceea ce privește situația din 
Orientul Mijlociu, cei doi miniștri 
ai afacerilor externe au salutat a- 
cordurile de dezangajare și de sepa
rare a forțelor, încheiate intre Egipt 
și Israel șl respectiv Siria și Israel. 
Ei și-au exprimat părerea că toate 
statele participante la Conferința de 
la Geneva, sub egida O.N.U.. trebuie 
să acționeze, și in viitor, pentru a 
se ajunge la cr reglementare politică 
definitivă a conflictului din Orien
tul Mijlociu, in conformitate cu re
zoluțiile 242 și 338 ale Consiliului de 
Securitate.

Ei au relevat, in același timp, că 
pentru realizarea unei păci drepte 
si durabile ’in Orientul Mijlociu 6e 
impune retragerea trupelor israelie- 
ne din teritoriile arabe ocupate, re
cunoașterea suveranității si integri
tății teritoriale a tuturor statelor din 
regiune, precum si a drepturilor și 
intereselor legitime ale poporului 
palestinean.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea întăririi rolului și eficacității 
Organizației Națiunilor Unite, astfel 
incit aceasta să-și poată îndeplini 
răspunderile sale pentru dezvoltarea 
cooperării internaționale și menține
rea păcii mondiale.

Cei doi miniștri au relevat că re
ducerea și eliminarea decalajelor 
intre țările in curs de dezvoltare si 
țările avansate din punct de vedere 
economic reprezintă o problemă ma
joră, a cărei soluționare echitabilă 
este de o importanță fundamentală 
pentru consolidarea păcii și secu
rității internaționale, pentru progre
sul omenirii.

Ministrul afacerilor externe al 
Turciei a prezentat ministrului ro
mân ultimele evoluții ale situației 
din Cipru. Cei doi miniștri au re
afirmat atașamentul guvernelor lor 
față de independența, suveranitatea 
și integritatea teritorială a Republicii 
Cipru și au exprimat speranța că 
negocierile care se desfășoară in Ci
pru vor duce la un acord care să 
asigure drepturile și interesele legi
time ale părților interesate.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că vizita in Republica 
Socialistă România a ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Tur
cia, contactele și convorbirile avute 
cu această ocazie vor contribui la 
dezvoltarea si întărirea relațiilor 
prietenești dintre România si Turcia.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Turcia a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România să facă o vizită o- 
ficială în Turcia, Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, data vizitei ur
mind să fie stabilită pe cale diplo
matică.

fost conduși de George Macovescu 
cu soția, Vasile Gliga, adjunct ai 
•ministrului afacerilor externe, Geor
ge Marin, ambasadorul României la Ankara.

Au fost prezenți Osman Derinsu 
ambasadorul Turciei la București’ 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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IA INCHAREA DIN VIATA 
A PREȘEDINTELUI ARGENTINEI,

IRAN GMO PERON
Cu adinei mlhnirc, opinia publi

că din țara noastră a luat cunoș
tință do încetarea din viață a pre
ședintelui Republicii Argentina, gp- 
neral-locotenent Juan Domingo 
Peron. In aceste momente de grea 
Încercare pentru țara prietenă, po
porul român împărtășește doliul 
națiunii argentinene. txprimindu-i 
sincerele sale condoleanțe și în
treaga compasiune.

Născut la 8 octombrie 1895. Juan 
Domingo Peron a urmat studiile 
la Colegiul Militar al Națiunii si 
la Școala Superioară de Război. 
Mai multi ani a activat ca ofițer 
al armatei argontinene. Dui 1930 
pină in 1936 este profesor do is
torie la Școala Superioară dc R?z- 

]<M5 a devenit minis- 
război și vicepreședin- 

națiunii. Tn iunie 19-16 
ales președinte al țâ- 

pentru perioada 1946—1952 si

în 
de 
al 

fost

boi. 
tru 
te 
a 
ril .____ _______ ___ ___ v.
realm pentru perioada 19S
La 18 septembrie 1955 Peron a 
fost înlăturat de la putere vrintr-o 
lovitură de stat militară. Urmează 
anii de exil dintre 1955—1973. pe
rioadă In care continuă să con
ducă. prin delegați personali, miș
carea justițialistă din 
în noiembrie 1972 se 
Frontul JustițialLst de 
care obține victoria în alegerile 
prezidențiale din martie 1973. în 
urma unor noi alegeri, care au a- 
vut loc in septembrie 1973, gene
ralul Peron a fost ales pentru a 
treia oară președinte al Argentinei. 
Soția sa. Maria Estcln Martinez de 
Peron, a fost aleasă in funcția de 
vicepreședinte al țârii.

