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În prezenta tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VINERI 18 FEBRUARIE 1972

Lucrările Conferinței pe țară a
cadrelor de conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de construcții

SEMICENTENAR U.T.C.
A

întotdeauna
în primele

rînduri

s?-

Pentru 50 de tineri din sec
torul III din Capitală ziua 
de 16 februarie 1972 a înscris 
în biografia fiecăruia dintre 
ei evenimentul unic al pri
mirii carnetelor de membri 
ai organizației U.T.C. Emoți
onantul moment a avut loc 
în sala de festivități a Uni- 
versal-Clubului, în prezența 
unui mare număr de uteciști 
din întreprinderi, 
școli, pionieri și
De asemenea, au participat 
la solemnitate membrii bi
roului comitetului de partid 
al sectorului.

închinată sărbătoririi se
micentenarului Uniunii Ti
neretului Comunist, acțiunea 
s-a constituit intr-o amplă 
manifestare patriotică, un o- 
magiu plin de recunoștință 
adus luptei partidului pentru 
bunăstarea poporului, pentru 
a asigura tineretului condiții 
tot mai bune de afirmare, în 
muncă și viață. Monta
jul muzical-literar intitulat 
„Dofța.na“, realizat de elevii 
Școlii generale nr. 85, a evo
cat în versuri și muzică e- 
roismul cu care comuniștii 
au știut să facă față grelelor 
încercări ale bătăliei duse 
împotriva exploatării, pentru 
libertate și democrație, cu
rajul și dăruirea cu care ti
nerii, în anii ilegalității, 
și-au adus aportul la atinge
rea țelurilor acestei bătălii. 
Pentru cei 50 de proaspeți u- 
teciști, membri ai „genera
ției semicentenarului", ca și 
pentru toți ceilalți tineri a- 
flați în sală, intonarea im
nului „Sub steagul partidu
lui" a dat glas angajamen
tului lor de a se situa întot
deauna în primele rînduri. 
fiecare la locul său de mun
că, pentru a răspunde prin 
fapte chemărilor partidului 
de a depune toate eforturile 
pentru a se arăta demni de 
grija cu care îi înconjoară 
cei mai buni fii ai poporului, 
comuniștii, de a-și aduce la 
rîndul lor contribuția la ri
dicarea patriei 
cele mai înalte 
ției socialiste.

instituții, 
brigadieri.

pe culmile 
ale civiliza-

T. G.

• IN JUDEȚUL COVAS- 
NA apropierea aniversării 
semicentenarului U.T.C. a 
prilejuit organizarea unor 
acțiuni de muncă voluntar 
patriotică la care au parti
cipat cu frumoase rezultate 
tineri din numeroase între
prinderi și comune ale jude
țului.

Astfel, în numai cîteva zile, 
tinerii din orașele Covasna 
și Țg. Secuiesc ca și din lo
calitățile Barcani. Ghidfalău, 
Cătălină, Comandău și Lem-

O vizită la Muzeul de istorie 
a partidului reprezintă întot
deauna prilejul emoționant de 
a străbate drumul maturizării 
conștiinței politice a luptăto
rilor clasei muncitoare dato
rită sacrificiilor cărora noi ne 
putem bucura astăzi de o via

ță luminoasă.
Foto : AL. PRUNDEANU

nea au colectat 30 tone fier 
vechi, peste 1 000 ambalaje 
de sticlă, 3 000 kg deșeuri 
textile și de hîrtie, iar tine
rii din Intorsura Buzăului au 
prestat 500 de ore de muncă 
patriotică 
ternatului 
localitate.

și elevi din întreprinderile 
și școlile brașovene au fost 
primifi în rîndurile U.T.C.

A. VELEA

te

la construcția in- 
pentru liceul din

• LA 
ȚEAN 
Brașov a avut loc o întâlnire 
a tinerilor cu comunistul 
Ioan Bărbulescu, fost secre
tar al celulei U.T.C., de la 
Uzina nr. 2 din localitate. Cu 
acest prilej au fost evocate 
episoade din activitatea ute- 
ciștilor în anii ilegalității ca 
și lupta eroică a tineretului 
brașovean pe frontul antihi
tlerist. întâlnirea a constituit, 
totodată, un preambul emo
ționant al adunării în cadrul 
căreia 50 de tineri muncitori

MUZEUL JUDE- 
DE ISTORIE din

• LA TOMNATIC, județul 
Timiș, s-a deschis, din ini
țiativa comitetului comunal 
Lovrin al U.T.C., un club al 
tineretului. Clubul este dotat 
cu aparat de radio, televizor, 
picup, jocuri diverse, ziare, 
reviste, cu un bogat material 
documentar. Ciclurile tema
tice care au și început să fie 
realizate în acest cadru a- 
trăgător pentru tinerii din 
șat cuprind, printre altele : 
informări și dicționare poli
tice, expuneri, concursuri în 
cinstea semicentenarului 
U.T.C., cadrane internațio
nale, seri de întrebări și răs
punsuri, reuniuni tovără
șești.

THOMAS BREIER
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Satul ne-a trimis la liceu
De ce ne-ar fi rușine 

să ne întoarcem
cu liceul“ la sat?

In marea sală a Pavilionului 
central al Expoziției economiei 
naționale din Capitală. în pre
zența tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a celorlalți conducători de 
partid și de stat, au început, 
voi dimineața, lucrările Confe
rinței pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de con
strucții.

Convocată pe baza hotărîrii 
Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului 
de Miniștri, Conferința se în
scrie în cadrul larg al demo
crației noastre socialiste, expre
sie a practicii statornicite de 
conducerea partidului și statu
lui nostru de a se întîlni și dez
bate nemijlocit cu factorii res
ponsabili din diferite sectoare 
ale vieții economice și sociale, 
cu oamenii muncii, cele mai 
importante probleme ale socie
tății noastre aflate în plin a- 
vînt constructiv, de a le cere pă
rerile și a stabili împreună mă
surile pentru perfecționarea în 
continuare a activității în do
menii care privesc evoluția de 
ansamblu, dezvoltarea de pers
pectivă a patriei noastre.

Luînd în dezbatere aceste sec
toare deosebit de importante în 
economia țării — industrial și 
de construcții — sectoare al că
ror progres se situează în mod 
constant în atenția politicii 
partidului și statului, Conferința 
reprezintă un eveniment de 
seamă în viața întregii țări an
gajate pe drumul făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Avînd un caracter de lucru, 
Conferința va examina felul în 
care se transpun în practică 
măsurile _ elaborate de Confe
rința Națională și de Congresul 
al X-lea privind perfecționarea 
activității de organizare, plani
ficare și conducere a industrii
lor și construcțiilor, efectele 
lor nemijlocite asupra rezulta
telor obținute de întreprinderi 
și centrale.

La acest amplu dialog parti
cipă ca delegați ai colectivelor, 
întreprinderilor, directori gene
rali și directori, secretari ai or
ganizațiilor de partid, pre
ședinți de sindicate, secretari 
de U.T.C., muncitori fruntași, 
maiștri, ingineri-șefi, ingineri 
și economiști cu experiență din 
întreprinderi și centrale indu
striale, șantiere, întreprinderi, 
trusturi de construcții și insti
tute de proiectare. Participă, de

asemenca, primii secretari și 
secretarii cu problemele econo
mice ai comitetelor județene de 
partid, secretari ai comitetelor 
municipale și orășenești și alți 
activiști de stat, precum și mi
niștri și cadre de conducere 
din ministere și organe centra
le de sinteză, oameni de știință, 
cercetători și cadre didactice 
din institute de cercetare știin
țifică și in/ățămînt.

Sînt prezenți peste 6 000 de 
specialiști, întrunind laolaltă 
suflul viu al industriei noastre 
socialiste. în acest forum re
prezentativ al experienței îna
intate, al practicii economice și 
tehnice din țara noastră, împu- 
țerniciții oamenilor muncii din 
industrie și construcții vor ex
prima opinia colectivelor din 
care fac parte, propunerile lor. 
Astfel, rezultatele dezbaterilor 
vor fi rodul gîndirii colective, 
emanație a maselor de producă
tori, chemați să participe într-o 
măsură tot mai mare la con
ducerea întregii acti vități eco
nomice.

Incinta sălii este împodobită 
sărbătorește cu drapelele parti
dului și statului. Pe rotonda ei 
sînt înscrise lozincile : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, for
ța politică conducătoare a so
cietății noastre !“, „Trăiască și 
înflorească scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă 
România !“.

Asistența întâmpină cu înde
lungi aplauze și urale intrarea 
în sală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori _ de partid și de stat pre
zenți la Conferință. Se ovațio
nează minute în șir pentru 
partid, pentru secretarul gene
ral al partidului.

Participanții dau o vibrantă 
expresie hotărîrii lor de a în
făptui neabătut vastul program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului pentru avîntul ne
întrerupt al industriei, al con
strucțiilor, chezășia înfloririi 
continue a României socialiste, 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

In prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaras, 
Manea Mănescu. Paul Niculescu’- 
Mizil. Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu. Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Eeonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasi- 
le Vîlcu, Ștefan Voitec, Vasile 
Patilineț, Cornel Burtică, Mihai 
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Ion Gheorghe Maurer
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și 
al Consiliului de Miniștri adresez 
un cald salut participanților la 
Conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din industrie și con
strucții.

Prin componența sa, Conferin
ța se constituie într-un larg forum 
reprezentativ al celor care — 
prin activitatea și deciziile lor 
concrete, de fiecare zi, — înfăp
tuiesc practic politica noastră de 
dezvoltare industrială a Româ
niei socialiste.

în cursul lucrărilor vom exami
na modul în care sînt transpuse 
în viață măsurile stabilite de Con
ferința Națională și de Congresul 
al X-lea privind perfecționarea 
organizării, planificării și condu
cerii industriei și construcțiilor, 
efectele lor în activitatea între
prinderilor și centralelor.

