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In prezenta conducerii de partid și de stat a avut loc 

adunarea solemna consacrată celei de-a XXX-a
aniversări a Armatei Republicii Socialiste România
—  ■    -   ■  — —- -      - . ■ - ■     ............................................................................. -______________________________-

î ‘ • . ... . . ■

ÎNALTĂ cinstire
BRAVEI NOASTRE ARMATE, 

TRUP DIN TRUPUL 
POPORULUI ROMÂN

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, . președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem al forțelor armate, 
joi seara, în sala Operei Române, a avut loc adunarea 
festivă consacrată celei de-a 30-a aniversări a Zilei 
Armatei Republicii Socialiste România. Această sărbă
toare a întregului popor se înscrie in atmosfera de pu
ternic avînt politic și în muncă dinaintea Congresului , 
al XI-lea al Partidului Comunist Român, întîmpinat 
de ostașii țării, asemenea tuturor oamenilor muncii, cu 
rezultate deosebite în întreaga lor activitate.

La sosire, pe platoul din fața operei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu puternice acla
mații, și urale. Un mare număr de bucur.eșteni, oameni 
ai muncii, militari , ai forțelor noastre armate . scan
dează neîntrerupt numele secretarului general âl pâr- - 
'Udului, exprimă, prin aplauze șl ovații.. adezițmea de
plină Ia propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu. să 
fie reales in funcția de înaltă răspundere de secretar 
general al Partidului Comunist Român la cel de-al 
XI-lea Congres. ■

O gardă militară a prezentat onorul.
Comandantul suprem al forțelor noastre armate a 

trecut apoi în revistă garda de onoare.

în aceeași atmosferă de mare .Însuflețire, secretarul 
general al partidului, ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat sint. salutați, la sosirea în sală, 
de cei prezenți Ia adunare.

în prezidiul adunării au luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Ștefan Voitec, Manea Mănescu. Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Sloica, Ilie Verdeț, Emil Bobu, gene
ral de armată Ion Ioniță. Iosif Uglar, Ștefan Andrei, 
Ion Traian Ștefăneseu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretului, generali activi 
și in rezervă, reprezentanți ai oamenilor muncii, găr
zilor patriotice și detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea' patriei.

în prezidiu a luat loc, de asemenea, general-colonel 
A. T. Altunin, locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., Erou al Uniunii Sovietice, conducătorul dele
gației militare sovietice la sărbătoarea Zilei armatei 
române.
(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși și prieteni.Sărbătorim astăzi a 30-a aniversare a Zilei armatei, a momentului istoric care a marcat tre

cerea la crearea și dezvoltarea armatei noi populare. Acesta a reprezentat un capitol de cea mai mare importanță în opera generală de edificare a socialismului în România — și de aceea a 30-a aniversare a Zilei forțelor noastre armate constituie o mare sărbătoa
re a întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice).Doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la această adunare festivă consacrată sărbătoririi a trei decenii de la crearea armatei noastre populare, tuturor militarilor forțelor noastre armate — soldați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali — un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, pre
cum și din partea mea personal. 
(Aplauze puternice ; urale).

Devenită tradițională, sărbătorirea Zilej Armatei Republicii Socialiste România capătă acum o importanță deosebită prin faptul că are loc în anul jubiliar cind întreaga națiune a făcut bilanțul strălucitelor realizări dobîndite în cele trei decenii care au trecut de la eliberarea țării de sub dominația fascistă. Are o profundă semnificație coincidenta dintre anul nașterii armatei noastre noi și anul care a inaugurat noua istorie a României, epoca glorioasă a independenței și suveranității patriei, trecerea la transformarea revoluționară a societății românești. Marile victorii dobîndite de poporul român în făurirea vieții sale noi în aceste trei decenii sînt strîns legate și de armata noastră, care, împreună cu întreaga națiune, sub conducerea partidului comunist, a participat nemijlocit la munca de refacere și înflorire a țării, a jucat un rol important în dezvoltarea economică și socială a

, României pe drumul socialismului. Pentru înalta contribuție adusă la făurirea și cimentarea orînduirii noastre noi, la apărarea cuceririlor socialiste ale întregului popor, la toate marile realizări cu care se mîndrește astăzi națiunea noastră, de la această tribună felicit din toată inima, în numele conducerii de partid și de stat, pe to.ți militarii patriei noastre socialiste ! 
(Aplauze puternice ; urale).Dragi tovarăși și prieteni,Sărbătorirea Zilei armatei constituie o expresie a înaltei cinstiri și recunoștințe pe care partidul, întregul popor le poartă fiilor națiunii noastre care au luptat și s-au jertfit pentru libertatea și integritatea patriei, pentru victoria împotriva hitlerismului. Totodată, ea reprezintă un prilej de evocare a tradițiilor seculare ale oștirilor române care, de-a lungul zbuciumatei noastre istorii, s-au a- coperit de glorie în lupta pentru

apărarea ființei noastre naționale, a gliei strămpșeșți, pentr.u liberțar tea, neatîrnafea și demnitatea patriei.Armata noastră nouă de astăzi este purtătoarea , și, continuatoarea demnă a mărețelor tradiții de patriotism și spirit de jertfă dovedite de înaintași în momentele grele prin care a trecut patria noastră. Ea duce cu . cinste . mai departe strălucitele fapte de arme înscrise în istoria națională de arcașii lui Mircea cel Bătrîn, de plăieșii lui Ștefan cel Mare, de armatele lui Mihai Viteazul și altor, domnitori, care p-au precupețit niciodată viața pentru apărarea pămîntului țării împotriva cotropitorilor; ea continuă minunatele tradiții ale pandurilor lui Tudor Vladifnires- cu, ale eroicilor soldați din Dealul Spirii care și-au vărsat sîngele pentru cauza revoluției de la 1848; este urmașa glorioșilor dorobanți — „români de viță veche", cum ii numea poetul Vasile Alecsandri —

care în redutele de la Plevna și Grivița, de la Rahova și Smîrdan au cucerit, în 1877, independența de stat a României ; a eroilor de la Oituz, M.ărăști și Mărășești care în timpul primului război mondial âu apărat cu trupul lor pămîntul strămoșesc împotriva ocupanților militariști germani, au căzut pe cimpul. de luptă pentru salvgardarea unității și integrității teritoriale a patriei. (Aplauze puternice, 
prelungite).Istoria armatei noastre este legată nemijlocit de întreagă istorie și luptă a poporului român împotriva dominației străine, pentru a- părarea independenței,, formarea statului național unitar și apărarea suveranității naționale.încă de la crearea sa, Partidul Comunist Român a acordat o a- tenție deosebită educării fiilor de muncitori și țărani din rîndurile armatei în spiritul apărării intereselor clasei muncitoare, ale maselor largi populare, atragerii lor în lupta revoluționară a proletariatului, a țărănimii, a forțelor înaintate ale națiunii, pentru cauza eliberării sociale și naționale, pentru progres și o viață mai bună. Conducînd lupta generală antifascistă, acțio- nînd cu fermitate, în condițiile deosebit de grele ale ilegalității; pentru unirea tuturor forțelor patriotice naționale împotriva războiului dezlănțuit de Germania hitleristă, pentru ieșirea României din războiul antisovietic în care fusese tîrîtă împotriva voinței poporului, pentru alăturarea la coaliția antifascistă, Partidul Comunist Român a desfășurat o largă activitate și în rîndurile armatei, ale ostașilor, a întărit necontenit legăturile și colaborarea cu forțele militare, inclusiv cu generalii și ofițerii din comandamentele superioare. Viața, evenimentele care' au urmat au demonstrat justețea acestei orientări a partidului nostru, a politicii sale de conlucrare cu toate forțele antifasciste și naționale, cu armata, de. mobilizare a ei de partea poporului în momente hotărîtoare pentru destinele țării, în condițiile creșterii hotărîrii de l.uptă a maselor populare împotriva fascismului, precum și în condițiile internaționale favorabile create de înaintarea victorioasă a glorioasei armate sovietice, care a dus greul luptei împotriva fascismului, de ‘succesele înregistrate pe celelalte fronturi de forțele coaliției antihitleriste, po-

(Continuare in pag. a IlI-a)

ORDIN DE ZI 
al Comandantului suprem al Forțelor 

armate ale Republicii Socialiste România
Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și 

generali,
Astăzi, poporul nostru aniversează, cu sentimente de legitimă mfn- 

drie și satisfacție, Ziua Armatei Republicii Socialiste România. De
venită tradițională, sărbătorirea armatei capătă semnificații deosebite 
în acest .an jubiliar în care întreaga națiune socialistă română a făcut 
bilanțul strălucit al celor trei decenii de la eliberarea de sub domina
ția fascistă și întîmpină cu-puternic entuziasm Congresul aI_XI-lea al 
partidului, care va dezbate și adopta mărețul Program al făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre 
comunism. '

în urmă cu 30 de ani, Ia 25 octombrie 1911, ultima brazdă de pă- 
mînt românesc a fost eliberată de sub ocupația fascistă, prin lupta 
eroică purtată de viteaza armată română, umăr la umăr eu glorioasa 
armată sovietică, luptă susținută cu abnegație' de întregul popor, la 
chemarea Partidului Comunist Român. Cinstirea acestei' zile consti
tuie o expresie a recunoștinței față de fiii poporului român care s-au 
jertfit pentru libertatea patriei, pentru victoria împotriva hitlerismu
lui, un prilej de evocare a tradițiilor înaintate făurite de poporul 
nostru în bătăliile purtate pentru împlinirea idealurilor sale naționale 
și sociale, pentru independență, pentru o viață mai bună.

Făurită și educată de Partidul Comunist Român, armata noastră 
nouă — scut de nădejde al statului socialist — are nobila misiune de 
a apăra cuceririle revoluționare ale poporului, libertatea și integri
tatea teritorială a patriei, pacea și securitatea întregii națiuni.

Partidul și poporul dau o înaltă prețuire devotamentului, răspun
derii și fermității cu care militarii — de la soldat la general — parti
cipă la înfăptuirea politicii interne și externe, marxisț-Ieniniste a 
partidului, eforturilor lor de a-și însuși tehnica modernă cu care este 
dotată armata noastră, de a-și ridica necontenit nivelul pregătirii mi
litare și politice, contribuției deosebite pe care ostașii patriei o aduc 
la construirea unor obiective de mare importanță pentru dezvoltarea 
economiei naționale. Legată indestructibil de popor, înaltă școală de 
formare și educare patriotică a tinerei generații, armata este integrată 
trup și suflet operei mărețe de edificare a socialismului în România, 
militind neobosit, împreună cu întregul popor, pentru înălțarea patriei 
pe noi și noi trepte de progres și civilizație. întreaga noastră națiune 
cinstește în mod deosebit forțele armate, gărzile patriotice, formațiu
nile de pregătire militară a tineretului și celelalte forțe ale sistemului 
național de apărare care, conlucrînd strîns, înfăptuiesc neabătut con
cepția partidului de apărare a patriei de către întregul popor.

Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri șl 
ggncrali,

La cea de-a 30-a aniversare a Zilei armatei, Vă adresez calde 
felicitări pentru modul în care vă faceți datoria, pentru rezultatele 
bune obținute în pregătirea militară și politică, în sporirea puterii 
combative a unităților și marilor unități.

în posturile de luptă încredințate să vă însuflețească permanent 
exemplul de vitejie și neînfricare al eroilor poporului, ai clasei mun
citoare, ai partidului — care au scris pagini nepieritoare în cartea 
istoriei — faptele mărețe ale oamenilor muncii în opera de edificare 
a noii societăți pe pămîntul românesc !

Puneți întreaga voastră energie și pricepere, patosul patriotic și 
revoluționar in munca și lupta pentru întărirea și înflorirea patriei, 
pentru înfăptuirea idealurilor luminoase înscrise în Programul parti
dului nostru comunist, călăuza întregului popor in opera de clădire a 
viitorului de aur al României ! .

Fiți gata totdeauna să răspundeți, ca un singur om, chemării 
partidului, să dăruiți lot ce aveți mai bun pentru patria noastră 
socialistă ! ....Vă urez multă sănătate șl fericire, succese tot mal mari In pre
gătirea de luptă și politică, în întreaga activitate ostășească desfășu
rată, sub mîndrul drapel al Republicii Socialiste România I

Comandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI EA TOVAME NICOLAE CEAUSESCU
Delegațiile' militare sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a 

...iptîlnit, joi. seara, cu membrii dele
gației' milîtarfe sovietice, conduse de 
general colonel A. T. Ăltunin. loc
țiitor al ministrului apărării al

Ministerului Apărării Naționale șl 
generali în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist.

A fost de față colonel A. F. Mu
satov, atașat militar aero șl naval 
al Uniunii, Sovieticei

Cu acest prilej, oaspeții au adresat 
tovarășului Nicolăe Ceaușescu calde 
felicitări cu prilejul celei de-a

U.R.S.S., Erou al Uniunii Sovietice, 
și ai delegației Comitetului sovietic 
al veteranilor de război, în frunte 
cu generalul-locotenent în rezervă 
D. I. Smirnov, Erou al Uniunii So
vietice, care se află în țara noastră 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
30-a aniversări a Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România.

Au luat parte tovarăși; Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, general 
de armată Ion Ioniță. Au participat, 
de asemenea, membri ai conducerii

30-a aniversări a Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România.

în timpul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a exprimat dorința de a întări și 
adinei continuu bunele relații de 
prietenie și colaborare româno—so
vietice, dintre armatele celor două 
țări, dintre partidele și popoarela 
român și sovietic, în folosul comun, 
al cauzei socialismului și, păcii in 
lume.

Directorul general al G.A.T.T.
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit joi pe dr. Olivier Long, di
rectorul general al Acordului Gene
ral pentru Tarife Vamale și Comerț 
— G.A.T.T., care face o vizită in 
țara noastră.

Oaspetele a exprimat gratitudinea 
de a fi primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu și a dat o înaltă apre
ciere inițiativelor și contribuției 
României, ca membru al G.A.T.T., la 
eforturile pentru dezvoltarea liberă, 
echitabilă a relațiilor comerciale și 
economice internaționale, la promo
varea spiritului de colaborare și în
țelegere între națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
dr. Olivier .Long au avut, • apoi, un 
schimb de vederi privind problema
tica negocierilor comerciale ce se 
desfășoară sub egida G.A.T^T. și in 
legătură cu unele aspecte 'ale acti
vității țării noastre in cadrul aces
tui organism internațional.

In timpul convorbirii a fost re
levat rolul important ce revine 
G.A.T.T. in stimularea și facilitarea 
schimburilor economice între toate 
țările; în liberalizarea comerțului, în

interesul cauzei păcii, progresului șl 
prosperității tuturor popoarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea României de a-și 
aduce o contribuție sporită la divi
ziunea internațională a muncii, la 
schimburile mondiale, dezvoltîna re
lațiile sale comerciale și economica 
cu toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe baza prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburii» 
interne și avantajului reciproc.

Șeful statului român a subliniat că 
astăzi, mai mult decit oricind, se 
impun reducerea substanțială a ta
rifelor vamale și înlăturarea tutu
ror barierelor și restricțiilor din ca
lea schimburilor internaționale, țeali- 
zarea unui comerț fără nici un fel 
de discriminări, între state egale în 
drepturi — principiu fundamental al 
G.A.T.T. — diminuarea decalajelor 
între țările Industrializate și cele in 
curs de dezvoltare, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Președintele editurii
Joi la amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România,' a 
primit pe Ikeda Tsuneo, președin
tele editurii „Kobunsha" din Tokio, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie „Japonia—România".

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Șeful statului român s-a întreținut 
cordial cu Ikeda Tsuneo, care esta 
editorul volumului „România. 
Nicolae Ceaușescu — o politică

„Kobunsha"
de pace și cooperare internaționa
lă", apărut in editura „Kobunsha", 
în trei ediții, și care înmănunchează 
texte alese din convorbirile, expu
nerile și interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, însoțite de o 
prezentare biografică a președinte
lui României.

în timpul convorbirii s-a apre
ciat că editarea, la Tokio, a aces
tui volum despre România reprezin
tă o contribuție la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la întărirea prțe> 
teniei dintre cele două țări *1 po* 
poare.
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trup din trupul
(Urmare din pag. I)

în sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și gu
vernului, ai Consiliului de conduce
re al Ministerului Apărării Naționa
le, ai Consiliului de conducere al 
Ministerului de Interne și ai altor 
ministere, conducători ai unor insti
tuții centrale, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor obștești, oa
meni de știință și cultură, veterani 
din războiul antifascist — coman
danți de mari unități și unități pe 
frontul- antihitlerist — generali și 
ofițeri superiori, oameni ai muncii 
din Capitală.

Au participat membrii delegației 
militare sovietice și ai delegației Co
mitetului sovietic al veteranilor de 
război, in frunte cu generalul-loco- 
tenent in rezervă D. I. Smirnov, E- 
rou al Uniunii Sovietice, care se află 
în tara noastră cu prilejul manifes
tărilor consacrate celei de-a 30-a 
aniversări a Zilei armatei noastre 
populare.

La festivitate au fost prezenți a- 
tașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați in țara 
noastră.

După intonarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România, adu
narea este deschisă de tovarășul 
Gheorghe Cioară, prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei.

7
Despre semnificația celei de-a 

30-a aniversări a Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România a vor
bit generalul de armată ION IO- 
NIȚĂ, ministrul apărării naționale.

Se împlinesc 30 de ani de la 25 
octombrie 1944, a spus vorbitorul, 
cind ostașii vitezei armate române, 
luptînd cu abnegație, umăr la umăr 
cu ostașii glorioasei armate sovie
tice, au desăvîrșit eliberarea terito
riului patriei de 'sub dominația fas
cistă. Intrată in conștiința poporu
lui ca un simbol luminos al înalte
lor virtuți ostășești, al eroismului de 
care au dat dovadă militarii români 
în crincena încleștare cu fascismul, 
această dată a devenit Ziua arma
tei.

Sărbătorirea Zilei armatei este 
o dovadă vie a profundei re
cunoștințe pe care oamenii mun
cii o poartă militarilor care 
au luptat și s-au jertfit pentru elibe
rarea patriei de sub dominația fas
cistă, constituie o expresie grăitoare 
a prețuirii de care se bucură armata 
în societatea noastră, a grijii ce i-o 
poartă Partidul Comunist Român.

Anul acesta sărbătorim Ziua arma
tei la scurt timp de la jubileul elibe
rării patriei de. sub dominația fas
cistă, operă măreață la înfăptuirea 
căreia armata și-a adus contribuția 
sa activă și, totodată, in condițiile in 
care întreaga viață a țării este domi
nată de efervescența politico-ideolo- 
gică .și bogata activitate creatoare de 
pregătire a celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Militarii, asemenea întregului po
por, a spus vorbitorul, au primit cu 
vie satisfacție, mîndrie patriotică și 
deplină aprobare proiectele documen
telor Congresului al XI-lea al parti
dului, a căror înfăptuire va asigura 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism. Dind glas celor 
mai înalte simțăminte ale tuturor 
celor care servesc patria sub drapel, 
organizațiile de partid din armată, ca 

ți alte organizații ale partidului nos
tru au făcut propunerea, susținută 
cu Înflăcărare de toți militarii, ca la 
Congresul al XI-lea în funcția de 
secretar general al partidului să fie 
reales tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Armata Republicii Socialiste Româ
nia — organism militar de tip nou, 
una din marile realizări ale politicii 
partidului nostru comunist — a spus 
în continuare ministrul apărării na
ționale. este continuatoarea glorioa
selor tradiții făurite de poporul ro
mân în lupta sa îndelungată și grea 
pentru apărarea gliei strămoșești și 
a ființei sale naționale, pentru liber
tate și independență.

Procesul făuririi armatei populare, 
Început în focul insurecției'armate și 
al luptei împotriva Germaniei hitle- 
riste, a constituit o parte integrantă 
a transformărilor revoluționare care 
au avut loc în societatea noastră ca 
urmare a luptei maselor populare 
conduse de Partidul Comunist Ro
man.

în continuare, ministrul apărării 
naționale s-a referit pe larg la parti
ciparea eroică a armatei române, cot 
la cot cu armata sovietică, la lupte 
grele pentru eliberarea completă a 
teritoriului patriei și. în continuare, 
pînă la zdrobirea' definitivă a hitle- 
rismului.

în conștiința poporului român se 
păstrează neștearsă recunoștința 
față de comuniști și antifasciști, față 
de toți patrioții care au luptat și s-au 
jertfit pentru libertatea și suverani
tatea patriei, pentru a deschide 
României drumul spre progres, spre 
socialism. Aducem si cu acest pri
lej un omagiu fierbinte tuturor 
ostașilor și ofițerilor români car», 
prin vitejia și curajul demne de 
marile tradiții patriotice ale oștiri
lor române, prin sacrificiul de sin
ge pe care l-au dat, au contribuit 
la înfăptuirea actului istoric al in
surecției, la alungarea armatelor hi- 
tleriste din România, la victoria fi
nală in războiul antihitlerist.

Ne exprimăm, de asemenea, recu
noștința față de eroica armată so
vietică, ai cărei ostași și-au vărsat 
singele pentru eliberarea patriei noas
tre, pentru înfringerea definitivă a 
Germaniei fasciste, pentru libertatea 
popoarelor. O înaltă cinstire acordăm 
luptătorilor din armatele celorlalte 
țări ale coaliției antihitleriste, mili
oanelor de eroi ai mișcării de rezis
tentă,' tuturor acelora care prin lup
ta lor au contribuit la lichidarea pe
ricolului robiei hitleriste.

Partidul nostru — a spus în con
tinuare vorbitorul — a considerat că 
victoria revoluției populare poate fi 
asigurată numai in condițiile in care 
poporul își creează, propria armată, 
profund devotată intereselor sale, a- 
părătoare de nădejde a cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor muncii, 
participantă activă la opera de edi
ficare a noii orinduiri.

în împrejurările soclal-politice de 
după victoria insurecției armate, 
partidul — devenit principala forță 
politică a țării — dezvoltând experi
ența activității desfășurate în arma
tă încă în anii ilegalității, și-a ex
tins permanent influența asupra oș
tirii. iar apoi, prin crearea cadrului 
instituțional'necesar, a exercitat con
ducerea ei nemijlocită, determinînd 
transformarea organismului militar 
în pas cu profundele schimbări în
noitoare ce aveau loc in întreaga 
țară.

Armata noastră de astăzi, compo
nentă principală a sistemului de a- 
părare a patriei, dispune de tot ceea 
ce este necesar pentru îndeplinirea 
oricăror misiuni încredințate de 
partid și popor, este în măsură să 
desfășoare cu succes acțiuni de lup
tă în condițiile războiului modern.

Reflectind prin conținutul și me
nirea sa trăsăturile orlnduirii noas- t 
tre socialiste. Armata Republicii So
cialiste România este astăzi o arma- . 
tă cu un profund caracter popular, 
legată strins, prin toate fibrele fiin
ței sale, cu poporul din care face 
parte, cu viața și aspirațiile lui.

Trup din trupul națiunii noastre, 
armata îmbină in mod armonios 
pregătirea pentru îndeplinirea misi
unii de bazâ, cu participarea la ope
ra de dezvoltare economico-socială a 
țării.

Izvorul tăriei armatei, chezășia e- 
xercitării depline a rolului ce-i re
vine în societatea noastră constau 
în conducerea ei de către Partidul 
Comunist Român. Prevederile pro
iectului de Program, care consemnea
ză că partidul va întări și în viitor 
armata, ridicind nivelul pregătirii ei 
de luptă și politice și va asigura do
tarea ei cu mijloace de luptă moder
ne, constituie o nouă dovadă a preo
cupării constante a partidului pentru 
dezvoltarea potențialului defensiv al 
țârii.

Folosesc și acest prilej pentru a 
vă exprima, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde sentimente 
de prețuire, dragoste și recunoștință 
ale ostașilor țării pentru contribuția 
hotâritoare adusă prin activitatea 
dumneavoastră la fundamentarea 
științifică a concepției noastre despre 
apărarea patriei socialiste, a doctri
nei și politicii militare ale partidului 
și statului nostru, pentru grija ce o 
acordați înzestrării, instruirii și edu
cării armatei, ca și a celorlalte com
ponente ale sistemului național de 
apărare.

Acționînd în spiritul cerințelor 
Programului ideologic al partidului, • 
organele și organizațiile de partid și 
cele ale U.T.C. din armată, toate ca
drele desfășoară o rodnică activitate 
educativă, care contribuie la forma
rea omului nou, cu un înalt nivel de 
conștiință, disciplinat, pătruns de 
ideile comunismului, care se identi
fică pînă la dăruire cu interesele po
norului.

în deplină concordanță cu politica 
profund internaționalistă a Partidu
lui Comunist Român, armata noastră 
dezvoltă colaborarea, prietenia și 
schimbul de experiență cu armatele 
țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia; ale tuturor țărilor socia
liste. Totodată, dezvoltă relațiile cu 
armatele țărilor care pășesc pe ca
lea unei dezvoltări independente, cu 
armatele altor state, contribuind prin 
aceasta la infăptuirea politicii gene
rale a partidului și statului nostru 
de întărire a relațiilor de colaborare 
cu toate țările, fără deosebire de o- 
rinduirea lor socială.

Armata noastră populară, a spus 
în încheiere vorbitorul, este pregăti
tă in orice moment să execute ordi
nele partidului, popdrului, coman
dantului nostru suprem. La jubileul 
de astăzi, întreglil personal al arma
tei își reafirmă angajamentul solemn 
și hotărirea neclintită de a întimpina 
eu noi și insemnate realizări in toate 
domeniile de activitate cel de-al 
XI-lea Congres al partidului, de a 
munci fără preget pentru înfăptuirea 
întregii politici interne și externe a 
partidului și statului, de a apăra cu 
fermitate cuceririle revoluționare ale' 
poporului,' libertatea, ‘independență- și ' 
suveranitatea scumpei noastre patrii,., 
viitorul ei luminos prefigurat de do
cumentele Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

A luat apoi cuvîntul generalul co
lonel A. T. ALTUNIN, conducătorul 
delegației militare sovietice :

Permiteți-mi, a spus oaspetele, ca 
în numele membrilor delegației mi

litare sovietice, al întregului perso
nal al Forțelor Armate Sovietice să 
vă felicit călduros pe dumneavoas-; 
tră și prin dumneavoastră pe toți 
militarii români cu prilejul acestei 
date memorabile — cea de-a 30-a 
aniversare a Zilei Armatei Republi
cii Socialiste România.

Sărbătorind acest glorios jubileu 
împreună cu poporul român frate și 
cu militarii săi, oamenii sovietici își 
manifestă stima față de cei care, cu 
prețul vieții, au asigurat libertatea 
poporului român, credincioșilor săi 
fii și fiice căzuți în lupta împotriva 
tiraniei fasciste, ostașilor sovietici 
care și-au jertfit viața pentru eli
berarea României.

Arătind că insurecția din august 
1944 din România a fost un rezultat 
al luptelor maselor populare, că tre
cerea României de partea coaliției 
antihitleriste a însemnat un moment 
de cotitură în destinele poporului 
român, în istoria relațiilor sovieto- 
române, vorbitorul a subliniat lupta 
comună dusă de ostașii sovietici și 
români pentru eliberarea teritoriului 
României de sub ocupanții fasciști, 
iar apoi pentru eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei.

Guvernul sovietic și comandamen
tul armatei sovietice au dat o înaltă 
apreciere eroismului ostașilor ro
mâni. Trupele române au fost cita
te de 7 ori prin ordinele comanda
mentului suprem al Forțelor Armate 
ale U.R.S.S. Peste 190 000 de soldați 
și ofițeri români au fost decorați cu 
ordine și medalii sovietice.

Oamenii sovietici cunosc bine nu
mele r eroilor români care au dus 
faima' poporului lor în luptele îm
potriva cotropitorilor fasciști. Păs
trăm o amintire neștearsă despre 
eroii primei Divizii române de in
fanterie de voluntari, care poartă 
numele eroului național al Români
ei Tudor Vladimirescu, formată la 
cererea patrioților români pe teri
toriul U.R.S.S. în anii 1943—1944, 
care, pentru îndeplinirea exemplară 
a misiunilor primite în luptele cu 
cotropitorii germano-fasciști, prin 
Decretul Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a fost decorată cu 
ordinul „Drapelul Roșu".

Frăția de arme sovieto-română 
născută în luptele împotriva dușma
nului comun a fost întărită prin sin
gele vărsat de cei mai buni fii ai po
poarelor noastre.

în perioada de după război — a 
spus apoi vorbitorul — Partidul Co
munist Român și guvernul, dezvol- 
tind economia națională pe calea 
socialismului, au acordat o mare a- 
tenție ridicării capacității de apăra
re a țării, întăririi forțelor armate. 
Succesele întregului personal al. ar
matei române. în pregătirea de luptă 
și politică sînt confirmate de avin- 
tul cu care militarii români mun
cesc pentru îndeplinirea angajamen
telor luate in cinstea celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării țării de sub 
dominația fascistă și în cinstea Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român.

Succesele prietenilor noștri ro
mâni. ale tovarășilor de arme români 
sînt privite cu satisfacție de milita
rii sovietici, de toți oamenii sovie
tici..

Referindu-se apoi la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării țlințr.e .țările, 
și popoarele noastre, vorbitorul a 
spus: în prezent,'frăția de ărme-so- 
vieto-română constituie parte inte
grantă a alianței frățești care unește 
popoarele U.R.S.S. și Republicii So
cialiste România.

Lărgind și dezvoltînd colaborarea 
lor în cadrul organizației 'Tratatului 
de la Varșovia, a. spus in continuare 
vorbitorul; Uniunea Sovietică, Repu
blica Socialistă România și celelalte 

țări socialiste frățești aduc o contri
buție deosebită la cauza întăririi 
păcii șl securității popoarelor lumii.

în încheierea cuvintării sale, vor
bitorul s-a referit la mesajul de sa
lut pe care conducerea de partid și 
de stat a U.R.S.S. l-a adresat con
ducerii de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, în care se 
arată că C.C. al P.C.U.S. șl guvernul 
sovietic vor promova și în viitor li
nia întăririi legăturilor multilaterale 
de prietenie între partidele, țările 
și popoarele noastre, în interesul po
poarelor sovietic și român, al unită
ții statelor socialiste, al cauzei so
cialismului și păcii.

Sărbătorirea celei de-a 30-a ani
versări a Zilei Armatei noastre 
populare, a spus generalul locotenent 
VASILE MILEA, șef de stat major 
al Comandamentului central al găr
zilor patriotice, îmi oferă plăcutul 
prilej de a arăta că zecile de con
tingente de ieri — astăzi muncitori, 
țărani și intelectuali, reuniți în rîn- 
durile a sute de mii de luptători, 
amintindu-și cu emoție de acele mo
mente de neuitat pe care le-au trăit 
în rindurile -armatei noastre popu
lare odată cu făurirea și dezvoltarea 
ei — iși exprimă dragostea și recu
noștința lor fierbinte, alături de în
tregul nostru popor, față de Partidul 
Comunist Român, față de dumnea
voastră, tovarășe comandant suprem, 
care permanent manifestați o deo
sebită grijă și înaltă răspundere pri
vind destinele de astăzi și de mîine 
ale națiunii noastre socialiste.

în această deosebită preocupare 
față de generațiile de astăzi și de 
miine ale țării noastre s-a înscris și 
formarea gărzilor patriotice și a ce
lorlalte formațiuni de pregătire și 
apărare, dîndu-se astfel posibilitatea 
ca toți cetățenii să se pregătească 
pentru a fi în măsură să participe 
efectiv la apărarea patriei.

Constituite din bărbați și femei, 
fără deosebire de naționalitate, ani
mați de un devotament nețărmurit 
față de patrie și partid, gărzile pa
triotice de pe întreg teritoriul patriei 
se pregătesc alături de forțele arma
te, bucurindu-se de tot sprijinul șl 
ajutorul acestora, fapt pentru care 
ne exprimăm întreaga noastră gra
titudine.

în aceste zile de mare efervescență 
politică și patriotică, folosind prilejul 
celei de-a 30-a aniversări a Zi
lei Armatei Republicii Socialiste 
România, raportăm că sîntem ferm 
hotărîți să transpunem în viață Pro
gramul partidului, hotărîrile celui 
de-al XI-lea Congres, angajîndu-ne 
totodată să ne pregătim temeinic 
pentru a fi gata oricînd ca, împreună 
cu armata, cu celelalte formațiuni, să 
apărăm libertatea, independența și 
suveranitatea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Luind cuvîntul. ION TRAIAN ȘTE- 
FANESCU, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului, a spus :

In aceste clipe solemne, toți tinerii 
patriei, care s-au născut, trăiesc și 
muncesc in anii luminoși ai socialis
mului, aduc omagiul și recunoștința 
lor fierbinte ostașilor români , care, 
în urmă .cu. trei .decenii, tineri . fiind 
atunci ca și noi, s-au acoperit de 
glorie nepieritoare în lupta periti’U 
zdrobirea fascismului, pentru liber
tatea și fericirea noastră, a întregului 
popor. Aceleași sentimente de înaltă 
prețuire le nutrim și pentru milita
rii de astăzi ai armatei noastre, care, 
acționind permanent pe baza indica
țiilor conducerii partidului, a ordi
nelor comandantului suprem, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se pregătesc 

cu abnegație pentru apărarea cuceri
rilor revoluționare ale națiunii noas
tre socialiste, participlnd, totodată, 
în mod activ la traducerea în viață a 
programului de dezvoltare multila
terală a României.