Prin activitatea desfășurată de-a 
lungul vieții sale, ca prestigios om 
politic, prin eforturile perseverente 
Îndreptate spre dezvoltarea econo- 
mico-*'oclalâ independentă a țării 
?i îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale maselor populare, prin pro
movarea unei politici de colabora
re egală !n drepturi cu toate sta
tele, generalul Peron s-a afirmat 
ca o personalitate de frunte a vie
ții publice contemporane. cîști- 
gindu-si o binemeritată considera
ție. atit in propria țară, cit și din
colo de hotarele ei.

Argentina. 
for mea ză 
Eliberare.

Poporul român a văzut, pe bună 
dreptate, în generalul Peron un 
prieten stimat, care a adus o con
tribuție remarcabilă la dezvoltarea 
tradiționalelor relații româno-ar- 
gentinene. Așa cum e cunoscut, 
un moment de excepțională însem
nătate în cronica relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală 
l-a constituit vizita oficială pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în primăvara a- 
cestui an. in Argentina, la invita
ția președintelui Peron. Sint 
proaspete in memorie, primirea a- 
tit de entuziastă, plină de căldură, 
făcută solilor ponorului nostru. 
Înaltele onoruri care le-au fost re
zervate, discuțiile rodnice dintre 
cei doi șefi de stat, care au dus 
mal departe dialogul inițiat între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și ge
neralul Peron, cu un an in urmă 
la București, importantele docu
mente semnate, intre care. în pri
mul rind Tratatul de prietenie și 
cooperare intre cele două țări. Ex
primi nd sentimentele de pro
fundă stimă și prețuire reci
procă dintre poooarele român și 
argentinian, președintele Peron rele
va cu prilejui semnării Tratatului de 
prietenie și cooperare : ..Este pen
tru mine o satisfacție deose
bită aceea dc a putep. aduce 
mărtarie, in cadrul solemn al 
acestei ceremonii. preocupărilor 
care animă cuverivle Argenti
nei și României de a concre
tiza. prin acorduri durabile, obiec
tivele politicii lor externe, rod al

Conferința general-europeană
Lucrările pentru elaborarea declarației privind legătura 

dintre securitatea in Europa și in regiunea 
Mării Mediterane

MOSCOVA

Convorbirile sovieto-americane Di PRETUI1NDENI

activității popoarelor noastre, care, 
cu abnegație si modestie, realizează 
măreția patriilor noastre si asigură 
un viitor promițător fiilor lor’*.

La rindul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Do
rim să punem bazele unei colabo
rări care să constituie un exemplu 
de felul cum două țări — sigur, cu 
orinduîri sociale diferite, dar ani
mate de dorința de a-și intări so
lidaritatea si dc a-și asigura bună
starea si fericirea, de a contribui 
la o politică dc pace și cooperare 
internațională — pot să conlucreze 
in bune condiții. Am deplina în
credere că popoarele noastre vor 
realiza o asemenea colaborare e- 
xcmplarâ."

Tradițiile raporturilor prietenești 
dintre cele două popoare, realiză
rile ce le dobindesc in activitatea 
constructivă pentru propășirea ță
rilor lor, interesul comun pentru 
promovarea cauzei înțelegerii și 
colaborării dintre națiuni sint tot 
atitia factori care oferă o bază 
trainică amplificării continue a bu
nelor relații dintre România și Ar
gentina. Vizita șefului statului 
român, convorbirile prietenești 
avute de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cu președintele Juan 
Domingo Peron si doamna Maria 
Esteta Martinez de Peron — pe 
atunci vicepreședintă a republicii 
— au scos in evidență vastele po
sibilități obiective de extindere a 
acestor relații, in cele mai diverse 
domenii de activitate. .‘România și 
Argentina, prin caracterul econo
miilor lor, prin afinitățile de limbă 
și cultură, prin pozițiile internațio
nale bazate oe respectul principii
lor independentei și suveranității, 
egalității in drepturi, neamestecu- 
l”i in treburile interne, prin hotă- 
rirea de a-și asigura progresul ac
celerat sint viu și nemijlocit in
teresate în adincirea continuă a 
legăturilor de cooperare priete
nească.

Așa cum se arată în telegrama 
trimisă de președintele Nicolae 
Ceaușescu doamnei Maria Estela 
Martinez de Peron, care a devenit 
președintă a Argentinei, figura lu
minoasă a lui Juan Domingo Peron 
va rămine înscrisă in cartea de aur 
a prieteniei româno-argentinene. 
Exnrimind ponorului prieten argen- 
tinean întreaga sa comnasiune față 
de greaua pierdere suferită, po
porul nostru iși reafirmă, tot
odată. convingprea că legăturile de 
prietenie și colaborare româno-ar- 
genlinene se vor intări necontenit, 
sure binele ambelor națiuni, in 
concordanță cu idealurile de pace, 
securitate și progres ale tuturor 
popoarelor.