Așa cum se știe, se urmărește 
crearea unui cadru corespunză
tor pentru desfășurarea procesu
lui de ridicare a exigenței și res
ponsabilității în rezolvarea pro
blemelor majore impuse de cerin
țele făuririi unei economii socia
liste moderne. Experiența mon
dială a demonstrat că dezvoltarea 
industrială contemporană implică 
perfecționarea continuă a gestiu
nii economice. Aceasta reprezin
tă condiția de bază pentru reali
zarea unor obiective fundamen
tale ale actualului cincinal, cum 
sînt : folosirea rațională a capa
cităților de producție create în 
unități; organizarea unui flux 
permanent și ritmic al aprovizio
nării și desfacerii produselor pe 
bază contractuală; înnoirea pro
ducției în toate ramurile și îm-

bunătăfirea calității tuturor pro
duselor ; creșterea productivității 
muncii; reducerea cheltuielilor 
materiale și sporirea rentabilității; 
înfăptuirea programului de in
vestiții în condiții de eficiență ri
dicată; valorificarea superioară a 
resurselor naturale și a muncii 
naționale în relațiile de comerț 
exterior.

Dată fiind importanța sarcini
lor menționate, conducerea de 
partid și de stat a considerat ne
cesar să facem împreună o ana
liză a felului în care au fost ele 
îndeplinite în primul an al cinci
nalului, a experiențelor pozitive 
care ,s-au cristalizat și a deficien
țelor ce au apărut. Vor putea fi 
astfel mai bine orientate și fun
damentate deciziile menite să a- 
sigure realizarea integrală a pre
vederilor înscrise în cincinalulvederilor înscrise 
1971—1975.

Tovarăși,
Organizarea unei 

conomice modeme 
presupune extinderea și perma
nentizarea metodei dialogului, în 
forme organizate, între toți cei ce 
participă la gestiunea activității 
economice — de la forurile con
ducătoare pe plan național și pînă 
la conducerile unităților de bază. 
Metoda decurge în mod obiectiv 
din particularitățile producției 
contemporane care ridică, după

conduceri e- 
și eficiente

cum se știe, probleme de condu
cere de o enormă complexitate. 
Pentru a putea fi raportate la 
toate implicațiile lor posibile, de
ciziile cu caracter strategic sau o- 
perațional — indiferent de treap
ta organizatorică la care sînt lua
te — trebuie să fie rezultatul u- 
nor contacte directe și perma
nențe între cei ce participă la 
gestiune, să exprime experiența, 
gîndirea și priceperea lor co
mună.

Cerința dialogului devine cu 
atît mai puternică, cu cît meca
nismul este mai complex și sar
cinile ce i se pun spre rezolva
re, mai ample. Ea se impune cu 
o forță inexorabilă într-o lume 
caracterizată înainte de toate prin 
rapiditatea transformărilor, pre
cum și prin adîncirea decalajelor 
pe plan internațional; aceasta o- 
bligă pe cei care au fost mai pu
țin favorizați de istorie la un e- 
fort susținut de realizare a unei 
creșteri economice rapide, con
comitent cu obținerea unor ran
damente mereu mai ridicate în 
cheltuirea de muncă socială.

Desigur, producția zilelor noas
tre solicită existența unui for 
învestit cu autoritatea de decizie. 
Dar deciziile, ca acte de autori
tate cu rază largă de acțiune în 
întreaga sferă organizatorică res-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Dezvoltarea impetuoasă a in
dustriei noastre, ale. cărei între
prinderi se află, în cele mai 
multe cazuri, la orașe, solicită 
noi și noi brațe de muncă și, 
evident, una din sursele de a- 
provizionare cu cadre o consti
tuie satele, de unde cel mai a- 
desea se recrutează muncitori 
harnici și destoinici. Nu ne pu
tem împăca însă cu tendința u- 
nor tineri care aleargă spre oraș 
din motive situate dincolo de a- 
oest proces firesc, care întorc 
spatele locului unde s-au năs
cut și crescut, adesea privind 
în urmă cu dispreț, numai pen
tru că. potrivit unei optici de
formate, satul le-ar oferi mai 
puține condiții de afirmare și 
realizare, că profesional și spi
ritual, satul n-ar fi capabil să 
răspundă aspirațiilor lor. Am în
tâlnit astfel de atitudini mai cu 
seamă la absolvenții de liceu, 
în rîndul cărora un efort edu
cativ neîmplinit lasă să circule, 
adesea pe spații largi, o nedu
merire care se vrea în același 
timp explicație pentru tendința 
de evadare spre oraș : Ce să fac 
cu bacalaureatul, cu liceul la 
țară ?

Iată întrebarea căreia nu i-am 
căutat un răspuns teoretic sau 
moralizator, cum ar fi putut să 
obiecteze unii tineri, ci am a- 
pelat la viață, la unul din nenu
măratele exemple pe care ni le 
pot oferi în acest sens amplele 
prefaceri ce se produc în lumea 
satului, în concepțiile oamenilor. 
Ne-am oprit în comuna Dumbră
veni din județul Suceava. O co
mună numărînd 8 000 de locui
tori, dintre care peste 800 de ti
neri.

In ultimii ani, Dumbrăvenii, 
aflată la jumătatea drumului 
dintre Suceava și Botoșani, ș-a 
îmbogățit cu un spital, cu dis
pensar. o farmacie, un liceu, 
magazine universale, cămin cul
tural. cinematograf, agenție 
C.E.C.. oficiu poștal, baie comu
nală, brutărie, stadion, un parc 
cu nimic mai prejos ca parcu
rile orășenești, un muzeu al’ 
satului etc. S-au construit tro
tuare. S-au electrificat aproape 
toate casele. Au fost cumpărate 
148 de televizoare și 1 200 apa
rate de radio. Intr-un cuvînt, 
au fost create, ca și în multe 
alte sate ale țării, condiții op
time de viață și de muncă.

„Tinerii noștri nu se plîng că 
n-au ce face — ne-a declarat 
tovarășul Costache Sandu, se
cretarul comitetului comunal 
de partid. Dimpotrivă, partici
pă cu multă tragere de inimă 
la întreaga viață a comunei, 
fiind. în marea lor majoritate, 
în primele rînduri ale muncii. 
Nu exagerez deci cu nimic cînd 
afirm că primirea recentă a Or
dinului Muncii clasa I, pen
tru producția mare de cartofi 
obținută de C.A.P.-ul nostru în 
1971. se datorește și tinerilor. 
Am discutat cu mulți dintre ei 
și m-a bucurat satisfacția, mîn- 
dria lor pentru acest suces. Aș 
dori să mai amintesc încă un 
fapt : în iunie anul trecut, o 
mare suprafață de teren culti
vat, 40 la sută din total, ne-a 
fost calamitată de o grindină 
cu totul neobișnuită, care ne 
amenința, pur și simplu, cu ne- 
îndeplinirea planului de pro
ducție. In zilele imediat urmă
toare, oamenii noștri, și în pri
mul rînd cei tineri, au hotărît 
să acorde atenție și mai mare 
culturilor care ne mai puteau 
scoate din impas, printre care

și cartofii, așa că planul a fost 
nu numai îndeplinit, ci și de
pășit. Am realizat o producție 
globală de 18 000 000 lei, dar se 
putea și mai mult. Pentru 
ne-am propus, de pildă, să 
lizăm mult mai mult. Și 
realiza“

Atașamentul la comună, ...... 
participarea fizică și afectivă la 
activitatea de producție este o 
trăsătură a tinerilor comunei. 
E drept, și aici există destui ti-

1972 
rea- 
vom

prin

neri angajați ai diferitelor 
treprinderi și șantiere din 
cea va și Verești, dar, e de 
tat aceasta, chiar și ei, în timpul 
lor liber, duminica, de pildă, 
participă din proprie inițiativă 
la munca pe ogoarele coopera
tivei, pe motiv că așa s-au de
prins din familie, din copilărie, 
pentru că simt că de succesele

DRAGOMIR HOROMNEA
(Continuare in pag. a lll-a)
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O VICTORIE
de NICOLAE ȚIC

Blocnotesul meu de reporter, de pe vremea cînd lucram la 
un ziar de tineret, păstrează numeroase însemnări despre 
tinerii întâlniți în marile uzine, în școli, pe șantiere și pe 
ogoare. Mă opresc azi la paginile despre Mihai G.

• jPreiur°ri nefavorabile, ținînd de o boală de cîteva luni 
și de multele neînțelegeri din familia sa numeroasă, l-au 
împiedicat pe Mihai G. să-și termine studiile liceale. încolții 
de gînduri negre, bătând străzile orășelului de dimineața și 
pînă seara în căutarea unui prieten ae la care să-mprumute 
niște bani de țigări și de cîte-o halbă, dormind pe unde se 
nimerea, Mihai G. ajunsese să fie arătat cu degetul, ca un 
neisprăvit. Toți se așteptau s-o termine prost. Atunci cițiva 
prieteni i-au propus să plece cu ei, undeva, departe, unde 
nu-l știa nimeni și să ia lucrurile de la capăt. Să plece pe 
un mare șantier. Mihai G. a primit să-și însoțească prietenii. 

. După cîteva luni, le scria părinților și rudelor că și-a 
găsit rostul, o duce bine, are tot ce-i trebuie, și-i ruga pe 
toți să-l ierte pentru cîte necazuri le-a pricinuit. Era ca o 
scrisoare de rămas bun. în sinea lui, Mihai G. hotârîse să 
nu mai calce niciodată prin orășelul acela și să nu mai dea 
ochii cu ai săi. Și doi ani și-a ținut hotărîrea. Pe șantier 
fusese repartizat într-o echipă de săpători, apoi, după nici 
două luni, trecuse la fierari-betoniști, vrînd să învețe o me
serie de mare preț. Cu numai cîteva zile înainte de a-si sus
ține examenul de calificare, a fost ales comandantul briga
dierilor dintr-un sector important. Băiat isteț, bun tovarăș, 
inimos, toți l-au preferat pe Mihai G., respingînd categoric 
alte candidaturi. Dar Mihai G. luîndu-și în primire noile atri
buții, a uitat de calificare — mai exact, a uitat că nu stăpî- 
nește nici o meserie.