O expresie elocventă a preocupării 
constante a conducerii de partid și 
de stat pentru dezvoltarea multilate
rală a tinerei generații, a spus apoi 
vorbitorul, o constituie indicațiile 
prețioase privind mijloacele de îm
bunătățire continuă a pregătirii de 
luptă șl politice a militarilor, cit și 
cele cu privire Ia perfecționarea pre
gătirii tineretului pentru apărarea 
patriei, sarcină de onoare încredin
țată de partid Uniunii Tineretului 
Comunist. Vă raportăm, tovarășe co
mandant suprem, că indicațiile dum
neavoastră se înfăptuiesc cu consec
vență, prin conlucrarea strinsă a or
ganizațiilor U.T.C. cu cadrele mili
tare și gărzile patriotice. în prezent, 
în această activitate sînt cuprinși 
1 300 000 tineri, băieți și fete : în vara 
acestdi an ' au fost cuprinși în 
tabere de pregătire 37 000 de tineri ; 
se desfășoară cu succes complexul 
aplicativ „Pentru apărarea patriei", 
organizat de Comitetul nostru Cen
tral împreună cu Ministerul Apărării 
Naționale. Ministerul de Interne- și 
Statul Major al Gărzilor Patriotice. 
Vă încredințăm, tovarășe secretar 
general, că noul an de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
care s-a deschis recent, va fi marcat 
de creșterea substanțială a contribu
ției Uniunii Tineretului Comunist la 
instruirea tuturor tinerilor, pentru a 
fi gata să sluțească patria și poporul, 
să anere’ cu fermitate cuceririle sale 
revoluționare.

A vorbit anoi generalul de armată 
în rezervă CONSTANTIN VASILIU 
RĂȘCANU.

Ca unul din cei care cu 30 de ani 
în urmă am participat la luptele 
grele duse împotriva trupelor hitle
riste — a spus vorbitorul — îmi rea
mintesc și acum, cu adincă emoție, 
de hotărirea și bărbăția cu care toți 
ostașii țării, răspunzînd chemării pa
triotice a Partidului Comunist Ro
mân, s-au angajat, împreună cu în
tregul popor, în infăptuirea insurec
ției naționale antifasciste, în luptele 
purtate de vitezele trupe române, 
umăr la umăr cu glorioșii ostași so
vietici. pentru eliberarea pămîntului 
•fint al patriei și apoi pe meleagu-

ACORDAREA UNOR
Șl DENUMIRI

Cu prilejul zilei de 25 octombrie, 
unor unități și mari unități ale ar
matei noastre le-au fost acordate de
numiri legate de evenimente de sea
mă din istoria României, numele u- 
nor eroi din războiul antihitlerist sau 
din alte bătălii importante duse de 
poporul nostru împotriva cotropito
rilor străini. Totodată, au fost de
corate cu ordine ale Republicii So
cialiste România drapelele unor u- 
nități, mari unitățf și instituții mi
litare de învățămînț care au obți
nut rezultate deosebite în pregătirea . 
de luptă și politică, în întreagă lor 
activitate. . ■ '

Editurii militare, Muzeului militar 
central și Muzicii reprezentative a 
armatei le-a fost decernat ordinul 
„Meritul cultural" clasa I. •

Unui mare număr de generali, ofi
țeri, maiștri militari și subofițeri ac
tivi și din rezervă, angajați civili din 
Ministerul Apărării Naționale, vete
rani din războiul antihitlerist, oa- 

rile Ungariei și Cehoslovaciei, con4 
tribulnd la marea victorie a popoare
lor împotriva hitlerismului.
’ Rememorind evenimentele de neuU 
tat, noi, veteranii din războiul antlhi" 
tlerist, încercăm sentimente de pro
fundă satisfacție văzind că sacrifi
ciile făcute n-au fost zadarnice. Sub 
înțeleaptă conducere a Partidului 
Comunist Român, în cele trei decenii 
de libertate, înfățișarea țării s-a 
schimbat din temelii, patria noastră 
socialistă ocupind un loc demn In 
rindul națiunilor lumii.

Ființa ne vibrează văzînd mărețul 
viitor al țării prefigurat în proiectele 
documentelor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, că 
țara este străjuită de brava noastră 
armată populară, înconjurată cu dra
goste de întreaga națiune.

într-o atmosferă de vibrant en
tuziasm, la adunarea festivă a 
luat cuvîntul tovarășul

Ceaușescu.
Urmărită cu deosebită atenție șl 

viu interes, cuvintarea secretarului 
general al partidului' a fost subli
niată în repetate rînduri cu înde
lungi și puternice aplauze. Minute 
in șir s-a ovaționat pentru gloriosul 
nostru partid comunist, pentru secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Militarii armatei noastre populare 
și-au exprimat și cu acest prilej 
profundul lor devotament fată de 
patrie, popor și partid, față de co
mandantul suprem al forțelor ar
mate, hotărirea lor nestrămutată de 
a sta ferm in posturile de onoare în
credințate, gata în orice moment să 
apere. împreună cu întregul popor, 
cuceririle revoluționare, independen
ta și suveranitatea României socia
liste.

Adunarea a fost urmată de un 
spectacol de gală susținut de an
samblul artistic „Doina" al armatei, 
corul de cameră „Madrigal" al con
servatorului „Ciprian Porumbescu", 
soliști vocali de la Opera Română șl 
actori ai teatrelor din Capitală. Spec
tacolul s-a bucurat de mult succes, 
fiind vfu aplaudat de asistentă.

Artiștilor le-a fost oferit un coș > 
cu flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

ORDINE, MEDALII
DE ONOARE

meni de știință șl cultură, cercetă
tori pe tărim științific și tehnic, 
muncitori, ingineri și tehnicieni le-au 
fost conferite, de asemenea, ordine 
și medalia jubiliară „A XXX-a ani
versare a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România" pentru contribu
ția adusă la întărirea capacității de 
apărare a patriei.

în același timp, pentru merite deo
sebite in munca de educare comu
nistă a ostașilor și elevilor. In mo
bilizarea lor la obținerea de rezul
tate ■ bune și foarte bune în pregă
tirea de luptă și de specialitate, la . 
învățătură, precum și în întărirea or
dinii și disciplinei, organizațiilor 
U.T.C. din patru unități militare și 
celor din Școala militară de ofițeri 
activi „Nicolae Bălcescu" șl Școala 
militară de ofițeri activi de tapcurl 
și auto „Mihai Viteazul" le-a fost 
decernat Drapelul Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist

Z------------------------------------------------------

Azi, în unități din 
industria metalurgică

COMBUSTIE
în „Scîntela" nr. 10005, din 22 octombrie a.c., în cadrul rubricii: „Exemple de urmat... șl citeva 

Ipostaze ale risipei", se arăta că la întreprinderea de oțeluri aliate din Tîrgoviște se irosesc importante 
cantități de energie electrică, iar la Combinatul siderurgic din Galați — mari cantități de combustibil con
vențional. Cum au reacționat la aceste semnale critice factorii'de răspundere din cele două unități ale in
dustriei metalurgice ? Ce măsuri se preconizează pentru lichidarea pierderilor, pentru gospodărirea judi
cioasă a energiei și combustibilului ?

combinatul; siderurgic din galați

de

în trei trimestre din acest an, Ia 
Combinatul siderurgic din Galați, 
față de normele de consum, s-au 
economisit 30 469 MWh energie elec
trică și 25 377 tone combustibil con
vențional. Deși,, comparativ cu con
sumul total de energie și combustibil 
pe întreg combinatul, aceste cifre 
nu reprezintă o economie substanția
lă, totuși, realizările in acest dome
niu relevă tendința pozitivă de a asi
gura o mai rațională utilizare a resur
selor energetice. în acest context, o 
contribuție hotâritoare la obținerea 
economiilor amintite au avut-o mă
surile luate pe plan intern de con
ducerea combinatului, între care se 
cuvin a fi evidențiate cele referi
toare la recuperarea și valorificarea 
resurselor energetice secundare. Ast
fel, gazul de furnal este utilizat in 
cea mai mare parte în amestec cu 
gazul metan la realizarea unor pro
cese tehnologice și energetice, în ca
drul secțiilor de laminare, la caupe- 
rele de la furnale, precum și la ca- 
zanele de la centralele de suflante. 
Se apreciază că, in acest fel, . sînt 
economisiți anual circa 500 milioane 
de metri cubi de gaz metan. Și încă 
un exemplu : potențialul caloric al 
gazelor ce rezultă de la elaborarea 
oțelului in convertizoare este utilizat 
pentru producerea aburului tehnolo
gic, La ora actuală, 89 la sută din 
consumul de abur tehnologic al com
binatului este acoperit in acest mod.

Cu toate aceste rezultate bune, 
nu se poaie afirma că în combinat 
resursele energetice sînt in întregime 
Judicios gospodărite. Dimpotrivă, in
vestigațiile întreprinse, discuțiile cu 
specialiști de aici au relevat că, în 

■ V

momentul de față, se risipesc încă 
importante cantități de energie elec
trică și combustibil, că nu au fost 
transpuse în practică o serie de so
luții de sporire a randamentului 
energetic a resurselor utilizate. Iată, 
de pildă, ce ne-a spus în acest sens 
ing. Teodor loanovici, directorul uzi
nei de producere și distribuție a 
energiei din cadrul combinatului.

— Considerăm câ pierderile teh
nologice Ia abur și Ia gazele com
bustibile recuperate ar putea fi re
duse într-o proporție însemnată dacă 
s-ar realiza o colaborare mai strinsă 
cu C.E.T. Galați. Este o problemă 
atît organizatorică, cit și tehnică, a 
cărei rezolvare comportă. între al
tele. dotarea beneficiarului nostru 
cu utilaje adecvate pentru preluarea 
integrală a resurselor ce se recupe
rează la noi.

— Aceasta este, deci, cauza pen
tru eare o anumită cantitate.de gaz 
de furnal se arde la faclă, in loc să 
fie folosită in scopuri energetice ?

— într-o anumită măsură, da. Totuși, 
și la noi în combinat persistă uncie 
deficiențe organizatorice. Bunăoară, 
de foarte multe ori se efectuează 
manâvre la furnale — operații ne
cesare, desigur, dar care determină 
modificarea substanțială a debitului 
la gazul de furnal — fără a fi anun
țat dispecerul termo-energetic și, 
astfel, nu se poate dirija consumul 
în condițiile variațiilor de debit a- 
mintite. Și atunci, o parte din gazul 
de furnal se arde la faclă. De ase
menea, o serie de pierderi se pro
duc din cauza constructorului — 
I.C.M.S.G, — care tergiversează exe
cutarea unei banale lucrări, respec

tul de bun gospodar al fiecăruia 
la locul său de muncă. La re
centa conferință a organizației de 

■ partid a combinatului, această ce
rință a fost in mod deosebit accen
tuată. Cu acest prilej au fost stabi
lite unele acțiuni politice de masă 
pentru instaurarea spiritului gospo
dăresc Ia fiecare loc de muncă, pen
tru întărirea disciplinei tehnologice.

Ni s-a prezentat un complex de 
măsuri tehnice și organizatorice, pe 
care conducerea combinatului inten
ționează să le aplice în perioada 
următoare, pentru a închide „robine
tele" risipei de resurse energetice. 
Sint vizate domenii majore ale gos
podăririi energetice a combinatului.

Ce trebuie însă reținut ? In mo
mentul de față, în combinat unii 
produc energia, alții o utilizează, dar 
nimeni nu controlează consumurile 
energetice, de Ia început pînă Ia 
sfirșit. De aici, necesitatea rezolvării 
unei importante probleme organiza
torice, aceea a coordonării și urmări
rii unitare a consumului de; energie 
în întreg combinatul. Rină acum 
au fost elaborate numai 50 la sută 
din bilanțurile energetice. Tov. 
T. loanovici ne-a asigurat că ele vor 
fi integral întocmite pînă la sfirșitul 
anului. Esențial este ca, pe măsura 
elaborării lor, să' se treacă neintîr- 
ziat .Ia aplicarea măsurilor ce de
curg din aceste bilanțuri, pentru 
optimizarea în practică a consumuri
lor energetice. Circa 143 000 tone 
combustibil conventional pe an, în 
resurse energetice recuperabile din 
punct de vedere economic, nu sînt 
efectiv recuperate. Un sprijin im
portant trebuie să-l acorde și alte 
unități colaboratoare. Astfel, IPRO- 
MET-București, împreună cu spe
cialiștii combinatului, trebuie să 
elaboreze cu mai multă stăruință so
luțiile ‘pentru recuperarea condensa
tului și a căldurii din condensat și 
pentru folosirea integrală a aburului 
produs din resurse energetice secun
dare. Totodată, se impune ca — în 
sfirșit — după mult timp de la 
contractare, întreprinderea „Vul
can" din Capitală să-și respecte 
ultimul angajament, de a livra In a- 
cest trimestru un boyler necesar 
utilizării aburului recuperat. Prin 
toate acestea, și la C.S. Galați vor 
fi inlăturate unele din cauzele risi
pei de energie și combustibil.

Corneliu CARLAN

tiv, terminarea instalațiilor unei su
pape hidraulice.

— Ce se întimplă cu preincălzi- 
toarele de aer de combustie de la 
laminorul Slebing, unde consumurile 
normate sînt cu mult depășite ?

— Se consumă mari cantități de 
combustibil in acest sector deoarece 
proiectantul nu a acceptat, mult 
timp, modificarea soluției Construc
tive la preîncăîzitoare propusă de 
noi. Acum am început să realizăm 
aceste modificări. Rezultatele sîiit 
spectaculoase, Dar . nu vom termina 
această lucrare decît anul viitor, în- 
trucît modificarea la care m-am re
ferit se poate efectua numai odată 
cu oprirea instalațiilor respective 
pentru reparații capitale.

— Unele fenomene de risipă, de 
abatere de la disciplina tehnologică 
sint, din păcate, destul de frecvente 
la noi in combinat, ne-a relatat ing. 
Leonard Marian, dispecerul-șef ener
getic. Lichidarea acestor neajun
suri ne interesează atit pentru reali
zarea unor consumuri energetice mai 
mici, cit și pentru soluționarea mai 
operativă a unor probleme ce apar 
în exploatarea energetică. Bunăoară, 
cu un timp în urmă, cind o oprire 
neprevăzută la stația de compresoare 
ne-a obligat să limităm la maximum 
consumul de aer comprimat. .în toate 
sectoarele productive s-a desfășurat 
o acțiune susținută împotriva risi
pei, s-a supravegheat cu mare aten
ție orice consum de aer comprimat. 
Rezultatele au fost bune, producția a 
fost realizată în condițiile unor re
surse mai reduse de aer comprimat.

De altfel, totul ține de spiri

LA ÎNTREPRINDEREA DE OȚELURI ALIATE DIN TÎRGOVIȘTE 

0 sănătoasă relație invers proporțională: 

consumurile scad cind crește spiritul de răspundere
La Oțelăria electrică nr. 2 Tirgo- 

viște, simbătă, 19 octombrie a.c., a 
avut loc un eveniment important — 
la cel <le-al treilea cuptor de 50 tone 
s-a elaborat prima șarjă. Astfel, pe 
platforma industrială de aici funcțio
nează acum 3 cuptoare electrice de 
50 tone fiecare și. două cuptoare 
electrice de 10 tone fiecare. Oțe- 
larii tirgovișteni se străduiesc 
ca metalul făurit de ei să aibă însu
șiri de utilizare cit mai înalte. In 
a,cest an s-au elaborat 46 mărci de 
oțeluri aliate, între care două mărci 
speciale de oțeluri pentru scule. 
Bune rezultate s-au obținut și în 
direcția măririi indicelui de încăr
care a cuptoarelor de 50 de tone, 
în activitatea colectivului de oțelari 
tirgovișteni se manifestă însă o sea
mă de deficiențe, datorate atît unor 
cauce obiective, dar — după cum 
preciza tovarășul Constantin Oană, 
secretarul comitetului de partid; de 
pe platforma ■ industrială- Tîrgoviște 

.— și unor neajunsuri pe plan intern, 
existente. în întreprindere.

Despre ce este vorba ? Compara
tiv cu cerințele „la zi" ale planului 
pe acest an. nu s-au realizat circa 
1 200, tone oțel. în același timp însă, 
consumul de energie electrică din 
cele două oțelării s-a' depășit. în 
trei trimestrp a.c., cu 11 495 MWh, o 
cantitate de energie egală cu nece
sarul pentru fabricarea a circa 15 4)00 
tone oțeluri aliate. Nu-i mai puțin 
adevărat că în alte sectoare ale între
prinderii — forja de blocuri și bare, 
atelierul mecanic, gospodăria de apă, 
centrala de aer comprimat — consu
mul specific de energie electrică a 
fost, în acest an, sub norma plani
ficată. Ce cauze au generat, totuși, 
acest exagerat consum de energie 
electrică în cele două oțelării ? Ele 
sînt expuse și într-o notă de consta
tare, întocmită la 14 septembrie 1974, 
de o comisie de specialiști din Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Ministerul Indus

triei Metalurgice și Centrala indus
trială siderurgică București.

Iată, succint, principalele defi
ciențe constatate. Nu s-a asigurat 
structura fierului vechi, conform 
cerințelor tehnologice. S-a înregis
trat un consum mare de electrozi de 
grafit, pe care îi livrează întreprin
derea de produse cărbunoase din 
Slatina, întrucît, o parte din aceștia 
nu au corespuns întotdeauna cerin
țelor de calitate. De asemenea, față 
de media consumurilor de electrozi 
din oțelării similare, la Tîrgoviște, 
acestea au fost depășite cu circa 
4-*5 kg pe tona de oțel produs, ceea 
ce înseamnă că de la începutul anu
lui și pînă in prezent s-au folosit 
în plus circa 220 tone electrozi. Este 
o cantitate cu ajutorul căreia s-ar 
putea obține circa 14 000 tone de oțel, 
a calculat directorul întreprinderii 
din Țirgoviște, ing. Nicolae Ojovan. 
O altă cauză care s-a răsfrînt nega
tiv asupra consumului de energie 
electrică a constat in lipsa de oxi
gen penlru insuflarca în cuptoare, 
acesta obținîndu-se pe căi destul de 
întortocheate, de la Galați, Buciu- 
meni, Berceni și, cu intermitențe, de 
la Pitești. La aceste deficiențe se 
adaugă și faptul că noile capacități 
de la oțelăriile din Tîrgoviște nu au 
fost dotate, la nivelul cerințelor, cu 
o serie de utilaje de turnare și apa
rate de măsură și control, care sînt 
grabnic așteptate de la întreprinde
rea metalurgică din Aiud, întreprin
derea „Ciocanul“-Nădrag, de la Com
binatul siderurgic Galați ș.a.

Așa cum au arătat, de altminteri, 
în mod autocritic și tovarășii Con
stantin Oană. ing. Nicolae Ojovan, 
ing. Victor Mihu, director tehnic, și 
Ion Ferariu, inginer-șef mecano- 
energetic și investiții la aceeași în
treprindere, consumul mare de ener
gie electrică la oțelării a fost gene
rat și de existența unor șarje rebu- 
tate, a unor întreruperi în funcțio
narea normală a cuptoarelor. Pentru 
lichidarea acestor deficiențe, comi
tetul de partid și comitetul oameni

lor muncii au organizat o amplă dez
batere a acestor probleme, atit în
tr-o plenară a comitetului de partid 
și comitetului oamenilor muncii, cit 
și in toate grupele sindicale și orga
nizațiile U.T.C., în toate schimburile 
de lucru. A fost elaborat un amplu 
plan de măsuri tehnico-organizato- 
rice. Comuniștilor și organizațiilor 
de partid, in primul rîncl, Ii s-a ce
rut să manifeste o exigență sporită, 
drastică față de fenomenele nega
tive de pînă acum, pentru înlătura
rea lor. Printre aceste măsuri amin
tim : verificarea cu înaltă responsa
bilitate a instalațiilor pe fiecare cup
tor, în fiecare schimb ; montarea 
electrozilor să se facă numai sub di
recta supraveghere și îndrumare a 
maiștrilor de schimb ; să se acorde 
o deosebită atenție sortării fierului 
vechi, corespunzător cerințelor teh
nologice ; s-au întărit controlul și su
pravegherea elevilor operatori in 
curs de calificare la locul de muncă. 
De asemenea, s-aO luat măsuri pen
tru diminuarea procentului de ' pier
deri de metal elaborat ș.a.

Efectele acestor acțiuni ? Din sep
tembrie a.c. încoace, în oțelăriile din 
Tîrgoviște se resimte un reviriment. 
Astfel, față de lunile primului se
mestru a. c., consumul de energie 
electrică a scăzut cu 40 kWh pe tona 
de oțel. O tendință continuă de scă
dere se înregistrează și la consumul 
de electrozi. Există premise ca, pînă 
la sfirșitul acestui an, la consumul de 
electrozi să se, atingă nivelul plani
ficat pe tone de oțel elaborat. In dis
cuțiile de la comitetul de partid și 
comitetul oamenilor muncii ni s-a 
spus că producția anului viitor va 
începe sub semnul unor consumuri 
specifice de materii prime și mate
riale mult diminuate față de acest 
an. Este bine. Vom reveni, în curînd, 
pentru, a consemna asemenea succese 
pe tărîmul gospodăririi resurselor 
energetice.

Sever UTAN 
Constantin SOCI

cantitate.de
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)porul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a realizat victoria insurecției naționale'armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944 ; la această măreață victorie, forțele noastre armate au participat în' mod nemijlocit, dovedind astfel că în momentele hotărîtoare sînt alături de popor și luptă pentru interesele lui. (Vii aplauze). Acționînd. în deplină unitate cu detașamentele de muncitori și țărani înarmați, cu gărzile patriotice și formațiunile de partizani, armata a adus o importantă contribuție la răsturnarea dictaturii ’ antonesciene, precum și la lichidarea rezistenței trupelor hitleriste, la eliberarea Capitalei și 

a altor orașe ale țării. Este un mare merit al armatei noastre că a înțeles răspunderea ce-i revenea în acele clipe în fața patriei și poporului și, la chemarea partidului, a întors armele în întregimea ei împotriva Germaniei hitleriste, luptînd, apoi, alături de glorioasele armate sovietice, pentru eliberarea deplină a pămîntului patriei, pînă la victoria totală împotriva Germaniei hitleriste. (Aplauze puter
nice, prelungite). Ca urmare a bătăliilor eroice purtate de ostașii români și sovietici, în numai două luni de la victoria insurecției, întregul teritoriu al țării a fost curățat de armatele fasciste. Ziua de 25 octombrie 1944, cînd a fost eliberată ultima localitate româneasdă; a devenit simbolul nașterii armatei noastre noi — Ziua Armatei Republicii Socialiste România. (Vii a- 
piauze). Fie ca această zi să reamintească permanent armatei și întregului popor că trebuie să facem totul ca niciodată, nici un petic de pămînt să nu mai cadă sub dominație străină ! (Aplauze pu
ternice).în luptele purtate împotriva mașinii de război hitleriste au participat peste 500 000 de ostași români. în focul crîncenelor bătălii duse timp de aproape nouă luni cot la cot cu glorioasele armate sovietice, ostașii români au eliberat peste 3 800 de localități, dintre care 53 orașe importante, au forțat și cucerit nenumărate poziții strategice ale inamicului, capturînd peste 118 000 de prizonieri. Strălucitele fapte de arme și spiritul de jertfă dovedite de ostașii români în lupta pentru eliberarea patriei de sub dominația fascistă s-au bucurat de cea mai înaltă prețuire din partea poporului. Ca expresie a a- cestei prețuiri, sute de mii de ostași și ofițeri români au fost distinși cu ordine și medalii ale României, inclusiv. cu medalia ..Eliberarea de sub jugul fascist1'. Totodată, ca o recunoaștere a contribuției pe care armata română a adus-o la lupta generală pentru înfrîngerea fascismului și la eliberarea altor țări, ostașii și ofițerii români au fost distinși cu peste 190 000 de ordine și medalii sovietice, precum și cu un important număr de distincții militare cehoslovace. .în bătăliile purtate în comun de armata română și armatele sovietice, prin sîngele vărsat laolaltă împotriva cotropitorilor fasciști s-au cimentat și dezvoltat pe o treaptă superioară prietenia și alianța româno-sovietică, s-au pus bazele relațiilor noi de colaborare și solidaritate dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovieti
ce. (Aplauze puternice).Acum,\cînd sărbătorim împlinirea a trei decenii de la nașterea armatei noastre noi, ne plecăm cu a- dîncă venerație în memoria ostașilor români care s-au jertfit pentru libertatea patriei, pentru zdrobirea definitivă a fascismului. A- ducem, da asemenea, un fierbinte omagiu ostașilor sovietici căzuți în această mare încleștare, în lupta pentru eliberarea popoarelor de sub robia fascistă, tuturor solda- ților coaliției antihitleriste morți Ia datorie, luptătorilor antifasciști de pretutindeni care au dat. su

BSsbh

premul sacrificiu pentru cauza libertății și demnității popoarelor, pentru progres și pace, (Aplauze 
puternice).Stimați tovarăși,în amplul proces revoluționar desfășurat după 23 August, în marile bătălii sociale pentru cucerirea puterii politice și economice, pentru înfăptuirea mărețelor obiective ale revoluției și construcției socialiste, partidul a dat cea mai mare atenție democratizării, reorganizării și întăririi forțelor noastre armate. Armata noastră a devenit instrument al puterii poporului, al apărării cuceririlor sale revoluționare, scut de nădejde al libertății, independenței și integrității patriei. Acționînd pentru e- ducareg ostașilor în spiritul slujirii devotate a intereselor poporului, a cauzei socialismului, partidul s-a preocupat permanent de creșterea și formarea a noi cadre' de ofițeri și comandanți din rîn- durile oamenilor muncii, ai clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității. S-au asigurat dotarea armatei cu tehnică modernă de luptă, perfecționarea pregătirii militare și politice a ostașilor, întărirea spiritului .de disciplină și răspundere în îndeplinirea nobilei misiuni încredințate de partid și popor. Paralel cu perfecționarea pregătirii militare, forțele armate au participat din plin la activitatea de dezvoltare e- cOnomico-socială a țării, au adus o contribuție prețioasă la realizarea unor obiective industriale, din transporturi, agricultură și' din alte domenii.Viața a demonstrat cît de îndreptățită a fost atențiâ deosebită acordată de partidul nostru făuririi și dezvoltării armatei noi populare. O serie de evenimente petr.ecute. în ultimii ani pe arena internațională au aTătat că făurirea armatei ca instrumeht de slujire a poporului, a cuceririlor sale revoluționare, a puterii muncitorești- țărănești este o necesitate imperioasă, o cerință obiectivă a desfășurării cu succes a revoluției și construcției noii orînduiri sociale.Astăzi, la a 30-a aniversare a armatei noastre noi, România dispune de o forță armată bine dotată și temeinic instruită, prover nind din sînul poporului și legată strîns de popor, cu un înalt nivel de conștiință politică, pe deplin conștientă de înalta răspundere ce-i revine în marea operă istorică pe care o înfăptuiește poporul nostru. Formată și dezvoltată, sub conducerea . nemijlocită, a Partidului Comunist Român — forța . politică < conducătoare a întregii noastre națiuni — armata este oricind gata să servească patria, să apere orîn- duirea nouă, socialistă, libertatea și independența întregii națiuni. 

(Aplauze puternice).Putem spune că armata noastră nu are alt țel suprem decît aceia de a servi interesele socialismului, ale poporului. Armata noastră este o armată revoluționară, educată în spiritul concepției marxist-le- niniste, al idealurilor colaborării și solidarității cu armatele țărilor socialiste, cu oamenii muncii de pretutindeni ; ea nu este îndrep-' tată împotriva cuiva, ci are numai menirea de a sluji cauza revoluției socialiste, de a servi interesele patriei, integritatea și suveranitatea ei. (Aplauze puternice, urale). Iată de ce partidul și întregul popor dau o înaltă prețuire devotamentului și abnegației cu care militarii își îndeplinesc sarcinile atît în domeniul pregătirii de luptă și politice, cît și în activitatea practică de făurire a societății socialiste, în sprijinirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului. întărirea forțelor armate va constitui și în continuare — așa cum se prevede în Programul partidului — o preocupare continuă a partidului și statului, deoarece atît timp cît există imperialism, reacțiune trebuie să dezvol

tăm permanent capacitatea de apărare a patriei, astfel ca armata noastră să-și poată face, oricînd va fi necesar, datoria ! (Aplauze 
puternice).Dragi tovarăși,Ne mai desparte o lună de zile de Congresul al XI-lea al partidului — eveniment de însemnătate istorică în viața întregii țări — care va face bilanțul activității desfășurate în perioada ce a trecut de la Congresul al X-lea și va stabili obiectivele și orientările fundamentale ale noii etape de dezvoltare a societății socialiste românești, întregul nostru popor întîmpină Congresul cu mărețe realizări în toate domeniile de activitate. Perioada ce a trecut de la Congresul al X-lea a marcat un . nou și puternic avînt al forțelor de producție ale țării, sporirea avuției naționale, înflorirea multilaterală a societății. Realizîndu-și cu cinste angajamentele asumate, oamenii muncii din- tr-un mare număr de întreprinderi, din numeroase județe ap obținut un avans substanțial în îndeplinirea planului, ceea ce dă garanția că sarcinile cincinalului vor fi îndeplinite înainte de termen. La toate aceste mari realizări, armata a participat activ, muncind cu eroism pe marile șantiere la construcția noilor obiective, în strînsă unitate și frăție cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu toți oamenii muncii din patria noastră.Succesele obținute în dezvoltarea economiei, științei, învățămîn- tului, culturii, în progresul general al țârii au asigurat creșterea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor; ele ne-au permis să trecem, începînd de la l august, la o nouă majorare a re-' tribuției — de care beneficiază și cadrele din armată. Viața dovedește cu putere că tot ce făurim, țelul suprem al întregii politici a partidului, esența însăși a societății noastre socialiste sînt bunăstarea și fericirea puiului, asigurarea unor condiții demne de viață pentru toți cei ce muncesc din România socialistă. (Aplauze îndelun

gate).Congresul al XI-lea al partidului va marca un moment nou în dezvoltarea României. El va adopta primul Program al partidului și Directivele cu privire la noul plan cincinal 1976—1980 și dezvoltarea în perspectivă a țării pînă în 1990. Dezbaterile care au loc în întreaga țară în organizațiile de partid, în adunările oamenilor muncii prilejuiesc exprimarea adeziunii ferme a întregului nostru partid, a întregului popor la prevederile Programului și Directivelor, a hotărîrii și voinței întregii națiuni de a acționa, sub conducerea partidului,' pentru transpunerea în viață cu succes a mărețelor perspective de viitor, asigurînd mersul ferm al patriei noastre pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism. (Aplauze 
puternice).Aceste documente istorice înfățișează clar cum se vor dezvolta economia, știința, învățăriiîntul și cultura, cum va crește nivelul de trai al poporului. Nu doresc să mă refer acum la aceste prevederi.Ținînd seama de caracterul acestei adunări, doresc numai să subliniez că, așa. cum se prevede în Program, partidul nostru — în condițiile vieții internaționale contemporane, ale existenței' imperialismului și ale perpetuării politicii acestuia de dominație, forță, dictat și agresiune — va acorda și în viitor o atenție deosebită întăririi capacității de apărare a ■ patriei. Vom întări în continuare armata noastră, ridicînd necontenit nivelul pregătirii ei de luptă și politice, asigurînd dotarea cu mijloace tehnice moderne, astfel ca ea să-și poată îndeplini cu cinste. în orice moment înalta misiune încredințată de partid, de popor, de a apăra cuceririle revoluționare, libertatea ți integritatea patriei.Așa cum se arată și în Program, 

partidul nostru pornește de la principiul marxist-leninist că în condițiile de astăzi un război de apărare nu poate fi decît un război al întregului popor. De aceea, partidul va lua toate' măsurile și va acționa neabătut pentru ridicarea continuă a capacității de a- părare a întregii națiuni, pentru dezvoltarea forței economice a societății noastre, pentru întărirea forțelor noastre armate, pentru pregătirea de luptă a întregului popor. Experiența istorică mondială demonstrează că nu există astăzi forță în lume în stare să înfrîngă un popor — fie el cît de mic — atunci, cînd .este hotărît să nu precupețească nimic pentru a-și apăra libertatea și independența. (Aplau
ze puternice).Doresc și cu acest prilej să reamintesc că, pe lîngă îndatoririle militare, forțele noastre armate vor trebui să participe și. în viitor, în mod activ, la realizarea marilor obiective ale dezvoltării economice și sociale ale patriei, să-și aducă — alături de întregul popor — contribuția la înfăptuirea Programului și Directivelor, la. întreaga operă de ridicare a României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, la asigurarea bunăstării și fericirii întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice).Știm că toți militarii patriei noastre se pregătesc să întîmpine Congresul al XI-lea cu realizări cit mai importante în îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid. Dezbătînd documentele Congresului, ei își exprimă unanim aprobarea, alături de întregul popor, față de politica partidului, precum și hotărîrea de a face totul pentru transpunerea ei în viață.Fără îndoială că delegații care vor reprezenta. armata , la Congresul al XI-lea al partidului vor fi aleși- dintre cei mai buni -și mai devotați comuniști, care, acționînd în strînsă unitate cu ceilalți delegați ai comuniștilor’ din întreaga țară — dînd expresie voinței întregii noastre armate — vor contribui ca Congresul partidului — de fapt congresul întregii- noastre națiuni —» să adopte hotărîrile cela mai corespunzătoare pentru mersul ascendent al patriei noastre spre societatea comunistă — visul de aur al omenirii ! (Aplauze pu
ternice). Cunosc bine armata noastră, pe militarii forțelor noastre armate. Știu cu .cîtâ abnegație au acționat ei în toate împrejurările pentru îndeplinirea politicii partidului. De aceea sînt convins eă și în viitor armata, militarii forțelor noastre armate — de la soldat pînă la general, pînă Ia ministrul forțelor armate — își vor face întotdeauna pa deplin datoria, își vor îndeplini cu cinste sarcinile mari pe care le vor pune în fața lor partidul, poporul, că vor servi întotdeauna cauza socialismului și comuhismului în patria noastră. (Aplauze puternice ; ura
le).Dragi tovarăși ți prieteni,Acționînd pentru dezvoltarea e- conomică și socială a țării, pentru ridicarea continuă ■ a nivelului de trai, pentru întărirea capacității de apărare a patriei, preocupîndu-he permanent de a asigura toate condițiile pentru edificarea cu succes a noii orînduiri în România, nu uităm nici un moment îndatoririle noastre internaționale. între politica internă și externă a partidului și statului nostru există o strînsă unitate dialectică. Progresele pe care le obținem pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate sînt o contribuție la cauza generală a socialismului, la creșterea forței și prestigiului său pe arena mondială, la asigurarea progresului și păcii în lume, ’în a- celași timp, prin politica sa externă, România își aduce contribuția activă la întărirea' forțelor socialismului, democrației și progresului, face totul pentru promovarea cauzei destinderii și colabo