Zile de doliu la Buenos Aires
• Astăzi au loc funeraliile ® Guvernul își menține actuala com

ponență O Declarații în sprijinul noului președinte
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). Ca 

urmare a încetării din viață a pre
ședintelui Argentinei. Juan Domingo 
Peron, vicepreședintele țării. Maria 
E'tela Martinez de Peron, a informat 
oficial Curtea Supremă, Senatul și 
Camera Deputațiîor a Congresului 
National că. in virtutea prevederilor 
constituționale, și-a asumat funcția 
supremă in stat, de președinte al 
Republicii Argentina, Noul președin
te. Maria Estela Martinez de Peron, 
a emis un decret In baza căruia gu
vernul Argentinei se menține in ve
chea componență.

Comandamentele supreme ale tru
pelor terestre, navale și aeriene ale 
Argentinei — anunță agențiile de 
presă — au dat publicității comuni
cate in care arată că „vor sorijini 
menținerea stabilității instituțiilor 
Republicii Argentina in limitele con
stituției naționale".

în sprijinul noului președinte al 
țării și al menținerii ordinii consti
tuționale s-au pronunțat partidele 
politice, sindicatele și organizațiile 
sociale din țară.

Partidul Comunist din Argentina a 
dat publidtății o declarație in care 
te relevă că președintele Peron și-a 
dedicat eforturile sale consolidării 
democrației, că politica externă a 
guvernului său a corespuns interese
lor Argentinei. Partidul comunist 
cheamă poporul argentinean să-și

consolideze unitatea și să-și continue 
lupta pentru dezvoltarea procesului 
de democratizare a țării și de conso
lidare a independenței naționale.

*
Grupul de medici care l-a îngrijit pe 

președintele Argentinei, Juan Do
mingo Peron, a dat publicității un 
comunicat, arătind că acesta a dece
dat in urma unui atac cardiac, luni 
seara, după un prim stop cardiac in
tervenit cu citeva ore înainte. Comu
nicatul precizează că președintele su
ferea de tulburări cardiace și de o 
insuficiență renală cronică. Starea șa 
s-a agravat in urma unei bronho- 
patii infecțioase.

★
Marți, corpul neînsuflețit al genera

lului Juan Domingo Peron a fost 
transferat, de la reședința preziden
țială din apropierea capitalei, la ca
tedrala metropolitană din Buenos 
Aires, unde a avut loc un serviciu 
religics. Au luat parte președintele 
țării, Maria Estela Martinez de Pe
ron. membrii guvernului argentinean 
și alte înalte oficialități, membrii 
corpului diplomatic.

Dună ceremonia de la catedrală, 
corpul neînsuflețit al regretatu
lui președinte a fost așezat pe un 
afet de tun, cortegiul funerar in- 
dreptindu-se spre Palatul Congresului, 
sediul parlamentului, unde este de
pus pină miercuri, cind are loc in- 
mormintarea, la cimitirul Chacarita 
din Buenos Aires.

IA CONFERINjA 0. N. II ASUPRA DREPIULUI MARII 
Luări de poziție în favoarea participării mișcărilor 

de eliberare
CARACAS 2 (Agerpres). — La Ca- 

racas continuă lucrările Conferinței 
Națiunilor Unite asupra dreptului 
mării.

După cum relatează agențiile Reu
ter și United Press International, șe
ful delegației egiptene s-a pronunțat 
în cadrul dezbaterilor generale in 
favoarea dreptului mișcărilor de eli
berare recunoscute de organizații re
gionale, ca Liga Arabă și Organiza
ția Unității Africane, de a participa 
la lucrările Conferinței O.N.U. asu

pra dreptului mării. „Aceste mișcări 
de eliberare — a spus el — luptă in 
prezent pentru drepturile lor legitime 
și, cu siguranță, va veni și ziua cind 
aspirațiile lor legitime vor fi îndepli
nite". „Comunitatea internațională 
trebuie să dea posibilitate mișcărilor 
de eliberare să ia cunoștință de for
mularea noii legislații internaționale 
a mărilor și oceanelor, pentru ca a- 
ceasta să poată exprima interesele 
lor naționale".

GENEVA 2 (Agerpres). — La 1 Iulie s-a întrunit grupul de lucru 
creat dc Comitetul dc coordonare pentru elaborarea Declarației confe
rinței privind legătură securității șl cooperării in Europa7 cu secu
ritatea și cooperarea in regiunea Modih ranei. pe baza documentelor 
de lucru propuse de Italia și, respectiv. Cipru. Malta Și Iugoslavia, 
precum șl a ailor asemenea inițiative, pe caii? delegațiile participante 
vor considera necesar să le Întreprindă.