Aproape doi ani a dat indicații, a împărțit cu generozitate 
sfaturi, cînd mai bune, cînd mai proaste, s-a împrietenit cu 
unii, s-a certat cu alții, de toate a făcut — pînă cînd, într-o 
ședință de organizație s-a cerut schimbarea lui din funcția 
de comandant, ca necorespunzător. Cei aprigi în a susține 
această schimbare s-au dovedit a fi vechii săi prieteni, cei 
care îl aduseseră pe șantier. Și aveau dreptate. Mihai G. nu 
știa nici o meserie, îl interesau prea puțin condițiile de lucru 
și nevoile celorlalți, dădea aceleași indicații, fără să se-n- 
trebe dacă se mai potrivesc, ori nu... Și a fost schimbat, cu 
votul unanimității. Atunci, Mihai G. și-a adunat lucrurile* în
tr-un geamantan și nu s-a mai oprit pînă la gară. A doua 
zi era. acasă, la părinți, în orășelul acela care i se păruse 
amorțit.
. Două zile n-a ieșit din casă, în cea de-a treia, dimineața, 

cînd străzile erau pustii, a ținut-o într-un. suflet pînă la gară, 
întoarcerea printre tovarășii de lucru a fost comentată în 
fel și chip, și cu bunăvoință și cu răutate, după dorința și 
simțirea fiecăruia. Vechii săi prieteni din orășel au fost cei 
care i-au sărbătorit întoarcerea, nu cu prea multe sticle de 
bere, ci mai ales cu niște vorbe din inimă. Mihai G. a luat-o 
din nou de la târnăcop și lopată, spre satisfacția răută
cioasă a unora, spre admirația celor mai mulți. După doi ani 
își încheia studiile medii cu note la limită. Admiterea la con
strucții n-a fost nici ea lipsită de peripeții. Diploma de in
giner recomanda însă un om priceput și ambițios.

Și astfel, după aproape zece ani, Mihai G. s-a întors în 
orășelul copilăriei, însoțit de mulți prieteni, nu pentru un 
concediu mai mult sau mai puțin agreabil, ci pentru a-l 
transforma, din temelii. Și-a fost primit cu brațele deschise.

I

<
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE DIN ÎNTREPRINDERI

Cuvintul de deschidere 

rostit de tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer

Expunere prezentată de tovarășul 
MANEA MĂNESCU

„Aplicarea de către organizațiile de partid și conduce
rile unităților economice a măsurilor stabilite de Conferința 
Națională și Congresul al X-lea al partidului cu privire la per
fecționarea organizării, planificării și conducerii în domeniul 
industriei și construcțiilor; lărgirea atribuțiilor și competen
țelor unităților economice ; creșterea rolului factorilor econo- 
mico-financiari, îmbunătățirea continuă a relațiilor între în
treprinderi — centrale — ministere".

(Urmare din pag. I) 

pectivă, nu se mai pot elabora 
într-un cadru închis, nu mai pot 
să reflecte doar ideile unui grup 
restrins și cu atît mai puțin ale 
unei singure persoane. Numai la 
capătul unei confruntări de opi
nii, angajate în raport cu natura 
deciziei și cu imperativul de ope
rativitate, actele de conducere 
dobîndesc eficiență, accelerează 
dezvoltarea.

In același timp, conducerea 
printr-un dialog sistematic cu ca
drele de colaboratori se dovedeș
te un mijloc important de forma
re și educare a acestora, de ridi
care a competenței lor și de se
lecționare a celor mai valoroși, în 
vederea unei chibzuite politici de 
promovări.

O condiție și, totodată, o con
secință nemijlocită a dialogului 
este, fără doar și poate, dezvol
tarea inițiativei personale, declan
șarea energiilor în înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite. Participînd la 
adoptarea unei decizii, oamenii au 
conștiința justeței soluției la care 
s-a ajuns, se simt angajați în a- 
plicarea ei, își mobilizează în a- 
cest sens întreaga pricepere și ca
pacitate. Cu alte cuvinte, crește 
responsabilitatea lor față de pro
pria activitate și față de activita
tea colectivului.

Prin trecerea mijloacelor de 
producție în proprietatea între
gului popor, ca și prin sisteme 
corespunzătoare de stimulare ma
terială și morală, socialismul cre
ează premise optime pentru in
tegrarea deplină a producătorilor 
în activitatea unităților, pentru 
dezvoltarea și fructificarea iniția
tivei lor. Promovarea participării 
de masă la gestiunea economică 
— în forme mereu mai variate și 
mai complexe — constituie una 
din pîrghiile prin care condu
cerea de partid și de stat acțio
nează în direcția valorificării a- 
cestor posibilități. Este încă o 
expresie a procesului amplu și 
permanent de adîncire a demo
cratismului socialist, proces care 
trebuie să constituie un obiectiv 
de cea mai mare importanță în 
opera de edificare a noii orîn- 
duiri.

Dialogul între participanții la 
activitatea de conducere devine 
cu atît mai concludent și mai bo
gat în rezultate, cu cît aceștia sînt 
mai bine informați asupra varia
telor aspecte ale problemei abor
date. Este motivul pentru care 
o condiție a conducerii moderne 
a devenit utilizarea tot mai largă 
a mijloacelor oferite de noile teh
nici de calcul, capabile să oftu» 
o cunoaștere exactă și promptă a 

fenomenelor și tendințelor din e- 
conomie, să asigure circulația ra
pidă a informației, transformarea 
ei într-un bun comun al tuturor 
celor interesați. Pe această cale 
se poate realiza nu numai opti
mizarea deciziilor, dar și verifi
carea justeței lor în confruntarea 
cu practica, se poate aprecia cu 
rigurozitate eficienta întregii 
munci de organizare și condu
cere.

Tovarăși,
Conferința cu cadrele de bază 

din întreprinderi și centrale in
dustriale reprezintă prima dintr-o 
suită de acțiuni similare pe care 
conducerea de partid și de stat 
intenționează să le organizeze în 
acest an, spre a dezbate succesiv 
activitatea consiliilor populare ju
dețene, municipale și orășenești, 
precum și activitatea unităților 
comerciale, a organizațiilor de 
transporturi și a institutelor de 
cercetare științifică.

Nădăjduim că experiența con
sfătuirilor pe țară va fi de natu
ră să stimuleze în lanț, pe în
treaga scară ierarhică, folosirea 
mai intensă a metodei confrun
tărilor de opinii. La scara minis
terelor, centralelor și întreprinde
rilor, această metodă va avea da
rul să îmbogățească conținutul 
muncii de conducere colectivă, 
să contribuie la adoptarea de 
decizii corecte, la antrenarea co
lectivului în determinarea desti
nelor unității respective și la nro- 
movarea unui real spirit de între
prindere — atribute esențiale ale 
unei economii și societăți socia
liste moderne.

Pe orbita aceleiași preocupări 
s-au situat și modalitățile de pre
gătire a actualei Conferințe. Cu
noașterea din timp a ordinii de zi 
a dat participanților posibilitatea 
să se pregătească spre a prezen
ta Conferinței propuneri rezulta
te din experiența unităților lor. 
Dialogul nostru va putea să o- 
glindească astfel, direct și larg, 
experiența celor ce decid — prin 
munca lor — soarta producției și 
a planului de stat, opiniile lor a- 
supra cauzelor unor neajunsuri și 
asupra căilor de înlăturare a lor.

Dezbaterea deschisă a realiză
rilor și deficiențelor din unități, 
>n spiritul responsabilităților cu 
care este investit fiecare, consti
tuie una din premisele elaborării 
de decizii apte să favorizeze în
deplinirea exemplară a marilor 
sarcini ale cincinalului.

Cu aceste gînduri, declar des
chise lucrările Conferinței pe 
țară a cadrelor de conducere din 
întreprinderi și centrale industria
le și de construcții.

Măsurile de îmbunătățire a 
activității economice aplicate in 
ultimii ani — parte integrantă 
a programului cuprinzător al 
Partidului Comunist Român, de 
perfecționare a întregii vieți so
ciale, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, program elabo
rat din inițiativa și sub îndru
marea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — au ca o- 
biectiv esențial realizarea unei 
eficiențe superioare a întregii 
munci sociale. Acțiunea de per
fecționare a vizat domenii ho- 
tăritoare ale activității econo
mice : structura organizatorică 
a activității economice, planifi
carea, sistemul financiar și de 
credit, prețurile, cercetarea și 
proiectarea, investițiile și con
strucțiile, aprovizionarea teh- 
nico-materială, relațiile contrac
tuale, circulația mărfurilor, re
munerarea muncii.

Ca rezultat al măsurilor de 
îmbunătățire a stilului și me
todelor de conducere, a crescut 
răspunderea ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor pen
tru buna gospodărire a fonduri
lor productive și a mijloacelor 
financiare, pentru întărirea dis
ciplinei și ordinii în activitatea 
economică.

Un rol primordial în aceas
tă amplă acțiune l-au avut or
ganele și organizațiile de partid, 
comuniștii care au muncit cu 
abnegație pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor partidului, 
pentru înfăptuirea programelor 
stabilite de îmbunătățire a or
ganizării producției și a muncii, 
in intreprinderile industriale, pe 
șantiere, precum și în celelalte 
domenii de activitate.

Confruntate cu viața, aceste 
măsuri și-au dovedit viabilita
tea in creșterea — mai susți
nută in ultimii ani — a pro
ducției, productivității muncii 
și a rentabilității, a venitului 
național, în ridicarea generală 
a eficienței în economie și creș
terea, pe această bază, a nive
lului de trai al populației.