rării internaționale. Lupța pentru pace este legată de- însăși concepția noastră materialist-dialectică, de caracterul orînduirii - noastre noi, de țelurile constructive, și idealurile de progres ale poporului nostru.Așa cum se subliniază și în Programul partidului pe care îl vom adopta la Congresul al XI-lea, vom acorda în continuare o atenție deosebită întăririi colaborării multilaterale cu țările socialiste. în concordanță cu alianțele pe care le avem, vom dezvolta colaborarea cu armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia — care a fost creat,, după cum se știe, cu scopuri defensive, ca urmare a creării N.A.T.O., urmînd să-și înceteze activitatea odată cu lichidarea Blocului Atlanticului de nord. România va face totul pentru întărirea capacității sale de apărare, fiind convinsă că condiția salvgardării cuceririlor" revoluționare ale popoarelor care edifică orînduirea socialistă va fi' — și după ce vor fi lichidate blocurile militare — întărirea fiecărei armate naționale și dezvoltarea colaborării între ele. în acest spirit vom dezvolta, de asemenea, colaborarea cu armatele celorlalte țări socialiste, precum și ale altor țări prietene.Promovăm, de asemenea, relații largi cu țările în curs de dezvoltare, cu statele care și-au cucerit independența și luptă pentru dezvoltarea lor economico-socială de sine stătătoare. Apreciem că extinderea acestei colaborări, bazată pe principii de deplină egalitate, constituie un important factor de progres pentru fiecare popor și, totodată, o contribuție activă la lupta generală împotriva imperialismului, colonialismului și neocolortialismului. (Aplauze pu
ternice).Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, dezvoltăm colaborarea cu toate statele lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, consi- derînd că aceasta corespunde intereselor fiecărui popor, cauzei destinderii, progresului și păcii în lume.La baza tuturor relațiilor noastre eu celelalte state situăm ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, principiile renunțării la forță și amenințarea cu forța în raporturile internaționale. Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din 
afară. (Vii aplaiize).Evenimentele au confirmat pe declin aprecierile Congresului al X-lea cu privire la evoluția vieții internaționale, justețea și realismul politicii noastre . externe. Congresul al XI-lea al partidului va stabili, de asemenea, orientările și obiectivele dezvoltării în continuare a politicii consecvente de colaborare și pace a partidului și statului nostru.România va sprijini cu toate forțele politica nouă, de egalitate și respect între națiuni, cursul nou, spre destindere și colaborare, care au început să se afirme în viața internațională. Conștienți că acest curs se află de-abia la început, că nu a devenit ireversibil, considerăm că întărirea și consolidarea Iui' cer acțiunea unită a tuturor popoarelor, a forțelor înaintate, progresiste de pretutindeni împotriva vechii politici imperialiste de dominație și dictat, de forță și inechitate, pentru promovarea u- nor relații npi, de deplină egalitate între state.Sîntem în primul rînd vital interesați în realizarea . unor raporturi noi, de egalitate și respect mutual, de colaborare neîngrădită între toate statele din’ Europa — continentul pe care trăim în crearea condițiilor ca fiecare națiune, fiecare țară europeană să se poată dezvolta nestingherit, conform vo

inței sale, la adăpost de orice agresiune sau ingerință din afară. In acest sens am acționat și vom acționa în continuare — împreună cu toate statele de pe continent — cu toată fermitatea și consecvența pentru desfășurarea cu succes inclusiv a ultimei faze la nivelul cel mai înalt a Conferinței general- europene consacrate securității și colaborării pe continent.Pornind de la caracterul indivizibil al păcii, ne pronunțăm și acționăm hotărît pentru soluționarea pe cale politică pașnică a tuturor conflictelor și focarelor de încordare care mai dăinuie în lume, astfel, încît să se asigure fiecărui popor deplina securitate, respectul independenței și suveranității naționale, posibilitatea de a-și organiza viața potrivit voinței proprii.Apreciem că una din problemele cele mai complexe de care depind înseși progresul și pacea lumii contemporane este lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări dezvoltate și subdezvoltate, în țări bogate și țări sărace — gravă anomalie a' lumii contemporane, urmare a politicii imperialiste și colonialiste, generatoare de neîncredere și suspiciune, de tulburări economice și politice. Fără înlăturarea treptată a acestei situații și dezvoltarea rapidă a țărilor rămase în urmă nu se poate asigura o colaborare trainică, întemeiată pe deplină egalitate între hațiuni.Tocmai de aceea ne pronunțăm eu hotărîre; pentru înfăptuirea unei ordini noi economice și politica în întreaga viață internațională. Realitatea demonstrează că actualele dificultăți economice — criza financiară, problema materiilor prime, a energiei, problemele inflației — impun cu stringență realizarea unei ordini noi, bazate pe dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile sale naționale, pe schimburi economice echitabile, pe un raport just între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, pe accesul liber al fiecărei țări la cuceririle științei și tehnicii contemporane. Noua ordine economică nu se poate asigura prin unele schimbări formale, care în realitate să perpetueze însă vechile principii și vechea politică de dominație și inechitate. Noua ordine presupune o schirfibare revoluționară a raporturilor internaționale, întemeierea colaborării pe principii noi, astfel da fiecare națiune — independent de mărimea ei — să-și poată aduce contribuția activă și să participe în deplină egalitate la soluționarea tuturor probleînelor țâre preocupă lumea contemporană. (Aplauze pu
ternice).Firește, realizarea acestui deziderat fundamental al lumii de azi nu este, simplă, ușoară. Dar dacă popoarele, forțele înaintate vor acționa unite, el poate fi înfăptuit. România socialistă este hotărîtă să-și aducă și în viitor întreaga contribuție la lupta generală a popoarelor pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Considerăm că o altă problemă cardinală a vieții internaționale de astăzi, căreia omenirea trebuie ■ să-i găsească cît mai curînd rezolvare, este înfăptuirea dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare. Recentele statistici ale Organizației Națiunilor Unite arată că cheltuielile militare pe plan mondial au atins anul trecut uriașa cifră de 240—275 miliarde dolari, cifră care .depășește pe aceea a produsului național al țărilor în curs de dezvoltare din sudul Asiei, Extremul Orient și Africa luate împreună, sau pe al tuturor țărilor din America Latină. Pornind de Ia realitatea că continuarea cursei ' înarmărilor apasă greu umerii tuturor popoarelor, face' să planeze permanent asupra omenirii spectrul unor războaie nimicitoare, România se pronunță în modul cel mai ho

tărît pentru trecerea la măsuri și acțiuni concrete de dezarmare, pentru oprirea cursei înarmărilor și reducerea bugetelor militare, desființarea bazelor militare străine și a blocurilor militare. Uriașele fonduri eliberate astfel ar putea contribui la lichidarea sub-, dezvoltării, la accelerarea progresului tuturor popoarelor. Viața demonstrează că securitatea și propășirea națiunilor nu se pot realiza pe ' calea înarmărilor, ci prin crearea unor relații internaționale care să permită dezvoltarea independentă a fiecărui popor, colaborarea egală în drepturi și reciproc avantajoasă între toate statele lumii.Soluționarea, durabilă și echitabilă, în spiritul păcii, a tuturor marilor probleme care confruntă astăzi omenirea impune ca toate țările — indiferent de .mărimea lor — să participe activ, în condiții de deplină egalitate, la . viața internațională. Un rol însemnat în democratizarea relațiilor dintre state au Organizația Națiunilor Unite, precum și alte organisme internaționale. România va acționa și în viitor pentru perfecționarea activității acestor organisme, pentru participarea tuturor statelor la activitatea lor. Considerăm că se impun îmbunătățirea normelor dreptului internațional, adoptarea de noi principii în relațiile internaționale, care să garanteze conviețuirea popoarelor, să asigure o pace trainică pe planeta noastră.După cum vedeți, tovarăși, șl la Ziua Armatei trebuie să vorbim de pace. Ne îngrijim, este adevărat, de apărarea patriei, de întărirea forțelor armate, pentru că sîntem nevoiți să facem acest lucru. Dar țelul nostru, al comuniștilor, a fost și va fi întotdeauna acela de a crea o lume în care războaiele să dispară cu desăvîr- șire, o lume a păcii și colaborării pașnice între toate națiunile. (A- 
plauze puternice, prelungite).Iată de ce. România își va face și în viitor datoria de detașament activ al forțelor socialismului, al frontului antiimperialist mondial, militînd neobosit pentru o politică de pace și colaborare între națiuni, pentru o lume mai bună, mal dreaptă pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice ; urale).în încheiere, doresc să exprim încă o dată hotărîrea fermă a partidului nostru de a face și în viitor totul pentru întărirea în continuare a capacității de apărare a patriei socialiste, pentru îp- tărirea forțelor , armate, pentru,, a-j., sigurarea condițiilorca poporul' nostru să-și poată consacra forțele dezvoltării pe calea socialismului și comunismului, pentru asigurarea capacității de luptă ,a întregului popor, a forțelor armate, în vederea apărării cuceririlor revoluționare, a independenței șl . suveranității României socialiste.
(Aplauze puternice, prelungite).îmi exprim încă o dată convingerea că armatk noastră populară nu va precupeți nimic pentru ca, împreună cu întregul popor, să contribuie la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, Ia realizarea mărețelor obiective înscrise în documentele celui de-al XI-lea Congres, făcîndu-și neclintit datoria, îndeplinindu-și în orice împrejurări misiunea de cinste încredințată de partid și popor.Cu aceste gînduri și cu această convingere, doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor militarilor patriei noastre, urarea de a obține noi și noi succese în pregătirea de luptă, militară și politică, în îndeplinirea tuturor sarcinilor viitoare, multă sănătate și multă fericire 1 (Aplauze puternice ; u- 
rale; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.“ ; cei prezenți Ia adunarea 
festivă ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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• In intîmpinarea Congresului partidului-amplă analiză, aprofundată dezbatere a sarcinilor științei, in prezent 
și in perspectivă, pentru creșterea eficienței cercetării și sporirea contribuției la dezvoltarea forțelor de pro
ducție, la accelerarea progresului economico-social al patriei.

• Unanimă aprobare a proiectelor de Program și Directive, puternică manifestare a hotăririi de a asigura 
îndeplinirea obiectivelor edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism

® Savanți și specialiști, cercetători și proiectanți, cadrele din institute, toți participanții, intr-o atmosferă 
entuziastă, intr-o impresionantă unitate de voință, au susținut propunerea: TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SĂ FIE REALES SECRETAR GENERAL AL »

Joi dimineață au Început In 
Capitală lucrările primei Confe
rințe naționale a cercetării ști
ințifice și proiectării, organiza
tă din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste' România.

în prima zi, la lucrările con
ferinței au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană,- 
Cornel Burtică, Gheorghe O- 
prea, vlceprim-ministru al gu
vernului, Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Națio
nale, loan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, membri ai 
Comitetului Central al P.C.R., 
miniștri, conducătorii institute
lor centrale de cercetare, pre
ședinții academiilor de știință, 
directorii institutelor de cerce
tare și proiectare, oameni de 
știință, cercetători, cadre didac
tice din învățămîntul superior, 
specialiști din centrale 'indus
triale și mari întreprinderi.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Gheorghe Oprea, 

viceprim-ministru al guvernu
lui.

în continuare, tovarășul loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, a prezentat raportul 
cu privire la __ contribuția știin
ței și tehnologiei la înfăptuirea 
programului de dezvoltare eco
nomică și socială a țării stabilit 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale P.C.R.; 
principalele direcții ale activi
tății de cercetare științifică și 
de proiectare în . perioada ur
mătoare, în lumina proiectelor 

Programului partidului și Di
rectivelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

în cadrul lucrărilor în plen au 
luat cuvin tul tovarășii Valeriu 
Ceoceonică, director general 
al Institutului .central de cerce
tări pentru electronică, electro
tehnică, automatică, mașini- 
unelte și mecanică fină : Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei; Ilie Șalapa, 
director general al Institutului 
central de cercetări economice ; 
Ion Anton, rectorul Institutului 
politehnic-Timișoara ; Eufrosina 

Ștefănescu, cercetător științi
fic principal la Institutul de 
cercetări textile ; Ion Românu, 
director general al Institutului 
central pentru conducere și in
formatică ; Emanoil Florescu, 
inspector general al Inspectora
tului general de stat pentru di- 
rectivare și control in proiecta
rea și executarea construcțiilor; 
Gheorghe Popa, secretar al co
mitetului de partid din Institu
tul de cercetări și modernizări 
energetice ; Elena Ceaușescu, di
rector general al Institutului 

central de cercetări chimice ; 
Iancu Drăgap, director general 
al Institutului central de cerce
tări metalurgice ; Nicu Constan
tin, director al întreprinderii de 
mașini-grele București ; Mihnca 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politi
ce ; Romulus Cristescu, director 
general al Institutului central 
de matematică ; și Radu Voinea, 
rectorul Institutului politehnic- 
București.

Exprimînd gîndurile și simță
mintele care ii animă pe toți lu

crătorii din domeniul cercetării 
științifice și al proiectării, înalta 
lor prețuire și stima pentru to
varășul Nicolae Ceaușescu, vor
bitorii din plen și din comisii 
au relevat că oamenii muncii 
din acest sector susțin, alături 
de întregul nostru popor, propu
nerea ca secretarul general al 
partidului să fie reales, la apro
piatul Congres, în această înaltă 
funcție,

După-amiază, lucrările confe
rinței au continuat pe 7 secțiuni 
de specialitate : chimie, fizică, 

matematică ; industrie extracti
vă, energetică și metalurgică ; 
construcții de mașini, electroni
că, electrotehnică, automatizare, 
tehnică de calcul, transporturi, 
telecomunicații ; agricultură, sil
vicultură, industrie alimentară 
și industrie ușoară ; proiectarea 
de investiții economice și social- 
culturale, construcții, materiale 
de construcții, industria lemnu- 
lui ; biologie, sănătate,, protecția 
mediului înconjurător ; științe 
sociale și politice, economice, 
juridice, comerț, finanțe.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
RAPORT PREZENTAT DE

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
NATIONAL PENTRU ȘTIINȚĂ
Șl TEHNOLOGIE, IOAN URSU

Prima Conferință națională a 
cercetării științifice are loc în 
condițiile în care întregul nostru 
popor întîmpină cu mărețe re
alizări în muncă cel de-al XI- 
lea Congres al partidului, care 
va marca începutul unei etape 
de importanță deosebită în o- 
pera istorică de edificare a so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul României!

Organizată din inițiativa se
cretarului general al partidu
lui, Conferința națională ' a 
cercetării constituie expresia 
concepției consecvent democra
tice a partidului, a conducerii 
sale, a viziunii politice și a sti
lului de muncă ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Programul Partidului Comu
nist Român, Directivele și Te
zele pentru Congresul al XI-lea 
al partidului constituie docu
mentele fundamentale care 
călăuzesc de aici înainte întrea
ga desfășurare a activității de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică, de introducere a 
progresului tehnic în toate ra
murile economiei noastre na- 
■ționale și vieții sociale.

Așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
recentelor vizite de lucru efec
tuate în unități de cercetare și 
proiectare din Capitală și din 
țară, perioada 1976—1980 va tre
bui să constituie cincinalul re
voluției tehnico-științifice în 
România, al introducerii rapide 
a progresului tehnologic în toate 
ramurile economiei naționale și 
vieții sociale. Prima Conferință 
națională a cercetării științifi
ce trebuie să marcheze un mo
ment hotărîtor pentru asumarea 
de către știința și tehnologia 
românească a acestei sarcini de 
mare răspundere.

Ne aflăm încă sub puternica 
impresie a vizitelor de lucru 
efectuate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în unități 
de cercetare și de proiectare din 
Capitală și din țară. Aceste vi
zite au constituit pentru noi toți 
un serios examen, o importantă 
confruntare a realizărilor cu 
exigențele ți sarcinile puse de 
partid In fața noastră.

Avem convingerea că învăță
mintele desprinse de pe urma 
acestor întîlniri de lucru ale 
cercetătorilor, proiectanților, ce
lorlalți specialiști cu conducerea 
partidului nostru, indicațiile 
prețioase pe care ni le-au dat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu refe
ritoare la eficiența cercetării 
științifice, la colaborarea între 
institutele centrale și între 
unitățile de cercetare, între spe
cialiștii din diferite domenii, 
matematicieni, fizicieni, chi- 
miști, biologi, ingineri, proiec
tanți, la abordarea de progra
me și proiecte de amploare și 
de perspectivă, constituie idei 
șl probleme de bază pentru dez
baterile conferinței naționale.

Vorbitorul s-a referit apoi 
pa larg la rezultatele obținute 
în activitatea de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică, 
pe ansamblul economiei națio
nale, subliniind îndeosebi rea
lizările înregistrate in ramura 
chimiei, în industria construc
toare de mașini, în agricultură, 
în fizică și aplicațiile energiei 
nucleare.

Au fost .evidențiate, de ase
menea, progresele înregistrate 
pe linia îmbunătățirii proiectă
rii de investiții.

Relevîndu-se noul cadru or
ganizatoric în care se desfă
șoară activitatea de cercetare, 
proiectare și de introducere a 

progresului tehnic în economia 
națională, în raport s-a subli
niat rolul deosebit ce revine in
stitutelor centrale de cerce
tare, academiilor de științe și 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie în concen
trarea efortului celor peste 150 
de mii de specialiști — din uni
tățile de cercetare și proiectare 
și din sectoarele de concepție 
ale centralelor industriale și în
treprinderilor — spre soluționa
rea cerințelor majore ale dez
voltării economice și sociale a 
țării.

Cu toate realizările importan
te obținute, contribuția activi
tăților de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și pro
iectare de investiții la înfăptui
rea programului de dezvoltare 
economică și socială a țării este 
încă, trebuie să recunoaștem, 
sub posibilitățile capacității e- 
xistente și efortului financiar 
făcut de stat în aceste domenii. 
Rezultatele cercetării științifice 
și proiectării tehnologice se a- 
plică încă greu in producție și 
viața socială, iar durata ciclului 
cercetare-proiectare-producție se 
menține ridicată, in medie, pe 
economie, peste 4 ani.

Ca urmare a neaplicării în 
producție a rezultatelor cerce
tărilor. a nefolosirii eficiente a 
capacității proprii de cercetare 
și proiectare, ministerele recurg 
încă cu ușurință la importul de 
licențe și documentații pentru 
realizarea de noi produse sau 
pentru tehnologii și importuri 
complexe la noile obiective de 
investiții, deși in numeroase si
tuații s-au finalizat cercetări 
pe asemenea obiective sau au 
fost achiziționate licențe ante
rior. Spre exemplificare, în ul
timii ani Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele 
și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii au achiziționat 
peste 120 licențe, iar valorifica
rea acestora, față de prevederile 
notelor de fundamentare, s-a 
făcut mult sub indicatorii pla
nificați. Astfel, unele produse 
importante, pentru care s-au 
importat licențe, cum sînt: lo
comotive Diesel-electrice, unele 
tipuri de mașini-unelte, motoare 
termice pentru tracțiune, in
stalații de încălzit și iluminat 
vagoane, cuplaje electromagne
tice și altele, nu au fost dezvol
tate, în anumite cazuri solici- 
tîndu-se chiar achiziționarea al
tor licențe pentru produse si
milare sau cu aceeași gamă de 
caracteristici. De asemenea, mai 
sînt produse, cu ponderi însem
nate, la care nu s-au realizat în 
termenele prevăzute gradele de 
integrare înscrise în notele de 
fundamentare, ceea ce duce la 
importante eforturi valutare su
plimentare pentru realizarea 
producției.

In activitatea de proiectare a 
investițiilor continuă să persiste 

' unele lipsuri, semnalate în repe
tate rînduri de conducerea de 
partid și de stat. Nu s-a reali
zat încă devansarea proiectării 
obiectivelor, existînd serioase 
rămîneri în urmă atît la elabo
rarea studiilor tehnico-economi- 
ce, cit și a proiectelor de exe
cuție pentru construcții și uti
laje.

Sarcinile de cercetare și dez
voltare tehnologică continuă, în 
unele domenii, să fie dispersate 
pe un număr prea mare de o- 
biective insuficient corelate atît 
între ele, cît mai ales cu nevoile 
prioritare ale economiei națio
nale. Trebuie să menționăm că 
mai sînt unități de .cercetare 
care continuă să primească do- 
tații de la bugetul statului fără 

a trece pe sistemul autofinan
țării pe bază de contract.

Se poate afirma, de asemenea, 
că personalul de cercetare șj de 
proiectare, care constituie o im
portantă forță în programul de 
dezvoltare economică și socială 
a țării, nu este încă utilizat în 
planuri integrate de cercetare- 
proiectare-producție, iar aportul 
cadrelor din învățămîntul su
perior la soluționarea obiective
lor de cercetare și proiectare 
este încă mic. Trebuie să spu
nem deschis, totodată, că perso
nalul de cercetare și proiectare 
din compartimentele de concep
ție ale centralelor industriale și 
întreprinderilor nu este folosit 
în suficientă măsură pentru so
luționarea obiectivelor impor
tante de introducere a progre
sului tehnic in ramura și dome
niul în care activează. In ace
lași . timp, nu se valorifică, deciț. 
intr-o proporție '-.ptea redusă).' 
posibilitățile oferite de colabo
rarea și cooperarea internă și 
internațională in' domeniul știin
ței și tehnologiei pentru rezol
varea mai rapidă a obiectivelor 
de cercetare și dezvoltare.

Considerăm că o cauză prin
cipală a acestei situații este a- 
ceea că, la nivelul multor or
gane de conducere din între
prinderi, centrale șț ministere, 
problema cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice nu este 
încă privită ca o problemă esen
țială in dezvoltarea ramurilor 
industriale și înnoirea produc
ției. menținîndu-se încă în 
multe întreprinderi tehnologii 
și produse învechite ; se conti
nuă încă in multe centrale 
dezvoltarea ramurilor, tehnolo
giilor și înnoirea producției pre
ponderent prin import și utilaje, 
instalații, licențe și documentații 
străine, fără a mobiliza în su
ficientă măsură cercetătorii, 
proiectanții, specialiștii existenți 
In unitățile din subordinea cen
tralelor.

Apreciem că pentru aceste 
stări de lucruri o răspundere 
Însemnată îi revine șj Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie, care nu și;a mobili
zat. în suficientă măsură forțele 
de care dispune, nu a conlucrat 
strîns și direct cu centralele in
dustriale, limitindu-se adesea 
numai la relații și discuții cu 
ministerele coordonatoare sau 
cu organele centrale de sinteză.

Pentru scurtarea ciclului cer
cetare-proiectare-producție, uti
lizarea cit mai eficientă a per
sonalului din cercetare și pro
iectare, a spațiilor productive, 
aparaturii complexe și de înaltă 
tehnicitate, a piloților produc
tivi, a bazei materiale pentru 
microproducție, a bazelor tehno
logice pentru testare și labora
toarelor centrale de analiză, 
Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Inspectoratul 
general de stat pentru direc- 
tivare și control în proiectarea 
și executarea construcțiilor, îm
preună cu ministerele, institutele 
centrale și de cercetare și aca
demiile de științe, pe baza unei 
analize de eficiență tehnico- 
economice, urgent trebuie să 
treacă Ia elaborarea unui pro
gram de măsuri pentru intro
ducerea schimbului II ți chiar 
III în unitățile de cercetare și 
proiectare.

Referindu-se la sarcinile de 
mare răspundere ce revin oa
menilor de știință, cercetători
lor, proiectanților, celorlalți 
specialiști în viitorul cincinal, 
în lumina Programului parti
dului și Directivelor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., rapor
torul a subliniat ritmul înalt de 
dezvoltare pe care îl vor cu
noaște programele de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnolo
gică în ramurile hotărîtoare 
ale economiei naționale, cum 
sînt chimia, industria extrac
tivă, energetica, metalurgia, in
dustria de mașini, electrotehnica 
șl electronica, agricultura. De 
asemenea, au fost evidențiate 
direcțiile și obiectivele cerce
tării și proiectării în cele
lalte ramuri ale economiei na
ționale și vieții sociale. Ra
portorul a arătat că vor fi pro
movate cercetările fundamen
tale orientate in domenii de 
mare actualitate, cum sînt : chi
mia, fizica, electronica, auto

matica, informatica, tehnica de 
calcul, mecanica fină și altele, 
care joacă un rol important în 
dezvoltarea, în perspectivă, a 
științei și tehnologiei.

Realizarea importantelor o- 
biective ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării în viitorul 
cincinal, a subliniat vorbitorul, 
este condiționată, în mod hotă
rîtor, de creșterea aportului 
științei și tehnologiei, care se 
manifestă tot mai mult ca o 
forță nemijlocită de producție. 
Se va intensifica activitatea 
de cercetare științifică și de 
dezvoltare tehnologică în toate 
sectoarele, asigurîndu-se orien
tarea ei fermă spre nevoile con
crete ale industriei, agriculturii 
și celorlalte ramuri economice, 
spre utilizarea superioară a re
surselor de materii prime și 
energie, modernizarea tehno-- 
logiilor, ridicarea parametrilor 
calitativi ai produselor, crește
rea productivității muncii so
ciale.

în cadrul programelor de cer
cetare științifică și dezvoltare 
tehnologică, de introducere a 
tehnologiilor moderne se va 
acorda o atenție deosebită ac
tivității de engineering în do
meniile chimiei, construcțiilor 
de mașini, energeticii și altele, 
experimentării și aplicării in 
producție și viața socială a in
vențiilor și descoperirilor' va
loroase, asigurîndu-se astfel 
competitivitate tehnologiilor și 
produselor proprii pe piața 
mondială, exportul de tehnolo
gii și obiective industriale com
plexe, bazate pe concepție ro
mânească.

Ținind seama de principiile 
politicii externe promovate de 
Partidul Comunist Român și de 
statul nostru socialist, știința și 
tehnologia românească trebuie 
să participe mai activ la efortu
rile desfășurate pe plan mon
dial pentru cunoașterea unor 
noi aspecte ale universului, stu
dierea multilaterală a scoarței 
pămintului, a biosferei și a 
oceanului mondial, aprofundarea 
cercetării Cosmosului, descope
rirea de noi mijloace de îmbu
nătățire a vieții umane și de 
ridicare a gradului de civiliza
ție al societății omenești pentru 
dezvoltarea continuă a coope
rării reciproc avantajoase în 
cadrul diviziunii internaționale 
a muncii, între toate hațiunile, 
și făurirea unei păci trainice in 
întreaga lume.

Cercetătorii și proiectanții din 
țara noastră trebuie să aibă o 
pregătire științifică și tehnică de 
înalt nivel, să manifeste pa
siune, curaj și conștiinciozitate 
în munca pe care o desfășoară, 
să dea dovadă de înaltă res
ponsabilitate civică, cetățeneas
că, in îndeplinirea sarcinilor lor 
profesionale și politice, să des
fășoare permanent o susținută 
activitate socială și politică, să 
participe activ și creator la în
deplinirea Programului partidu
lui și a Directivelor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. de 
înfăptuire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism ; ei se vor recruta din
tre cei mai buni specialiști din 
toate ramurile și domeniile de 
activitate ale economiei și vie
ții sociale pe baza calităților 
profesionale, morale și politice 
de care au dat dovadă în acti
vitatea lor de pregătire, în 
muncă, în societate și în fa
milie.

Cercetătorii și proiectanții 
trebuie să elimine din activita
tea lor toate aspectele adminis- 

, trativ-birocratice, care mai per
sistă, inutile, să nu «permită 
irosirea timpului de lucru cu 
activități improprii sau inefi
ciente.

Problemele prezentate confe
rinței privind îndeplinirea mă
surilor stabilite de Congresul al 

. X-lea și Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român, 
direcțiile activității de cercetare 
științifică începînd cu cele mai 
îndrăznețe căutări asupra legi
lor naturii și societății și pînă 
la . cele nemijlocit legate de re
alizarea sarcinilor ce ne revin 
pentru înfăptuirea programului 
partidului în domeniul științei, 
tehnologiei și investițiilor în a- 
nul 1975 și în perioada 1976— 
1980 urmează a fi adîncite în ca

drul ședințelor de lucru pe sec
țiuni, în cadrul ședințelor ple
nare.

Cu profundă emoție; făcin- 
du-mă ecoul comuniștilor, al 
tuturor celor care lucrează in 
domeniul științei și tehnologiei 

■ din țara noastră, propun Con
ferinței naționale a cercetării 
științifice, primei conferințe 
naționale, să transmitem celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
expresia voinței unanime a ce
lor peste 150 000 de cercetători, 
proiectanți și specialiști repre- 
zentați aici ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în func
ția de secretar general al Parti- 

/dului Comunist Român.
Ne angajăm in fața partidului 

și poporului nostru ca, urmînd 
indicațiile pe care tovarășul se
cretar general Nicolae Ceaușescu 
ni le va da în încheierea lucră-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VALERIU CEOCEONICĂ

In lumina proiectului de Di
rective, construcțiilor de mașini 
le revin sarcini hotărîtoare pen
tru perfecționarea întregii noas
tre economii. Trebuie perfec
ționată structura industriei 
constructoare de mașini, în con
cordanță cu tendințele de per
spectivă ale progresului științi
fic și tehnologic pe plan mon
dial, să se treacă de la apara- 
tajul și utilajele simple și dis
parate la instalații și linii teh
nologice complexe, automatizate 
cu valoare de întrebuințare in
comparabil mai mare, capabile 
să asigure un salt însemnat de 
calitate și productivitate.

în acest scop, institutele de 
cercetări, împreună cu centra
lele industriale, sub coordona
rea institutului central, au în
tocmit programe speciale pen
tru fundamentarea planurilor 
unitare de cercetare, proiecta
re, investiții, pregătire a fabri
cației și producție, ale subra- 
murilor de vîrf.

în acest context vorbitorul a 
arătat că sarcini importante re
vin institutului central ; in pre
zent se definitivează programul 
integrat de învățămint-cerceta- 
re-producție al institutelor și 
catedrelor de Invățămînt supe
rior tehnic. Ca urmare a indi
cațiilor primite, în acest an a 
sporit activitatea de micropro
ducție, valoarea acesteia depă
șind 60 milioane lei.

Pentru scurtarea termenelor 
de valorificare în producție s-a 
trecut la executarea, în colabo
rare cu industria, a sculelor ne
cesare pentru realizarea pro
duselor cercetate. Activitatea 
de autoutilare însumează in
stalații și utilaje în va
loare de peste 3 milioane 
lei. Sarcinile care stau în fața 
industriei construcțiilor de ma
șini-unelte și electrotehnicii cer 
din partea cercetării științifice 
mai mult decît oferă în pre
zent. Analizată în lumina aces
tor sarcini, activitatea institu
tului central, de curind înfiin
țat, se impune să fie modelată 
și dimensionată. Temele com
plexe, care trebuie să rezolve 
obiectivele majore de automa
tizare și supraveghere centrali
zată a proceselor de producție,
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Subliniind faptul că baza în
tregului program de intensă 
dezvoltare a cercetării științifice 
proprii și de valorificare rapidă 
a rezultatelor o constituie con
cepția nouă despre cercetare 
științifică promovată de secre
tarul general al partidului nos
tru și exprimată cu claritate in 
documentele de partid, vorbito
rul a arătat că lărgirea bazei 
de materii prime minerale și 

rflor conferinței noastre, să ne 
unim eforturile spre a găsi și 
consolida căile de legare a crea
ției științifice și tehnologice de 
producția românească de bunuri 
și valori, spre creșterea efici
enței cercetării și proiectării în 
producerea venitului național, 
în înnoirea economiei naționale 
în privința produselor și tehno
logiilor, în asigurarea ei cu e- 
nergie și materii prime. De ase
menea, ne angajăm să concen
trăm întreaga gindire științifică 
și tehnică spre problemele reale 
ale țării, spre sarcinile înfăp
tuirii cincinalului înainte de 
termen, spre obiectivele stabili
te de Programul partidului și 
de Directivele pentru Congresul 
al XI-lea, să facem ca cincina
lul 1976—1980 să se desfășoare 
sub semnul revoluției tehnico- 
științifice.

ocupă încă un loc modest în 
procesul de cercetare.

Nu se exploatează în mod e- 
ficient experiența tehnologică 
rezultată din achiziția licențe
lor. De asemenea, tehnologiile 
elaborate de alte institute sau 
achiziționate de alte ministere, 
rămîn uneori necunoscute.

Majoritatea lipsurilor amintite 
se pot remedia pe de o parte 
dezvoltînd bazele de execuție, 
stațiile-pilot și atelierele de mi
croproducție, pe de altă parte 
asigurind cercetării o aprovizio
nare adecvată. Dind curs indica
țiilor conducerii partidului și 
statului, am trecut la organiza
rea activității pe mai multe 
schimburi. în institutul nostru 
se lucrează în trei schimburi in 
toate centrele de calcul, in sta
țiile-pilot și la instalațiile' care 
necesită procese continue. S-a 
trecut la lucrul în două schim
buri în atelierele de prelucrare 
a metalelor prin așchiere. Exa
minăm în continuare posibilita
tea lucrului în două‘schimburi 
în unele laboratoare de cerceta
re, dotate cu aparatură insufi
cientă sau scumpă. In încheiere, 
vorbitorul a propus ca pentru 
generalizarea tehnologiilor ela
borate de institute sau rezultate 
din licențe, la nivelul C.N.Ș.T. 
și cu concursul institutelor cen
trale să se. publice un buletin 
care să popularizeze toate teh
nologiile elaborate de institute 
sau achiziționate, precum și ca
racteristicile utilajelor de bază 
folosite. în scopul accelerării 
integrării învățămintului cu cer
cetarea și producția, să se adap
teze unele acte normative exis
tente la noile relații economice, 
financiare și de plan, rezultate 
din procesul de integrare a în- 
vățămîntului cu cercetarea și 
producția și din dubla subordo
nare.