Preaentînd documentul celor trei 
țări, șeful delegației iugoslave a 
subliniat legăturile istorice, geogra
fice si culturale intre statele parti
cipante si statele riverane Meditc- 
ranei care nu iau parte la conferin
ță, raportul dintre securitatea in 
Europa șl in regiunea Mării Medi
terane si caracterul complementar 
al intereselor lor economice. Docu
mentul prevede. în acest sens, hotă- 
rirea statelor participante de a con
tinua sâ promoveze relații de bună 
vecinătate cu țările neparticipante, 
riverane Mcditeranei, bazate pe res
pectarea principiilor Cartei Națiu
nilor Unite, de a dezvolta cu ele re
lații de cooperare in multiple 
domenii.

Comunicat 
bulgaro-egiptean
SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia 

a fost dat publicității comunicatul 
privind convorbirile dintre Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și Mohammed 
Anwar El Sadat, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, președintele Uniu
nii Socialiste Arabe, care și-a înche
iat marți vizita oficială in Bulgaria.

Comunicatul arată că cele două 
părți au examinat relațiile bulgaro- 
egiptene în diferite domenii, consta- 
tind posibilitatea dezvoltării lor. O 
deosebită atenție a fost acordată si
tuației din Orientul Apropiat.

Todor Jivkov a accoptat invitația 
de a face o vizită in Egipt.

în legătură cu cele două proiecte 
de documente au luat cuvintul o ae- 
rie de delegați care .s-au declarat 
dc acord cu elaborarea Declarației 
ca document distinct al conferinței, 
subliniind că cele două documente 
prezentate pot constitui o bună bază 
pentru trecerea la rcdaclaroa aces
tei declarații.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 
Kremlin au continuat convorbirile 
inlre Leonid Bre] nev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- 
gornli, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului dc 
Miniștri al Uniunii Sovietice, șl An
drei Gromiko, ministrul sovietic al 
afacerilor externe — dc o parte — 
și Richard Nixon, președintele Sta
telor Unite ale Amcricii, și Henry 
Kissinger, secretarul de stat al 
S.U.A. — de cealaltă parte.

Cele două părți au examinat pro
bleme privind limitarea armamente
lor strategice, precum și a experi
mentelor subterane cu armamentul 
nuclear. A avut loc, de asemenea, 
un schimb de opinii tn problema 
reglementării pe cale pașnică a si
tuației din Orientul Apropiat, In 
problema reducerii forțelor armate și 
a armamentelor in Europa Centrală, 
precum și in alte probleme Interna
ționale — relatează agenția TASS.

BRAZZAVILLE

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale 

a României
MOSCOVA 2 (Corespondență 

de Ia L. Duță). — în cadrul ma
nifestărilor consacrate celei dc-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, Ia sediul C.A.E.R. din 
Moscova a avut loc un spectacol 
oferit de formația de muzică 
populară românească condusă de 
Gheorghe Zamfir. La spectacol 
au participat M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. V. Fad
deev, secretarul C.A.E.R., loc
țiitori ai reprezentanților per
manent ai țărilor membre ale 
C.A.E.R., un numeros public. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes»

TANZANIA

Aniversarea Partidului
T. A. N. U.

DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). 
— Președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, a inaugurat, marți, la Dar 
Es Salaam, festivitățile prilejuite de 
a 20-a aniversare a creării Partidu
lui Uniunea Națională Africană din 
Tanganika (T.A.N.U.).

Situația din Etiopia
ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 

Postul de radio etiopian a difuzat 
un comunicat al forțelor armate, in 
care se arată că, la 1 iulie, Comi
tetul militar a examinat împreună 
cu guvernul situația actuală din țară. 
Potrivit comunicatului, forțele arma
te au recomandat „adoptarea unor 
măsuri in scopul asigurării activită
ții normale a guvernului** pentru 
traducerea în viață a reformelor 
promise anterior, o dată cu instala
rea actualului cabinet, în urmă cu 
citeva luni.

în cursul zilei de marți, guvernul 
etiopian 6-a reunit in ședință extra
ordinară pentru a examina propu
nerile formulate de Comitetul mili
tar.

Pe de altă parte, comunicate di
fuzate de Consiliul militar relevă că 
forțele armate au procedat la noi 
arestări. Printre persoanele arestate 
figurează președintele Senatului, di
rectorul general al telecomunicații
lor, guvernatorii provinciilor Wollo 
și Harrar.