O dată cu constituirea cen
tralelor în industrie, construcții 
și alte ramuri ale economiei 
naționale s-a raționalizat struc
tura organizatorică la majo
ritatea ministerelor, s-a redus 
aparatul central și s-au definit 
mai bine funcțiile ce revin a- 
cestora în aplicarea politicii 
partidului în ramura pe care o 
coordonează. Pe toate treptele 
organizatorice, atribuțiile și 
competențele au fost repartizate 
astfel, îneît conducerea să se a- 
propie de producție, iar decizia 
de locul executării ei.

Din analizele făcute, pe te
ren, împreună cu comitetele 
județene de partid, cu comisiile 
economice, cu ministerele, comi
tetele și consiliile oamenilor 
muncii, a rezultat că, în perioa
da care a trecut de la apli
carea măsurilor, centralele in
dustriale, intrind treptat în exe
cutarea atribuțiilor conferite, 
s-au dovedit organisme econo
mice viabile, corespunzătoare 
etapei actuale de dezvoltare a 
economiei noastre. Prin organi
zarea centralelor s-au creat con
diții ca întreprinderile și șan
tierele să se preocupe în mai 
mare măsură de problemele 
producției, de modernizarea 
tehnologiilor, folosirea rațională 
a capacităților de producție, u- 
tilajelor de construcție și a for
ței de muncă.

In domeniul planificării și 
finanțării, tovarășul Manea Mă- 
nescu a subliniat că o condiție 
esențială a creșterii eficienței 
activității economice este în
tărirea răspunderii în pro
cesul de întocmire a pla
nului în toate fazele, de 
la elaborarea propunerilor pî- 
nă la îndeplinirea integrală a 
acestuia. Este necesar ca între
prinderile, centralele, ministere
le să cuprindă, de la început, 
în propunerile lor de plan în
tregul potențial de care dispun, 
să dimensioneze sarcinile pe 
unități în raport strict cu 
capacitățile de producție, cu 
fondurile și mijloacele materia
le asigurate. Trebuie combătută 
cu tărie practica unor condu
cători de întreprinderi de a 
lăsa nefolosite, la întocmirea pla
nului, părți importante din ca
pacitățile de producție. Toto
dată, trebuie să se asigure sta
bilitatea planului — ca o pre
misă indispensabilă — pentru 
realizarea în bune condiții a 
sarcinilor prevăzute, pentru 
creșterea cointeresării materia
le și întărirea răspunderii co
lectivelor din unitățile econo
mice.

Perfecționarea activității eco
nomice impune, de asemenea, 
intensificarea muncii de ur
mărire operativă, de analiză și 
control a înfăptuirii planului. 
Practica arată necesitatea im
perioasă c|e a urmări în fiecare 
întreprindere nu numai îndepli
nirea indicatorilor valorici, a 
prevederilor globale, ci și modul 
în care se realizează zilnic, de- 
cadal, lunar — pe fiecare sor
timent — producția, exportul și 
celelalte sarcini, stabilind ope
rativ măsuri pentru înfăptuirea 
și depășirea lor.

In contextul preocupării par
tidului nostru pentru sistema
tizarea dezvoltării economico- 
sociale a teritoriului, pe baza 
noii organizări administrativ- 
teritoriale, se cuvine să acor
dăm o atenție din ce in ce mai 
mare planificării pe județe, mu
nicipii, orașe și comune. Se vor 
crea astfel condiții tot mai bune 
pentru ca organele de partid și 

de stat să poată interveni mai 
eficient in activitatea de pla
nificare, de îndeplinire a sarci
nilor economice.

în activitatea economico-fi- 
nanciară din industrie și con
strucții, pe lîngă rezultate bune, 
se manifestă neajunsuri în gos
podărirea întreprinderilor ; în 
unele unități se fabrică încă 
multe produse cu pierderi, exis
tă risipă de materiale, se folo
sește nerațional forța de mun
că, importante fonduri sint imo
bilizate în stocuri supranorma- 
tive de materii prime, materia
le și utilaje nefolosite.

Iată de ce, centralele și între
prinderile au datoria să mani
feste mai mult simț gospodă
resc, mai multă grijă și răs
pundere in utilizarea mijloace
lor, să acționeze continuu pen
tru reducerea cheltuielilor de 
producție, pentru accelerarea 
vitezei de rotație a fondurilor 
materiale și .bănești, pentru 
creșterea continuă a acumulă
rilor. Ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor, organelor fi- 
nanciar-bancare le revine sarci
na de a exercita un control ri
guros asupra activității econo
mice, de a lua măsuri pentru 
întărirea disciplinei financiare 
și înlăturarea oricărei forme de 
risipă.

De asemenea, este necesar ca 
la nivelul Întreprinderilor, cen
tralelor și ministerelor să se 
urmărească și să se analizeze 
permanent cheltuielile de pro
ducție în detaliu, pe fiecare 
produs in parte. Trebuie să se 
acționeze cu toată hotărirea 
pentru reducerea investiției pe 
unitatea de produs, scurtarea 
termenelor de dare in funcțiu
ne și de atingere a parametri
lor proiectați, pentru ca obiec
tivele de investiții să realizeze 
cit mai repede producția pre
văzută și să contribuie, pe mă
sura eforturilor pe care le fa
ce, la creșterea acumulărilor 
și a .fondului de consum.

După ce a arătat importanța 
și rezultatele măsurilor privind 
introducerea noului sistem de 
retribuire a muncii, tovarășul 
Manea Mănescu a subliniat că 
intreprinderile, centralele și mi
nisterele, organele financiair- 
bancare trebuie să ia măsuri 
hotărîte pentru a asigura o cit 
mai bună gospodărire a fondu
lui de salarii in concordanță cu 
creșterea producției și a pro
ductivității muncii, a livrărilor 
de mărfuri pentru piața internă 
și..export, cu realizarea investi
țiilor și a celorlalte activități 
economice.

Aprovizionarea și desfacerea 
constituie unul din domeniile 
de bază ale activității centrale
lor. Alături de numeroase re
zultate pozitive obținute în a- 
cest domeniu, există însă și 
cazuri cind centralele, ca de 
exemplu Centrala industrială 
de țevi și trefilate Bucu
rești, se limitează la coor
donarea încheierii contractelor, 
aprovizionarea efectivă rămî- 
nind in continuare numai în sar
cina întreprinderilor.

Pentru buna desfășurare a 
aprovizionării și desfacerii, o 
deosebită importanță o are asi
gurarea unor relații contractua
le stabile, de perspectivă, lua
rea de măsuri energice pentru 
întărirea disciplinei contractua
le, respectarea consumurilor 
planificate, cunoașterea cerin
țelor curente și de perspectivă 
ale pieței, pentru realizarea li
vrărilor la termenele contrac
tuale. Totodată, ministerele și 
centralele, în colaborare cu Co
mitetul de Stat pentru Prețuri 
au datoria să exercite un con
trol riguros asupra prețurilor 
de producție, să combată cu toa
tă tăria tendința unor întreprin
deri care caută să realizeze 
creșterea rentabilității pe calea 
prețurilor exagerate îri locul re
ducerii cheltuielilor de produc
ție.

In domeniul cercetării și pro
iectării, s-au creat centralelor 
condiții mai bune pentru solu
ționarea problemelor tehnice de 
cercetare, proiectare tehnologi
că și de investiții-construcții. 
S-au luat o serie de măsuri 
pentru utilizarea mai bună a 
bazei materiale existente, îm
bunătățirea și dezvoltarea rețe
lei de cercetare și proiectare, 
concentrarea forțelor în insti
tute de cercetări mai puternice, 
s-au elaborat programe priori
tare în probleme de importanță 
deosebită pentru economie.

în vederea sporirii aportului 
concepției proprii la realizarea 
sarcinilor de producție și inves
tiții, a reducerii importului de 
licențe și documentații este ne
cesar ca întreprinderile, centra
lele și ministerele economice să 
ia măsuri pentru orientarea cer
cetărilor spre lărgirea și valori
ficarea superioară a bazei de 
materii prime, elaborarea de 
noi procedee tehnologice, pen
tru îmbunătățirea calității și 
diversificarea produselor. De 
asemenea, este necesar să se ia 
măsuri pentru urgentarea valo
rificării în economia națională 
a rezultatelor cercetării și a 
proiectelor de concepție pro
prie.

In domeniul informației și 
deciziei, îmbunătățirea formelor 
de organizare a creat condiții 
favorabile perfecționării infor
mației și ridicării calității de
ciziei tehnice și economice. E- 
xemplificind preocupările în a- 
ceastâ direcție ale unor centra
le. vorbitorul a subliniat că nu 
trebuie așteptată dotarea cu cal- 

oulatoare electronice pentru e 
organiza mai bine evidența și 
sistemul de informații ; această 
se poate Îmbunătăți substanțial 
chiar cu mijloacele tehnice e- 
xistente. Avind în vedere volu
mul excesiv de mare de evi
dențe din întreprinderi, centra
le și ministere, este necesar ca 
organele centrale să acorde a- 
sistență calificată întreprinderi
lor și centralelor în raționaliza
rea evidențelor, simplificarea 
muncii de birou și introduce
rea sistemelor moderne de con
ducere și organizare.

In domeniul calificării și per
fecționării pregătirii cadrelor, 
ritmul rapid de dezvoltare și 
modernizare a economiei na
ționale, progresul științei și teh
nologiilor reclamă o preocupare 
susținută pentru formarea te
meinică și din timp a muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor 
și economiștilor, perfecționarea 
continuă a calificării cadrelor, 
pentru ca acestea să poată stă- 
pini și folosi cu maximum de 
randament tehnica cu care sînt 
dotate noile obieotive, să aplice 
in practică principiile științei 
conducerii, organizării produc
ției și a muncii. Conducerile în
treprinderilor și centralelor 
poartă direct răspunderea pen
tru recrutarea, calificarea și or
ganizarea perfecționării pre
gătirii profesionale a tuturor 
cadrelor.