Cercetătorii din Institutul cen
tral pentru electronică, electro
tehnică, automatică, mașini- 
unelte și mecanică fină iși ex
primă dorința ca la cel de-al 
XI-lea Congres să fie reales ca 
secretar general bărbatul care a 
formulat cu atîta înțelepciune și 
clarviziune viitorul României — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

resurse energetice și valorifica
rea superioară a acestora în 
scopul satisfacerii în cit mai 
mare măsură a necesităților 
mereu crescînde ale economiei 
naționale constituie o sarcină 
principală a cercetării științifice 
din țara noastră.

Ministerul nostru are o rețea 
de unități de cercetare, ampla
sate in principalele bazine mi
niere și petroliere ale țării. Un

mare ajutor l-am primit prin 
măsura luată privind mutarea 
in bazinele miniere a activității 
de cercetare și proiectare din 
București care, la specificul ac
tivității din industria extractivă, 
prezintă multiple avantaje.

Noua rețea de institute și cen
tre de cercetare și proiectare se 
încadrează perfect în actuala 
organizare a industriei extrac
tive în care, la începutul aces
tui an, a fost integrat și secto
rul extractiv al metalurgiei ne
feroase. S-a realizat o concen
trare și subordonare la un sin
gur minister a activităților de 
producție, cercetare și proiec
tare începînd de la extracția 
minereurilor neferoase pînă la 
obținerea metalului lingou, pu- 
tîndu-se realiza o concepție uni
tară în toate fazele procesului 
tehnologic.

Experimentarea cercetării ști-. 
înțifice poate fi efectuată direct 
in instalațiile industriale, iar 
unitățile de producție pot fi puse 
mai ușor la curent cu realizările 
obținute în cercetare.

In continuare, vorbitorul »-a 
referit la realizările obținute, 
menționînd în acest sens faptul 
că drept rezultat al activității 
de cercetare s-au introdus înlo
cuitori ai lerpnului de mină 
(elemente metalice, bolțari, an
core etc), care pe ansamblu au 
condus la o reducere a consu
mului de* lemn de circa 400 000 
mc în perioada 1971—1974, s-au 
introdus și extins unele metode 
de exploatare cu productivitate 
sporită in minele de minereuri, 
ceea ce a permis dublarea pro
ductivității in această perioadă, 
au fost perfecționate unele teh
nologii de preparare care au per
mis creșterea randamentelor de 

• extracție în metale, în condițiile 
scăderii continue a conținutului 
minereurilor în componenți 
utili, a fost aplicat procedeul de 
combustie subterană la zăcămin
tele de țiței în scopul creșterii 
factorului final de recuperare, 
s-au perfecționat tehnologiile 
de foraj la mare adincime prin 
care au fost puse în evidență 
noi rezerve de țiței și care 
creează noi perspective în acest 
domeniu și altele.

Pe ansamblul activității din 
industria extractivă înregistrăm 
o eficiență economică constînd 
din spor de producție, redu
cerea cheltuielilor materiale, 
reducerea importurilor etc.

Referindu-se apoi la unele 
neajunsuri, vorbitorul a arătat : 
Considerăm că unitățile de cer
cetare și organele ministerului 
s-au preocupat într-o mai mică 
măsură pentru conceperea de 
noi tehnologii de vîrf care să 
permită o valorificare intensivă 
a resurselor minerale, cît și 
atragerea în circuitul economic 
de noi substanțe minerale utile. 
Durata cercetărilor în unele 
cazuri a fost mare (3—4 ani șl 
chiar mai mult) neputîndu-se 
furniza în timp util soluții pen
tru problemele ridicate de dez
voltarea producției. Aplicarea 
în producție a rezultatelor cer
cetării s-a făcut în mod greoi 
datorită unor insuficiente co
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Documentele Congresului al 
XI-lea al partidului, prin mul
tiplele și profundele lor semni
ficații economice, politice și so
ciale, oferă lucrătorilor din 
sfera cercetării economice, și 
in general a cercetării științi
fice, un cimp imens de a des
fășura o activitate creatoare, 
posibilități nelimitate de sporire 
a contribuției la înfăptuirea 
vastului program de făurire in 
țara noastră a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Organizată in pragul marelui 
forum al comuniștilor. Confe
rința națională a cercetării 
științifice și proiectării constituie 
un puternic sprijin pe care con
ducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl 
acordă activității din acest do
meniu, în vederea mobilizării

laborări între unitățile de cerce-* 
tare și producție. Au fost cazuri 
în care soluțiile stabilite nu 
s-au verificat integral la scară 
industrială. Ministerului nostru 
și unităților din subordine le 
revin sarcini mari privind 
creșterea bazei de materii mi
nerale și de resurse energetice, 
precum și dezvoltarea accentua
tă a producției în anii 1976— 
1980 și în continuare. Avind în 
vedere faptul că zăcămintele de 
materii prime se descoperă în 
condiții din ce în ce mai grele, 
iar caracteristicile calitative ale 
acestora sînt tot mal scăzute, 
activitatea de cercetare știin
țifică din domeniul geologiei
trebuie orientată astfel încit să 
facă față cerințelor pe care , le 
impune dezvoltarea economiei 

• naționale.
De asemenea, trebuie să luăm 

toate măsurile pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin prin pro
gramele de foraj privind forajul 
de mare adîncime și cercetarea 
geologică a platformei continen
tale a Mării Negre.

Trebuie să concentrăm acti
vitatea de cercetare tehnologică 
pentru stabilirea fle tehnologii 
noi, aote pentru valorificarea în 
condiții economice a resurselor 
minerale de care disnunem și 
atragerea de noi substanțe mi
nerale nevalorificate pînă în 
prezent. Pentru valorificarea u- 
nora din aceste substanțe tre
buie să se colaboreze cu alte 
ministere, în special cu Minis
terul Industriei Chimice și 
M.I.M., întrucît se aplică tehno
logii complexe care depășesc 
profilul institutelor noastre de 
cercetare. >

Vom intensifica cercetările 
privind recuperarea metalelor 
rare și alte metale neferoase re
zultate din prelucrarea concen
tratelor de plumb și zinc.

Trebuie să se dezvolte activi
tatea de concepție pentru utila
je miniere și de preparare, do
meniu care trebuie să se impu
nă într-o colaborare strînsă cu 
ministerele constructoare de 
mașini.

Trebuie să imprimăm o nouă 
gindire în organizarea colecti
velor de cercetare și proiecta
re în care să fie atrași specia
liști din producție și institute
le de invățămînt superior. Se 
va realiza o legătură organică 
și un transfer de cunoștințe în
tre cercetare, producție și în- 
vățămint, ceea ce va conduce 
la scurtarea perioadei de cer
cetare și eliminarea dificultăți
lor in aplicarea în producție a 
rezultatelor.

Apreciem în același timp ca 
necesare și măsuri pentru creș
terea responsabilității cercetăto
rilor și aplicarea rezultatelor în 
producție.

Ne gindim să însărcinăm in
stitutele cu acordarea de asis
tență tehnică permanentă la a- 
cele unități de producție cu sar
cini mari și probleme tehnolo
gice deosebite. O astfel de mă
sură va spori răspunderea in
stitutelor atît în executarea cer
cetărilor, cît și în valorificarea 
acestora în producție.

depline a capacității de creație 
științifică la realizarea progre
sului economic și social al 
României.

Vorbitorul s-a referit, în con
tinuare, ' la cercetarea cu carac
ter economic, subliniind că ea a 
cunoscut, după Congresul al 
X-lea al P.C.R., o extindere și 
o diversificare tematică. Cu 
toate acestea, el a arătat că ac
tivitatea în acest domeniu nu 
s-a ridicat la nivelul cerințelor 
puse de edificarea României so
cialiste. S-a menționat că cer
cetarea economică nu s-a anga
jat cu toate forțele in abor
darea unor probleme esențiale, 
cum ar fi sistemul de prețuri, 
aspectele financiar-valutare ale
(Continuare în pag. a V-a)
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economiei naționale, venitul na
tional, utilizarea rațională a re
surselor și creșterea rentabilită
ții. Aceste lipsuri se datoresc, 
în primul rînd, faptului că cer
cetarea economică a ținut o in
suficientă legătură cu practica, 
că n-a fost valorificat pe deplin 
potențialul de cercetare al ca
drelor cu profil economic din 
Invățămîntul superior.

Vorbitorul a arătat că, în noua 
structură organizatorică, este ne
cesar să se acționeze ferm pen
tru unirea forțelor din unitățile 
de cercetare cu profil economic, 
inclusiv din invățămîntul supe
rior, spre elaborarea de soluții 
privind rezolvarea sarcinilor ca
litative ce revin, în primul rind, 
întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor din programele de 
dezvoltare economică și socială 
a țării.

O însemnată parte a activită
ții noastre — a subliniat vorbi
torul — o vom îndrepta spre 
rezolvarea problemelor puse de 
Congresul al XI-lea cu privire 
la perfecționarea conducerii pe 
baza planului național unic, 
promovarea în. economie a for
melor avansate de organizare 
și conducere, punind un accent 
deosebit pe cercetările care ur
măresc perfecționarea activității 
de planificare din întreprinderi, 
activității financiare, pe elabo
rarea de criterii și normative 
privind organizarea întreprinde
rilor și ramurilor, dimensiona- 
T’a optimă a întreprinderilor, 
inclusiv a sectoarelor tehnico- 
administrative.

Dezvoltarea tot mai accentua
tă a relațiilor economice inter
naționale ale țării noastre ne 
obligă să studiem tot mai atent 
tendințele ce se manifestă pe 
plan mondial, pentru a putea 
preconiza unele direcții de per
fecționare a structurilor econo
miei românești. Noi, economiștii, 
avem datoria să fim activi, să 
dăm dovadă de capacitate crea
toare și promptitudine în elabo
rarea unor concepte și orientări 
noi.

Procesul deosebit de complex 
al făuririi societății socialiste
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La Institutul politehnic in 
care lucrez — „Traian Vuia" din 
Timișoara — cercetarea științi
fică este orientată de mai multi 
ani cu prioritate spre proble
matica industriei. Cu multe în
treprinderi legăturile noastre 
sint trainice, devenite tradițio
nale, exprimate in cele 27 con- 
tracte-cadru. Cadrele noastre di
dactice și studenții au rezolvat 
250 teme contractate'in 1973 în 
valoare de peste 24 milioane, din 
care cea mai mare parte au fost 
valorificate sau sînt in curs 
de aplicare, iar în acest an sînt 
în studiu peste 160 teme in va
loare de peste 22 milioane lei. 
Multe din cadrele noastre sint 
active in consiliile oamenilor 
muncii. în 1973, celelalte institu
ții din județ au rezolvat 206 
teme de cercetare în valoare de 
peste 18 milioane, multe dintre 
ele în curs de aplicare, pentru 
care se estimează beneficii în
semnate șl reduceri de efort va
lutar. Printre cele mai impor
tante rezultate de mare efici
ență amintim cercetările asu
pra : valorificării zgurilor ne
granulate, coagulanților com
plecși pentru tratarea apelor 
industriale, reducerii greutății 
elementelor spațiale de beton 
și a metalelor din construcții, 
mașinilor de prelucrat prin teh
nologii neconvenționale, mașini
lor hidraulice incluzind și turbi
ne lente de foraj petrolier de 
mare adînclme, calculatoarelor 
și utilizării lor în industrie și 
economie, aparaturii electronice 
de măsură, aparaturii medicale, 
vibrațiilor unor mașini, agrega
te și instalații, motoarelor elec
trice liniare, tehnologiilor de 
sudare și al tăierii cu plasmă, 
echipamentelor hidromecanice, 
macaralelor și al podurilor ru
lante, vibratoarelor pentru com
pactarea betoanelor și altele.

Azi, colaborăm bine cu 
M.I.Ch., C.N.Ș.T., M.I.C.M.G.,
M.I.C.M.U.E., M.E.E., Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, Ministerul Construcții
lor Industriale și cu foarte 
multe întreprinderi subordo
nate acestora. Cu toate rezulta
tele obținute, sîntem însă depar
te de a fi mulțumiți mai ales 
eu valorificarea, cu finalizarea 
muncii noastre.

In întreaga activitate de cer
cetare științifică, de proiecta
re tehnologică și de dezvoltare 
din țara noastră, în ultimii 2—3 
ani a avut loc, aș putea spune, 
o adevărată revoluție pe planul 
înțelegerii conținutului cercetă
rii, orientării și mai ales al fi
nalizării rezultatelor ei. îna
inte, cadrele de cercetare, dar 
mai ales .noi, cei din învățămîn- 
tul superior — de ce să nu recu
noaștem — consideram cerceta
re numai cea care aveâ caracter 
fundamental, ne preocupa des
cifrarea unor fenomene și pro
cese și în prea mică măsură ne 
Interesa finalizarea și aplicarea.

Atmosfera complet nouă în 
care se desfășoară, azi, activi
tatea de cercetare, atenția și 
înțelegerea pe care le acordă 
ministerele, conducerile centra
telor și întreprinderilor, dar mai 
ales institutele centrale', cadrul 
general creat de îndrumare, o- 
rientare și organizare sînt pre
mise care ne fac să credem că 
cercetarea științifică româneas-
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în dorința traducerii în viață 
a indicațiilor date de conducerea 
partidului și statului nostru pen
tru ridicarea calității activității 
de cercetare științifică, lucrăto
rii Institutului de cercetări tex
tile sînt preocupați să găsească 
cele mai bune metode pentru 
folosirea cu eficiență maximă a 
forței de cercetare și a bazei 

multilateral dezvoltate presupu
ne intensificarea eforturilor și 
pe plan teoretic. Pentru a răs
punde acestei cerințe, trebuie să 
ne concentrăm atenția in direc
ția generalizării experienței 
partidului în construcția socia
lismului și comunismului, a le
gităților economiei socialiste, să 
ne aducem contribuția la elabo
rarea metodelor și direcțiilor de 
utilizare în practică a acțiunii 
legilor obiective.

Pentru noi este evident că 
cercetarea științifică constituie 
un factor important al dinami
zării creșterii economice, dar 
numai în măsura în care ea 
contribuie la rezolvarea unor 
probleme concrete ale creșterii 
economice.

Mutînd terenul de investigație 
științifică în întreprinderi, vom 
urmări ca cercetarea noastră să 
se încheie, în primul rind, cu 
concluzii semnificative pentru 
perfecționarea activității, cu 
propuneri de măsuri care să 
permită o mai bună utilizare a 
întregului potențial productiv al 
țării.

O rezervă importantă de na
tură să îmbogățească rezultatele 
cercetării științifice o constituie 
sistemul lucrărilor de absolvire 
și doctorantură. Ar trebui să 
fim mai exigenți în stabilirea 
acestor lucrări, care trebuie să 
fie ferm orientate spre rezol
varea problemelor practicii eco
nomice și sociale, concomitent 
cu creșterea exigenței in apre
cierea rezultatelor, obținute.

Pe deplin, conști'enți de sarci
nile ce le revin, cercetătorii din 
domeniul științelor economice se 
angajează să consacre toate 
eforturile pentru a înlătura lip
surile existente pînă în prezent, 
să-și intensifice eforturile și 
să le alăture eforturilor crea
toare ale tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră pen
tru progresul României socia
liste.

In încheiere doresc să exprim 
la această conferință simțămin
tele, voința comuniștilor din în
treaga cercetare economică de 
a susține călduros ca la cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie i'eales în înalta funcție de 
secretar general al P.C.R.

că va răspunde cu cinste sar
cinilor mărețe puse de partid 
in fața ei.

In planul național unic se 
prevede elaborarea în avans a 
secțiunii privind cercetarea ști
ințifică și introducerea progre
sului țehnic față de celelalte 
secțiuni ale planului. Este ne
cesar să se abordeze probleme
le de mare complexitate din; 
vreme, grupînd toate forțele din’ 
țară, inclusiv cadrele didactice 
din invățămîntul superior. Mă 
gîndesc spre exemplu la com
plexul hidroenergetic de la Cer
navodă, marile centrale termo
electrice sau nucleare, marile 
combinate, la utilaje complexe, 
diferite procese tehnologice, apa
rate și mașini. Cadrele didacti
ce și specialiștii din cercetare 
ar putea participa la toate fa
zele, inclusiv la cele de proiec
tare, execuție și punere in func
țiune, prin conducerea directă 
a unor lucrări sau prin asisten
ță tehnică de înalt nivel. Văd 
aici rolul deosebit de important 
al C.N.Ș.T., ministerelor, dar 
maj ales al institutelor centrale, 
care ar trebui să preia de ur
gență experiența prețioasă a In
stitutului central de cercetări 
chimice. Trebuie înlăturate ten
dințele unor institute de pro
iectare și cercetare de a rezol
va singure probleme de mare 
complexitate, eșalonîndu-le pe 
o perioadă prea lungă spre a-și 
asigura de lucru în perspectivă. 
Se îndepărtează în acest mod 
aportul specialiștilor, al cadre
lor din învățămintul superior, 
situînd astfel pe prim plan exis
tența instituției șl nu soluțio
narea optimă intr-un timp util 
a sarcinilor de plan puse in fa
ța noastră de partid. Cred că 
s-ar curma în acest mod și ten
dințele unora generate de co
moditate, de dorința unor de
plasări mai dese în străinătate 
sau pentru evitarea unor com
plicații, de a cere, cu insistență 
licențe chiar și pentru tipuri de 
mașini deja construite pe bază 
de licențe sau de concep
ție proprie. Multe din licențe ar 
trebui studiate și perfecționate 
o dată cu asimilările lor.

In încheiere, vorbitorul a pro
pus — intre altele : extinderea 
pe mai mulți ani a contractelor 
care se încheie pe teme de ma
re complexitate și importanță, 
între cadrele din învățămintul 
superior și beneficiari ; coordo
narea unei probleme mai com
plexe să aparțină institutului 
central sau unui institut în pro
filul căruia studiul problemei 
are ponderea cea mai mare, a- 
cesta avind sarcină de a polari
za în jurul lui toate forțele din 
țară, inclusiv cadrele din învă
țământul superior ; cuprinderea 
în programele de. dezvoltare a 
sectoarelor de microproducție și 
aparate ce se vor elabora de 
ministere, institute centrale îm
preună cu Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie și 
a unor ateliere de prototipuri 
din învățămintul superior ; edi
tarea, sub îndrumarea institute
lor centrale, a unor caiete sau 
reviste de referate pentru ca 
rezultatele cercetării științifice 
care sînt în curs de aplicare sau 
au fost valorificate, să fie cu
noscute de cit mai multe între
prinderi sau instituții.

TOVARĂȘEI 
ȘTEFĂNESCU

materiale, pentru valorificarea 
cu rezultate optime a cercetări
lor realizate. Institutul nostru 
are in program rezolvarea unor 
probleme tehnico-științifice- ma
jore ale sectoarelor industriale, 
axîndu-și activitatea pe valori
ficarea superioară a bazei de 
materii prime din țară și redu
cerea importului, elaborarea d#

tehnologii noi și perfecționarea 
celor existente, creșterea calită
ții produselor, realizarea unor 
utilaje și aparate pentru indus
tria textilă, efectuarea de cerce
tări fundamental-orientate. In 
ultimii ani am reușit să obținem 
o serie de rezultate bune, fără 
să putem afirma însă că ne-am 
situat la nivelul așteptat. Am 
reușit astfel să creăm tehnolo
giile adecvate pentru introduce
rea fibrelor chimice românești 
în industrie, să elaborăm și. să 
adaptăm tehnologii moderne în 
prelucrarea mecanică și chimi
că, să susținem construcția de 
utilaje din. țară prin experimen
tarea tehnologică a prototipuri
lor și a primelor serii.

în urma analizei temeinice, a 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în august 
1973, la Mangalia, colectivul nos
tru de muncă s-a mobilizat și aX 
luat o serie de măsuri pentru 
remedierea lipsurilor semnalate. 
Au fost elaborate unele progra
me speciale de cercetare în ra
mura textilă vizînd elaborarea 
tehnologiilor pentru valorificarea 
superioară a fibrelor naturale 
din țară (bumbac, in, cinepă, 
lină, gogoși de mătase naturală), 
dezvoltarea tehnologiilor de fi
nisare superioară a materialelor 
textile, crearea de noi utilaje, 
proiectarea științifică a sorti
mentelor, precum și crearea con
dițiilor necesare în vederea re
ducerii duratei cercetării.

Intre sarcinile importante pe 
care le avem de îndeplinit se 
află dezvoltarea prin autodotare 
a bazei materiale. în baza idei
lor proprii și a documentării 
continue au fost realizate în 
ultimul an 35 tipuri de ma
șini și dispozitive reușite, care 
se folosesc curent în Insti
tutul de cercetări textile și în- 
tr-o serie de întreprinderi tex
tile, evitîndu-se astfel importul 
în valoare de circa 600 000 lei 
valută. Pentru viitor ne-am 
propus să realizăm în continua- , 
re o serie de aparate și mașini 
noi. Dar, în această activitate 
întimpinăm unele greutăți prin 
faptul că ne lipsesc o serie de 
subansamble aparținînd specifi
cului altor unități de cercetare 
sau de producție. Astfel, se re
simte lipsa unor tensiometre 
sensibile, aparate electrice cu 
performanțe adecvate ca : gal- 
vanometre sensibile, amplifica
toare de curenți și tensiuni 
mici, motoare cu dimensiuni re
duse și cu turație variabilă. în
registratoare grafice' perfecțio
nate etc. Existența acestora 
ne-ar permite să dezvoltăm po
sibilitățile de investigare in do
meniul caracteristicilor de struc
tură și de fiziologie a materia

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION ROMÂNU

în cuvîntul său, vorbitorul a 
făcut o prezentare a mo
dulul în care Institutul cen
tral pentru conducere și in
formatică acționează' pentru a 
realiza obiectivele sale vizînd 
introducerea treptată, în întrea
ga economie, a sistemelor de 
conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor, e- 
laborarea unui sistem unic de 
prelucrare a datelor, utiliaind 
în acest scop, cu maximă efici
ență, toate mijloacele mecani
zate de care dispune.

în prezent, țara noastră pro
duce la întreprinderile din ca
drul Ministerului Industriei- 
Construcțiilor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii calculatoare e- 
lectronice de generația a IlI-a, 
compuse din calculatorul Felix 
C-256 și celelalte echipamente 
ale configurației, precum și ma
șini de calculat 'electronice de 
birou, mașini de facturat și con
tabilizat, mașini electromecanice 
etc. In curînd se va trece la fa
bricarea calculatorului electronic 
Felix C-32 destinat conducerii 
proceselor industriale, și incă 
din acest an se vor realiza pri
mele minicalculatoare de buzu
nar.

în cincinalul viitor producția 
.de tehnică de calcul urmează să 
crească de aproape patru ori. 
Pe lingă cele 3 întreprinderi 
producătoare de tehnică de cal
cul existente în prezent la Bucu
rești, Timișoara și Tirgu-Mureș, 
urmează să se mai construiască 
încă 5 asemenea obiective.

Pe ansamblul ■ economiei na
ționale există astăzi 70 centre 
de calcul.

în urma înființării Centralei 
Industriale pentru Tehnica de 
Calcul din Ministerul Industri
ei Construcțiilor de Mașini-U
nelte și Electrotehnicii s-au 
creat condiții mai. bune privind 
producția de calculatoare elec
tronice, au fost lichidate unele 
rămineri în urmă în ceea ce 
privește dotarea cu calculatoa
re electronice de capacitate me
die.

în prezent, peste 600 de unități 
industriale de construcții, co
merciale, de invățămînt, de pro
iectare și cercetare beneficiază 
de avantajele utilizării tehnicii 
de calcul. Totodată, ținînd sea
ma de prioritățile stabilite prin 
programul aprobat, peste 50 la 
sută din activitatea de prelu
crare automată a datelor se re
feră la problemele planificării 
și programării operative a pro
ducției, gospodărirea și optimi
zarea stocurilor de materii pri
me, utilizarea capacităților de 
producție și alte asemenea pro
bleme ale conducerii nemijloci
te a producției materiale.

Urmărind să transpună în 
viață sarcina trasată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu de a in
tegra activitatea de cercetare cu 
producția, institutul nostru, îm
preună cu citeva organe cen
trale de sinteză economică, 
precum și cele două ministere 
constructoare- de mașini și Mi
nisterul Industriei Ușoare, des
fășoară o activitate intensă de 
introducere a tehnicii de calcul 
în întreprinderea Electroapara- 
taj, Uzina de pompe și Fabrica 
de stofe de mobilă, toate din 
București, astfel încît, în scurt 
timp, acestea să poată ajunge 
în stadiul de ' întreprinderi 
model.

în privința legăturii dintre 
cercetare și învățămînt, țin să 
arăt că institutul nostru are, in 

lelor textile și în controlul in- 
terfazic în tehnologie. Propu
nem ca C.N.Ș.T. sau C.S.P. să 
introducă in planul unor uni
tăți de profil realizarea unor 
astfel de aparate, obținîndu-se 
în acest mod eficiența și cali
tatea corespunzătoare. Tipul, 
performanțele și cantitatea ne
cesară din aceste aparate s-ar 
putea determina în mod centra
lizat cu sprijinul C.N.Ș.T.

Vorbitoarea s-a referit în 
continuare la unele probleme 
ale aplicării în industrie a re
zultatelor cercetărilor științifice. 
Spre regretul nostru .putem a- 
firma că valorificarea rezulta
telor ’cercetărilor noastre nu 
este în general pe măsura aș
teptărilor, deși orientarea gene
rală a fost justă, axată pe sar
cinile principale ce stau în fața 
industriei textile din țara noas
tră. în multe cazuri, slaba ac
ceptare de către comerț a arti
colelor noi, programarea timi
dă a introducerii noilor tehno
logii au influențat valorificarea 
rezultatelor cercetării. Apreciem 
că o informare mai atentă a or
ganelor de contractare din co
merț și în general mai multă 
receptivitate față de noutăți ar 
contribui la mai buna valorifi
care a cercetărilor. O vină are 
și colectivul, nostru de muncă, 
deoarece nu a căutat o formă 
eficace de informare a organe
lor din comerț încă pe parcursul 
cercetărilor și nu a ținut o le
gătură mai strînsă pentru a fa
ce cunoscute realizările noi. Un 
ajutor în activitatea de cerceta
re îl constituie posibilitatea cre
ată în ultimul timp de efectua
re prin plan a unor cercetări 
fundamental-orientate, menite 
să creeze premisele cercetărilor 
aplicative noi.

Deși eficiența unor astfel de 
cercetări se va traduce în an
samblul rezultatelor obținute 
fie în calitate, fie în reînnoirea 
tehnologiilor sau .a produselor, 
se cere în continuare o eviden
ță strictă a aplicării imediate a 
rezultatelor, ca și în cazul cer
cetărilor aplicative. Propunem 
ca aprecierea asupra rezultate
lor acestor cercetări să se facă 
prin gradul de' utilitate în cer
cetare, nivelul științific și de 
originalitate, caracterul de nou
tate față de realizările pe plan 
mondial și nu numai prin indi
catori economici. Asigurăm con
ferința că prin munca noastră 
de cercetare, prin experiența 
acumulată în promovarea nou
lui ne vom strădui să punem 
la dispoziția industriei textile 
și a celorlalte industrii legate 
de specificul nostru noi tehno
logii și materiale, la nivelul cel 
mai înalt al tehnicii actuale.

dublă subordonare, un număr 
de 5 licee de informatică în 
principalele centre culturale ale 
țării (cu un total de 2 000 elevi). 
De asemenea, există în centrele 
universitare 6 secții de informa
tică la facultățile de matemati
că, cu 400 locuri în anul I 
1974—1975, cu care institutul 
păstrează o legătură foarte 
strînsă. La Academia de Studii 
Economice funcționează o facul
tate de cibernetică .economică.

In continuare, vorbitorul a 
menționat că dotarea economiei 
cu tehnică de calcul este departe 
de a fi satisfăcătoare. Rezulta
tele obținute nu sînt în măsură 
să satisfacă cerințele actuale și 
de perspectivă ale economiei 
noastre și nu se ridică încă la 
nivelul sarcinilor trasate în 
acest domeniu prin documentele 
de partid și de stat.

In activitatea de gospodărire 
judicioasă a resurselor care 
ne-au fost .încredințate s-au ma
nifestat unele deficiente care 
au format obiectul unor critici 
pe deplin îndreptățite din 
partea conducerii, superioare de 
partid. Exagerări s-au manifes
tat și în privința încadrării cu 
personal a unor centre de 
calcul. Unele calculatoare elec
tronice nu sînt încă utilizate cu 
eficiența așteptată, o parte în
semnată a timpului de lucru 
fiind afectată unor aplicații izo
late sau de complexitate și im
portanță redusă. In cadrul acti
vității proprii a institutului mai 
sînt încă lipsuri în ce privește 
integrarea preocupărilor privind 
conducerea și organizarea, de o 
parte, cu activitatea de pregătire 
prelucrare automată a datelor, 
pe de altă parte.

In activitatea de cercetare șl 
proiectare a sistemelor de con
ducere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor, nu s-au ob
ținut încă rezultate pe linia ela
borării unor proiecte tip și a u- 
nor sisteme integrate de condu
cere a activității economice, 
în domeniul pregătirii cadrelor 
de specialitate, pentru informa^ 
tică, deși au fost obținute unele 
rezultate bune, nu s-a * reușit 
să se asigure formarea numă
rului de cadre cu studii medii 
prevăzut în program. Nu s-a 
asigurat încă un conținut la ni
velul cerințelor actuale și de 
perspectivă, cursurilor post-uni- 
versitare și post-liceale.

Institutul nostru își va orienta 
activitatea sa viitoare spre con
centrarea eforturilor pe teme de 
importanță majoră pentru uni
tățile economice, pentru scurta
rea duratei ciclului cercetare-a- 
plicare, pentru generalizarea și 
valorificarea operativă a rezul
tatelor cercetării, contribuind 
astfel la creșterea eficienței eco
nomice a activității tuturor uni
tăților.

In vederea îmbunătățirii 'mun
cii in domeniul conducerii și in
formaticii, vorbitorul a propus 
ca în documentațiile tehnico- 
economice ale noilor investiții, 
mai ales la întreprinderile mari, 
să existe și un proiect privind 
sistemele de conducere cu mij
loace de prelucrare automată a 
datelor, ceea ce ar asigura ca, 
cel puțin la noile obiective in
dustriale, realizarea acestor sis
teme informatice să fie în con
cordanță cu concepția de an
samblu a realizării noilor inves
tiții.-

După ce s-a referit Ia nece
sitatea ca, în activitatea de cer- 
ectare din țara noastră, să se 

acorde o mai mare atenție echi
pamentelor terminale, precum 
și problemelor de teleprelucrare 
a datelor, vorbitorul a propus

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
EMANOIL FLORESCU

Proiectanților — a spus vorbi
torul — le revine unul din ro
lurile determinante în înfăptui
rea vastului program de inves
tiții, din cincinalul 1976—1980 și 
din etapele următoare, inscris 
în proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea.

Activitatea pe care Inspecto
ratul -general de stat pentru 
directivare și control în proiec
tarea și executarea construc
țiilor, instituție înființată din 
inițiativa personală a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, rămîne 
într-un permanent contact cu 
activitatea de proiectare mai 
ales prin exercitarea atribuțiilor 
de urmărire a pregătirii inves
tițiilor, de asigurare, elaborare 
și aprobare a normelor și nor
mativelor de proiectare, de ex- 
pertizare a, documentațiilor teh- 
nico-economice pentru obiecti
vele de investiții ai căror indi
catori se aprobă de conducerea 
superioară de stat. Reglementă
rile elaborate pentru desfășura
rea în mai bune condiții a 
pregătirii investițiilor, cum sînt 
cele privitoare la temeinica în
tocmire a temelor de proiectare, 
emiterea acordurilor și altele, 
au adus o reală îmbunătățire in 
accelerarea proceselor de pro
iectare. In prezent, din 88 de 
studii tehnico-economice pentru 
obiective de investiții prevăzute 
să înceapă în 1974, ai căror in
dicatori se aprobă de conducerea 
superioară de stat, au mai ră
mas neaprobate patru documen
tații, iar pentru anul 1975 nu
mai 43 din 230 mai sint în curs 
de elaborare în institutele de 
proiectare. Desigur, situația nu 
este satisfăcătoare, cu atît mai 
mult cu cit numărul documen
tațiilor depuse la ministerele 
beneficiare și organele de avi
zare încă neaprobate este foarte 
mare.

Pentru a perfecționa procesul 
de elaborare a documentațiilor 
prin ridicarea calității proiecte
lor și reducerea timpului con
sumat în proiectare, din indica
ția expresă a secretarului gene
ral al partidului, inspectoratul, 
în colaborare cu institutele de 
proiectare de1 specialitate, a în
tocmit și pus în aplicare o se
rie de normative care au ca o- 
biectiv reducerea consumului de 
materiale deficitare, amplasarea 
utilajelor în aer liber, norme de 
folosire a podurilor rulante, nor
me privind gradul de ocupare a 
suprafeței și reducerea înălțimii 
halelor industriale și altele.