Totodată, din Addis-Abeba agen
țiile de presă relatează că în ultime
le 24 de orc comandamentele diviziei 
a doua și a treia s-au alăturat ac
țiunilor inițiate de conducerea divi
ziei a patra, pentru a înlătura — po
trivit comunicatelor oficiale difuzate 
de forțele armate — obstrucțiile pe 
care elemente conservatoare din via
ța politică și economică le fac pentru 
a zădărnici activitatea normală a 
guvernului.

r
JAPONIA

Scrutin
Alegerile pentru Ca

mera consilierilor — 
Camera superioară a 
Dietei — ce vor avea 
loc la 7 iulie, dobin
desc o semnificație 
deosebită in contex
tul politic actual din 
Japonia. Deși com
petiția electorală are 
uri caracter parțial, 
vizind reînnoirea a 
130 din totalul de 252 
mandate, ea este con
siderată un test ma
jor, care poate oferi 
indicii noi asupra evo
luției raporturilor de 
forțe pe scena politică 
niponă, in cursul a- 
cestui deceniu. Parti
dele din opoziție apre
ciază, in acest sens, 
că, pentru prima dată 
in ultimii 20 de ani, 
există posibilitatea ca 
P.L.D. — partidul de 
guvernămint — să nu 
mai obțină majorita
tea mandatelor in Ca
mera superioară.

Evoluțiile social-e- 
conomice intervenite 
în ultima vreme au 
adus o notă de acui
tate în confruntarea 
dintre P.L.D. și par
tidele din opoziție. Se 
știe că, în perioada 
guvernării neîntrerup
te, de peste două de
cenii. a P.L.D., Japo
nia a Înregistrat, pe 
planul economiei, 
creșteri importante,
dar a acumulat, si-

k______________

Președintele R. P. Conge a primit pe 
reprezentantul român în Comisia mixta de cooperare

BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — 
Președintele părții române in Comi
sia mixtă de cooperare economică și 
tehnică româno-congoleză. Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, in-' 
dustriei alimentare și apelor, aflat la 
Brazzaville cu ocazia celei de-a 
cincea sesiuni a comisiei, a fost pri
mit de președintele R. P. Congo, 
Maricn N’Gouabi. Reprezentantul 
român a transmis președintelui con- 
golez un mesaj de prietenie și de 
solidaritate din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. La rin
dul său, Maricn N’Gouabi a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salu

tările sale cele mai frățești și un 
mesaj de prietenie. •

Comisia mixtă româno-congoleză a 
examinat și analizat, in cadrul lu
crărilor, stadiul relațiilor comerciale 
și al cooperării ecnomice In dome
niile forestier, industrial, agricol și 
minier, adoptind măsuri menite să 
contribuie la dezvoltarea in conti
nuare a colaborării economice bila
terale.

La lucrările sesiunii fi participat 
și ambasadorul țării noastre in R.P. 
Congo. Gheorghe Stoian.

La încheierea lucrărilor sesiunii 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică si tehnică româno-congoleză a 
fost semnat un protocol.

□ BaaEBBOonan s ■

agențiile ) .'
d® presă transmit:

La ceremonie ,au participat mem
brii Comitetului Central al Partidu
lui Uniunea Națională Africană din 
Tanganika, membrii guvernului, nu
meroase delegații 6trăine invitate să 
ia parte la această manifestare. La 
festivități participă o delegație a 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Iosif Uglar, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele Co
mitetului pentru problemele consi
liilor populare.

Partidul Uniunea Națională A- 
fricană din Tanganika a fost fondat 
la 7 iulie 1954, fiind forța condu
cătoare a poporului tanzanian in 
lupta pentru cucerirea și consolida
rea independenței naționale.

REZULTATELE 
ALEGERILOR GENERALE 

DIN ISLANDA
Guvernul 

a fost pus în minoritate
REYKJAVIK 2 (Agerpres). — Ale

gerile generale anticipate, desfășurate 
duminică in Islanda, s-au soldat cu 
împărțirea, in mod egal, a locurilor 
din Althing (parlamentul tării) intre 
partidele care fac parte din coaliția 
guvernamentală de centru-stinga și 
cele din opoziție — cite 30 de locuri 
fiecare. în felul acesta, cabinetul 
premierului Olafur Johannesson este 
pus in minoritate deoarece, potrivit 
constituției islandeze, guvernul tre
buie să dispună in parlament de cel 
puțin 32 de locuri.

în situația creată, președintele Is- 
landei, Kristjan Eldjarn, urmează să 
întreprindă consultări cu liderii tu
turor formațiunilor politice in vede
rea găsirii modalităților de formare 
a unui nou cabinet.

Președinția R.S.F. Iugo-
Iosip Broz Tito, l-a pri

mit pe Adam Malik, ministrul de 
externe al Indoneziei, cu care a dis
cutat probleme privind dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări, 
precum și unele probleme interna
ționale actuale, informează agenția 
Taniug. De asemenea, președintele 
Iugoslaviei l-a primit pe Hedi 
Nouira, primul ministru al Tunisiei, 
cu care a avut o convorbire amplă 
și prietenească. La convorbire a fost 
prezent Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I.