Referindu-se la sprijinul acor
dat de organele centrale unită
ților economice, vorbitorul a 
arătat realizările pozitive și a 
remarcat totodată că ministere
le economice trebuie să îndepli
nească cu mai multă hotărire 
obligațiile prevăzute de lege, cu 
privire la coordonarea și spri
jinirea activității centralelor și 
Întreprinderilor subordonate, 
îmbunătățirea continuă a for
melor și metodelor de condu
cere a activității economice, să 
rezolve cu mai multă operati
vitate problemele ridicate de 
întreprinderi și centrale, de a- 
dunările generale ale oameni
lor muncii.

în continuare tovarășul Ma
nea Mănescu, ocupîndu-se de 
aplicarea principiului muncii și 
conducerii colective, a subliniat 
că adunările generale, comite
tele și consiliile oamenilor 
muncii, oolegiile ministerelor își 
îndeplinesc in mai bune condi
ții atribuțiile, reușesc să con
ducă cu și mai multă compe
tență activitatea economică.

Din componența organelor co
lective de conducere din între
prinderile industriale și de con
strucții fac parte peste 7 000 de 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii.

în cadrul comitetelor și con
siliilor oamenilor muncii se iau 
măsuri concrete, eficiente, care 
contribuie la realizarea și de
pășirea sarcinilor de producție, 
îmbunătățirea întregii activități 
a unităților respective. Cu toa
te rezultatele bune, în unele 
întreprinderi și șantiere se iau 
hotărîri în probleme importan
te, fără a fi dezbătute în co
mitetele oamenilor muncii. Sint 
cazuri cînd, încălcîndu-se pre
vederile legale, comitetele oame
nilor muncii nu sînt convocate 
cu regularitate. Trebuie înțeles 
la toate nivelele — de la în
treprindere și pînă Ia minister 
— că munca colectivă este u- 
nul din cele mai importante 
instrumente ale îmbunătățirii 
conducerii, ale îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor care stau în 
fața unităților economice.

★
Perfecționarea activității eco

nomice angajează Partidul Co
munist Român în totalitatea sa, 
întreaga noastră clasă munci
toare, întregul popor român, a 
subliniat tovarășul Manea Mă
nescu. Partidul acționează ca 
forță politică conducătoare în 
societate prin politica sa crea
toare. prin prezența și acțiunea 
dinamizatoare a organizațiilor 
sale în toate sectoarele con
strucției socialiste, prin legăturile 
strînse cu clasa muncitoare și 
cu întregul popor, prin atitudi
nea militantă, înaintată a co
muniștilor și contribuția lor e- 
fectivă la înfăptuirea politicii 
partidului. De aceea, fiecare or
ganizație de partid este che
mată să acționeze ca un ade
vărat conducător politic al ma
selor de oameni ai muncii. A- 
vînd mereu în centrul preocu
părilor problemele activității e- 
conomice, organele și organiza
țiile de partid trebuie să acțio
neze mai ferm pentru transpu
nerea în viață a măsurilor de 
perfecționare, să mobilizeze co
muniștii, pe toți oamenii mun
cii pentru îndeplinirea și depă
șirea planului la toți indicatorii, 
pentru ridicarea calitativă a în
tregii activități economice.

O contribuție de seamă la 
realizarea sarcinilor care ne 
stau în față trebuie să aducă, 
sub conducerea organizațiilor 
partidului, organizațiile sindica
le și de tineret, în organizarea 
și desfășurarea întrecerii so
cialiste, în educarea comunistă 
a tineretului, a tuturor oame
nilor muncii.

Acțiunea amplă și perseve
rentă a partidului nostru pen
tru continua perfecționare a 
activității economico-sociale, a 
subliniat în încheiere tovarășul 
Manea Mănescu, reprezintă che
zășia îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor planului cincinal, a 
înaintării neabătute a României 
pe calea înfloririi și prosperi
tății, a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Expunere prezentată de tovarășul
ILIE VERDEȚ

„Realizările obținute și sarcinile ce revin organizațiilor 
de partid, de masă și conducerilor tehnico-administrative din 
unitățile economice pentru folosirea deplină a capacităților 
de producție ; îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale 
și a desfacerii produselor, întărirea disciplinei contractuale ; 
reducerea cheltuielilor de producție, sporirea productivității 
muncii și a rentabilității economice ; înnoirea produselor și 
ridicarea calității acestora; asigurarea și perfecționarea 
pregătirii cadrelor".

Noul cadru organizatoric și 
legislativ, creat prin îmbunătă
țirea sistemului de conducere și 
planificare a economiei, a făcut 
posibilă construirea actualului 
cincinal pe temeiul identificării 
mai riguroase și al valorificării 
mai raționale a resurselor de 
care dispunem. Opțiunile fun
damentale ale cincinalului asi
gură creșterea venitului națio
nal într-un ritm mediu anual de 
11—12 la sută, ceea ce permite 
înfăptuirea unui amplu program 
de investiții o dată cu îmbună
tățirea condițiilor de viață pen
tru întregul popor.

In primul an al cincinalului, 
producția industrială a fost de 
peste 334 miliarde de lei, iar cea 
agricolă de 81 miliarde de lei; 
au intrat în producție aproape 
400 de noi obiective industriale 
și agricole. S-au lărgit posibili
tățile de a ne dota cu mijloace 
de producție, de concepție și fa
bricație proprie. Creșterea pro
ducției și îmbunătățirea calită
ții, sporirea productivității mun
cii și reducerea cheltuielilor 
materiale s-au concretizat în 
mărirea venitului național cu 
12,5 la sută, ceea ce a permis 
alocarea unor fonduri importan
te pentru acumulare concomi
tent cu creșterea nivelului de 
trai.

Rezultatele obținute în 1971 au 
verificat caracterul realist-mo- 
bilizator al obiectivelor în
scrise în cincinal și au oreat 
premise trainice pentru realiza
rea planului pe 1972.

în continuare, tovarășul Uie 
Verdeț s-a referit pe larg Ia cî- 
teva probleme a căror soluțio
nare corectă condiționează folo
sirea cu randamente superioare 
a întregului potențial productiv 
din unități.

O primă problemă privește ri
dicarea gradului de utilizare a 
capacităților de producție. Ana
lizele efectuate cu ocazia ela
borării actualului cincinal au a- 
rătat că se poate realiza, prin 
folosirea mai bună a capacită
ților de producție și fără inves
tiții suplimentare, aproximativ 
un sfert din sporul de produc
ție prevăzut în 1975 față de 1970.

Unitățile noastre dispun de un 
puternic potențial productiv, 
format în cea mai mare parte 
din mașini, utilaje și aparatură 
de înaltă tehnicitate. Peste trei 
sferturi din fondurile fixe aflate 
în dotarea întreprinderilor au 
fost puse în funcțiune în cursul 
ultimului deceniu. Gospodărirea 
rațională a acestui potențial, 
care materializează eforturile 
întregului popor, reprezintă o 
îndatorire de prim ordin pentru 
toate cadrele de conducere.

Ministerele și centralele tre
buie să se preocupe cu mai 
multă răspundere de respecta
rea termenelor pentru atingerea 
parametrilor proiectați la noile 
obiective și să creeze, în aoest 
scop, toate premisele necesare. 
Se știe că — după ce au foet 
minuțios efectuate toate probele 
tehnologice și au fost date în 
funcțiune instalațiile — atinge
rea parametrilor proiectați cere 
un anumit timp. Uneori se pla
nifică însă perioade prea lungi 
în acest scop și chiar termenele 
larg stabilite sînt depășite. Cen
tralele și ministerele au, tot
odată, obligația de a controla și 
analiza sistematic modul în care 
sint utilizate capacitățile de pro
ducție din unitățile subordona
te ; de a le acorda operativ o 
asistență tehnică de înaltă ca
lificare ; de a urmări determi
narea corectă a capacităților și 
evidențierea rezervelor ; de a a- 
sigura condiții pentru adaptarea 
operativă a capacităților la ma
rea mobilitate a cererii.

Deoarece economia noastră se 
dezvoltă în cadrul unor planuri 
de perspectivă, unitățile au po
sibilitatea să-și cunoască pe ter
men lung sarcinile de producție 
și să-și asigure din timp apro
vizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale. Totuși, u- 
nele unități nu folosesc aceste 
posibilități pentru a încheia con
tracte pe termen lung. în multe 
locuri continuă practica înve
chită a unor relații contractuale 
semestriale sau, în cel mai bun 
caz, anuale. în aprovizionarea 
unor întreprinderi apar dificul
tăți și din cauză că alte între
prinderi, realizînd planul pro
ducției globale și marfă, nu 
realizează planul sortimental. 
Este necesar ca centralele și 
ministerele să se ocupe cu toată 
răspunderea de atingerea nive
lelor planificate la fiecare pro
dus în parte, întrucît numai 
prin respectarea structurii sor
timentale se poate asigura des
fășurarea normală a aprovizio
nării tehnico-materiale.

în sistemul relațiilor, precon- 
tractuale se mențin practici bi
rocratice, la care unele minis
tere și centrale nu renunță. Este 
imperios necesar ca toți coordo
natorii de balanțe să înlăture for
mele birocratice, să trateze di
rect cu beneficiarii și să re
zolve cu operativitate proble
mele concrete de aprovizionare. 
Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale are datoria să a- 
sigure folosirea cît mai rațională 
a resurselor materiale, să con
ducă și să controleze întregul 
proces de aprovizionare, potrivit 
atribuțiilor ce i-au fost confe
rite.

Contractele încheiate între 
diferite centrale și întreprinderi 
nu conțin întotdeauna clauze și 
termene precise, care să asigure 
ritmicitatea în aprovizionarea 
sau desfacerea producției. în loc 
să conducă efectiv și cu spirit 

de răspundere procesul de apro
vizionare, unii tovarăși încearcă 
să justifice neajunsurile din ac
tivitatea întreprinderilor prin 
insuficiența stocurilor și propun 
majorarea acestora fără motiva
re economică. Sînt frecvente ca
zurile cînd unele întreprinderi 
duc lipsă de materiale, în timp 
ce altora le prisosesc.