Deși cele mai multe din nor
mativele _ elaborate sînt ' experi
mentale, "ele au conțribuft la re-' 
ducerea consumului de oțel și 
de combustibil convențional, la 
sporirea cu pînă la 10 la sută a 
gradului de ocupare a halelor și 

■reducerea cu pînă la 18 la sută 
a înălțimilor acestora. Trebuie 
să recunoaștem că mai există 
domenii pentru care nu dispu
nem de normative. Va trebui să 
depunem eforturi pentru re
alizarea programului pe care 
ni l-am propus de îmbunătă
țire în continuare a normati

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE POPA

După ce s-a referit la rolul și 
sarcinile tot mai mari care revin 
cercetării științifice, in toate do
meniile de activitate, vorbitorul 
a arătat : Realizarea mărețelor 
obiective puse de partid a mo
bilizat întregul nostru colectiv 
care raportează realizarea pla
nului de producție pe primii 
patru ani ai cincinalului la data 
de 28 iulie 1974, angajindu-se să 
încheie, în cinstea Congresului, 
planul de producție pe acest an, 
la 15 noiembrie 1974. Ne-am 
preocupat de gospodărirea rațio
nală și de valorificarea maximă 
a resurselor materiale și de e- 
nergie ale țării, intensificînd e- 
forturile și contribuind prin lu
crările executate la reducerea 
consumului mediu de combusti
bil convențional, la creșterea 
randamentului cu aproape 2 la 
sută la cazanele din centralele 
Borzești, Brazi. București-sud, 
Luduș, Fîntinele, Palas, la reali
zarea modernizării a circa 300 
instalații de ardere, la ac
țiunea de întocmire a bilanțu
rilor energetice pentru depista
rea pierderilor de căldură și e- 
nergie electrică, mai ales în în
treprinderile din Capitală, la 
friărirea siguranței în exploata
rea instalațiilor energetice prin 
realizarea unei aparaturi de 
protecție și reglaj, automatiza
rea complexă și introducerea 
calculatoarelor de proces în sis
temul energetic.

Toate aceste preocupări s-au 
soldat cu importante economii 
de combustibili convenționali, cu 
imprimarea unui consum rațio
nal al energiei.

Referindu-se apoi la unele 
probleme organizatorice, precum, 
și la stilul de muncă existent în 
institut, vorbitorul a relevat că 
prin aplicarea — ca formă su
perioară — a acordului global la 
toate locurile de muncă din sec
țiile de producție s-a reușit să 
se atingă o producție globală 
lunară cu 30—35 la sută mai 
mare ca în anul precedent, să 
fie depășite sarcinile de produc
ție planificată.

Ceea ce trebuie să ne preocu
pe în continuare, a arătat el> 
este modul de desfășurare a ci
clului de cercetare. Deoarece un 
număr mare de lucrări au „ci
clul anual", determinat de cam
pania anuală de contractare, a- 
ceasta conduce la situația că 
majoritatea cercetătorilor în tri
mestrul I și II fac pregătiri do
cumentare, necesare de aprovi
zionare ; în trimestrul III fac 
experimentări, iar în trimestrul 
IV fac redactare-predare. Acest 
mod de lucru provoacă pertur- 
bații la activitățile auxiliare, Ia 
încărcarea optimă a cercetăto
rilor și personalului ocupat cu 
deservirea acestora. Considerăm 
necesar să se aplice principiul 
de a planifica lucrările de cer

instituirea unui examen de ates
tare a tuturor acelora care lu
crează în unitățile de informa
tică.

velor existente și de elaborare a 
altora nOi pentru domenii in 
care acestea încă lipsesc.

Unele succese care s-au ob
ținut în tipizarea proiectării, in 
folosirea tot mai largă a pre
fabricatelor nu- au fost de natu
ră să imprime o cotitură in ac
celerarea și perfecționarea me
todelor de proiectare, în schim
barea concepției și adaptarea 
muncii de proiectare la nivelul 
profundelor transformări pe 
care revoluția tehnico-științifi- 
că contemporană le-a adus în 
tehnologia de construcții-mon- 
taj. Tendința de a evita folosi
rea proiectelor tip reiese clar 
din zecile de intervenții adresa
te inspectoratului pentru a a- 
corda derogări.

Din experiența de experti- 
zare rezultă că există mari re
zerve pentru ridicarea eficienței 
investițiilor prin proiectare. De 
la concepția generală și fixarea 
tehnologiilor, alegerea ampla
samentelor și alcătuirea pla
nului general și pînă la dimen
sionarea ultimei grinzi sau a 
ultimului cablu, nimic nu poate 
și nu trebuie neglijat, întrucit 
totul are aceeași importantă in 
măsura în care contribuie la e- 
conomicitate. Uneori, proiectan- 
ții tehnologici, prin modul de 
stabilire a fluxului general ,al 
activității întreprinderilor pro
iectate, au ocupat prin planul 
general terenuri agricole prea 
mari. De asemenea, prin felul 
utilajului ales și amplasarea a- 
cestuia s-au sporit adesea supra
fețele și înălțimile halelor, după 
cum prin dimensionări acope
ritoare ale utilităților — apă, 
abur și energie — s-au creat 
surse pentru supradimensiona
rea construcțiilor aferente aces
tora. în același timp ne putem 
referi și la proiectantii de con
strucții și de specialitate care 
încă mai recurg la coeficienții 
de siguranță acoperitori crein- 
du-și astfel rezerve. Totodată, 
de multe ori documentația se 
prezintă cu evaluări sumare 
plecînd de la .prețuri insuficient 
fundamentate mai ales in ca
zul utilajelor din țară și din 
import, ceea ce are ca rezultat 
faptul că în timpul efectuării 
investițiilor, prin confruntarea 
cu situația reală, să se constate 
mari depășiri ale devizelor a- 
probate. Același lucru se întim- 
plă in multe cazuri și cu alți 
indicatori de eficiență ai activi
tății viitoarei întreprinderi, cum 
sint consumurile specifice de 
combustibil convențional, ener
gie, materii prime, productivi
tatea muncii sau prețul de.' cost 
al producției.

Din luările la cuvînt în șe
dința plenară și din secția pen
tru proiectare, inspectoratul 
nostru a tras învățăminte deo
sebit de valoroase pentru ac
tivitatea lui de viitor. S-au ri
dicat aici și critici la adresa ac
tivității noastre. Le considerăm 
îndreptățite și ne facem un 
punct de onoare de a ne angaja 
în fața dumneavoastră, in fața 
conferinței să înlăturăm cit mai 
neîntirziat lipsurile arătate.

cetare independent de anul bu
getar, deci să se inceapă și să 
se încheie în funcție de necesi
tăți și posibilități.

De asemenea, a apărut ca ne
cesar și trebuie să ne preocu
păm de întocmirea unor pro
grame zilnice de activitate ale 
fiecărui cercetător in așa fel 
încît fondul de cadre pe care 
îl avem la dispoziție să fie uti
lizat și canalizat cu maximă efi
ciență și în conformitate cu 
pregătirea de care dispune, 
pentru a elimina unele neajun
suri din lucrările de cercetare 
cum ar fi : prelucrarea teoretică 
insuficientă a datelor experi
mentale, prelucrarea teoretică 
exagerată și experimentarea in
suficientă, redactarea volumi
noasă, de multe ori în dauna 
clarității și în care se pierde de 
multe ori esențialul.

Considerăm că trebuie să cla
rificăm pină la capăt faptul că 
cercetătorilor le revin nu nu
mai aspectele științifice ale pro
blemelor practice ale producției 
și investițiilor, ci răspunderea 
deplină a unor acțiuni majore 
din punct de vedere economic, 
prin introducerea unor noi so
luții tehnice _sau a unor noi me
tode de organizare și conducere. 
In aceeași ordine de idei, conside
ram ca o deficiență importantă, 
faptul că cercetarea științifica 
experimentală s-a materializat, 
în mult prea mică măsură, în 
concepția obiectivelor noi de 
investiții. Activitatea noastră ar 
fi mai eficientă dacă am utiliza 
mai deplin experiența pozitivă 
a Institutului central de cerce
tări chimice, care are un sistem 
clar de organizare internă. So- 
luționind această problemă, am 
reuși, totodată, să delimităm 
mai bine responsabilitățile in 
problemele planificării cercetă
rii, ale profilului institutului. în 
problemele de energetică indus
trială, precum și in cele referi
toare la gospodărirea pe plan 
național a resurselor de combus
tibil.

Vorbitorul a spus în încheiere: 
Dînd glas gîndurilor și simță- 
mintelor care ii animă pe toți 
lucrătorii institutului nostru, de 
înaltă prețuire și stimă față de 
omul de Ia cîrma țării, față de 
activitatea sa neobosită pusă în 
slujba ridicării națiunii noas
tre pe noi culmi de prosperitate 
și dezvoltare, susțin propunerea 
ca, la al XI-lea Congres al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar 
general al partidului. Aceasta 
constituie pentru fiecare dintre 
noi, pentru întregul popor ga
ranția transformării tuturor 
prevederilor documentelor Con
gresului în realitatea de mîine, 
în viitorul strălucit al patriei 
noastre socialiste.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI

ELENA CEAUȘESCU
Conferința naf.ională a cadre

lor din cercetare și proiectare 
are loc cu puțin timp înainte 
de Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, eveni
ment de importanță istorică in 
viața partidului și poporului 
nostru. Ea are menirea de a a- 
naliza activitatea in domeniul 
cercetării și proiectării și de a 
stabili noi măsuri care să ducă 
la îmbunătățirea acestei activi
tăți, la creșterea rolului științei 
în înfăptuirea Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a patriei noastre spre 
comunism.

La fel ca întregul nostru po
por, cercetătorii și proiectanții 
din domeniul chimiei întimpină 
Congresul al XI-lea cu rezulta
te importante și cu hotărirea 
fermă de a-și aduce 'și în viitor 
contribuția la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid pentrii 
dezvoltarea industriei chimice, 
pentru progresul general al e- 
conomiei naționale.

In actualul cincinal, cercetăto
rii și proiectanții. Institutului 
central de cercetări chimice 
și-au concentrat atenția asupra 
unor probleme ce decurg din 
planul de dezvoltare a industri
ei chimice, aducindu-și o con
tribuție importantă la realiza
rea producției chimice. S-au cer
cetat tehnologii din domeniile 
materialelor plastice, fibrelor, 
elastomerilor, monomerilor, in
termediarilor organici, coloran- 
ților și medicamentelor, îngră
șămintelor minerale și pestici- 
delor și ale altor produse. Ca re
zultat al cercetărilor s-au apli
cat sau urmează să fie aplicate 

' industrial pină la sfirșitul anu
lui 1975 un număr de 265 cerce
tări, cu o valoare totală a pro
ducției anuale de aproape 8 mi
liarde lei.

La acestea se adaugă o însem
nată creștere a producției ob
ținute pe baza perfecționărilor 
la instalațiile tehnologice exis
tente.

In acest fel, în cursul actua
lului. cincinal producția pe ba
za cercetării și ingineriei pro
prii reprezintă 30 la sută din 
volumul total al producției Mi
nisterului Industriei Chimice.

Dispunem de o puternică ba
ză umană și materială de cer
cetare în domeniul chimiei. 
Avem 15 institute și centre de 
cercetare și proiectare, în care 
lucrează și iși desfășoară acti
vitatea 11 300 de cadre, dintre 
care peste 4 750 cu studii supe
rioare. Ca rezultat al eforturi
lor financiare și materiale, al 
preocupărilor partidului și sta
tului pentru dezvoltarea cerce
tării, și institutele chimice au 
fost dotate, îndeosebi in ultimii 
ani, cu aparatură, utilaje și sta
ții pilot moderne.

Putem, deci, spune că dispu
nem de forța și mijloacele teh
nice necesare pentru a putea 
soluționa, la timp și în bune 
condiții, cele mai complexe 
probleme de cercetare și proiec
tare. Pe această bază au putut 
fi obținute rezultatele pozitive 
din munca de cercetare și pro
iectare la care m-am referit 
mai înainte.

Cu toate aceste rezultate bune 
■— a arătat in continuare ■ tova
rășa Elena Ceaușescu — trebuie 
spus că aportul cercetării și pro
iectării nu este pe măsura bazei 
materiale și a forțelor de cerce
tare de care dispunem. Nu întot
deauna au fost selectate cele 
mai importante probleme ce 
se impuneau să fie studiate și 
rezolvate.1 Ca urmare, o parte 
din potențialul de cercetare și 
proiectare a fost dispersat pe 
probleme mărunte, cu efect eco
nomic reduS. neacordindu-se a- 
tenția corespunzătoare cerin
țelor esențiale ale industriei 
chimice. O atenție insuficientă 
a fost acordată cercetării în do
meniul catalizatorilor, al dezvol
tării producției de noi mate
riale sintetice și al măsurilor de 
combatere a poluării.

Mult timp colaborarea dintre 
cercetători și proiectanți nu a 
fost temeinic organizată, ca ur
mare introducerea în producție 
a noilor procese tehnologice 
ș-a făcut uneori cu mare întîr- 
ziere. In condițiile dezvoltării 
impetuoase a industriei chimice, 
ale progresului extrem de rapid 
în tehnologia chimică, ale vitezei 
mari de înlocuire a tehnologii
lor, scurtarea ciclului cercetare- 
proiectare-producție constituie 
o necesitate imperioasă.

Există încă o preocupare 
insuficientă din partea cerce
tătorilor și proiectanților pen
tru obținerea unor indicatori 
tehnico-economici competitivi 
la tehnologiile și instalațiile 
realizate pe concepție proprie. 
In general trebuie spus că nu 
se acordă atenția necesară din 
partea cercetării și proiectării 
problemelor de eficiență econo
mică și de reducere a consumu
rilor materiale.

Avind în vedere marile sarcini 
care stau în fața cercetării în 
domeniul chimiei, problemele 
importante pe care le are de 
rezolvat în prezent și în per
spectivă, sîntem hotărîți să ac
ționăm cu toată fermitatea pen
tru lichidarea lipsurilor și să 
luăm toate măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea activității 
în toate domeniile. Prin crea
rea institutului central s-a rea
lizat concentrarea cadrelor de 
cercetare și proiectare, inclusiv 
a celor din laboratoarele uzi
nale și din învățămintul supe
rior. S-au creat condiții pentru 
îndeplinirea mai bună a sarci
nilor ce revin cercetării și pro
iectării chimice în cadrul cinci
nalului care urmează.

Eforturile principale ale Insti
tutului central de cercetări 
chimice vor fi concentrate în 
direcția asigurării cu tehnologii 
proprii, competitive pe plan 
mondial, a industriei chimice și 
• economiei naționale.

Este de la sine înțeles că as- 
tăzi cercetarea științifică impli
că un mare volum de cercetări 
cu caracter fundamental ; de a- 
ceea, in activitatea institutului, 
'domeniile teoretice, în care ști
ința chimică’ română are reali
zări și priorități deosebite, vor 
ocupa locul corespunzător, pu
nind insă accentul principal pe 
cercetarea aplicativă, pe rezol
varea cu prioritate a probleme
lor concrete ale industriei chi
mice și economiei naționale.

Institutul va acorda mai mul
tă atenție îmbinării organice a 
procesului de cercetare-proiecta- 
re-industrie, va constitui echipa 
mixte complexe de cercetare- 
proiectare, incluzind ingineri, 
chimiști, matematicieni, electro- 
niști și alții, încă din faza da 
elaborare a temei de cercetară. 
Prin aceasta se va urmări so
luționarea concomitentă a pro
blemelor complexe, realizarea în 
cel mai scurt timp a temelor de 
cercetare și trecerea la produc
ție cit mai rapid.

Programul partidului și Direc
tivele ce vor fi adoptate da 
Congresul al XI-lea pun sarcini 
deosebit de mari in domeniul 
chimiei. In centrul activității de 
cercetare va sta valorificarea 

.superioară a materiilor prime, 
punerea în evidență de noi sub
stanțe utile, precum și crearea 
pe cale sintetică a noi materia
le cu caracteristici superioare. 
In cincinalul viitor producția in
dustriei chimice va crește de 
1.6—1,8 ori. în acest cadru, pro
ducția de materiale plastice, o- 
rientată în special pe înlocuitori 
ai metalelor, lemnului și pielei 
naturale, și producția de fire și 
fibre sintetice vor crește de circa 
două ori. Va.crește,1 de aseme
nea, producția de cauciuc sinte
tic, în special poliizoprenic. 
Creșteri însemnate sînt prevă
zute pentru producția de Îngră
șăminte și pesticide, ca și pen
tru medicamente, coloranți, ca
talizatori și altele.

în realizarea acestor obiecti
ve, foarte mobilizatoare, Institu
tul central de cercetări chimi
ce. cercetătorii, proiectantii, toți 
oamenii muncii vor munci cu 
toată priceperea și entuziasmul 
lor pentru realizarea îndatoriri
lor de mare răspundere, in cel» 
mai bune condiții.

Au fost luate măsurile nece
sare pentru asigurarea in peri
oada 1976—1980 de tehnologii noi 
și îmbunătățite, pe baza cerce
tării și proiectării proprii, pentru 
212 instalații : pe aceste tehnolo
gii se va realiza 36 la sută din 
volumul total de investiții tn 
Industria chimică.

De asemenea, unității» noastr» 
de proiectare vor elabora docu
mentații pentru alte 102 insta
lații, prin reproducerea unor 
tehnologii aplicate Industrial, 
mărind la circa 80 la sută con
tribuția concepției proprii la . 
realizarea programului de in
vestiții. .

La valorile amintite se vor 
adăuga rezultatele importante 
pentru producție ale cercetări
lor — perfecționări tehnologice, 
optimizări și altele — aplicate 
la instalațiile industriale exis
tente.

Referindu-se pe larg la teh
nologiile proprii mai important» 
ce urmează a se industrializa 
pină in 1980, tovarășa Elena 
Ceaușescu a spus în conti
nuare : Pornind de la fap
tul că făurirea ' societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea spre comunism se 
fac pe baza celor mai inalte 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
cercetarea noastră trebuie să-și 
aducă o contribuție mai sub
stanțială la valorificarea supe
rioară a potențialului național 
de resurse naturale, petrol, gaz 
metan, sare, produse vegetale, 
minereuri ca și a altor resurse 
insuficient valorificate.

Pentru înfăptuirea la timp șl 
la nivel științific și tehnic co
respunzător sint necesare mă
suri de îmbunătățire a întregii 
noastre activități de cercetare și 
proiectare. Ne vom organiza in 
așa fel activitatea încît să reali
zăm o temeinică concentrare a 
torțelor de cercetare și de pro
iectare și o cit mai bună le
gătură intre aceste compar
timente.
' Vom aplica cu consecvență in

dicațiile primite de a constitui 
colective complexe, multidisci- 
plinare, asigurind elaborarea 
proiectelor in paralel cu cerce
tarea și trecerea cit mai rapidă 
la producție.

Vom trece la utilizarea mai 
bună a spațiului și aparaturii 
de care dispunem, lucrind in 
schimburi, concentrind, acolo 
unde este necesar, forțele de 
care dispunem. -Ne propunem, 
de asemenea, să organizăm un 
centru de chimie analitică cu 
sarcini pentru cercetare și pen
tru industrie.

Urmărim, prin toate acest» 
măsuri,, reducerea ciclului cer- 
cetare-producție, obținerea unor 
indicatori economici competitivi, 
sporirea eficienței și a contri
buției cercetării și proiectării 
la asigurarea cu tehnologii mo
derne, reducerea importului d» 
licențe.

Pornind de la interdependența 
dintre diferite domenii ale știin
ței în vederea realizării progra
melor noastre de cercetară, 
avem nevoie tot mai mult de 
colaborarea specialiștilor din 
alte sectoare științifice. In a- 
ceastă privință, un rol în
semnat revine Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehno
logie, care trebuie să realizeze o 
mai bună legătură între ramu
rile științei, să asigure o Îndru
mare unitară a întregii activi
tăți, introducerea mai rapidă în 
producție a cuceririlor științei și 
tehnicii.

în încheiere doresc ca în nu
mele cercetătorilor și proiectan
ților care lucrează în domeniul

J'

(Continuare ta pag. a Vl-a)
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chimiei să exprim deplina noas
tră adeziune la documentele 
programatice ale Congresului al 
XI-lea care orientează și deter
mină mersul înainte, viitorul 
tării noastre — Programul Par
tidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a Româncei spre comu
nism.

Susținem cu toată fermitatea 
politica externă a partidului și 
Republicii Socialiste România

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IANCU DRĂGAN

în cuvîntul său, vorbitorul 
ți-a exprimat satisfacția pentru 
faptul că, in mai puțin de doi 
ani, colectivul pe care îl condu
ce a avut fericirea de a fi vi
zitat de două ori de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a o- 
rientat prin indicațiile date acti
vitatea institutului.

Referindu-se la realizările 
obținute,, vorbitorul a spus : Am 
acționat spre o cit mai eficien
tă utilizare a materiilor prime 
din import, spre găsirea și va
lorificarea tuturor căilor pentru 
mărirea ponderii materiei pri
me indigene în producția side
rurgică, precum și spre reduce
rea cheltuielilor de fabricație în 
siderurgie. S-au obținut rezul
tate bune în cercetările tehno
logice pentru cocseria Galați, 
construită pe baza proiectelor 
IPROMET.

Creșterea rapidă a necesaru
lui de oțel a creat condiții fa
vorabile perfecționării și dez
voltării tehnologiilor de produ
cere a oțelului. Aș menționa in 
această direcție — în mod deo
sebit — rezultatele obținute în 
domeniul intensificării proce
selor metalurgice prin folosi
rea oxigenului, îndeosebi la 
Combinatul siderurgic Hune
doara, și de obținere a oțelu
lui în convertizoare cu oxigen 
la Combinatul siderurgic Galați. 
De asemenea, rezultate bune au 
fost obținute în domeniul per
fecționării tehnologiei de tur
nare, solidificare și încălzire a 
lingourilor mari, a optimizării 
ciclurilor de laminare și trata
ment termic a produselor si
derurgice, cu eficiență directă a- 
supra consumului specific de 
metal și a calității produselor 
laminate.

în sectoarele noastre — a spus, 
vorbitorul — există încă rămi- 
neri în urmă, pentru a căror so
luționare cercetarea și proiecta
rea tehnologică nu au acționat 
pînă în prezent la nivelul sar
cinilor și obligațiilor pe care ie 
au. Este încă insuficient dez
voltată producția de oțeluri ino
xidabile, refractare, aliate de., 
înaltă puritate. Dotările, pentru 
fabricarea unor asemenea pro
duse ca instalații de tra
tare a oțelului în vid, instalații 
de retopire, instalații de trata
ment termic în flux sînt încă

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICU CONSTANTIN

Reîevînd faptul că întreprin
derea de mașini grele-București 
își lărgește în permanență gama 
produselor pentru industria 
energetică, metalurgică, chimi
că, petrolieră și pentru alte ra
muri ale economiei, vorbitorul 
a arătat că trebuie să fie con
turate mai clar eforturile pentru 
dezvoltarea atît a activității de 
cercetare științifică, aplicativă, 

de colaborare și pace cu toate 
națiunile lumii.

Doresc, de asemenea, să asi
gur conducerea partidului și sta
tului că cercetătorii și proiectan- 
ții din domeniul chimiei sint, 
ferm hotărîți să-și îndeplinească 
în cele ■ mai bune condiții sar
cinile de răspundere ce le revin, 
să-și aducă, alături de întregul 
popor, contribuția la realizarea 
prevederilor Programului și Di
rectivelor, la mersul tot mai 
ferm înainte al patriei noastre 
pe calea socialismului și comu
nismului.

slab introduse în unitățile in
dustriale.

Dezbătînd documentele Con
gresului al XI-lea, lucrătorii din 
cercetarea și proiectarea tehno
logică metalurgică au urmărit 
reflectarea în planurile noastre 
a sarcinilor pe care partidul le 
pune in fața economiei națio
nale și asigurăm conducerea 
partidului că vom pune toată 
priceperea și cunoștințele noas
tre în slujba mărețului țel pe 
care tovarășul secretai- general 
Nicolae Ceaușescu l-a trasat în
tregii națiuni. Avem toate con
dițiile ca să ne realizăm sarci
nile ; plecăm în - activitatea 
noastră de la convingerea că 
institutele centrale de cercetări 
constituie un cadru propice 
pentru ca cercetarea și proiec
tarea tehnologică să constituie 
astăzi activități planificate, nu 
numai sub aspectul tematicii a- 
bordate, ci și al rezultatelor 
scontate și al modului în cara 
se face valorificarea acestora.

în conformitate cu documen
tele Congresului al XI-lea, cer
cetarea și proiectarea tehnolo
gică din metalurgie vor fi ori
entate cu prioritate spre valo
rificarea superioară a resurse
lor naturale de care dispune 
țara noastră, spre perfecționa
rea tehnologiilor existente, ac-, 
țicnind în colaborare cu specia
liștii din industrie pentru re
ducerea consumurilor specifice 
de materii prime și energie, 
creșterea productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor mate
riale de producție.

Vom intensifica și finaliza 
cercetări pentru crearea de noi 
mărci de oțeluri și aliaje, pen
tru creșterea proprietăților fizi- 
co-mecanice garantate ale pro
duselor și mărirea gradului de 
omogenitate și constanță a pro
prietăților.

Pe linia valorificării potenția
lului tehnic și material existent 
în sectorul de cercetare-proiec- 
tare avem sarcina dezvoltării 
activității de microproducție, 
îndreptată în special pentru re- 
ducerea importului. . , dim țara noastră,, .a. grijii pepr,
..In, inchei.ere, vorbitorul ... a.,, 
sous Organizația de partid 
din' Institutul de cercetări me
talurgice și-a manifestat do
rința ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al
P.C.R.

cit și cercetarea fundamentală, 
de perspectivă, care se bazează 
numai în parte pe tehnoolgiile 
actuale.

Cercetările de perspectivă mai 
îndepărtată trebuie, după pă
rerea noastră, întreprinse in 
acele domenii ale economiei 
unde există resitrse materiale, 
unde prognoza arată că putem 
deveni competitivi pe plan in

ternațional, acolo unde există 
garanția unei treceri la produc
ția industrială.

în cazul cercetării aplicative 
care se bazează integral pe cu
noștințe actuale este posibilă o 
corelare a planului de cercetare 
cu planurile de asimilări și asi
gurare a tuturor condițiilor 
pentru reducerea duratei de in
troducere în fabricație a pro
ceselor tehnologice și produse
lor noi.

Corelarea — fiind prin defini
ție o chestiune de organizare — 
trebuie să pornească de la cău
tarea unor scheme organizato
rice care să conducă la simpli
ficarea relațiilor și coordonării 
tuturor fazelor activității econo
mice, de la prognoza tehnolo
gică și cercetare de dezvoltare 
pină la activitatea industrială.

Ruperea fazelor de cercetare 
și proiectare de producție și 
desfacere au condus și conduc 
la o dificilă corelare a acestora, 
decurgînd de aici dificultăți 
deosebite.

Pe linia celor arătate mai 
sus, vorbitorul a făcut unele 
propuneri, între care colectivele 
de cercetare aplicativă și pro
iectare să funcționeze, pe lingă 
marile întreprinderi sau centra
le industriale, beneficiarii direcți 
ai acestor activități ; profilarea 
institutelor centrale de proiec
tare pe activitate de engineering.

în ceea ce privește activitatea 
consiliilor științifice și a condu
cerii institutelor, pentru utili
zarea completă a potențialului 
uman și tehnic disponibil tre
buie, în general, delimitate cî- 
teva aspecte care par a fi bine 
conturate, și anume :

•— majoritatea proiectelor pen
tru utilajele complexe implică 
colaborarea mai multor compar
timente din același institut de 
proiectare sau o colaborare în
tre două sau mai multe insti
tute. Coordonarea soluțiilor 
constructive cît și proiectarea 
in sine sînt dificile, fiindcă se 
suprapun peste programul , de 
lucrări planificate diferit. Aceas
tă dispersie in proiectare creează 
dificultăți mari întreprinderii; de 
aceea, în timpul asimilării pro
dusului legătura directă ar tre
bui ținută numai cu conducăto
rul proiectului care să coordo-. 
neze activitățile de clarificare a 
problemelor ce apar în fabrica
ție. Din acest punct de vedere 
se impune să existe responsabil

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHNEA GHEORGHIU

După ce s-a referit pe larg 
Ia importanța și semnificațiile 
consfătuirii, expresie a prețui
rii pe care conducerea partidu
lui și statului nostru o acordă 
aetivității oamenilor de știință 

..ir.u promovarea larga a crea
ției originale românești, vorbito-... 
rul a spus : Producția noastră 
specifică de bunuri constă .în 
făurirea instrumentelor de lu
cru ale activității ideologice a 
partidului, ■ în participarea di
rectă ia îmbogățirea tezaurului 
spiritual al patriei socialiste și 
la: apărarea acesteia împotriva 
oricărfei amenințări — cu cuge
tul sau cu fapta — din partea 
adversarilor ideologiei noastre, 
în apărarea și promovarea con
cepției de viață pentru care a 
optat din convingere întregul 
nostru popor, pentru civilizația, 
cultura și arta socialistă ro
mână în devenirea lor creatoare, 
pe direcțiile trasate de proiec
tul de Program al partidului, 
învățămîntului și cercetării în1 
domeniile economic și juridic, 
filozofic, istoric'sau artistic, le. 
revine misiunea de a-și spori 
și preciza, împreună, în cel 
mai scurt timp, programele spe
cifice de lucru, planul de cer
cetare unic și planul editorial 

de proiect pentru toate produ
sele utilajelor complexe, care 
să facă această coordonare, mai 
ales că în majoritatea cazurilor 
nu există un coordonator și de 
multe ori întreprinderile sînt 
puse în situația să facă pentru 
același produs contracte de 
proiectare cu două sau mai mul
te institute sau contracte dife
rite de cercetare și proiectare în 
cadrul aceluiași institut și pen
tru același produs.

De asemenea, pentru reducerea 
timpului de asimilare este foar
te normal ca o parte din perso
nalul care a coordonat proiecta
rea să fie trecut în întreprinde
re pentru urmărirea acesteia 
atît din punct de vedere al solu
țiilor tehnologice care se impun, 
cit și pentru execuția în sine, 
iar terminarea proiectării să fie 
de fapt considerată încheiată 
numai după terminarea proto
tipului.. In acest fel se poate re
duce timpul asimilării și se poa
te corela încă un deziderat de
ficitar în ceea ce privește, pre
gătirea și specializarea persona
lului tehnic din institutele de 
proiectare, care prin confrunta
rea cu realitatea în procesul de 
producție ar face să crească în 
ambele părți potențialul tehnic 
de însușire a elementelor tehnice 
noi în cadrul întreprinderilor și 
îmbogățirea sectoarelor de pro
iectare cu cadre specializate.

•în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că, în ur
ma conferinței, întreprinderea în 
care lucrează, ca de altfel toate 
întreprinderile, va beneficia în- 
tr-o mai mare măsură ca pînă 
acum de roadele cercetării știin
țifice, că oamenii de știință; în 
mod deosebit profesorii de la 
institutele politehnice, îi vor 
sprijini in însușirea tehnologiilor 
moderne, în realizarea de pro
duse competitive pe plan inter
național și în perfecționarea 
conducerii și organizării proce
selor de producție.

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele comuniștilor, a tuturor 
lucrătorilor din întreprinderea 
de mașini grele, să susțin cu 
căldură realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului, 
întrucît prin gîndurile, activita
tea și faptele sale constituie 
pentru noi un exemplu de fer
mitate, dăruire, abnegație și 
spirit revoluționar. ■ 

unic, astfel încît roadele și con
cluziile acestei consfătuiri să 
prezinte un nțoment de cotitură 
și in acest vast și sensibil ca
dru organizatoric în virtutea 
căruia Academia de științe 
sociale și. politice, ca organism 
de partid și de stat, sub condu
cerea directă a C.C. al '.P.C.R., 
are drept sarcină principală în
făptuirea politicii partidului in 
domeniul științelor sociale și 
politice.

Inspirîndu-ne din viziunea 
programatică a partidului nos
tru, ne-am propus să orientăm 
mai bine cele mai calificate 
forțe spre abordarea acelor 
teme care ar putea oferi soluții 
și propuneri forurilor de decizie, 
în vederea perfecționării rela
țiilor sociale și a activității 
ideologice și educative de for
mare a omului nou. Vom cău
ta, astfel, să adîncim problema
tica legităților trecerii la comu
nism. să identificăm căile opti
me de ridicare a nivelului ge
neral de civilizație, de acce
lerare a dezvoltării forțelor de 
producție, de sporire a eficien
ței economice, de înflorire a 
vieții spirituale a poporului, să 
dezvăluim dialectica dintre in
dustrie și societate, libertate ?i 

necesitate în condițiile dezvol
tării considerabile a conștiinței 
socialiste și ale afirmării per
sonalității umane. In același spi
rit, Înțelegem să studiem proble
ma perfecționării statului socia
list dintr-un punct de vedere 
complex — politic, juridic, filo
zofic, să analizăm etapele și for
mele concrete de dezvoltare a 
democrației socialiste, să reali
zăm noi studii care să Învedere
ze rolul și perspectivele națiunii 
socialiste. Innoind stilul cercetă
rii și perfecțior.înd metodologia 
acesteia vom stărui asupra valo
rilor societății noastre, asupra 
ierarhizării lor, ca și asupra căi
lor și metodelor de promovare a 
echității socialiste ca un element 
definitoriu al mediului nostru 
social ambiant,, al stilului co
munist, de viață.

Vom acorda, în continuare, 
locul cuvenit activității de valo
rificare atentă a moștenirii ști
ințifice și culturale a poporului, 
a mișcărilor sale revoluționare, 
in care înflorirea spirituală a 
societății noastre contemporana 
iși află suportul și explicația 
istorică, urmindu-și direcția ei 
obligatorie : continuitate-pro-
gres. în acest cadru vom căuta 
să obținem o creștere valorică 
a cercetărilor din domeniul is
toriei patriei și a celei univer
sale, a lărgirii orizontului lor 
teoretic, după exemplul de pa
triotism, magistral oferit de pro
iectul de Program al partidului 
nostru, care pune în lumină ma
nifestarea legităților inexorabil» 
ale istoriei în acțiunile și fap
tele maselor și ale personalită
ților din trecutul patriei noas
tre. Sarcinile care revin știin
țelor sociale, în amplul proces 
de creație istorică, în care par
tidul angajează întregul nostru 
potențial, învederează necesita
tea ca cercetarea din acest do
meniu să se organizeze într-un 
spirit nou, responsabil, creator. 
In primul rînd se impun înlă
turarea dispersării forțelor, 
unirea întregului potențial pen
tru promovarea cercetărilor 
complexe, pluri și interdiscipli-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ROMULUS CRISTESCU

Institutul central de matema
tică, înființat în anul 1973, a 
orientat cercetările în domeniul 
matematicii spre probleme lega
te de dezvoltarea actuală și de 
perspectivă a economiei națio
nale, a științei.