într-unn din murite libra
rii din Roma — •Croce“ - a 
avut loc prezentarea volumului 
„România in războiul antihitlerist'*, 
carte publicată recent In limba ita
liană de „Editori Riuniti", în colabo
rare cu Institutul de studii isto
rice și social-politice din București. 
Luind cuvintul cu acest prilej, am
basadorul țării noastre la Roma, Ia- 
cob Ionașcu, a arătat că apariția lu
crării in perioada actuală capătă o 
semnificație istorică și politică lega
tă de împlinirea a 30 de ani de la 
eliberarea României de sub domina
ția fascistă. Prezentarea cărții a fost 
făcută de Giuliano Pajetta, mem
bru al C.C. al P.C.I.. deputat în par
lament, care, in cuvintul său, a sub
liniat contribuția adusă de poporul 
român la înfringerea hitlerismului, 
sacrificiile sale umane și materiale 
in această luptă.

La Gsneva 5i_a !nceput ,u_ 
crările sesiunea de vară a Comite
tului pentru dezarmare. Ședința 
inaugurală a fost prezidată de Bra- 
jesh Mishra (India), care a adus un 
omagiu, in alocuțiunea sa, memoriei 
fostului președinte Juan Peron și a 
prezentat condoleanțe, in numele ce
lorlalte 24 de delegații, reprezentan
ților in Comitet ai Argentinei. în

cadrul ședinței bu luat cuvintul șefii 
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A.

La Pnlaîul municipal din 
Boule gne-sur-Mer, or°5 în,ri‘ 
țit cu Constanța, a avut loc o în- 
tilnire prietenească organizată cu 
prilejul vizitei delegației Consiliu
lui municipal Constanța. Senatorul 
Henri Henneguelle, primar al orașu
lui Boulogne-sur-Mer, și Petre Nico
lae, primarul municipiului Constan
ța. au evocat dezvoltarea relațiilor 
între cele două orașe, evoluția ascen
dentă a legăturilor prietenești și a 
schimburilor economice, tehnice, ști
ințifice și culturale dintre România 
și Franța.

Ministrul de externe al 
R.F.G., Hans Dietrich Genscher, a 
relevat importanța pe care o are 
pentru guvernul său continuarea 
cursului politicii constructive de des
tindere in relațiile cu statele socia
liste. El a declarat că obiectivul ac
tualului guvern vest-german il con
stituie transpunerea în viată a acor
durilor imnortante semnate cu țările 
socialiste din Europa. Genscher a 
subliniat, totodată, interesul R.F.G. 
de a desfășura o foarte strînsă co
laborare cu țările din Europa răsări
teană în problemele economice.

Monumentul lui Karl 
MfilX din cimitirul londonez 
Highgate, a fost* grav avariat de un 
grup de vandali, rămași neidentifi- 
cați — a anunțat un purtător de cu- 
vint al Scotland Yard-ului.

Banca de export-import 
a S.U.B. a acordat un credit de 
176 milioane dolari pentru cumpăra
rea de echipament, tehnologie și 
combustibil american pentru o cen
trală electrică nucleară in Iugo
slavia.

DE LA CORESPONDENTII NOȘTRI:

• POPULAȚIA GLO
BULUI a fa8t* In cursul anu" 
lui 1972, de 3 782 milioane per
soane, inregistrind o rată anua
lă de creștere de 2 In sulă, 
constantă din 1905. Cifrele sint 
cuprinse Intr-un volum de 874 
pagini, dat recent publicită
ții la Națiunile Unite.

Cel mai ridicat ritm de creș
tere a populației s-a înregistrat 
In țările Amcricii Latine — 3.4 
la sută, comparativ cu cifra de 
0.6 la sută reprezentlnd nivelul 
european.

Producția Industrială mondia
lă, Inclusiv mineritul, aprovi
zionarea cu electricitate, gaz șl 
apă a crescut, in cursul anu
lui 1972, cu 7,3 la sută față de 
nnul precedent. în schimb, pro
ducția agricola a rămas ne
schimbată. comparativ cu creș
terea do 3 la sută Înregistrată 
In 1971.

NĂ.
• SCLAVIE MODER

Poliția din Bangkok
(Tailanda) a eliberat 54 de 
copii in virstă Intre 9 și 17 ani, 
deținuți împotriva voinței lor, 
intr-o fabrică de confecții. Aici 
el erau siliți să muncească de 
la 6 dimineața pină la 9 seara. 
Unii dintre ei fuseseră vinduți 
de părinții lor, originari din 
regiunea nord-estlcă a Tailnn- 
dei, unde domnește o cruntă 
sărăcie. Alții, ademeniți in fa
brică cu diverse promisiuni, 
n-au mai fdst lăsați să plece. 
După cum a comunicat un re
prezentant al poliției, toți 
copiii suferă de subnutriție. 
Proprieiarul-dcținător de scla*. 1. 
a fost arestat.