Pe toate treptele organizatori
ce, de la întreprindere la mi
nister, se impune o disciplină 
fermă în domeniul consumurilor 
de materiale. Pentru toate ma
teriile prime și materialele 
principale și, îndeosebi, pentru 
cele cu caracter de masă, a de
venit necesară folosirea unor 
norme republicane de consum. 
Ministerele trebuie să-și exer
cite cu mai multă exigență sar
cinile privind asigurarea în 
bune condiții a bazei tehnico- 
materiale a planului, realizarea 
producției planificate la toate 
sortimentele, organizarea coope
rării în producție dintre unită
țile în subordine ; să acorde a- 
tenție sporită normării tehnice 
a consumurilor și a stocurilor, 
să evite risipa, să îndrume și să 
controleze modul în care se des
fășoară procesul de aprovizio
nare.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la unul din obiectivele 
de bază ale cincinalului : înnoi
rea și modernizarea producției, 
ridicarea calității produselor. 
Pentru înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere stabilite în a- 
cest domeniu se impune organi
zarea unei strînse și permanen
te conjugări a eforturilor între 
cercetare, proiectare și produc
ție. Institutele de cercetare-pro- 
iectare au datoria de a pregăti 
din timp producția viitoare, de 
a anticipa posibilele perfecțio
nări ale cunoașterii științifice și 
ele transformărilor tehnologice 
pe plan internațional. La rîndul 
lor, ministerele și centralele nu 
se pot rezuma numai la înche
ierea de contracte cu institute
le ; ele trebuie să le ușureze 
parcurgerea diferitelor faze ale 
cercetării, finalizarea și valori
ficarea acesteia în producție.

în condițiile accelerării pro
gresului tehnic contemporan nu 
mai pot fi acceptate termene ne
justificate pentru asimilarea noi
lor produse. Industria trebuie să 
facă pași serioși pentru pregă
tirea temeinică și din timp a fa
zelor de asimilare, pentru 
scurtarea timpului necesar tre
cerii rezultatelor ceroetării în 
producția de masă.

Ridicarea calității la întreaga 
gamă de produse aflate în fa
bricația curentă trebuie privită 
ca un proces permanent. Pe pia
ța mondială produsele „îmbătrî- 
neșc“ repede; un produs foarte 
solicitat astăzi își poate pierde 
mîine forța de pătrundere co
mercială sau își poate reduce 
rentabilitatea în fața altor pro
duse cu calități funcționale su
perioare sau cu forme de pre
zentare mai atrăgătoare.

Saroina de înnoire a produc
ției sporește răspunderea mi
nisterelor și centralelor pentru 
utilizarea cît mai rațională a 
cadrelor cu pregătire superioa
ră. Trebuie să se înțeleagă că 
locul inginerului nu este în 
munci administrative, de birou. 
Mîndria inginerului, funcția so
cială pentru care a fost pregă
tit, este, în primul rînd, crearea 
de produse și tehnologii moder
ne, participarea directă la pre
gătirea fabricației și la organi
zarea asimilării noilor produse.

în cincinalul actual urmează 
să realizăm două treimi din în
tregul spor de producție indus
trială prin creșterea producti
vității muncii. în 1971, sarcina 
planificată de creștere a pro
ductivității muncii, pe ansam
blul industriei, a fost realizată 
în proporție de numai 99,7 la 
sută. Analizele arată că multe 
unități înregistrează pierderi de 
producție și nu-și realizează 
sarcinile de productivitate a 
muncii din cauza unor defec
țiuni organizatorice — aprovi
zionarea necorespunzătoare cu 
materiale și scule a locurilor de 
muncă, întreruperi în funcțio
narea unor utilaje — și folosi
rea de norme de muncă insufi
cient fundamentate.

Sarcinile de creștere a pro
ductivității muncii cu 8 la sută 
în 1972 și cu 42 la sută pe în
tregul cincinal trebuie conside
rate ca minimale. Comitetele și 
consiliile oamenilor muncii tre
buie să acționeze hotărît pentru 
realizarea lor, să creeze condi
ții de producție în fiecare 
schimb astfel îneît toți salaria- 
ții să aibă posibilități reale de 
folosire deplină și productivă a 
timpului de muncă, să foloseas
că rațional elementele noului 
sistem de salarizare în scopul 
stimulării creșterii productivi
tății muncii, realizării de econo
mii și întăririi răspunderii ma
teriale pentru neîndeplinirea 
sarcinilor stabilite.

Dotarea întreprinderilor cu 
tehnică modernă și schimbările 
care intervin în structura pro
ducției, cer, mai mult ca ori- 
cînd, asigurarea întreprinderi
lor cu cadre capabile să se a- 
dapteze rapid și cu eforturi mi
nime la aceste transformări. 
Conducerile unităților socialis
te trebuie să adopte măsuri co
respunzătoare pentru recruta
rea, pregătirea și perfecționarea 
permanentă a muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor, ingi
nerilor și altor cadre de specia
liști; formarea din timp a lu
crătorilor pentru noile obiective 
ce urmează să intre în funcțiu
ne, ca și pentru generalizarea 

schimbului II și extinderea 
schimbului III; asigurarea unei 
asistențe tehnice calificate în 
toate schimburile.

în legătură cu reducerea 
costului de producție, în mod 
deosebit a cheltuielilor ma
teriale, vorbitorul a arătat că în 
1975 ponderea cheltuielilor ma
teriale în produsul social total 
urmează să scadă la 54 la sută 
față de aproximativ 59 la sută 
în 1970. Importanța sarcinii de 
reducere a cheltuielilor mate
riale rezultă din faptul că apro
ximativ un sfert din sporul ve
nitului național urmează să se 
realizeze în cincinal pe această 
cale.

Conducerile unităților socia
liste și ministerelor sint chema
te să facă din laturile calitative 
ale prooeselor economice un o- 
biectiv major al întregii lor ac
tivități. Ele au datoria să per
fecționeze specializarea și coo
perarea între centrale și între 
diferitele lor unități componen
te, să extindă toate măsurile 
care s-au dovedit eficiente în 
reduoerea consumurilor de ma
teriale. în fiecare întreprindere 
6e impune îmbunătățirea pro
gramelor de măsuri complexe 
privitoare la reduoerea cheltu
ielilor materiale de producție, 
incluzîndu-se reproiectarea pro
duselor cu gabarite și caracte
ristici depășite, îmbunătățirea 
tehnologiilor și rețetelor de fa
bricație, valorificarea superioa
ră a materiilor prime și mate
rialelor, extinderea folosirii în
locuitorilor.

în urma Conferinței Naționa
le și a Congresului al X-lea au 
fost adoptate măsuri importan
te pentru o mai eficientă orga
nizare, conducere și planificare 
a economiei, îmbunătățirea sti
lului de muncă pe toate trepte
le organizatorice și eliminarea 
anumitor practici administrative 
ce întirziau rezolvarea operativă 
a problemelor ridicate de dina
mismul economiei naționale.

Așa cum a subliniat în repeta
te rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, avem datoria să ac
ționăm pentru perfecționarea în 
continuare a activității de stat 
în toate domeniile, să analizăm 
critic lipsurile care mai persis
tă, să găsim forme și metode de 
lucru în concordanță cu cerințe
le actualei etape de dezvoltare 
a societății noastre.

în acest context, doresc să 
subliniez că și în activitatea 
Consiliului de Miniștri, în stilul 
și metodele sale de lucru, sînt 
o serie de deficiențe. Consiliul 
de Miniștri, în ansamblul său, 
are datoria să analizeze cu mai 
multă regularitate și perseve
rență fenomenele majore din e- 
conomie și să adopte măsuri 
practice de înlăturare a ne
ajunsurilor care apar. El tre
buie, totodată, să întărească e- 
xigența față de întreaga activi
tate a administrației de stat; să 
analizeze sistematic activitatea 
ministerelor și organelor de 
sinteză economică; să extindă 
asemenea analize la comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare și marile centrale: să asi
gure îndeplinirea planului de 
stat în toate ramurile și la toți 
indicatorii; să controleze și să 
tragă la răspundere pe cei ce 
nu-și îndeplinesc sarcinile; să 
creeze toate condițiile pentru a- 
plicarea efectivă și de către toți 
a legilor.

A analiza activitatea economi
că pe fundalul critic al unor de
ficiențe existente nu înseamnă 
a subaprecia progresele impor
tante realizate de economia 
noastră în ansamblul ei. Faptul 
că industria și construcțiile au 
încheiat anul trecut, cu indica
tori cantitativi și calitativi su
periori celor din 1970, este o oe- 
flectare a mersului lor mereu 
ascendent.

Spre a asigura în continuare 
acest mers impetuos, noi nu pu
tem avea însă decît o singură 
unitate de măsurare a rezulta
telor activității fiecăruia: gra
dul de îndeplinire a sarcinilor 
cantitative și calitative de plan. 
Acest criteriu este esențial pen
tru a putea parcurge cît mai re
pede etapele care separă pro
ducția materială a României de 
aceea a țărilor cu o industrie a- 
vansată, pentru a făuri societa
tea socialistă multilateral dez
voltată, cu un înalt nivel de trai 
și civilizație pentru întregul 
popor.

Planul orientează cu fermita
te economia națională în direc
ția marilor randamente sociale. 
Sarcinile sale se întemeiază pe 
posibilitățile reale de care dis
punem : o bază industrială mo
dernă; angajamentul total al 
clasei muncitoare, oglindit în 
abnegația cu cane lucrează pen
tru cauza Patriei socialiste; ca
pacitatea tehnică și organizato
rică a cadrelor de conducere de 
pe toate treptele ierarhice; 
principialitatea și competența cu 
care organizațiile de partid îm
pletesc conducerea activității e- 
conomice cu munca politică de 
educare a conștiinței socialiste. 
Stă în puterea noastră, tovarăși, 
ca prin ridicarea exigențelor 
față de întreaga activitate în 
spiritul unei înalte responsabi
lități partinice și prin aplicarea 
neșovăitoare a legilor statu'ui 
— să îndeplinim cu cinste 
sarcinile privind creșterea po
tențialului economic al Româ
niei. făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate pe pă- 
m’ntul Patriei noastre.
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Șl CENTRÀLE INDUSTRIALE Șl DE CONSTRUCȚII
Expunere prezentată de tovarășul

ION PAȚAN
„Activitatea de comerț exterior, măsurile necesare pen

tru intensificarea schimburilor comerciale, extinderea coope
rării tehnico-economice, îmbunătățirea structurii exportului și 
a formelor de comerț, creșterea rentabilității exportului și re-a formelor de comerț, creșterea rentabilității exportului și 
ducerea importurilor".