Consiliul științific șl biroul 
său, care cuprind matematicieni 
din cercetare și învățămînt, pre
cum și reprezentanți ai altor 
sectoare de cercetare sau ai 
producției au desfășurat o ac
țiune de consultare a unui mare 
număr de specialiști pentru "ela
borarea Programului național 
de cercetare în domeniul ma
tematicii. . Acest program cu
prinde atît direcțiile de cerce
tare , fundamentală care sînt 
chemate să furnizeze baza teo
retică pentru ansamblul preocu
părilor în domeniul matemati
cii și aplicațiilor ei, cît și di
recțiile de cercetare care con
tribuie la dezvoltarea altor ști
ințe, precum și la rezolvarea 
unor probleme ale activității 
tehnice, economice șl sociale.
’ Formularea temelor din a- 
ceastă ultimă categorie s-a fă
cut după ce au avut loc discu
ții ale matematicienilor! cu re
prezentanții unor ministere sau 
ai unor institute centrale, stabi- 
lindu-se teme în care se poate 
acorda asistență matematică sau 
în care se pot întreprinde ac
țiuni comune. Experiența de 
pină acum arată-că această ac
tivitate poate deveni mai efica
ce dacă vom găsi forme mal 
corespunzătoare pentru orga
nizarea unor astfel de legături. 

nare, care pot duce la rezultate 
mai eficiente. Sîntem corîștienți 
că amploarea indicațiilor pro
gramatice cuprinse în documen
tele partidului nostru implică 
din partea cercetătorilor o pre
gătire ideologică superioară, o 
experiență practică bogată, ca
pacitatea de a privi sintetic și 
a generaliza multitudinea de 
fapte și fenomene care consti
tuie realitatea economică și so
cială contemporană. '

în condițiile actuale, este bine 
știut, nu toate lucrările apărute 
in domeniul cercetării științifice 
se constituie drept contribuții la' 
cunoașterea științifică. între 
studiile elaborate se înregistrea
ză, din păcate, alături de valori 
științifice autentice și pseudo- 
valori. Sîntem conștienți că în
săși organizarea cercetării tre
buie amendată cu curaj în spi
ritul contemporaneității. Pentru 
a situa în mod ferm creația 
științifică în sfera contribuțiilor 
reale, sîntem hotărîți să instau
răm, cu toate forțele și cu toate 
mijloacele de care dispunem, o 
atmosferă în care să triumfe 
exigența, spiritul de răspundere, 
maturitatea științifică ți ideolo
gică a cercetărilor și cadrelor 
didactice angajate.

Nu pot încheia fără să ne ex
primăm toată recunoștința pen
tru faptul că în orientarea acti
vității desfășurate în Academia 
de științe sociale și politice am 
beneficiat de îndrumările direc
te ale tovarășului Nicola» 
Ceaușescu, președintele de o- 
noare al academiei noastre, de 
lucrările domniei sale care 
ne-au ajutat să axăm cercetă
rile pe probleme majore, inspi
rate din preocupările actuale ale 
partidului și statului, să legăm 
activitatea noastră de cerințele 
practicii sociale, de găsirea unor 
mai bune căi și mijloace de a 
ne pregăti și îndruma forțele de 
care dispunem în lnvățămînt și 
cercetare pentru a sprijini și 
mai operativ activitatea ideo
logică și politico-educativă a 
partidului, ridicarea nivelului ei 
științific.

în acest scop, be propunem să 
organizăm participarea mate
maticienilor din institutul nos
tru la acțiunile de perfecționa
re a cadrelor care utilizează 
metode matematice în întreprin
deri, centre de calcul sau uni
tăți de cercetare departamen
tale.

Biroul de consultații și asis
tență matematică a fost solici
tat pînă in prezent de Centrul 
de calcul al fdinisterului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, 
de ; Institutul central, de biolo
gie; Institutul de . geografie, .irj.-, 
stilutele de cercetări și proiec
tări pentru mașinj-unelte, .pen
tru sectoarele calde, pentru ■ e- 
chipamente termoenergetice , și 
altele. . Formarea Institutului 
central de matematică a creat 
condiții favorabile pentru . in
tegrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția. In unită
țile de cercetare ale I.C.E.M.A.T. 
sînt organizate colective de lu
cru care grupează at.it cercetă
tori, cît și cadre didactice uni
versitare sau alț.i specialiști.

Prin eforturile unităților com
ponente ale I.C.E.M.A.T., .con
comitent cu dezvoltarea cerce
tărilor fundamentale, au crescut 
preocupările pentru efectuarea 
unor cercetări aplicative pe 
bază de contracte. Cităm în a- 
cest sens activitatea Centrului 
de statistică matematică privind 
implementarea metodelor sta
tistice de control al calității, 
metodelor matematice In dome
niul siguranței în funcționare, 
unele probleme de optimizare. 

Activitatea desfășurată de Cen
trul de statistică matematică pe 
baza contractelor încheiate cu 
diverse unități industriale, pri
vind metodele matematice de 
control statistic al calității pro
duselor au adus o contribuție 
la perfecționarea controlului de 
calitate.

Experiența ne-a arătat că par
ticiparea matematicienilor la 
realizarea unor activități de 
cercetare din cadrul altor insti
tute centrale constituie un mij
loc de mărire a randamentului 
în cercetare atît pentru noi, ma
tematicienii, cit și pentru cei cu 
care colaborăm. Trebuie însă să 
recunoaștem că sînt necesare e- 
forturi sporite în direcția dez
voltării cercetărilor aplicative 
pe bază de contracte. Legături
le cu ministerele economice sînt 
menițe să stimuleze dezvoltarea 
unor astfel de cercetări, să mo
bilizeze în mai mare măsură ac
tivitatea matematicienilor spr» 
problemele care interesează e- 
fectiv diferitele sectoare de ac
tivitate economică și socială.

Trebuie să spunem însă că 
unii reprezentanți ai ministere
lor în consiliul nostru științific 
nu au dat dovadă de suficient 
interes și inițiativă în eviden
țierea sectoarelor în care sa 
poate utiliza potențialul de cer

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
RADU VOINEA

După ce a arătat că astăzi 
știința constituie un factor im
portant al progresului societății 
noastre socialiste, politica parti
dului fiind ea însăși un exem
plu de activitate științifică crea
toare, vorbitorul s-a referit la 
cercetarea științifică din cadrul 
Institutului politehnic București.

Aș dori să menționez, sprijinul 
deosebit pe care l-a primit 
institutul nostru din partea con
ducerii de partid, din partea to
varășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu personal, 
care, in repetate rînduri, cu 
prilejul vizitelor făcute, ne-a 
dat prețioase indicații privind 
integrarea procesului de învăță
mînt cu cercetarea și produc
ția. în prezent, institutul nostru 
are contracte de cercetare știin
țifică cu circa 150 unități eco
nomice ; valoarea acestor con
tracte în anul 1974 este de 
48 000 000 lei. Desigur, în acti
vitatea de cercetare științifică 
din institutul nostru s-au ma
nifestat și unele deficiențe. Ast
fel, o parte din cadrele didacti
ce au avut o activitate științifi
că redusă, complăcîndu-se în 
abordarea unor teme de cerceta
re științifică mărunte, cu efici
ență economică redusă. A lipsit 
în mare măsură colaborarea între 
catedre, nefiind folosită întot
deauna posibilitatea pe care o 
are institutul nostru de a aborda 
cercetări multidisciplinare și 
interdisciplinare, a căror im
portanță este bine cunoscută. 
Nu au fost antrenați în sufi
cientă măsură în cercetarea 
științifică studenții din anii 
superiori alături de cadrele 
didactice în lucrările efectuate 
pe bază de contract. Nu s-a 
ajuns încă la situația în eare 
studenții să învețe cercetind și 
producînd, în care cele trei ac
tivități — învățămîntul, cerceta
rea și producția — să formeze 
într-adevăr o unitate organică 
și nu trei activități paralele.

Analizînd aceste deficiențe în 
organizația de partid, în orga
nele de conducere colectivă ale 
institutului, au luat o serie de 
măsuri privind perfecționarea 
activității de cercetare științifi
că pe anul 1975 și pentru per
spectivă. Ca urmare a acestor 
măsuri. în prezent se desfășoară 
acțiunea de contractare de teme 
de cercetare pentru anul 1975. 
Potrivit indicațiilor date la 
Conferința cadrelor și activului 

cetare matematică șl de care di»-* 
punem. Considerăm că reprezen
tanții unităților I.C.E.M.A.T. din 
consiliul științific trebuie sa 
manifeste mai multă perseve
rență pentru a întări legăturile 
cu ministerele economice și că 
este necesară o colaborare mai 
strinsă pentru găsirea căilor de 
apropiere mai rapidă a mate
maticii de cerințele practice.

I.C.E.M.A.T. își propune «1 
organizeze, in anul 1975, o con
sfătuire pe țară asupra aplica
țiilor matematicii, care să pri- 
lejuiască un schimb de experi
ență între diferitele colectiv» 
din unități de cercetare, de în- 
vățămînt și producție.

Exprimîndu-ne totala adeziu
ne cu proiectul de Directive al 
Congresului al XI-lea al parti
dului, noi, matematicienii apar- 
ținînd tuturor unităților Insti
tutului central de matematică, 
susținem cu toată căldura pro
punerea ca tovarășul Nicola» 
Ceaușescu să fie reales la Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român în funcția da 
secretar general al partidului, 
pentru asigurare.a obținerii și 
în viitor de realizări tot mai 
mari în edificarea societății »o- 
cialiste multilateral dezvoltat» 
în țara noastră.

de partid din învățămîntul su« 
perior, din 12—13 septembri» 
a.c., planul de cercetare al fa
cultăților va face parte inte
grantă din planurile institutelor 
centrale de cercetare, începînd 
cu anul 1975, pe baza unui pro
gram unitar, fiecare catedră ur- 
mînd să aibă sarcini precise în 
realizarea acestui plan unitar 
de cercetare. S-au prevăzut pro
bleme de importanță deosebită 
pentru economia națională, ca 
de exemplu proiectarea și omo
logarea unui strung Carusel cu 
posibilități de strunjire exte
rioară la diametre între 16 șl 
20 m. O asemenea lucrare va 
antrena un număr mare de ca
dre didactice și studenți din 
institut. De asemenea, institu
tul nostru va fi antrenat, ince- 
pînd cu anul 1975, în cadrul 
'planului de stat de dezvoltare a 
subramurii de mașini-unelte, în 
cercetarea, proiectarea și exe
cutarea prototipurilor unor ast
fel de mașini. în conformitate 
cu convenția încheiată între 
M.I.C.M.U.E. și M.E.I,, în Insti
tutul politehnic București va 
lua ființă un centru de proiec
tare și de cercetare în domeniul 
mașinilor-unelte, care va avea 
și un atelier de prototipuri.' în 
următorii 2—3 ani este prevă
zută amplasarea pe platforma 
I.P.B. a unei întreprinderi de 
aparatură, utilaj și standuri d« 
încercări necesare activității d» 
cercetare științifică și. dezvol
tare tehnologică. In această în
treprindere își vor putea duc» 
activitatea un număr de 250 
cadre didactice și 3 000 de stu
dent!. Tehnicitatea deosebit d® 
ridicată și marea diversitate a 
produselor întreprinderii vor 
crea condiții optime pentru o 
integrare eficientă, existînd și 
posibilitatea unei colaborări 
multidisciplinare între cata- 
drele institutului. Toate acest» 
măsuri vor ridica, desigur, nive
lul cercetării științifice în insti
tutul nostru și, implicit, nivelul 
procesului de învățămînt.

Permiteți-mî să mă fac ecoul 
celor 16 000 de studenți și 1 400 
cadre didactice ale întregului 
colectiv și să-mi exprim aici 
adeziunea deplină cu propune
rea făcută ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, să fie reale» 
în funcția de secretar general 
al P.C.R, ,

IN PLINĂ CAMPANIE DE RECOLTARE A SFECLEI

Fabricile de zahăr lucrează 
la întreaga capacitate

La Indicația conducerii partidului, 
Ministerul Agriculturii, Industriei > 
Alimentare și Apelor a întocmit un 
program special privind cultivarea 
sfeclei de zahăr în 1974, astfel încît 
să se asigure cantitățile necesare 
fabricilor de zahăr. . Programul în
tocmit prevedea ca pe 60 000 ha 
sfecla să se cultive- în condiții de iri
gare, iar din această suprafață pe 
20 000 ha să se aplice tehnologii spe
ciale pentru a se obține recolte me
dii la hectar de două-trei ori mai 
mari față de cele realizate în mod 
obișnuit. Datorită aplicării în prac
tică a măsurilor stabilite, muncii 
harnice a cooperatorilor, multe uni
tăți agricole au obținut recolte su
perioare celor de anul trecut.. .

Acum ne aflăm în plină campanie 
de recoltare și prelucrare a sfeclei • 
de zahăr. Pentru a se asigura în mod 
ritmic materia primă necesară fa
bricilor au fost întocmite din vreme 
grafice de recoltare și livrare, gra
fice care au fost respectate de ma
joritatea unităților agricole. Ca ur
mare, pînă la 22 octombrie sfecla 
de zahăr a fost recoltată de pe ■ 
123 600 hectare, ceea ce reprezintă 60 
la sută din suprafața cultivată.

Pe lingă măsurile pFivind grăbirea 
lucrărilor de recoltare se acționează 
pentru transportul sfeclei de zahăr 
din cimp spre bazele de recepție^ și 
fabricile de zahăr. în această săp- 
tămînă, în ciuda ploilor care.au cu
prins aproape întreaga țară, bazele 
de recepție au primit, în medie, 
65 000—75 000 tone sfeclă de zahăr pe 
zi. Ca urmare, toate fabricile au asi
gurate in propriile depozite stocuri 
de materie primă pentru cel puțin 
5 zile de lucru, la care se adaugă, 
bineînțeles, cantitățile depozitate în 
bazele de recepție. O mențiune 
aparte se cuvine acțiunii, de redis
tribuire a materiei prime pe fabrici, 
in sensul dirijării acesteia din zonele 
cu excedent de sfpelă de zahăr 
Ialomița, Ilfov și Timiș — spre fa
bricile care, datorită ploilor abun
dente din ultimele săptămini, nu s-au 
putut aproviziona din producția ju

dețelor respective, cum este cazul 
celor din Tg. Mureș, Luduș și Ora
dea. De menționat că numai - pe 
această cale fabricilor de zahăr res
pective li se vor asigura, în această 
campanie, peste 350 000 tone sfeclă.

în toate fabricile există preocupare 
pentru prelucrarea la timp a sfe
clei de zahăr, în vederea creșterii 
randamentului la extracție. întrucit 
fabricile lucrează fără întrerupere 
pînă la încheierea campaniei de pre
lucrare, au fost luate măsuri pentru 
respectarea ritmului orar și pe 
schimburi stabilite în graficele de 
producție. Astfel, s-a trecut la o re
partizare echilibrată a personalului 
tehnic și de conducere pe toate cele 
trei schimburi, iar din Centrala pro
ducției și industrializării sfeclei de 
zahăr a plecat in fiecare fabrică cite 
un specialist pentru a întări asis
tența tehnică in această perioadă de 
vîrf. Ca urmare a intrării in func
țiune a noii fabrici de zahăr din 
Roman, a modernizării celei de la 
Sascut, cît și eforturilor depuse în 
toate celelalte fabrici în vederea fo
losirii cu maximum de randament a 
utilajelor — acțiune. în care se evi
dențiază în mod deosebit colectivele 
de salariați de la Bucecea și Luduș 
— capacitatea de prelucrare a fabri
cilor de zahăr a crescut simțitor, /n 
fiecare zi se prelucrează Cu 3 000 tone 
mai multă sfeclă față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

în vederea prelungirii procesului 
de prelucrare, cantități mari de sfe
clă — circa 500 000 tone — se vor în- 
siloza și păstra în bune condiții pen
tru lunile decembrie și ianuarie. 
Există preocuparea ca întreaga can
titate de sfeclă să fie însilozată_ în 
depozite prevăzute cu instalații de 
ventilație forțată, fapt ce va duce 
la păstrarea calității tehnologice a 
acesteia și reducerea de patru ori a 
pierderilor pe timpul păstrării, com
parativ cu cele înregistrate în con
diții de depozitare obișnuită.

IosH POP

în urmă cu cincizeci de ani, cu 
prilejul primului Congres Mondial al 
Caselor de Economii, s-a adoptat ho- 
tărîrea ca ziua de 31 octombrie a 
fiecărui an să devină „Ziua mondia
lă a economiei", simbol al gospodă
ririi raționale, al cumpătării și al 
prudenței. O frumoasă și în același 
timp semnificativă tradiție româ
nească a extins „Ziua economiei" pe 
intervalul unei săptămini întregi, 
premergătoare lui .31 octombrie.

Anul acesta, „Săptămîna econo
miei" se desfășoară in atmosfera săr
bătorească, de entuziasm și de înal
tă responsabilitate patriotică, cetățe
nească, cu care poporul nostru în- 
tîmpină Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

Studierea aprofundată a proiectului 
de Program al partidului și a proiec
tului Directivelor celui de-al XI-lea 
Congres reliefează în mod pregnant 
grija permanentă a partidului și sta
tului pentru om, pentru bunăstarea 
și prosperitatea fiecărui membru 
al societății și, implicit, ale întregii 
societăți. După cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din iulie al acestui an : ....pe
măsura înfăptuirii programului de 
dezvoltare a economiei naționale, se 
înfăptuiește neabătut politica parti
dului de a asigura oamenilor muncii, 
întregului popor condiții de muncă 
tot mai bune, o viață tot mai îmbel
șugată. Aceasta constituie însăși e- 
sența politicii partidului, țelul suprem 
al societății pe care noi o edificăm, 
scopul întregii noastre activități".

Roadele aplicării consecvente a a- 
cestei politici s-au făcut simțite an 
de an în viața fiecărui cetățean al 
țării. în 1975, veniturile reale . ale 
populației vor fi cu 23—24 Ia sută mai 
mari decît în 1970, față de circa 20 
la sută cit s-a prevăzut în plan ; ca 
urmare a măsurilor luate, inclusiv a 
acțiunii de majorare generală a re
tribuțiilor, începută în august al a- 
nului în curs și care se va termina 
în anul viitor, retribuția medie va 
ajunge la finele anului 1975 la peste 
1 950 lei lunar.

Pe lingă măsurile luate pentru rl- 
dicatea sistematică a veniturilor di
recte ale oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate, statul nostru a alocat 
sume mereu sporite pentru fondul 
de consum social, îndeosebi pentru 
finanțarea acțiunilor social-culturale. 
în cei patru ani pe care i-am parcurs 
din cincinalul 1971—1975, alocațiile 
bugetare destinate acestor acțiuni re
prezintă circa 170 miliarde lei, pe o 
familie. revenind în 1974 in medie 
7 700 lei, față de 5 000 lei în 1970. La 
aceasta se adaugă efortul material și 
financiar pe care statul îl face pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
învățămîntului,. sănătății, artei și cul

turii, pentru construcția de locuințe și 
altele, de care in final beneficiază 
tot populația.

Aceste realizări deosebite . privind 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al poporului s-au impus 
atenției opiniei publice pe plan in
ternațional și au generat, adesea, 
pentru străini întrebarea : care au 
fost și sint resorturile economice, 
căile și mijloacele folosite de parti
dul și statul român pentru a obțină 
asemenea rezultate ? „Secretul" nos
tru constă în munca harnică, perma
nentă, a fiecărui cetățean, a între
gului popor, în justfețea politicii 
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Cu prilejul „Sâptâmînii economie?' 25-31 octombrie

MUNCA Șl ECONOMIA-
factori ai progresului general și individual
partidului nostru, clarviziunea cu 
care este condusă dezvoltarea noas
tră economică. Am alocat și alocăm 
în continuare o parte însemnată din 
venitul național pentru fondul de 
dezvoltare economică și socială, iar 
acesta și-a exercitat și își exercită 
rolul de factor multiplicator al veni
tului național și, implicit, al fondu
lui de consum, fiind semnificativ 
faptul că în 1974 venitul național va 
fi cu circa 58 la sută mai mare decît 
în 1970. Alocarea unei părți impor
tante pentru fondul național de dez
voltare nu . înseamnă, în cea mai 
simplă expresie, decît o aplicare la 
scara întregii națiuni a ideii înțelep
te de economisire.

Generalizarea conceptului de eco
nomisire, de la nivel individual pină 
la cel al economiei naționale, o pu
tem găsi la mulți gînditori progre
siști, la reprezentanți de frunte ai 
culturii românești, cum au fost Emi- 
nescu, Sadoveanu și alții. Poate cel 
mai pregnant apare această idee Ia 
Ion Ghica. unul din promotorii în
ființării primei Case de economii 
din Principatele Unite, care susținea 
cu deplin temei că economia este un 
izvor de prosperitate, de libertate și 
de independentă și că acest adevăr 

este valabil atît pentru indivizi,. cît 
și pentru colectivități, pentru po
poare și pentru state.

încetățenirea conceptului de econo
misire in viața de toate zilele a popu
lației de la orașe și sate o atestă 
cifrele sintetice care caracterizează, 
evoluția acțiunii de economisire. A- 
vem astăzi circa 10 milioane librete 
active de economii, un libret reve
nind la aproximativ 2 locuitori, iar 
în municipiul București, la circa l lo
cuitor ; este un fapt pozitiv că un 
număr tot mai mare dintre deținăto
rii acestor librete depun cu regulari
tate o parte din veniturile lor, p»

Florea DUMITRESCU
ministrul finanțelor

măsura realizării acestora. Avem 800 
de mii de elevi care economisesc pe li
brete, în afară de alte sute de mii care 
economisesc pe toi cu timbre și 
cecuri de economii școlare.

Valoric, depunerile au crescut în 
ultimii patru ani intr-un ritm mediu 
anual de 16,3 la.sută; soldul gene
ral al depunerilor la finele anului 
1975 va fi dublu față de cel de la 
sfîrșitul anului 1970. Trebuie să avem 
în vedere că această creștere se rea
lizează în condițiile stabilității de an
samblu a prețurilor, întăririi monedei 
naționale, pe fundalul unei dezvol
tări proporționale, potrivit planului, 
a întregii economii.

Creșterea soldului general al depu
nerilor, sporirea numărului de libre
te, pătrunderea tot mai adîncă Ia 
sate a ideii de economisire organi
zată, prin intermediul unei instituții 
specializate, constituie tot atîtea do
vezi ale posibilităților mereu sporite 
de economisire ca urmare a majoră- 

rîi sistematice1 a veniturilor popu
lației. Totodată, acestea atestă utili
tatea economisirii pentru obținerea, 
pe ateastă cale, a unor bunuri de va
loare ridicată pe care statul le pune 
la dispoziția populației în volume fi
zice din ce în ce mai mari ; printre 
acestea, pe primele locuri se situea
ză construcțiile de locuințe, autotu
rismele și altele.

Desigur că dezvoltarea acțiunii de 
economisire, creșterea depunerilor la 
C.E.C. se datoresc și avantajelor de 
care beneficiază populația : siguranța 
depunerilor, garantarea secretului, 
acordarea de dobînzi și ciștiguri, asi

gurarea dreptului de testare și moș
tenire etc. Nu se poate nega că 
realizările obținute se datoresc și 
activității Casei de Economii și Con- 
semnațiuni, instituție cu veche tradi
ție și prestigiu.

în ultimii ani, prestigiul acestei in
stituții a crescut , și mai mult, ca ur
mare a atribuirii sarcinii de credi
tare a populației pentru construcția 
de locuințe proprietate personală. 
Păstrînd disponibilitățile bănești ale 
cetățenilor țării și redistribuindu-le 
sub formă de credite avantajoase, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
și-a accentuat roiul de bancă a popu
lației. Pentru a ne da seama de an
vergura operațiunilor în acest sector 
de activitate, se poate arăta că nu
mai în anul curent C.E.C. va acorda 
credite pentru construirea sau cum
părarea de locuințe proprietate per
sonală în sumă de circa 5 miliarde 
lei, numărul conturilor de credite 
tinzînd spre cifra de 500 de mii.

îndreptîndu-ne privirea spre viitor, 
putem afirma cu optimism pe deplin 
justificat că acțiunea de economisire 
se va dezvolta și mai mult. Stau 
chezășie perspectivele luminoase pe 
car» le deschid» poporului român 

proiectul de Directive al celui de-»l 
XI-lea. Congres al partidului. Potri
vit prevederilor proiectului de Direc
tive, venitul național va crește in 
cincinalul 1976—1980 într-un ritm 
mediu anual de 9—10 la sută, cea 
mai mare parte a venitului național 
— între 66 și 67 la sută — urmînd 
a fi alocată fondului de con
sum, iar 33 pînă la 34 la sută 
fondului național de dezvoltare e- 
conomioă și socială. Pe această bază, 
veniturile totale reale ale popu
lației vor crește pină în 1980 cu 
35—37 la sută față de 1975. Pentru a 
satisface nevoile mereu sporite al» 
populației, se prevede ca în 1980 V(P 
lumul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul să fie cu 40—45 la sută 
niai mare decît în 1975, imbunătățin- 
du-se in continuare structura fondu
lui de marfă. Totodată se va acce
lera ritmul construcției de locuințe ; 
în cincinalul următor se vor construi 
815 mii apartamente fizice din fon
durile statului și ale populației cu 
sprijinul statului în credite și execu
ție și se vor asigura materialele pen
tru construirea de locuințe la sate.

Creșterea veniturilor populației, 
sporirea volumului și diversificarea 
structurii mărfurilor și serviciilor, 
stabilitatea prețurilor, întărirea con
tinuă a leului creează condiții opti
me pentru dezvoltarea în continuar» 
a acțiunii de economisire, precum »i 
a creditării populației. Desigur eă 
dezvoltarea acțiunii de economisire 
presupune nu numai condiții obiecti
ve, ci și stimularea factorului subiec
tiv, înrădăcinarea tot mai adîncă a 
conceptului de economie în conștiin
ța tuturor cetățenilor, îndeosebi a 
tinerelului. Pentru aceasta se impune 
accentuarea acțiunii de educare în 
familie, în școală. în organizațiile de 
tineret. Pentru a putea satisface in 
cele mai bune condiții cerințele 
populației sint, totodată, necesara 
perfecționarea in continuare a for
melor și instrumentelor de economi
sire, îmbunătățirea pe multiple pla
nuri a activității de servire a popu
lației de către Casa de Economii și 
Consemnațiuni și . de unitățile sale.

Există numeroase aspecte ce carac
terizează dezvoltarea economică șl 
socială a unei țări. Printre acestea s« 
înscriu șl nivelul economiilor popu
lației, gradul în care ideea de eco
nomisire a pătruns în viața de toate 
zilele. Rezultatele înregistrate pînă 
în prezent în această privință, pre
cum și perspectivele care sint deschi
se pentru, viitor demonstrează, o dată 
mai mult, că România socialistă, în
treaga noastră națiune, condusă, cu 
înțelepciune de Partidul Comunist 
Român, este angajată plenar p« 
drumul civilizației și progresului.

care.au
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Primire b C.C. ai P.C.R.
Joi după-amiază. tovarășul Ilie 

Verdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști ai Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
condusă de Hubert Egemann, șeful 
Secției Transporturi și Telecomuni
cații a C.C. al P.S.U.G.. care, la invi
tația C.C. al P.C.R.,-face o vizită în 
schimb de experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, a parti
cipat tovarășul Mihai Marinescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale.

A fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București.

In timpul șederii in România, de
legația a avut convorbiri la Consi
liul Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, 
la Comitetele județene Mehedinți, 
Prahova și Brașov ale P.C.R., Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, Institutul de ștudii și cerce
tări transporturi, a vizitat întreprin
deri din domeniul transporturilor 
feroviar și auto din București, Dro- 
beta-Turnu Severin, Brașov și Plo
iești, precum și obiective social-cul- 
turale din Capitală și județele vizi
tate.

Constituirea Asociației
de prietenie româno-columbiană

în Capitală a avut loc, joi dupăr 
amiază, adunarea de constituire a 
Asociației de prietenie româno- 
columbiană, adunare organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, sub egida 
Frontului Unității Socialiste.

Au participat Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale Bși organiza
ții obștești, ai vieții noastre științi
fice, culturale și artistice.

Au fost prezenți Fernando Urda- 
neta Laverde, ambasadorul Republi
cii Columbiă la București, membri 
ai ambasadei, precum și scriitorul 
col ^mbian German Arciniegas, aflat 
In vizită în țara noastră.

Luînd cuvîntul, Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S., a evidențiat 
dezvoltarea deosebită pe care o cu
nosc colaborarea și cooperarea 
româno-columbiană, adîncirea și am
plificarea relațiilor bilaterale, in in
teresul ambelor popoare, al apro
pierii și înțelegerii reciproce, al pă
cii și colaborării. Inscriindu-se în 
mod firesc în cursul ascendent al 
acestor bune raporturi — a arătat 
vorbitorul — dialogul româno- 
columbian, la nivel înalt, inaugu
rat prin vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în această tară, continuat 
prin convorbirile purtate la Bucu
rești cu președintele dr. Alfonso 
Lopez Michelsen, care a fost oaspe
tele țării noastre în vara acestui an, 
importantele documente semnate' cu 
acest prilej au pus in evidență, încă

o dată, multitudinea punctelor de 
vedere comune in probleme esențiale 
ale lumii contemporane, dorința fer
mă a celor două țări de a-și înte
meia șl dezvolta relațiile conform 
năzuințelor majore ale celor două 
națiuni, în spiritul păcii, progresu
lui și cooperării.

A fost constituit, apoi, comitetul 
de conducere al Asociației de priete
nie româno-columbiană, al cărui pre
ședinte este Gheorghe Cazan, minis
trul industriei ușoare. Ca vicepre
ședinți au fost desemnați Grigore 
Comartin, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" pentru pregă
tirea cadrelor de conducere a activi
tății de partid, social-politice, econo
mice și administrației de stat, Mi
hail Hașeganu, vicepreședinte al 
Băncii române de comerț exterior. 
Vida Geza, deputat în Marea Adu
nare Națională, vicepreședinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Mulțumind pentru desemnarea sa 
ca președinte al Asociației de prie
tenie româno-columbiană, Gheorghe 
Cazan și-a exprimat satisfacția de a 
putea servi, prin intermediul asocia
ției nou create, cauza nobilă a prie
teniei și cooperării dintre popoarele 
român și columbian.

In continuare, Fernando Urdaneta 
Laverde, ambasadorul Republicii Co
lumbia la București, și-a exprimat 
convingerea că Asociația de prietenie 
româno-columbiană va activa intens 
și eficient pentru apropierea spiri
tuală dintre România și Columbia, 
pentrju prietenia și colaborarea din
tre cele două popoare.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 26, 27 și 28 

octombrie. In țară : Vreme relativ rece 
la început, apoi în curs de încălzire 
ușoară. Vor cădea ploi locale în Crișa- 
na, Maramureș, Transilvania și . nordul

Moldovei. în rest, ploile vor fi izolate. 
Vînt slab pină la potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 1 și plus 9 gra
de, pe alocuri mai coborîte, iar maxi
mele. între 1Q și 20 de grade, izolat mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului. Pe 
alocuri se va produce ceață. In zona de 
deal din nordul tării și în regiunea de 
munte se vor semnala și lanoviță și 
ninsoare. în București : Vreme relativ 
rece la început, aooi se va încălzi ușor. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la potrivit.

f... ,—■■■.....  , I I —M
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Joi după-ămiază a sosit la Bucu
rești o delegație de activiști ai U.C.I., 
condusă de Racean Ivița, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central, al Uniunii Comuniștilor din 
Croația, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Potîngă, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Aii fost prezenți membri ai amba
sadei R.S.F. Iugoslavia la București.

★
Zilele acestea ne-a vizitat țara, în 

fruntea unei delegații, John van Nes 
Ziegler, primarul orașului Koln, pre
ședintele Consiliului de administra
ție al Societății de tîrguri. In timpul 
șederii in țara noastră, oaspetele a 
fost primit de Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei, Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
^Comerț și Industrie, Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, și a vizitat orașele 
Brașov și Cluj-Napoca.

■Ar
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste. România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui James Cal
laghan, pentru mesajul de felicitare 
adresat cu ocazia reînvestirii sale în 
funcția de secretar de stat al Marii 
Britanii, pentru afacerile externe și 
ale Commonwealthului.

★
Miercuri noaptea a sosit la Bucu

rești o delegație de tineret din Re
publica Populară Chineză condusă 
de tovarășa Kao Șu-lan, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, care face 
o vizită în țara noastră la invitația 
Uniunii Tineretului Comunist.

La sosirea în Capitală, delegația ti
neretului chinez a fost salutată de 
tovarășii Vasile Nicolcioiu, membru 
al Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., secretar al C.C. al U.T.C., 
Luca Cristina, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C. 
și consiliului U.A.S.C.R.

Au fost prezenți, de asemenea, to
varășul Lu Ti-sin, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Chineze la București, și 
alți membri ai Ambasadei R.P. Chi
neze.

Delegația de tineret din Republica 
Populară Chineză a avut, joi, o întîl- 
nire prietenească cu tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului.

★
■Joi la amiază a părăsit Capitala 

secretarul general al Ministerului

Afacerilor Externe suedez, Sverker 
Astrom, care, la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită 
în țara noastră.

In timpul vizitei, oaspetele a avut 
convorbiri cu Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, asu
pra unor probleme legate de dezvol
tarea relațiilor bilaterale, precum și 
asupra unor probleme internaționale 
de interes comun.