• ÎN AIUTORUL NE
VĂZĂTORILOR. A?a «■"> 
se știe, pe baza sistemului 
Braille, orbii au posibilitatea 
să descifreze texte speciale, 
transpuse intr-un alfabet for
mat din litere proeminente. 
Cum să se poată insă lectura 
un text obișnuit — de carte, de 
revistă sau de ziar ? După în
delungi străduințe, savantii și 
tehnicienii de la Universitatea 
din Stuttgart (R.F.G.) au pus 
la punct un aparat portativ 
care le oferă orbilor o licărire 
de speranță. Mecanismul con
stă in aceea că literele tipări
turii — „palpate" de un dispo
zitiv denumit capul aparatului 
— sint identificate de un 
circuit electronic și „traduse" 
In caractere Braille. Aparatul 
parcurge 15 litere pe secundă. 
El va putea fi folosit de orbi 
acasă, în biblioteci etc.

cu valoare
multan, un mare nu
măr de probleme ca- 
re-șl așteaotă soluția, 
tn mod deosebit — 
.pierderea sensibilă de 
„viteză** înregistrată de 
economia niponă in- 
cepind cu a doua ju
mătate a anului 1973 
și mai ales creșterea 
fără precedent a pre
țurilor, fenomen cu 
profunde repercusiuni 
asupra nivelului de 
trai al populației.

Pentru a atenua im
presia produsă asupra 
electoratului de dez
baterile in problemele 
economice, In special 
de cele privind in
flația și deteriorarea 
nivelului de traj, li- 
beral-democrații în
cearcă să aducă, de 
asemenea, in prim plan 
o serie de alte pro
bleme, cum sint cele 
referitoare la reforma 
electorală, invățămint 
etc. Presa remarcă, 
totodată, antrenarea 
directă, pentru prima 
dată, în campania e- 
lectorală, a cercurilor 
de afaceri nipone. 
După cum arată zia
rul „Mainichi Daily 
News", multe firme- 
gigant s-au angajat in 
sprijinul candidaților 
P.L.D., mobilizindu-și 
in acest sens uriașele 
structuri organizatorice 
și resursele financiare.

de test
Pronunțindu-se cu 

fermitate in apărarea 
nivelului de trai al 
populației, Partidul 
Comunist din Japonia 
a desfășurat o vastă 
activitate politică pen
tru a dezvolta, la ac
tualul scrutin, avansul 
obținut in alegerile 
pentru Camera re
prezentanților, din de
cembrie 1972. P.C.J. 
consideră că un nou 
avans ar însemna fa
cilitarea căii spre for
marea frontului unit 
al forțelor progresiste.

Partidul Socialist din 
Japonia se prezintă in 
alegeri cu un larg pro
gram politic, pornind 
de la premisa că scru
tinul din iulie poate 
pregăti calea spre în
făptuirea unui guvern 
de coaliție națională, 
antimonopolist, al par
tidelor diiț. opoziție.

Un element semnifi
cativ il constituie 
faptul că partidele din 
opoziție au ajuns la 
unele înțelegeri de 
cooperare in cadrul 
apropiatelor alegeri. 
P.C.J. și P.S.J. au sta
bilit un acord de 
cooperare in prefectu
ra Kochi. P.S.J. a rea
lizat convenții cu Ko- 
meito în prefecturile 
Wakayama, Kumamo
to, Toyama și Tottori.

Paul DIACONU

ANGLIA

„Economisiți și recuperați 
materiile prime"

„Economisiți com
bustibilul*' ! — aceas
ta este chemarea cam
paniei inițiate, înce- 
pind de săptâmina a- 
ceasta, de Ministerul 
Energiei din Marea 
Britanie, în scopul re
ducerii consumului de 
petrol în întreaga țară. 
Secretarul de stat, 
Eric Varley, inițiatorul 
programului de eco
nomisire a combusti
bilului lichid, a adre
sat un apel tuturor 
marilor întreprinderi, 
precum și firmelor co
merciale din tară, ce- 
rîndu-le să-si revi
zuiască consumurile 
de energie in vederea 
realizării de economii. 
Potrivit calculelor de
partamentului respec
tiv, o micșorare a 
consumului de petrol 
cu 5 la sută ar aduce 
țării o economie a- 
nuală de 600 milioane 
lire sterline.

„Anglia, scrie săp- 
tăminalul „OBSER
VER". are în prezent 
stringentă nevoie de 
un amplu program de 
reducere a consumu

rilor de materii pri
me. într-un moment 
cind balanța' noastră 
de plăti se îndreaptă 
spre un deficit anual 
record de aproape 4 
miliarde dolari, orice 
ușurare a presiunii a- 
supra balanței este 
binevenită. $i acest 
lucru so poate realiza 
prin reducerea consu
mului de materii pri
me**.