♦

Expunere prezentată de tovarășul

EMIL DRĂGĂNESCU
„Activitatea desfășurată în înfăptuirea programului de 

investiții și de punere în funcțiune a capacităților și obiective
lor de investiții, aplicarea măsurilor de perfecționare a acti
vității de organizare, planificare și realizare a investițiilor, 
elaborarea măsurilor pentru modernizarea activității de con- 
strucții-montaj și ridicarea eficienței economice a investi
țiilor".

Corespunzător țelurilor funda
mentale ale noii etaipe istorice 
pe care o parcurge țara noastră 
— făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate — Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român a prevăzut, 
după cum se știe, realizarea ți
nui amplu program de investi
ții. Aceasta reprezintă condiția 
hotărîtoare de care depinde dez
voltarea și perfecționarea bazei 
tehnico-materiale a societății 
noastre, accelerarea progresului 
economic și social al României 
socialiste. In acest scop, în ac
tualul cincinal 6-a stabilit aloca
rea a 30—32 la sută din venitul 
național, pentru fondul de acu
mulare.

După ce a menționat că efor
tul de investiții pe care îl face 
societatea noastră în anii 1971— 
1975 este de o amploare fără 
precedent în istoria construcției 
socialiste, că în această perioa
dă se vor construi și da în ex
ploatare circa 1 700 de noi obiec
tive economice industriale și a- 
grozootehnice, vorbitorul a spus î 

Trecerea la înfăptuirea impor
tantului program de investiții 
din actualul cincinal a fost pre
cedată de o amplă acțiune pen
tru perfecționarea acestei acti
vități, de îmbunătățire a cadru
lui său legislativ și organizato
ric. Sub îndrumarea permanentă 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost elaborate și 
aprobate acte normative și mă
suri importante care au creat 
un cadru adecvat pentru desfă
șurarea în condiții mal bune a 
activității de investiții. Se poate 
afirma, cu deplin temei, că a- 
ceste măsuri se reflectă pozitiv 
în mai buna pregătire și reali
zare a investițiilor, în creșterea 
simțului de răspundere pentru 
punerea în funcțiune la terme
nele planificate a noilor obiec
tive.

Concludente în acest sens sînt 
unele rezultate bune obținute în 
1971.

Fără a subaprecia cu nimic 
rezultatele obținute, trebuie să 
arătăm deschis, cu toată răspun
derea. că în realizarea planului 
de investiții pe 1971 s-au țnani- 
festat multe deficiențe și nea
junsuri. Astfel, sarcinile anuale 
n-au fost îndeplinite integral de 
unele ministere și consilii popu
lare județene ; ca urmare, pla
nul de investiții pe ansamblul 
economiei a fost realizat în pro
porție de numai 99,3 la sută. Au 
rămas restante, față de terme
nele planificate, un număr de 
34 capacități industriale și 32 o- 
biective din agricultură.

Vorbitorul a supus apoi unei 
analize critice deficiențele care 
au existat în aprovizionarea cu 
materiale, în folosirea utilajelor 
de construcții și a forței de 
muncă pe șantiere, restanțele 
care s-au înregistrat la livrările 
de utilaje tehnologice din țară 
și import, care constituie prin
cipala cauză a întîrzierilor în 
executarea investițiilor în cursul 
anului 1971 și în ceea ce pri
vește punerea în funcțiune a 
capacităților din industrie. în 
continuare vorbitorul a arătat 
că, în multe cazuri, problemele 
care s-au ivit pe parcursul des
fășurării investițiilor n-au fost 
soluționate operativ, iar modul 
de conlucrare între factorii care 
participă la realizarea investiții
lor a lăsat adesea de dorit.

M-am referit la toate aceste 
neajunsuri, pentru ca noi toți 
cei ce purtăm răspunderea pen
tru activitatea de investiții — 
de la cadrele de pe șantiere, din 
institutele de proiectare, între
prinderi și centrale, pînă la cele 
din ministere și la mine însumi, 
care în cadrul guvernului mă 
ocup de acest sector de activi
tate — să tragem maximum de 
învățăminte, să luăm toate mă
surile pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sar
cinilor mult sporite din acest an.

După ce a înfățișat sarcinile 
mari prevăzute în planul pe a- 
nul 1972, apreciind că îndepli
nirea lor este hotărîtoare atît 
pentru modul de înfăptuire a 
programului de investiții pe în
tregul cincinal, cît și pentru a- 
sigurarea ritmurilor și niveluri
lor de producție prevăzute a fi 
realizate în această perioadă, 
vorbitorul s-a oprit pe larg a- 
supra principalelor probleme de 
a căror realizare operativă de
pinde desfășurarea în bune con
diții a activității de investiții 
și construcții în acest am.

Mă refer. în primul rînd. a 
arătat tovarășul Emil Drăgă
nescu, la pregătirea temeinică a 
condițiilor necesare începerii in
vestițiilor. respectiv la munca 
de elaborare și aprobare a do
cumentațiilor tehnico-economice. 
După cum se știe, conducerea de 
partid a trasat sarcina creării 
unui decalaj între proiectarea și 
execuția investițiilor, ca o condi
ție esențială pentru desfășurarea 
normală a activității pe șantiere. 
Prin măsurile luate în anul tre
cut, s-a reușit ca, pentru 1972, 
un număr de 290 lucrări din oele 
340 obiective noi principale, res
pectiv pentru 85 la sută din to
tal, să existe în prezent stu
diile tehnico-economice aproba
te. Chiar dacă situația este mai 
bună decît în 1971 (cînd la a- 
ceastă dată erau aprobate nu
mai circa 70 la sută din studiile 
tehnico-economice), totuși ea 
încă nu este satisfăcătoare De 
aceea, se impune ca titularii ce
lor 50 de lucrări noi prevăzute 
să înceapă în 1972 și pentru care 
studiile tehnico-economice nu 
sînt încă aprobate, să ia măsuri 
grabnice pentru ca pînă la fi
nele trimestrului I 1972 să aibă 
toate STE-urile aprobate.

Pentru pregătirea din timp a 
lucrărilor noi de investiții ce 
vor începe în 1973. este absolut 
necesar ca să se respecte cu 
»trictețe eșalonarea aprobării

studiilor tehnico-economice, așa 
cum s-a stabilit recent la Con
siliul de Miniștri. Tot în de
cursul anului 1972, titularii vor 
trebui să rezolve toate proble
mele tehnice, tehnologice și de 
cooperare pentru investițiile noi 
ce urmează să înceapă în anii 
1974—1975. Acest lucru necesită 
eforturi susținute din partea 
tuturor proiectanților, titulari
lor, organelor care dau acorduri 
și avize. Printr-o conlucrare mai 
strînsă și mai operativă, această 
sarcină poate și trebuie să fie 
dusă la îndeplinire în bune con
diții.

O a doua sarcină de deose
bită importanță o constituie 
contractarea și livrarea utila
jelor din țară și din import la 
termene care să asigure res
pectarea graficelor de montaj 
și punerea în funcțiune a obiec
tivelor de investiții la datele 
prevăzute în plan. Pentru anul 
1972, din indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, această pro
blemă a făcut obiectul unei ac
țiuni speciale, care s-a desfă
șurat în ultima perioadă a anu
lui precedent, acțiune la care 
au participat toți beneficiarii, 
furnizorii de utilaje și organele 
centrale de sinteză. Ca urmare, 
s-au stabilit măsuri concrete 
privind asigurarea utilajelor. 
Modul de ducere la îndeplinire 
a măsurilor stabilite nu este 
însă satisfăcător : la 1 februarie 
a.c,, se contractase numai 90 la 
sută din volumul utilajelor teh
nologice din țară și circa 75 la 
sută din import.

Se impune — a 
tinuare vorbitorul 
nerile în urmă în 
vește contractarea 
fie lichidate în c

’•»

spus în con-
— ca rămî- 
ceea ce pri- 
utilajelor să 

_  ______  ... cel mai scurt 
timp ; beneficiarii de investiții 
trebuie să ia măsuri pentru pre
darea de urgență a documenta
țiilor necesare, iar furnizorii de 
utilaje să acționeze operativ în 
încheierea contractelor restan
te. Pentru utilajele din import, 
întreprinderile de comerț exte
rior, în strînsă colaborare cu 
beneficiarii, vor trebui să ur
genteze încheierea contractelor, 

în același timp, trebuie luate 
masuri mult mai hotărîte .pen
tru aplicarea indicației condu
cerii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, ca 
ministerele să preia spre execu
ție în atelierele proprii, un vo
lum mai mare de utilaje Nu 
ne putem declara mulțumiți că 
în prezent, prin unitățile pro
prii, ministerele execută numai 
27 la sută din utilajele tehnolo
gice nestandardizate.

Subliniind că in primul tri
mestru al acestui an trebuie să 
se realizeze cel puțin 20 la sută 
din volumul anual, așa cum 
este prevăzut în plan, vorbito
rul a arătat apoi că realizări
le obținute în luna ianuarie a.c., 
de numai 3,8 la sută la investi
ții și 4,1 la sută la construcții- 
montaj, aocentuează necesitatea 
luării neîntîrziate, în lunile fe
bruarie și martie, de măsuri 
hotărîte pentru accelerarea rit
mului de execuție pe șantiere.