*
însărcinatul cu afaceri ad-interim 

al Republicii Federative a Braziliei 
la București, Frederico Carlos Car- 
nuamba, a oferit, joi seara, un cocteil 
cu prilejul plecării sale definitive 
din țara noastră.

A participat tovarășul Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

★

La 26 octombrie se sărbătorește 
Ziua națională a Iranului, cea de-a 
55-a aniversare a zilei de naștere a 
șahinșahului. în intîmpinarea acestei 
sărbători, Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, joi, o seară culturală.

Cu acest prilej, a conferențiat Vio
rel Bugeacu, profesor la Universita-

tea din București, și a fost prezentat 
un film documentar iranian.

La manifestare au participat An
drei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S.. 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au asistat, de asemenea. Aii Reza 
Bahrami, ambasadorul Iranului la 
București, și membri ai ambasadei.

•Ar
în cadrul manifestărilor organizate 

în tara noastră cu prilejul Zilei Na
țiunilor Unite și Zilei Mondiale a 
Informării asupra Dezvoltării, joi 
seara a avut loc în Capitală un con
cert festiv.

Au fost prezenți Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de in
formare al O.N.U. la București, Bha- 
girathan R. Devarajan, reprezentan
tul Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în România.,

★
în Capitală au început joi lucră

rile celui de-al III-lea Congres na
țional de dermatologie, manifestare 
științifică organizată sub egida Uniu
nii Societăților de Științe Medicale și 
Societății de dermatologie.

(Agerpres)

R. P. BULGARIA Recordurile
de la Bobov Doi

40 de ani de la răscoala țăranilor români și maghiari

de pe Valea Ghimeșului

ADUNARE POPULARĂ

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Constantin Băbălău a fost eliberat 
din funcția de ministru al energiei 
electrice. Prin același decret, în func
ția de ministru al energiei electrice 
a fost numit tovarășul Nicolae Mă
nescu.

GHIMEȘ-FAGET (Corespondentul 
„Scinteii", Gheorghe Baltă). — La 
Ghimeș-Făget a avut loc ieri (24 oc
tombrie) o mare adunare populară 
consacrată aniversării a 40 de ani 
de la răscoala țăranilor români și 
maghiari de pe Valea Ghimeșului, 
organizată de comitetele județene de 
partid Bacău și Harghita, la care au 
luat parte reprezentanți ai oamenilor 
muncii din județele Bacău, Harghita, 
Mureș și Neamț. Adunarea a fost 
deschisă de tovarășul Ludovic Fa- 
zekas, prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R. Despre 
semnificația acestui eveniment, des
pre lupta comună a țăranilor români 
și maghiari din localitățile Văii Ghi
meșului pentru libertate și dreptate, 
despre înfăptuirile dim anii socia
lismului pe aceste meleaguri a 
vorbit tovarășul Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Bacău. Evenimentul 
a mai fost evocat de Janos Tânkâ, 
participant la răscoala, Dumitru Su- 
ciu, membru de partid din ilegalitate, 
Petru Bucur, vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popu
lar al comunei Lunca de Jos, și pro
fesorul Augustin Rusu, de la școala 
generală din comuna Ghimeș-Făget.

Participanții la adunare au fost 
salutați de tovarășul Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

In acordurile imnului eroilor, a fost 
dezvelită apoi o placă comemorativă,

pe care scrie : „în amintirea răscoa
lei țăranilor români și maghiari din 
Valea Ghimeșului 1934—1974“.

într-o atmosferă de mare entu
ziasm, miile de țărani muncitori, toți 
cei prezenți la adunare au adoptat 
textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, în care se spune 
între altele : „însuflețiți de minuna
tele perspective ale dezvoltării impe
tuoase a societății românești, ma
gistral jalonate în proiectele Progra
mului și Directivelor celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, noi, 
oamenii muncii de pe aceste melea
guri, români și maghiari, în frunte 
cu comuniștii, spre cinstirea eveni
mentului ce il comemorăm astăzi, ne 
angajăm în ’ fața conducerii partidu
lui și statului nostru, a dumnea
voastră stimate tovarășe secretar 
general, să nu precupețim nici un 
efort pentru dezvoltarea comunelor 
poastre, să ne consacrăm priceperea 
și întreaga noastră putere de muncă 
nobilei cauze a construcției societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre comu
nism, măreț ideal ce înflăcărează cu
getul și simțirea întregii noastre na
țiuni".

Adunarea populară de la Ghimeș- 
Făget a fost urmată de un spectacol 
omagial, la care și-au dat concursul 
formații artistice profesioniste și de 
amatori din județele Bacău și Har
ghita.

Fără a fi la fel de 
renumită ca „Valea 
chimiei" — nume dat 
depresiunii Devnia 
pentru marile combi
nate chimice care se 
înalță aici — „Valea 
energeticii" este o de
numire mai recentă, 
ciștigată pe merit de 
cimpia dintre rîurile 
Struma și German, 
din sud-vestul Bulga
riei. O mină de lignit, 
cu o producție anuală 
de 1,5 milioane tone, 
avînd perspectiva de 
a se dezvolta pînă la 
4 milioane tone pe an, 
și o termocentrală de 
630 MW putere insta
lată, în curs de con
strucție, au pus, pen
tru prima oară, în a- 
ceastă regiune a țării, 
bazele unei producții 
energetice solicitate 
cu tot mal mare insis
tență, în ultimii ani, 
de un impetuos pro
gres industrial al 
județelor Kiustendil și 
Blagoevgrad, două 
dintre zonele Bulgariei 
mai puțin dezvoltate 
în trecut.

Amplasată în apro
pierea satului Bobov 
Doi, termocentrala cu 
același nume a început 
să lucreze in sistemul 
energetic național la 
sfîrșitul anului trecut, 
cînd primul dintre cele 
trei turboagregate ale 
ei a fost conectat la 
rețea. De atunci, para
lel cu producția de e- 
nergie electrică, lucră
rile pe șantier au con
tinuat în ritmuri din 
ce în ce mai înalte. 
Experiența acumula
tă, ca și necesitatea 
urgentării dării în ex
ploatare a celorlalte 
două turboagregate au 
făcut să se ducă în

toată țara vestea re
cordurilor dobindite 
de către constructorii 
de la Bobov Doi.

Primul dintre ele 
este inclus in înseși 
termenele de punere 
in funcțiune a celor 
două turboagregate. 
Niciodată pînă acum 
ia construcțiile de 
centrale termoelectri
ce bulgare nu au fost

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

predate în exploatare, 
în timp de un an, două 
turbine cu cele două 
cazane aferente lor. 
Și nici turbinele, nici 
cazanele nu sint de 
capacități frecvent în- 
tîlnite în energetica 
bulgară : 210 MW și, 
respectiv, 630 tone 
abur pe oră. Coșul de 
fum de 200 m al ter
mocentralei este cel 
mai înalt edificiu de 
acest gen din Bulga
ria, iar cele 3 turnuri 
de răcire construite 
aici, după dimensiuni
le lor — 90 m diame
tru la bază și 80 m 
înălțime — nu se mai 
intilnesc la alte ter
mocentrale din țară.

Autorii recordurilor 
de la Bobov Doi sint, 
în aceste zile, angajați 
la montajul celor două 
blocuri energetice du
pă grafice de lucrări 
îmbunătățite, în care 
termenele guverna
mentale de punere în 
funcțiune, după ex
presia Eroului Muncii

Socialiste Todor Bo
tev, „au fost aduse 
mai în față", și anume 
cu o lună și jumătate.

Din luna aprilie, 
cînd aici s-a declanșat, 
„marea ofensivă" pen
tru îndeplinirea anga
jamentelor luate, con
structorii marelui o- 
biectiv energetic au 
trecut, în punctele 
fierbinți ale șantieru
lui, la lucru în 3 
schimburi. De atunci, 
timpul la Bobov Doi 
are alte unități de mă
sură. In aceste condi
ții, probele cu apă la 
cazanul nr. 2 au înce
put cu 22 de zile înain
te de termen, iar tur
bina nr. 2 a fost mon
tată cu 45 zile mai de
vreme. în termene șl 
mai scurte se vor rea
liza lucrările la blocul 
energetic nr. 3.

Transformind zilele 
cîștigate in producție 
realizată, tinărul spe
cialist Asen Simeonov, 
care m-a însoțit in 
timpul vizitei pe șan
tier, mi-a pus la dis
poziție date elocvente 
pentru ceea ce înseam
nă în expresie mate
matică „recordurile 
Bobov Dol“-ului : 1,6
milioane kWh energie 
electrică livrată de 
noua capacitate ener
getică sistemului na
țional, 200 000 leva — 
valoarea producției 
realizate peste plan, și 
366 000 leva — econo
mii la consumul de 
combustibil.

...Și acestea nu sint 
decit o parte din suc
cesele pe care le înre
gistrează constructorii 
bulgari din „Valea e- 
nergeticii".

C. AMAR1ȚE1

R.P. UNGARĂ In vizită la 
„combinatul sănătății"
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
® Au fost desemnați finaliștii !a cinci dintre categorii • Vom vedea o finală Gabriel Po- 

metcu — Gheorghe Ciochină ! ® Azi, gala va începe la ora 18,30
La categoria semimuscă vom vedea 

deci o finală inedită, intre gălățeanul 
Petre ■ Ganea, care a fost campion 
național în 1968, și Al. Turei (Voința 
Cluj-Napoca). Ambii și-au învins la 
puncte adversarii (I. Coman și, res
pectiv, Cosma Remus), dar trebuie 
spus că Turei continuă să lovească 
adesea incorect, cu mănușa deschi
să. abatere de la reguli nesancționată 
de arbitrul Petrișor Dumitru. La ca
tegoria cocoș, principalul candidat la 
titlu, gălățeanul Mircea Tone, fost 
campion în 1972, l-a întrecut prin a- 
bandon dictat de arbitru pe tînărul 
dinamovist D. Dorobanțu. în pofida 
protestului cîtorva spectatori mai ha
ini la inimă, arbitrul Constantin Chi- 
riac a procedat din nou Corect, oprind 
o luptă ce devenise disproporționată 
șl evident periculoasă pentru tînărul 
adversar al lui Tone. Aici e cazul să 
atragem atenția că toți arbitrii sînt 
obligați să aplice întocmai regulile 
boxului, fiindcă ele nu sînt pur și 
simplu niște norme care reglemen
tează Întrecerea pe ring, ci au, tot
odată, menirea să asigure protecția 
fizică deplină a combatanților. Din 
păcate, unii, în necunoștință de cau
ză — dar și datorită faptului că mai 
există arbitri indulgenți sau insufi
cient pregătiți, qare nu sancționează 
loviturile incorecte (cu mănușa des
chisă, sau după breck. de exemplu) 
— protestează la deciziile ferm regu
lamentare, fapt nesportiv și dăună

tor dezvoltării boxului nostru. In fi
nala categoriei cocoș, adversar al lui 
Mircea Tone va fi Kiss Vasile 
(A.S.A. Cluj-Napoca). La catego
ria semiușoară, in absența lui 
Simion Cuțov, titlul și-I vor dispu
ta dinamoviștii I. Vladimir și C. Ste- 
fanovici, ambii învingători la punc
te asupra muscelenilor Gh. Vlad și 
C. Dia. Nici la categoria mijlocie nu 
vom vedea în finală pe cel mai pu
ternic boxer, Al. Năstac (Steaua), 
multiplu campion național și ’recent 
vicecampion al lumii. In absența lui 
Năstac, căruia i s-a acordat o bine
meritată perioadă de odihnă, vom 
vedea o finală între I. Gydrfi (Dina
mo) și M. Banu (Farul).

Categoria pană ne va oferi o fina
lă excelentă între Gabriel Pometcu

(Rapid) — ieri învingător într-o 
strălucită manieră tehnică în fața 
lui I. Anghelescu (Reșița) — și Gh. 
Ciochină (Steaua), stilist prin exce
lență, spre deosebire de ceilalți mari 
pugiliști de origine brăileană, ieri 
învingător la limită în fata Iui M. 
Ploicșteanu (Progresul), după o par
tidă de bună calitate.

Azi, de la ora 18,30, la Palatul spor
turilor și culturii, are loc gala semi
finală pentru celelalte cinci catego
rii, avind drept „cap de afiș" parti
dele de la categoria semigrea : Cos- 
tică Dafinoiu (Brăila) — M. Con- 
stantinescu (Metalul București) și 
Mircea Simon (Dinamo) — Constan
tin Văran (Reșița) !

Valeriu MIRONESCU

VOLEI întrecerile pentru titlurile lumii
La Ciudad de Mexico (masculin) 

și Guadalajara (feminin) au conti
nuat întîlniriie din cadrul turneelor 
finale ale campionatelor mondiale de 
volei. în competiția masculină, echi
pa U.R.S.S. a învins cu scorul de 
3—1 (8—15, 15—6, 15—9, 15—10) se
lecționata României. Alte rezultate : 
Japonia—R. D. Germană 3—1 (15—12, 
15—9, 14—16, 15-12) ; Polonia—Ceho-

slovacia 3—2 (13—15, 14—16, 15-6, 
15—10, 15—5). în turneul feminin, 
selecționata R. D. Germane a dispus 
cu 3—0 (15—9, 15—2, 15—12) de re
prezentativa României. Japonia a în
vins cu 3—1 (15—4, 15-10, 14-16, 
15—5) Coreea de sud, iar U.R.S.S. a 
întrecut cu 3—0 (15—4, 15—5, 15—13) 
echipa Ungariei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
RALIURI AUTOMOBILISTICE

Duminică, va avea loc, pe un tra
seu in lungime de 600 km, competi
ția automobilistică „Raliul Olt". în
trecerea. este organizată de Filiala 
A.C.R. Olt, în colaborare cu între
prinderea de Osii și Boghiuri din 
Balș. Concurenții la acest raliu vor 
lua startul din Balș. la miezul nopții 
de sîmbătă spre duminică, și se vor 
întoarce în același loc, după aproxi
mativ 11 ore. în programul raliului 
figurează două probe de viteză în 
coastă și o probă de indemînare la 
Scornicești. Proba de indemînare se 
va desfășura duminică dimineața, 
între orele 8,30 și 10.

★

Sîmbătă 26 și duminică 27 octom
brie, se va desfășura pe teritoriile 
județelor Satu-Mare și Maramureș 
cea de-a treia ediție a „Raliului 
Eliberării". La concurs vor lua parte 
automobiliști din Cehoslovacia, Un
garia și din țara noastră.

FOTBAL
în partidă restantă (seria a treia 

a diviziei B), ieri a avut loc întîl- 
nirea dintre F.C. „Șoimii" Sibiu și 
F.C. „Bihorul" Oradea, încheiată cu 
rezultatul de 2—1 (1—1) în favoarea 
gazdelor. Cele trei goluri au fost 
marcate de Țurlea — min 14, Ră- 
duță — min. 59, pentru „Șoimii", și 
de Florescu — min. 28, pentru Biho
rul.

PATINAJ ARTISTIC : Dumini
că, concurs internațional la 

baza „23 August"
Duminică pe patinoarul artificial 

din parcul sportiv „23 August" va a- 
vea loc concursul demonstrativ inter
național de patinaj artistic. în cadrul 
acestui concurs, care va începe la 
ora 18,00, vor evolua sportivi de va
loare din U.R.S.S., R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Ungaria, Polonia și Ro
mânia. Biletele pentru concurs au 
fost puse în vînzare la casele pati
noarului „23 August".

BOX: 1OOOOO de spectatori
Cu o săptămînă înaintea meciului 

pentru titlul mondial de box la cate
goria grea dintre deținătorul centu
rii, George Foreman, și șalangerul 
său, Cassius Clay, se anunță că a- 
proape toate- cele 100 000 de locuri ale 
stadionului „20 Mai" (Kinshasa) vor 
fi ocupate. Pentru prima oară de la 
accidentarea sa, care a dus la amî- 
narea meciului, George Foreman a 
susținut cîteya reprize la mănuși în 
compania unuia din sparing-parte- 
neri, Henry Clark. La rîndul său. Clay 
a continuat să se pregătească, decla- 
rind că este în mare formă.

FOTBAL ÎN CUPELE
EUROPENE

PROGRAMUL 1

16*00 Fotbal : Ujpest Budapesta — 
Leeds United (Cupa campio
nilor europeni). înregistrare 
de la Budapesta.

17.30 Emisiune în limba germană.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri : Plk și Tlk.
19.30 Telejurnal q O lună înaintea 

Istoricului Congres.
20.10 Emisiune festivă consacrată 

celei de-a XXX-a aniversări 
a Zilei armatei Republicii 
Socialiste România.

20,55 Film artistic : „Un titlu pe 
pagina întîi". Producție a 
studiourilor cinematografice 
americane. Premieră pe țară, 
în distribuție : William Shat- 
ner, Howard Da Silva, Jessi
ca Walter, Lony Chapman. 
Regla : Paul Almond.

21,45 ...Kalispera, Nana Mouskourlî 
Invitați : formația Swingle 
Singers. Acompaniază cvar
tetul Atenienii.

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL S

17.30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17,40 Mari ansambluri. Orchestra 

populară „Meseșul" a Consi
liului județean sindical din 
Sălaj.

18,00 Univers științific.
18.30 Duete din baletele lui Ceai- 

kovski in interpretarea soliș
tilor Teatrului de operă și 
balet Kirov" din Leningrad. 
Dansează : Irina Kolpakkova, 
Elena Evteeva, Svetlana Efre
mova,, Șerghei Vikulov.

19.00 TIB ’74.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. /

Seara televiziunii din Liublia- 
na (R.S.F. Iugoslavia).

20,10 Liubliana. Reportaj
20,25 Moment folcloric din Slove

nia.
20.35 ,,Ai grijă de copil" — film 

artistic de scurt, metraj pen
tru tineret. Regia : Jose 
Bevc.

21,05 Zburînd... Documentar de
dicat uneia dintre cele mai 
spectaculoase discipline spor
tive : săriturile cu schiurile.

21.20 Program de divertisment sus
ținut de artiști din Slovenia.

21.35 ,.între două focuri". Produc
ție a studiourilor din Liublia
na. Regia : France Stiglic. 
Cu : Lojze Rozman,. Rare Vă
ile. Mirko Bogatoj.

22.30 închiderea programului.

c inema
© Alexandru Macedon î SCALA 
— 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30,
FESTIVAL — 9; 12; 15; 17.45; 20,30.
• Nona : LUMINA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30.
o Misterul vasului „Mary Deare" t 
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30; 20, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10.45; 13,15;
16; 18,30; 20.45, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 16; 18,15; 20.30.
© O madonă în plus : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 16: 18: 20,15.
o Tunelul : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
© Vizuina vulpii : CAPITOL —
9,15: 11,30; 13,45; 16: 18.15; 20,30.
o Extravagantul domn Deeds : 
VICTORIA — 9,30; 12; 15: 17,45; 
20,30, VOLGA — 9,30; 12,30: 15;
17,30; 20. MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; Î8; 20,15.

• Tatăl risipitor : LIRA — 15,30;
18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,15.
• Ruy Bias : FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
• Ordinul Ana : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15.
O Sufletul negrului Charley : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Planeta sălbatică : FERENTARI
— 16; 18; 20.
q Atac împotriva lui Rommel : 
GRIVIȚA — 9; 11,15: 13,30; 16;
18.15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 13: 20,15.
© Porțile albastre ale orașului î 
CRINGAȘI — 16: 18,15.
© Ptogram pentru copil : DOINA
— 9,45; 16.
© Piele de măgar s DOINA — 11; 
13,15; 17,30; 20, ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
G Bandiții din Orgosolo — 14,30, 
Servitorul — 16.30: 20,45, Cezar îșl 
face barcă — 18,45 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Prietena mea Sybllle : ARTA
— 15,30; 17,45; 20.
e Goana după aur : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20.30, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15, 
COTROCENI — 14; 16; 18; 20.
• Vandana : UNIREA — 16: 19, 
PACEA — 13; 16; 19, BUZEȘTI — 
9; 12.30; 16; 19,30.
• Ultima luptă î POPULAR — 
15,30: 18: 20.15.
• Mihai Viteazul : MUNCA — 
15,30; 19.
© Scurtă vacanță î AURORA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
@ Floarea de piatră : VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Fără un adio s BUCEGI — 16; 
18; 20.
© „Stejar" — extremă urgență : 
PROGRESUL — 16; 18; 20, ÎNFRĂ

ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 16;
18; 20.
• Rîul roșu : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,15.
• în cer și pe pămînt : RAHOVA 
— 16; 18; 20.
© Tunurile din Navarone : COS
MOS — 15,30; 19.
• Trei inocenți : VITAN — 15,30; 
18; 20.
© Poliția sub acuzare : FLACARA 
— 15,30; 17,45; 20.

teatre
SSSCSZQ32SSSGEE33GQSDSESBESBSS&ESSSS&ESEQ1

• Teatrul National București (sala 
mică) : Travesti — 19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mihai Brediceanu 
— 20.
■ Opera Română : Seară vieneză
— 19.
a Teatrul de operetă ! Voevodul 
țiganilor — 19,30.
e Teatrul de comedie : Volpone — 
19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. ,Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19,30.
a Teatrul Mic : Matca (premieră)
— 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19.30.
e Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 16.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" : Mitică Pc'pescu — 
19.301
o Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : Bu-Ali — 17.
fi Studioul T.A.T.C. .,1. L. Cara- 
glale" : Sîmbătă la Veritas — 20. e 
o Circul de stat : Marele specta
col — 19,30.

In turul al doilea al „Cupei cam
pionilor europeni", un interesant meci 
a avut loc la Miinchen, unde s-au 
întilnit echipele Bayern Miinchen și 
F. C. Magdeburg. Peste 70 000 de spec
tatori au fost martorii unei partide 
dinamice, presărată cu multe faze pa
sionante. Spre surprinderea generală, 
la pauză scorul era de 2—0 in favoa
rea oaspeților, care marcaseră prin 
Hoffman (min. 1) și Sparwașser (min. 
43). După pauză, echipa locală a im
pus jocului un ritm rapid, mareînd 
trei puncte prin Miiller (minutele 51 
din penalti și 61) și Wunder (min. 
79). Dintre celelalte rezultate se re
marcă victoriile realizate in depla
sare de Ararat Erevan (2—1 cu Cork 
Celtic), Leeds United (2—1 cu Ujpest 
Dozsa la Budapesta), ca ș'i rezultatul 
de 0—0 obținut de C. F. Barcelona 
la Rotterdam în fața echipei Feje- 
noord.

In „Cupa cupelor", formația olan
deză P. S. V. Eindhoven a reușit sâ 
învingă la Varșovia, cu severul scor 
de 5—1 (4—0), formația locală Gwar- 
dia. Un frumos succes a repurtat în 
deplasare și echipa Dinamo Kiev, în
vingătoare la Frankfurt pe Main cu 
3—2 in jocul cu Eintracht. Au mar
cat Onisenko, Muntean și Bloșin, ce
le două puncte ale gazdelor fiind re
alizate de Nickel și Koerbel. Echipa 
Real Madrid s-a arătat în formă bu
nă, cîștigind jocul disputat „acasă" 
cu 3—0 în fața formației Austria din 
Viena.

Performera de miercuri în „Cupa 
U.E.F.A." a fost fără îndoială echipa 
F. C. Amsterdam. Fotbaliștii olan
dezi au învins cu 2—1 — la Milano — 
cunoscuta echipă Intcrnazionale prin 
punctele marcate de Jansen (2). Pen
tru gazde a înscris Boninsegna. Alte 
rezultate : F. C. Neapole—F. C. Por
to 1—0 (0—0) ; Ajșx Amsterdam- 
Antwerp 1—0 (0—0) ; F. C. Nantes— 
Banik Ostrava 1—0 (1—0).

Una dintre ramurile 
industriei care înregis
trează in Ungaria rit
murile cele mai rapide 
de creștere este cea 
farmaceutică : 15—16
la sută pe an. Compa
rată cu situația de a- 
cum 20 de ani, pro
ducția de medicamen
te a crescut de circa 
50 de ori. Dotată cu o 
bază tehnică și mate
rială modernă, ea rea
lizează in prezent o 
producție de peste 10 
miliarde forinti, din 
care circa trei sferturi 
este destinată expor
tului in 70 de state, 
intre care R.F. Germa
nia, Japonia, Elveția, 
țări cu o binecunoscu
tă tradiție in această 
direcție. Produsele ex
portate ale industriei 
farmaceutice asigură 
in prezent Ungariei o 
importantă sursă de 
devize. Potrivit date
lor statistice, farma
ceutica ungară parti
cipă cu aproape 6 la 
sută la exportul mon
dial de medicamente.

Creșterea și perfec
ționarea producției de 
medicamente a solici
tat, de-a lungul anilor, 
importante investiții. 
Pentru dezvoltarea și 
modernizarea fabrici
lor s-au importat în
deosebi utilaje de înal
tă tehnicitate, care pot 
fi folosite la fabricarea 
mai multor tipuri de 
medicamente. Am vi
zitat una dintre cele 
mai vechi și, în pre
zent, cea mai mare și 
modernă fabrică de 
medicamente din Un
garia. Situată în car
tierul Kbbânya, ea 
produce aproape o 
treime din produsele 
farmaceutice realizate 
în țară. întreprinderea, 
al cărei nume, „Rich
ter Gedeon", a deve

nit, demult, binecu
noscut peste hotare, 
este mai degrabă un 
combinat. Volumul
producției realizate 
aici este de 25 de ori 
mai mare decit în 1960, 
iar cel al exportului 
realizat de întreprin
dere — de 50 de ori 
mai mare decit cu un 
deceniu și jumătate in 
urmă.

Străbatem de la un 
capăt la altul fabrica

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA

și zăbovim mai mult 
in fața laboratoarelor. 
De fapt, acestea se a- 
seamănă cu niște Vi
trine uriașe, în care iși 
desfășoară activitatea 
cite 3—4 salariați îm- 
brăcați în costume 
speciale izolatoare de 
sub care li se zăresc 
doar ochii și nasul... 
Ei comunică cu exte
riorul numai prin in
termediul telefonului. 
In' asemenea labora
toare sterile se face o- 
perația de umplere a 
f iolelor cu produse in
jectabile. La secția de 
sinteze n-am văzut 
țipenie de om : aici 
procesul este complet 
automatizat.

— In fabrica noas
tră — ne spunea dx 
Varga Edit, directoa
rea întreprinderii — 10 
la sută din salariați au 
studii superioare. O 
activitate rodnică se 
desfășoară la baza 
noastră de cercetare. 
In ultimii 10 ani, spe
cialiștii noștri au rea
lizat sau asimilat peste 
jumătate din numărul 
de medicamente pe

care le fabricăm in 
prezent.

Vizitmd acest veri
tabil „combinat al să
nătății", iți poți da 
seama mai, pregnant 
de dezvoltarea indus
triei farmaceutice în 
Ungaria. Se arată că 
aceasta a contribuit 
în bună măsură la 
dezvoltarea cooperării 
economice a Ungariei 
cu numeroase țări ale 
lumii, inclusiv prin 
întreprinderile mixte 
care au luat ființă in 
R.F. Germania, India, 
Nigeria și în alte țări.

Din relatările minis
trului Szeker Gyula și 
ale altor factori de răs
pundere din industria 
farmaceutică am re
ținut că in acest sector 
există o preocupare 
continuă pentru spori
rea sortimentelor. In 
prezent, piața Unga
riei oferă peste 800 de 
medicamente diferite, 
produse în țară, aces
tora adăugîndu-li-se 
anual cite 15—20 de 
noi tipuri. In ultimii 
ani s-au alocat fonduri 
tot mai însemnate și 
in domeniul cercetări
lor științifice, activi
tate căreia li este a- 
fectat 7 la sută din ve
nitul realizat în indus
tria farmaceutică.

Ținîndu-se seama de 
realizările de seamă 
obținute în industria 
farmaceutică, de po
tențialul ei crescînd, 
in planul de stat este 
prevăzută dezvoltarea, 
in continuare, a aces
tei importante ramuri 
economice. Anul vii
tor, de pildă, producția 
sa va fi cu 76 la sută 
mai mare decit in 1970, 
rate simțitor sporite 
fiind prevăzute și pen
tru export.

A. POP

„TIME":

COMH IWOIIIVA Uliii
După cum s-a anunțat, în prezent se desfășoară la Florența cel de-al 

11-lea Congres internațional asupra cancerului, peste 5 000 de specialiști 
din numeroase țări ale lumii, între care și România, propunîndu-și să 
dezbată căile în vederea unei mai bune înțelegeri a apariției acestei 
maladii și a căilor combaterii ei. In legătură cu aceasta, revista ame
ricană „Time" a publicat recent un interesant articol pe tema aplica
bilității computerului în „bătălia" împotriva necruțătoarei boli.

O celulă vie este atit de minuscu
lă incit nu poate fi văzută decit cu 
ajutorul microscopului ; dar in inte
riorul acestei unități de bază a vie
ții funcționează un veritabil complex 
chimic. Numai in nucleul celulei, oa
menii de știință au identificat 100 de 
reacții chimice distincte corespunză
toare actelor de hrănire, creștere și 
autoreproducere. Cu 5 ani în urmă, 
Edward Davison, specialist in tehni
ca computerului la Universitatea din 
orașul canadian Toronto, a trecut la 
echivalarea acestor procese compli
cate in serii de ecuații, alcătuind în 
fapt un model matematic al nucleu
lui celulei. Finalizind, de curind, a- 
cest model, Davison l-a utilizat la 
programarea unui computer, pentru 
a reproduce citeva dintre procesele- 
cheie din interiorul celulei, printre 
care și transformarea ei intr-o ce
lulă cu structură canceroasă.

Computerul lui Davison se „dez
voltă" normal cînd este „hrănit" cu 
porția corespunzătoare de chimicale, 
dar la un tratament nefavorabil re
acționează pe măsură. In experimen
tele sale, cercetătorul canadian a ob
servat că supunind celula ipotetică

unor condiții anormale — cum ar fi 
o presupusă iradiere cosmică sau 
instalarea unui virus — aceasta in 
mod obișnuit murea. Alteori insă, a- 
nomaliile programate afectau reac
țiile chimice implicate in sinteza 
ARN (acidul ribonucleic), elemen
tul care comandă mecanismul celu
lar de producere a proteinelor. Or, 
in aceste împrejurări, celula pornea 
să se dezvolte anarhic și impetuos, 
consumind energie intr-un ritm fără 
precedent — așa cum se intimplă in 
cazul cancerului.

Rezultatele spectaculoase ale lui 
Davison vin astfel in sprijinul ipo
tezei unor biologi — in sensul că tre
cerea la starea malignă ar fi legată 
de dereglările în natura ARN. Mo
dul de instalare a malignității in 
ARN reprezintă in continuare o 
necunoscută, in parte din pricina ma
rilor dificultăți intîmpinate in studiul 
proceselor chimice intracelulare. In
cit experimentele cu celula compu
terizată ar putea să se dovedească 
de_ o reală utilitate in direcția înzes
trării arsenalului științific cu un in
strument eficace in străduințele asi
dui de a înțelege și controla cancerul.
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LA O. N. U. Un discurs consacratePreședintele Mexicului invitat 1;

România își reafirmă solidaritatea să viziteze România
cu lupta popoarelor pentru independență

■ t

• Prelungirea mandatului forțelor O.M.U. în Orientul 
Apropiat ® Pledoarie pentru reducerea cheltuielilor 

de înarmare
NAȚIUNILE UNITE — 24 (De Ia 

trimisul Agerpres). — Luînd cuvîntul 
în cadrul lucrărilor Comitetului, de 
tutelă și pentru teritoriile neautono
me, care dezbate problema Rhodesiei, 
reprezentantul țării noastre a salutat 
prezența reprezentanților celor două 
mișcări de eliberare din acest terito
riu — Z.A.N.U. și Z.A.P.U.

EI a relevat cu satisfacție stadiul 
nou atins de lupta-pentru lichidarea 
ultimelor vestigii ale dominației co
loniale. evoluția și schimbările din 
viața politică internațională, dove
dind încă o dată lipsa de perspectivă 
a regimurilor minoritare rasiste.

Vorbitorul a subliniat că România 
condamnă politica de discriminare 
rasială și apartheid dusă de regimu
rile rasiste din Africa de Sud și Rho
desia și militează activ pentru înde
plinirea, fără întîrziere, a prevede
rilor Declarației, privind acordarea 
independenței popoarelor și țărilor 
coloniale. El. a arătat că .deteriora
rea continuă a situației în Rhodesia, 
prin întărirea politică și economică a 
regimului minoritar ilegal și prin in
tensificarea măsurilor represive îm
potriva poporului Zimbabwe și a miș
cărilor sale de eliberare, reclamă o 
intervenție hotărită din partea Na
țiunilor Unite pentru transferarea 
puterii în folosul majorității popu
lației africane.

Reprezentantul țării noastre a de
clarat, în încheiere, că intensificarea 
luptei armate în Zimbabwe și apli
carea strictă de sancțiuni împotriva 
regimului rebel rhodesian trebuie 
completate cu acțiuni politice și di
plomatice, la nivelul O.N.U.-, pentru, a 
se asigura izolarea totală a acestui

regim și pentru obținerea indepen
denței poporului Zimbabwe.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al Națiuni
lor Unite a adoptat, miercuri seara, 
o rezoluție care prevede prelungirea 
cu încă șase luni (pină la 24 aprilie 
1975) a mandatului forțelor de ur
gență ale O.N.U. în Orientul Apro
piat (U.N.E.F.).

CIUDAD DE MEXICO 24 (De la 
trimisul Agerpres). — Ministrul 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, aflat în vizită oficială în 
Mexic, a fost primit, miercuri, de 
președintele Luis Echeverria Alva
rez. Cu acest prilej, ministrul 
român a lnminat din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, președintelui 
Mexicului, Luis Echeverria, un me
saj de prietenie și invitația de a face 
o vizită oficială în țara noastră. Pre
ședintele Mexicului a mulțumit pen
tru mesajul primit și l-a rugat pe 
ministrul român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu că ac
ceptă cu plăcere invitația ce i-a fost

a-
adresată. Data vizitei va fi stabilită 

, ulterior.
A avut loc, apoi, o convorbire, 

desfășurată într-o atmosferă caldă, 
de prietenie, la care au participat 
Emilio Rabasa, secretarul pentru re
lațiile externe al Statelor Unite 
Mexicane, precum și- ambasadorul 
țării noastre la Ciudad de Mexico, 
Dumitru 
Mexicului 
Cantu.