S-a anunțat că la 
Londra va fi creată o 
comisie specială care 
va urmări evoluția 
programului de econo
misire a combustibilu
lui. Ministerul Ener-* 
giei a avertizat, de 
asemenea, cetățenii că 
trebuie să păstreze 
cupoanele distribuite 
in urmă cu citeva luni 
dar nefolosite pină 
acum, pentru o even
tuală raționalizare a 
petrolului in viitorul 
apropiat

Această campanie 
urmează la șcurtă vre
me celei lansate recent 
pentru recuperarea de
șeurilor, In special a 
celor de hîrtie.

Preocupări similare 
sint semnalate și in 
alte sectoare econo
mice : industria side
rurgică britanică, de 
exemplu, este promo
toarea unei acțiuni de 
intensificare a strin- 
gerii fierului vechi. 
Se constată, de altfel, 
că în ultimele luni 
prețul pe tona de fier 
vechi a sporit simți
tor.

„Problema restrln- 
gerii consumurilor de 
materie primă, scrie 
revista „ECONO- 
MIST", a inceput să 
devină o preocupare 
de căpetenie in majo
ritatea țărilor. Indife
rent dacă acestea sint 
dezvoltate sau în curs 
de dezvoltare. Și, cu 
trecerea anilor, această 
temă va fi de impor
tanță vitală, avindu-se 
in vedere cursul me
reu ascendent a! pre
turilor la materiile 
prime pe plata mon
dială".

N. PLOPEANU

• STUDIEREA NATU
RII DIN COSMOS, o Iu- 
erate despre ultimele rezultate 
?le cercetărilor cosmice este 
în curs de editare în U.R.S.S. 
Lucrarea cuprinde numeroase 
date interesante despre stadiul 
actual și tendințele de dezvol
tare, ca si despre posibilitățile 
de utilizare a aparatajului cos
mic. Se pune un accent deose
bit asupra avantajelor pe care 
le prezintă prospectarea zăcă
mintelor naturale, ca și studie
rea naturii din Cosmos. Alte 
teme tratate în lucrare sint as
pecte tehnologice ale folosirii 
spațiului extraterestru, aplica
rea tehnicii cosmice în cerce
tările geologice și meteorologi
ce, in navigație etc.

• UN RECORD Șl 
CONSECINȚELE SALE. 
Zilele acestea, instrumentistul 
britanic Trevor Mitchell a bă
tut toba la Saratoga Springs 
(S.U.A.) timp de... 216 ore con
secutiv. Extenuat, Mitchel va 
avea nevoie de cel puțin o 
lună de zile pentru a se reface 
de pe urma „performanței" 
sale...

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ IN INDIA. 
O descoperire de o deosebită 
însemnătate istorică și artistă 
a fost făcută de o echipă de 
arheologi indieni în apropiere1 
de Daimabad (statul Maha- 
rashthra). Ei au scos la lumina 
zilei patru figurine de bronz 
reprezentind un elefant, un bi
vol, un rinocer și un tinăr con- 
ducînd un car. Avînd o vechi
me de 3 500 de ani, obiectele 
descoperite dovedesc că in a- 
cele vremuri îndepărtate înflo
rea in centrul Indiei o civiliza
ție avansată, cu o înaltă 
tehnologie a metalelor.

• A FOST DESCOPE
RIT UN NOU VIRUS AL 
CANCERULUI ? Savanți 
de la Centrul american de cer
cetare a cancerului din Frede
rick, Maryland, cred că au reu
șit să izoleze viruși din țesut 
mamar uman canceros. Ei pre
supun că ar putea fi vorba de 
mult căutatul agent patogen al 
cancerului mamar. Dacă se va 
dovedi că virusul respectiv este 
într-adevăr „specific uman", el 
va fi cel de-al doilea virus al 
cancerului care a putut fi izo
lat. Acum citeva luni, savanțl 
sovietici au reușit să izoleze așa- 
numitul virus Lapin care, după 
cum se pare, provoacă leuce
mia. Noul virus a primit denu
mirea de „734-B *.

• CEL MAI MARE 
POD SUSPENDAT DIN 
LUME se află in construcție I 
in apropierea orașului englez 
Kingston Upon Hull, peste riul 
Humber. Lungimea sa totală
va fi de 2 200 metri. Po
dul va fi susținut de doi pi
loni dubli din beton armat, 
înalți de peste 160 metri, și 
aflați la o distanță de aproa
pe 1,5 km unul de altul. Ca
blul principal se compune din 
15 000 de sirme galvanizate ex
trem de rezistente^ înmănun
cheate în 37 cabluri secundare. 
Cel mai mare pod de acest fel 
astăzi în exploatare se află în 
apropiere de New York și are 
o distanță intre piloni de 1298 
metri.
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