Au fost 
toare la dezvoltarea relațiilor bilate
rale în ' 
privind 
precum 
politice

al președintelui
A. Sadat

Zilei Armatei române

Mihail, și ambasadorul 
in România, Medina

abordâte probleme referi-
toate domeniile — in special 

cooperarea economică —, 
și unele aspecte ale vieții 

internaționale.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Principalele puteri militare ale lu
mii ar putea spori cu 2 miliarde de 
dolari contribuția lor la asistența 
pentru dezvoltare, dacă ar canaliza 
1 la sută din bugetele lor militare în 
această direcție — se arată intr-un 
raport al secretarului general al 
O.N.U., Kurt' Waldheim. Această 
sumă ar reprezenta o creștere cu 20 
la sută a asistenței destinate țărilor 
în curs de dezvoltare. în raportul 
său pe această temă, secretarul gene
ral al O.N.U. apreciază că, prin re
ducerea cheltuielilor militare, coefi
cientul de securitate al lumii nu s-ar 
dimitiua, ci, dimpotrivă, ar deveni 
mai ridicat.

NAȚIUNILE UNITE — La Pala
tul Națiunilor Unite din New York 
s-a deschis simpozionul consacrat 
„Zilei informațiilor privind dezvolta
rea economică mondială". Lucrările 
au fost inaugurate de secretarul ge
neral al , O.N.U., Kurt Waldheim, 
care, vorbind despre evoluția nega
tivă a stării economiei lumii, a insis
tat asupra necesității de a nu se scă
pa din vedere obiectivele majore pe 
termen lung ale dezvoltării comuni
tății internaționale.

în interesul colaborării fructuoase în Europa
Declarația premierului norvegian

VARȘOVIA 24 (De la coresponden
tul nostru). — Primul-ministru al 
Norvegiei, Trygve Bratteli. a decla
rat, în cadrul unei conferințe de 
presă desfășurate la Varșovia, că 
este optimist ’ în ceea ce privește 
succesul Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare. El a subli
niat că acest optimism are la ,bază 
dezvoltarea rodnică din ulțimii ani a 
relațiilor de colaborare dintre statele 
continentului nostru.

Premierul norvegian a spus In con
text : „Nu cred că o singură confe-

rlntă ar putea rezolva pentru tot
deauna multitudinea de probleme 
legate de dezvoltarea continuă a 
colaborării și de întărirea securită
ții pe continent. Această conferință 
trebuie să constituie începutul unei 
noi etape a colaborării fructuoase în 
Europa. Noi dorim ca rezultatele 
conferinței să genereze încredere în 
cercurile largi ale opiniei publice și 
să constituie o contribuție de seamă 
la îmbunătățirea continuă a climatu
lui de destindere".

expuse de primul-ministru Vasco Goncalves

LISABONA 24 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu, acordat agenției 
Prensa Latina, primul-ministru al 
Portugaliei; Vasco Goncalves, a a- 
rătat că, în prezent, guvernul său 
elaborează bazele politicii . economi
ce, corespunzătoare intereselor între
gului popor. Una dintre sarcinile cele 
mai urgente — a menționat el — 
este lupta împotriva inflației și a 
creșterii costului vieții. Aceasta pre
supune promovarea unei politici 
antimonopoliste, potrivit programului 
Mișcării forțelor armate.

Referindu-se la problemele legate

de decolonizare, Goncalves a subli
niat că guvernul nu va adopta po
ziții neocolonialiste, ci este încreză
tor în stabilirea unor relații bune în
tre. Portugalia ■ și. țările Africii. Evi
dențiind că, potrivit programului 
Mișcării forțelor armate, guvernul 
provizoriu va respecta în politica ex
ternă principiile egalității și inde
pendenței statelor, neimixtiunii în 
treburile interne ale altor țări, o 
politică de pace, Vasco Goncalves a 
declarat că Portugalia dorește să ex
tindă relațiile de prietenie și colabo
rare cu toate popoarele lumii.

Fidel Castro despre relațiile 
dintre Cuba și S. U. A.

HAVANA 24 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat companiei america
ne de televiziune „C.B.S.", Fidel Cas
tro Ruz, prim-secretar al C.C. ăl P.O. 
din Cuba, primul-ministru al Guver
nului Revoluționar, a declarat că țara 
sa este gata să ducă cu Statele Uni
te tratative privind restabilirea, re
lațiilor . diplomatice intre cele două 
țări, cu‘condiția ca S.U.A. să ridice 
blocada economică față de Cuba — 
relatează agenția T.A.S.S. Considerăm 
blocada — a menționat Fidel Castro

— „drept un act deosebit de duș
mănos față de noi", menționînd că 
S.U.A. fac uz de'întreaga lor influen
tă internațională, de toată forța lor 
politică și economică pentru a înă
buși economia cubaneză. „De aceea, 
am declarat că nu intenționăm să 
ducem tratative în condițiile bloca
dei economice'. Pentru abordarea 
tuturor aspectelor divergente este 
necesară Înlăturarea blocadei. Numai 
atunci vom putea discuta pe bază 
de egalitate".

CONVORBIRI ROMÂNO - KUWE1TIENE
Al-Jaber Al-Sabah a adresat, la rin
dul său, cele mai. bune urări de să
nătate și fericire personală pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, de pro
gres și bunăstare poporului 
Șefitl ad-interim al statului 
tian a evidențiat importanța stator
nicirii de relații prietenești între cele 
două țări și popoare pentru dezvol
tarea cooperării în toate domeniile 
de activitate, pe baza respectării și 
punerii în practică a principiilor și 
normelor dreptului internațional.

Ministrul român a avut apoi con
vorbiri privind posibilitățile dezvol
tării și diversificării raporturilor bi
laterale cu șeicul Saad Abdulla Al- 
Salem, primul-ministru ad-interim, 
cu ministrul comerțului și industriei, 
ministrul electricității și apelor, cu 
conducătorii unor companii kuwei- 

• tîene, precum și cu oameni de afa
ceri.

KUWEIT 24 (Agerpres). — Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a fost primit de șeicul Sabah 
Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, emi
rul ad-interim al statului Kuweit și 
prinț moștenitor Cu acest prilej, 
viceprim-ministrul și ministrul co
merțului exterior și' cooperării eco
nomice internaționale a transmis șe
fului statului kuweitian, din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, un me
saj de prietenie, urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
kuweitian prieten,, prosperitate, pace 
și progres, precum și dorința de a se 
dezvolta raporturile de colaborare 
fructuoasă între cele două țări în 
folosul popoarelor lor, al înțelegerii' 
și cooperării internaționale, al cau
zei păcii generale. Mulțumind pen
tru mesaj, șeicul Sabah Al-Ahmed

GEORGETOWN

„Independența 
presupune

deplin 
propriilor

GEORGETOWN 
în cadrul unei 
desfășurate Ia Georgetown, rninis- 
trul dezvoltării economice, Desmond 
Hoyte, a subliniat că „pentru a fi cu 
adevărat independent, poporul gu- 
yanez trebuie să dețină controlul 
deplin asupra resurselor sale natu
rale".

Adunări similare s-au desfășurat, 
în ultimele zile, în principalele cen- 
trd industriale ale țării, în semn de 
protest față de poziția companiei 
nord-americane „Reynolds Mines Li
mited". Compania refuză să plă
tească noile taxe pe care guvernul 
le-a instituit asupra profiturilor rea
lizate din exploatarea și exportul de 
bauxită extrasă din Guyana. „Rey
nolds" a anunțat, recent, că va pro
ceda la concedierea . abuziyă, „înce- 
pînd de la 28 octombrie, a peste 400 
de muncitori și a încercat să moti
veze acest act prin scăderea produc
ției generată de hotărîrea autorită
ților de a interzice exportul de bau
xită al firmei pină ce aceasta nu va 
achita taxele.

Uniunea minerilor din Guyana, 
Împreună cu alte sindicate de ra
mură au protestat cu hotărire împo
trivă acestor decizii ale firmei nord- 
americane și au cerut guvernului să 
procedeze la preluarea imediată a 
controlului asupra extracției și' co
mercializării bauxitei — principala 
bogăție naturală a Guyanei.

controlul
asupra 
resurse”

24 (Agerpres). — 
adunări populare

ÎNCHEIEREA plenarei 
p.C.C. .P.»

VARȘOVIA 24 (De la corespon
dentul nostru). — La Varșovia au 
avut loc lucrările plenarei C.C. al 
P.M.U.P. Plenara a adoptat hotărîrea 
„Cu privire Ia Îmbunătățirea ali
mentației populației și dezvoltarea 
agriculturii".

Primul-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek, a prezentat, de a- 
semenea, o informare asupra actua
lelor acțiuni ale partidului și statu
lui menite să ducă la adîncirea 
procesului de destindere în lume, 
astfel Incît acesta să devină irever
sibil.

român, 
kuwei-

laos PREZENTAREA
SCRISORILOR DE ACREDITARE
OE CĂTRE AMBASADORUL

ROMÂN
VIENTIANE 24 (Agerpres). — Am

basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Laos, Tudor Zamfira, a fost primit 
de Maiestatea Sa Sri Savang Vattha- 
na, regele Laosului, căruia i-a pre
zentat scrisorile de acreditare. Am
basadorul român a transmis regelui 
Laosului, din partea președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate, și feri
cire personală, de pace, prosperitate 
și progres pentru ' poporul laoțian.și progres pentru ' poporul
Regele Laosului, Sri Savang Vattha- 
na, a rugat pe ambasadorul 
să transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru me
saj, urări de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului român noi 
succese.

român

Semnarea unui acord în
tre România și Bangladesh. 
La Dacca a avut loc semnarea acor
dului de colaborare culturală și ști
ințifică între guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii1. 
Populare Bangladesh, care - prevede 
sprijinirea și promovarea colaborării 
și cunoașterii reciproce în domeniile 
culturii, științei, invățămîntului, ar
tei, ocrotirii sănătății și sportului.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz Tito, va 
face o vizită oficială In Danemarca, 
în intervalul 29 octombrie — 1 no
iembrie '— informează agenția Ta- 
niug.

CAIRO 24 (Agerpres). — Asistînd 
la inaugurarea celei de-a IV-a se
siuni a Adunării Poporului (parla
mentul), președintele Anwar El Sa
dat a rostit, în deschidere, un dis
curs televizat, > In cadrul căruia a 
abordat o serie de aspecte privind 
actuala situație internă a țării, tema
tica apropiatei Conferințe arabe la 
nivel înalt și problema palestineană.' 
Vorbitorul a subliniat importanța 
dezbaterilor reuniunii șefilor de stat 
arabi (ce urmează să se deschidă, 
simbătă, în capitala marocană) pen
tru unificarea pozițiilor țărilor parti
cipante, în vederea degajării unei so
luții viabile a situației din zonă, de- 
clarînd : „Nu vom accepta nirtpc ce 
ar putea să pună obstacole în calea 
dreptului palestinenilor la autodeter
minare și la realizarea aspirațiilor 
lor naționale". în continuare, Sadat 
s-a pronunțat în favoarea unei solu
ționări în etape, avertizînd însă că 
nu trebuie confundată o formulă par
țială de reglementare cu progresele 
obținute în diverse domenii și 
care reprezintă un pas înainte. „Nu 
trebuie să se uite — a spus el — 
că la capătul acestor pași înainte se 
găsește reglementarea finală a cri
zei".

Evocînd principalele probleme de 
ordin intern ce stau în fața Egiptu
lui, președintele a relevat importan
ta menținerii stabilității politice și 
economice a țării, printr-o coaliție a 
forțelor laborioase ale poporului cit 
toate instituțiile constituționale și 
prin favorizarea unui liber dialog 
relativ la problemele de stat. în pre
zent — a afirmat el — 
meroase 
cipalele 
nalizate 
cităților 
te, spre 
rea zonei Canalului Suez.

există nu- 
dificultăți economice, prin- 

eforturi trebuind să fie ca- 
spre activarea tuturor capa- 
materiale și umane existen- 
industrializare și reconstrui-

grecia Opinii in favoarea
instaurării unei republici

parlamentare
ATENA 24 (Agerpres). — Definin- 

du-și pozițiile în cadrul actualei 
campanii electorale, desfășurate în 
vederea alegerilor programate pen
tru luna noiembrie, partidul Noua 
Uniune de Centru, condus de Gheor- 
ghios Mavros, fostul mihistru de ex
terne al Greciei, s-a pronunțat ferm 
în favoarea instaurării unei republici 
parlamentare.

în ceea ce privește problemele de 
politică externă, Gheorghios Mavros a 
declarat, in cadrul unei conferințe 
de presă, că retragerea Greciei din 
organismele militare ale N.A.T.O. 
„este un fapt ireversibil", dat fiind 
că N.A.T.O. a fost incapabil să evite 
apariția unui conflict între doi dintre 
membrii săi. El s-a pronunțat pen
tru o largă deschidere 
spre țările est-europene 
consolidarea relațiilor 
africane.

economică
Și 

cu
pentru 
statele

MOSCOVA. — La Muzeul militar 
central al Armatei sovietice a avut 
loc, miercuri, vernisajul expoziției 
consacrate Zilei Armatei române. A 
luat parte delegația militară română, 
condusă de general-colonel Sterian 
Țircă, adjunct al ministrului apărării 
naționale, care se află în Uniunea 
Sovietică pentru a participa la mani
festările organizate cu prilejul săr
bătoririi Zilei Armatei române, ge- 
neral-locotenent A. M. SeVcencko și 
general-maior S. K. Ilin, reprezen
tanți ai Direcției superioare politica 
a Armatei sovietice și a flotei mari
time militare, amirali, ofițeri supe
riori.

Au rostit scurte alocuțiuni gene
ral-maior Gheorghe Dinculescu, ata
șatul militar aero și naval al țării 
noastre la Moscova, și general-maior 
M. V. Ardeev, Erou al Uniunii So
vietice.

Miercuri, delegația militară română 
a depus o coroană de flori la Mor- 
mlntul soldatului necunoscut din ca
pitala Uniunii Sovietice.

Atașatul militar aero și naval al 
țării noastre în U.R.S.S. a oferit, în 
saloanele ambasadei, un cocteil. Au 
participat I. I. Iakubovski, mareșal 
al Uniunii Sovietice, prim-locțiitor al 
ministrului apărării al U.R.S.S., ge
neral de armată A. A. Epișev, șeful 
Direcției superioare politice a Arma
tei sovietice și a flotei maritime mi
litare, mareșali, generali, ofițeri su
periori sovietici, activiști de partid. 
Au fost prezenți, de asemenea, am
basadori, atașați militari 
vali, diplomați acreditați

La cocteil a participat 
militară română.

*
La BELGRAD, atașatul 

și naval al României a avut, la Casa 
Armatei, din capitala iugoslavă, o 
tntîlnire cu cadrg de conducere din 
garnizoana Belgrad, în fața cărora a 
vorbit despre semnificația zilei de 25 
octombrie. Cu acest prilej a fost or
ganizată o expoziție de fotografii și 
au fost prezentate filme cu tematică 
din viața ostașilor țării noastre. Au

aero și na- 
la Moscova, 
și delegația

militar aero

participat reprezentanți ai condu
cerii Secretariatului Federal pentru 
Apărarea Națională al R.Ș.F.I.

*
în Ungaria, la un comandament mi

litar din BUDAPESTA, a avut loc • 
adunare festivă, la care au fost evo
cate faptele de arme ale ostașilor ro
mâni în luptele pentru eliberarea Un
gariei și a fost relevată semnificația 
evenimentului sărbătorit. La adunare 
au participat reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Apărării al R.P. 
Ungare și ai Ministerului de Externe, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, generali și ofițeri 
superiori. Tot în R.P. Ungară, am
basadorul României și atașatul mili
tar și aero al țării noastre au depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor români din cimitirul Rakos- 
liget din Budapesta.

în aceeași zi, la cocteilul oferit d« 
atașatul nostru militar au participat 
general colonel Lajos Czinege, mi
nistrul apărării al R.P. Ungare, ge
nerali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

★
La PRAGA, atașatul militar al țării 

noastre în R.S. Cehoslovacă a oferit 
un cocteil, la care au participat re
prezentanți ai conducerii Ministerului 
Apărării Naționale al țării-gazdă, ge
nerali și ofițeri superiori cehoslovaci, 
reprezentanți ai unor organe centrale 
de stat și organizații obștești.

★
La CAIRO, atașatul militar al 

României a oferit o recepție, la care ■ 
au- participat ofițeri superiori egip-j' 
teni, atașați militari străini, reprezen-. 
tanți ai unor instituții centrale, .ț,

★
La OSLO, atașatul militar romă'.-»’ 

din Norvegia a oferit un cocteil, la 
care au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Apărării al 
țării-gazdă și reprezentanți ai Minis
terului de Externe al Norvegiei, ge
nerali și ofițeri superiori ai armatei 
norvegiene, ambasadori și atașați mi
litari.

Congresul extraordinar al P. C. Francez
PARIS 24 (Agerpres). — Joi, In Pa

latul sporturilor din suburbia pari
ziană Vitry, s-au deschis lucrările 
celui de-al XXI-lea Congres extraor
dinar al Partidului Comunist Fran
cez. Pe ordinea de zi a congresului 
figurează un singur punct — „Uni
tatea poporului francez pentru schim
bări democratice".

Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor congresului, secretarul gene
ral al P.C.F., Georges Marchais, a 
prezentat un raport care analizează 
situația internă din Franța în etapa 
actuală. El a reafirmat, între altele, 
atașamentul ferm al comuniștilor 
francezi la programul comun de gu
vernare al forțelor de stânga — i 
gram apreciat ca o alternativă la 
tuala politică a guvernului.

O atenție sporită este acordată 
lațiilor dintre partidul comunist . 
partidul socialist. în legătură cu a- 
ceste relații, secretarul general al 
P.C.F. .a declarat că ele se cer, mai 
bine clarificate, fiind necesară, tot
odată, definirea rolului partidului

pro- 
i ac-

re-
81

în cadrul uniunii stingil. 
a subliniat că P.C.F. este

transmit
0 comisie a Ministerului 

de Interne al Greciei 8 h°- 
tărît restabilirea drepturilor civile 
pentru Harilaos Florakis, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia, și pentru un număr de 
alți 17 militanți de stingă. Această 
hotărire le va permite participarea la 
alegerile generale din noiembrie.

La Berlin BU continuat, 
miercuri, convorbirile purtate de re
prezentanți ai guvernelor R. D. Ger
mane și R. F. Germania în proble
ma încheierii unui acord de colabo
rare tehnico-științifică între cele 
două țări. Viitoarea etapă a acestor 
convorbiri urmează să se desfășoare 
Ia începutul lunii decembrie a.c.- la 
Bonn.

ședințele Consiliului de Miniștri al 
țării-gazdă, arată că părțile și-au ex
primat satisfacția față de evoluția 
relațiilor dintre ele în toate dome
niile, că a fost semnat un program 
pe termen lung de 
mică intre Polonia 
doi prim-miniștri 
nuarea procesului 
Europa, constatînd . ____  ___
ză condiții favorabile pentru partici
parea constructivă și activă a tutu
ror statelor continentului.

colaborare econo- 
și Norvegia. Cei 
au salutat conti- 

de destindere în 
că acesta creea-

comunist
Vorbitorul ____  _______ ____
hotărît să joace, in continuare, un rol 
de avangardă în cadrul forțelor de 
stingă din Franța.

Georges Marchais a apreciat că 
Franța străbate o perioadă de criză 
„care nu este numai de natură eco
nomică, ci și politică, morală și ideo
logică".

în încheierea raportului său, secre
tarul general al P.C.F. a făcut apel 
la strîngerea unității poporului fran
cez în lupta împotriva pozițiilor ma
relui capital, „pentru a scoate Fran
ța de pe făgașul rutinei, pentru con
diții mai bune de muncă și viață, în 
securitate și libertate".

»! PRHUTINDENI
• „INJECȚII" PENTRU 

RIN. Cea mai poluată apă 
curgătoare din Europa este as
tăzi Rinul. Mari cantități de ape 
reziduale și alte produse po
luante, deversate în fluviu, au 
dus la scăderea accentuată a 
conținutului de oxigen — pe 
alocuri sub 3 miligrame la li
tru, limită sub care bacteriile 
purificatoare nu mai pot supra
viețui. Pentru a contracara a- 
ceastă situație, Rinul, ca și alte 
ape curgătoare din R.F.G., vor 
primi „injecții" de oxigen po
trivit unei metode puse recent 
la punct. Un compresor, mon
tat pe un vas, comprimă aerul 
într-un rezervor și-l introduce 
sub presiune in apă cu ajutorul 
unei elice. Aceasta il dispersea
ză, în mod uniform, la o adin- 
cime între 60—160 cm.

95 de Incriminări ; arestarea unor 
cadre superioare din rindul carabi
nierilor și poliției ; dezvăluirea unor 
acțiuni săvirșite de fostul comandant 
al „Serviciului de informații al a- 
părării" (S.I.D.), Vito Miceli, și fostul 
șef al Statului major al aeronauticii, 
Dubio Fanali ; peste 90 de percheziții 
în întreaga Italie — acesta esțe pri
mul bilanț al anchetei desfășurate, în 
ultimele săptămîni, de magistratura 
din Roma, în legătură cu ceea ce pre
sa italiană a numit „comploturile ne
gre". Este vorba de un șir de ac
țiuni teroriste ale forțelor extremiste 
de dreapta, care, de aproape cinci 
ani, de la atentatul din Piața Fon
tana de la Milano, urmăresc, după 
cum arăta fostul premier 
Rumor, „să discrediteze 
născute din Rezistență, 
imaginea unei țări pradă i 
să blocheze procesul de 
democratică a Italiei", 
incriminate, multe din 
acum în închisoare, sînt 
rebeliune armată contra 
asociere în scopuri subversive, ten
tative de sechestrare de persoane, 
deținerea ilegală de arme și muniții. 
Ele au luat parte, după cum re
levă documentele magistraturii. în
tre altele, ■ la proiectata tentati
vă. de lovitură de stat din decem
brie 1970, organizată de diferite miș
cări neofasciste, sub conducerea 
așa-numitului „prinț negru". Valerio 
Borghese, recent decedat, fost coman
dant /al uneia din forțele armate ale 
așa-zisei „Republici de Ia Salo" — 
ultima redută a lui Mussolini — și 
la alte comploturi și atentate deju
cate de forțele democratice din țară. 
Unii dintre cei arestați în aceste zile, 
din ordinul magistraturii din Torino, 
legați direct de „principele negru", 
puseseră la cale o altă' lovitură de 
stat, care ar fi urmat să aibă loc în 
cursul lunii octombrie, într-un mo
ment de creștere a acțiunilor gre
viste. Urzitorii complotului își pro
puneau suprimarea fizică a principa
lilor conducători politici (începînd cu 
primul ministru, secretarii partidelor 
politice de stingă, miniștri, senatori 
|î deputați) ; ei căutau să determi-

realizarea, 
lovituri de

reconstitui

ne Intervenția armatei și 
în cele din urmă, a unei 
stat. - .

Abia acum s-au putut 
evenimentele petrecute cu patru ani
în urmă, in noaptea de 7 spre 8 de
cembrie 1970, cînd elementele complo
tiste au ocupat Ministerul de Interne, 
pregătindu-se să ia cu asalt și alte 
instituții principale, printre care Ra- 
dioteleviziunea, Ministerul de Exter
ne și să răpească pe comandantul

în sfîrșit, Ia mijlocul lunii august, 
deci în plină vacanță politică și par- 

' lamentară, ar fi urmat să aibă Ioc o 
altă tentativă de conspirație — care, 
de asemenea, a eșuaț. Dar, din pă
cate, o parte a acestui plan, respectiv 
deraierea trenului „Italicus", a fost 
pusă în aplicare, atentatul soldin- 
du-se, după cum se știe, cu 12 morți 
și 48 de răniți.

între toate aceste fapte există, de
sigur, un numitor comun. „Pe baza

Mariano 
instituțiile 
să creeze 

dezordinii, 
dezvoltare 
Persoanele 
ele aflate 
acuzate de 
statului, de

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Justiția pe urmele
organizațiilor teroriste

poliției. Un telefon misterios, sosit în 
plină noapte, a determinat atunci pe 
principalii autori să oprească acțiu
nea — motivul principal fiind insă, 
după cît se pare, acela că militarii au 
refuzat să participe la lovitura de 
stat.

O altă tentativă, de același gen, ar 
fi avut loc la sfirșitul lunii ianuarie 
a.c., cînd diferite unități militare s-au 
aflat în stare de alarmă, iar la 
Roma principalele ministere și in
stituții au fost ocupate de forțele de 
poliție. Potrivit „indiscrețiilor" rela
tate de presă, episodul respectiv este 
considerat ca o tentativă de complot 
a forțelor de dreapta, preîntlmpina- 
tă în ultimul moment.

anchetelor în curs — scria ziarul 
„CORRIERE DELLA SERA" — s-a 
ajuns la concluzia că toate mișcările 
de extremă dreaptă — oricare ar fi 
denumirea, „Avangarda națională", 
„Roza vinturilor", „Ordinea neagră", 
„Mișcarea de acțiune revoluționară", 
„Echipele de acțiune mussolineană", 
„Anul zero" și altele — sînt legate 
între ele și că ele au avut și au 
drept scop comun conspirația politi
că, înfăptuirea unei adevărate lovi
turi de stat. La rindul său, ziarul 
„LA STAMPA" remarca : „Nu este 
nici un dubiu că centrala terorismu
lui fascist este unică, semnăturile și 
inițialele diferite avînd doar scopul 
de a crea confuzie șî de a determi-

na o fărîmițare a anchetelor judicia
re".

Legătura și continuitatea în activi
tatea acestor organizații s-au consta
tat și din faptul că aceleași persoa
ne sint incriminate pentru participa
rea la mai multe tentative de com
ploturi și atentate politice. Anchete
le in curs au evidențiat, totodată, că 
în spatele acestor organizații se află 
persoane sus puse din lumea finan
ciară, exponenți ai vechii nobilimi, ai 
Mafiei, înalți funcționari etc. In a- 
celași timp, a devenit și mai clar 
rolul care a revenit și revine, în a- 
ceastă politică antinațională și de te
rorism, , „Mișcării sociale italiene" 
(M.S.I.), partidul neofascist. Cea mai 
mare parte a persoanelor arestate în 
legătură cu atentatele amintite sînt 
sau au fost membri ai M.S.'l.. sau sînt 
direct legate de această formație po
litică, a cărei Interzicere este cerută 
de cercurile ‘cele mai largi ale opiniei 
publice. Revista ..L’EUROPEO" scria 
recent : „Cu istoria trenului ..Ita
licus", M.S.I. pare a se fi îmbarcat 
Intr-o călătorie fără întoarcere".

Fostul premier sublinia, pe drept 
cuvint, în parlament, că poporul ita
lian își dă seama că terorismul nu 
este o fantasmă fără chip, că acesta 

• are un chip bine definit — acela al 
terorismului negru, de marcă fas
cistă. Guvernul, arăta ' Mariano 
Rumor, dorește să vadă extir
pat cancerul care este terorismul, 
dorește ca să fie cunoscut întreg 
adevărul asupra executanților și a 
responsabililor care se ascund în 
spatele lor. Primele rezultate obținu
te pe acest drum sint, fără îndoială, 
promițătoare. „Acum se impune insă, 
scrie „L’UNITA", să se meargă pină 
la capăt. Este datoria organelor sta
lului și a magistraturii să realizeze 
acfiunea lor proprie. Este, in același 
timp, datoria tuturor forțelor politice 
democratice să-și întărească și să 
extindă acțiunea lor antifascistă, să 
acționeze pentru izolarea totală a 
elementelor și tendințelor de inspira
ție neofascistă, pentru apărarea insti
tuțiilor democratice născute din Re
zistență".

Suleyman Demirel, îostul 
prim-ministru al Turciei, a fost ales 
președinte al Partidului Dreptății, la 
încheierea lucrărilor celui de-al 
VII-lea Congres al formației respec
tive.

Comunicatul polono-nor-
VO^lan Pr*v'ni^ vizita efectuată la 
Varșovia de Trygve Bratteli, primul- 
ministru al Norvegiei, și convorbirile 
acestuia cu Piotr Jaroszewicz, pre-

Radu BOGDAN

Comitetul ministerial al 
Consiliului Europei occi
dentale a ad°Ptat 0 rezoluție prin 
care invită Grecia să-și reia locul în 
această organizație, cu prilejul reu
niunii miniștrilor de externe ai țări
lor membre, care se va ține Ia Paris, 
la 29 noiembrie. Grecia a fost exclu
să din Consiliul Europei occidentale 
după ce la Atena a preluat puterea 
un regim dictatorial, în aprilie 1967.

David Oistrah a încetat 
din Viață. Jo* dimineață, la Am
sterdam, a încetat subit din viață, în 
virstă de 66 de ani, celebrul violonist 
și dirijor sovietic David Oistrah, care 
se afla Intr-un turneu în Olanda — 
informează agenția T.A.S.S.

MARGINALII
Industria vest-germană

• „OBI" DIN NOU 
LA DRUM. Nava amiral a 
flotilei antarctice sovietice, va
sul „Obi", a pără.sit, la 23, oc
tombrie, Leningradul, marcind 
începutul celei de-a 20-a expe
diții sovietice la Polul Sud. La 
bordul navei se află 124 de sa- 
vanți și specialiști, urmînd ca 
mai tirziu, spre cel de-al șase
lea continent să plece, din Le
ningrad și Odessa, alți cercetă
tori, la bordul a patru nave de 
cercetări științifice și de trans
port. în total, la această expe
diție vor participa 350 de cer
cetători sovietici, care urmează 
să continue studierea complexă 
a continentului antarctic. Cer
cetările vor cuprinde sondaje 
în profunzime în calota de 
gheață, alcătuirea unor prog
noze pe termen lung ale timpu
lui probabil, implicind folosirea 
informațiilor furnizate de sate
liți artificiali, precum și studie
rea interacțiunii oceanului cu 
atmosfera în cadrul programu
lui internațional „Experimentul 
polar sudic".

a automobilului „in pierdere de viteză"
La Frankfurt pe 

Main s-a deschis o 
expoziție intitulată 
„Automecanica 1974", 
la care participă a- 
proape 600 de expo
zanți din 26 de țări 
ale lumii. Evenimen
tul are loc într-un 
moment destul de 
dificil pentru indus
tria vest-germană a 
automobilului, unul 
din sectoarele cele 
mai afectate de înrău
tățirea conjuncturii e- 
conomice. în prime
le opt luni ale anului 
1974 au fost vîndute 
cu peste 22 Ia sută 
mai puține automobile 
noi decit în perioada 
corespunzătoare a a- 
nului precedent, sto
cul de automobile ne- 
vindute ajungînd la 
aproape 170 000.

Fără îndoială că se 
resimt în această di
recție In primul rînd general era adaptat la 
efectele crizei energe-

tice, care ai determi
nat o serie de măsuri 
restrictive — interzi
cerea circulației auto
vehiculelor Ia sfirșitul 
săptăminii într-o pe
rioadă precedentă, 
scumpirea benzinei, 
introducerea unei li
mite de viteză pe au
tostrăzi etc. Pe de altă 
parte, evoluția îngri
jorătoare a conjunctu
rii ansamblului econo
miei vest-germane — 
avind drept consecință 
în special reducerea 
investițiilor și crește
rea șomajului total și 
parțial — a determi
nat o simțitoare redu
cere a cererilor de 
consum.

Fapt este că Indus
tria vest-germană a 
automobilului suportă 
tot mai greu condiții- 

• Ie actuale ale pieței, 
pentru că ritmul ei
o cerere de automobi-

le noi cu o evidentă 
tendință de creștere, 

înrăutățirea conjunc
turii a determinat o 
reorientare a pie
ței automobilului în 
R.F.G. Nu întîmplător, 
programul expoziției 
a cuprins două discu
ții publice 
titulată 
dustriei 
Iui", iar 
dicată 
puse de 
ză a întreprinderilor 
de automobile". Pen-' 
tru concluziile ce au 
fost trase sînt semni
ficative declarațiile lui 
Ulrich Halfen, specia- . 
list al Uniunii centra
le a întreprinderilor 
auto: „Comercianții de 
vehicule trebuie să se 
aștepte în continuare 
la un climat nefavora
bil vinzărilor".
N. S. STANESCU
Bona

una in-• 
.viitorul in- 
automobilu-: 

cealaltă de- 
problemelor 

actuala „cri-

• O NOUA STEA PE 
FIRMAMENT. Astronomul 
japonez Yoshiyuki Kuwana, din 
Ohita (insula Kyushu), a des
coperit o stea necunoscută în 
constelația Săgetătorului. Noua 
stea este de o intensitate lumi
noasă de gradul nouă. Existen
ta acestui astru — provizoriu 
botezat „noua stea a Săgetăto- 
rului-numărul 1974" — a fost 
confirmată de Observatorul de 
astrofizica de la Washington. 
Kuwana se află la cea de-a 
doua descoperire a sa pe firma
ment ; un alt astru a fost ob
servat de el in 1974.

• INTRAREA PERMI
SĂ CU AUTOMOBILUL 
încă în cursul acestui an, în 
Polonia, pe autostrada care 
duce spre Wroclaw își va des
chide porțile un așa-numit 
„drive-in" — cinematograf 
unde spectacolele sînt vizionate 
In automobil. în acest cinema
tograf în aer liber își vor găsi 
loc aproximativ 120 de automo
bile. Pe un ecran, avind dimen
siunile 8 pe 18 metri, se va pre
zenta un program non stop.
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