Punerea în funcțiune a capa
cităților 1a termenele planifica
te constituie sarcina de bază în 
domeniul investițiilor. Pentru 
evitarea greutăților întîmpina- 
te în anii trecuți, determinate 
de punerea în funpțiune a unui 
număr mare de capacități în 
ultimul trimestru al anului, tre
buie ca, treptat, în anii urmă
tori să se asigure o eșalonare 
mai echilibrată pe trimestre a 
punerilor în funcțiune.

Experiența anului trecut, cît 
și analizele făcute recent pe o 
serie de șantiere, de către bri
găzi organizate de Consiliul de 
Miniștri și Consiliul Economic, 
împreună cu comisiile economi
ce ale Comitetelor județene de 
partid, confirmă posibilitatea 
de a realiza în acest an în de- 
vans, în trimestrele II și III, 
unele capacități planificate a fi 
puse în funcțiune în trimestrul 
IV. Se impune ca pentru fie
care din aceste obiective să se 
acționeze cu toată hotărîrea 
pentru fructificarea posibilități
lor rezultate pe baza analizelor 
amintite. Totodată, una din sar
cinile imediate ale beneficiari
lor și constructorilor constă în 
darea în exploatare, în prima 
parte a anului, a celor 60 de 
capacități încă restante din 1971.

Realizarea vastului program 
de investiții, în condițiile revo
luției științifico-tehnice contem
porane, Implică răspunderi deo-

(Vrmare din pag. I)
Marinescu, Ion Pățan, precum 
și tovarășii Ioan Avram, mini
strul industriei construcțiilor de 
mașini, Nicolai Agachi, minis
trul industriei metalurgice, Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, Ion 
Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice. Costa- 
che Trotuș, director general 
al Centralei siderurgice- 
Hunedoara, Costache Sava, di
rector general al Grupului in
dustrial petrochimic Pitești, 
Florin Tănasescu, director al In
stitutului de cercetări și pro
iectări pentru industria electro
tehnică, Veronica Ardelean u 
Enescu, director al Fabricii de 
antibiotice din Iași, Iulian Tu- 
dose, director al Grupului de 
șantiere Tîrgoviște, Ion Nica, 
inginer-șef la Combinatul chi
mic Craiova, Elena St. Peter, 
rihtuitoare la Combinatul de 
pielărie și încălțăminte din Cluj, 

sebite pentru utilizarea cu ma
ximum de chibzuință a fondu
rilor alocate. Este știut că spo
rirea eficienței economice a in
vestițiilor care își găsește mate
rializarea în oreșterea volumu
lui producției, a acumulărilor 
bănești și a aportului valutar 
pe unitatea de fonduri fixe, se 
obține. în primul rînd prin di
minuarea costului investițiilor, 
respectiv a investiției specifice. 
Desigur, pentru atingerea a- 
cestui obiectiv trebuie acționat 
pe multiple planuri. Dintre a- 
cestea, o pîrghie importantă o 
constituie scăderea ponderii vo
lumului de construcții în tota
lul investițiilor, în scopul re
partizării unei părți tot mai mari 
din fondurile de investiții pen
tru dotarea cu mașini și utilaje, 
întrucît acestea și nu construc
țiile sînt producătoare de valori 
materiale și, implicit, de venit 
național. Acest lucru impune ti
tularilor și proiectanților să ia 
măsuri pentru creșterea gradu
lui de ocupare a suprafețelor 
existente, pentru eliminarea 
exagerărilor în dimensionarea 
spațiilor construite, amplasarea 
în mai mare măsură a insta
lațiilor în aer liber.

Proiectanții și constructorii 
trebuie să acționeze ferm pen
tru înlăturarea tendințelor de- 
gigantism, de supradimensiona
re și de finisaje inutile.

în același context, al sporirii 
eficienței economice a investi
țiilor, se înscrie și sarcina de 
a extinde fondul de proiecte 
tip, astfel îneît gradul de utili
zare a acestora să ajungă în a- 
cest an la cel puțin 45 la sută 
la lucrările industriale și 90 la 
sută la construcțiile de locuințe.

Tot în scopul creșterii eficien
ței economice a investițiilor se 
impun măsuri de reducerea du
ratei de execuție a lucrărilor. 
Hotărîtor în această privință 
este îmbunătățirea organizării 
activității pe șantiere, întărirea 
răspunderii pentru respectarea 
graficelor de eșalonare a in
vestițiilor. Un factor important 
în scurtarea duratei de execu
ție îl constituie ridicarea de că
tre organizațiile de proiectare și 
construcții a gradului de in
dustrializare a procesului de 
execuție, prin folosirea într-o 
măsură mai mare a elemente
lor prefabricate, extinderea me
canizării, utilizarea de materia
le moderne, practicarea în exe
cuție a unor tehnologii de înalt 
randament. Este necesar tot
odată ca, pe baza rezultatelor 
de pînă acum, să fie simplifi
cată și îmbunătățită metodolo
gia de aplicare a acordului glo
bal, să fie create 
vorabile pentru ca 
mă stimulativă de 
cuprindă în acest 
sută din numărul 
constructori.

Avem legi și reglementări — 
a spus în continuare vorbitorul 
— care stabilesc sarcinile și răs
punderile ce revin tuturor fac
torilor angajați în procesul de 
pregătire și realizare a investi
țiilor. Ni s-au dat indicații cla
re de către conducerea parti
dului, personal de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tot 
din inițiativa și cu sprijinul con
ducerii au fost luate măsuri 
menite să asigure buna desfășu
rare a acestui proces. Stă în pu
terea noastră să înlăturăm lip
surile la care ne-am referit, în
tărind spiritul de răspundere și 
exigența la toate nivelurile. 
Este imperios necesar să punem 
un accent mai hotărît pe pre
venirea neajunsurilor, să acțio
năm cu toată fermitatea pentru 
respectarea riguroasă a notărî- 
rilor de partid și de stat, a le
gilor țării, a disciplinei de plan.

în încheierea expunerii sale, 
tovarășul Emil Drăgănescu a 
spus : îmi exprim convingerea 
profundă că, pe baza dezbate
rilor din conferința noastră, 
vom trece energic și pe întregul 
front al activității de investiții- 
construeții la aplicarea de mă
suri care să marcheze noi și 
reale progrese în ridicarea cali
tativă a activității și în acest 
domeniu. In acest fel ne vom 
aduce o contribuție sporită la 
realizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, la dezvol
tarea forțelor de producție, la 
creșterea 
de trai al 
prem al 
nostru.

condiții fa- 
această for- 
salarizare să 
an 60—80 ia 
muncitorilor

continuă a nivelului 
poporului — țelul su- 

politicii partidului

Elena Nae, președinta Comite
tului sindicatului de la Fabri
ca de confecții și tricotaje Bucu
rești, Nicolae Comanici, lăcătuș 
la Uzinele de autocamioane din 
Brașov, Erou al Muncii Socia
liste, Dumitru Soroceanu, se
cretarul Comitetului de partid 
al Unității de exploatare și in
dustrializare a lemnului-Roz- 
nov, județul Neamț, Ion Bărbu
ța, maistru miner, secretarul 
Comitetului de partid de la 
Exploatarea minieră Baia Borșa, 
județul Maramureș, Günter 
Hanz Wonner, maistru cazangiu 
la Uzinele „Independența“ din 
Sibiu, Gheorghe Enache, mai
stru sondor la schela Boldești 
din județul Prahova, Terezia 
Vlad, secretară a Comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea „In
dustria linii“ din Timișoara, 
Gherghina Pica, director al Fa
bricii de zahăr Corabia, jude
țul Olt, și Nicolae Ciutură, mai
stru la Combinatul de materia
le de construcții — Bîrsești, 
județul Gorj.

Lucrările Conferinței stnt des
chise de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului

14,3 
de 

și a 
ele-
ac- 
în

ba-

Vft sînt, desigur, bine cunos
cute preocuparea conducerii 
partidului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru ridi
carea pe o treaptă calitativ su
perioară a activității de comerț 
exterior, sporirea volumului ex
portului, a competitivității măr
furilor românești pe piețele ex
terne, pentru îmbunătățirea 
continuă a structurii și eficien
ței exportului, extinderea rela
țiilor comerciale și a cooperării 
economice și tehnico-științifice 
cu alte țări, îndrumarea directă, 
indicațiile prețioase primite cu 
prilejul elaborării Legii privind 
activitatea de comerț exterior, 
de cooperare economică și teh- 
nico-științifică a Republicii So
cialiste România. Viața a con
firmat pe deplin justețea mă
surilor luate în acest domeniu 
și a arătat, totodată, că pentru 
a asigura o eficiență mereu mai 
înaltă a schimburilor comerciale 
externe, este necesar ca acțiu
nile inițiate să fie aplicate cu 
oonsecvență, de toate organele 
și unitățile care au răspun
deri în acest domeniu de acti
vitate.

In concordanță cu directivele 
Congresului al X-lea al parti
dului, planul pentru perioada 
1971—1975 prevede o participare 
mai intensă a țării noastre la 
diviziunea internațională a 
muncii, extinderea cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice, 
în primul rind cu țările socia
liste membre ale C.A.E.R., cu 
toate țările socialiste, precum și 
cu celelalte țări ale lumii, pe 
baza principiilor ce călăuzesc 
politica externă a partidului și 
statului nostru. Potrivit planu
lui cincinal, exportul va crește 
cu un ritm mediu anual de '' ~ 
la sută, ritm superior celui 
sporire a produsului social 
venitului național. Un 
ment calitativ esențial al 
tualului cincinal constă 
faptul că este prevăzut ca 
lanța comercială să se încheie 
cu un excedent al exportului 
asupra importului, obiectiv de 
mare însemnătate pentru reali
zarea echilibrului balanței de 
plăți externe. Totodată, se vor 
înregistra mutații calitative in 
structura exportului, în sensul 
creșterii ponderii produselor in
dustriei construcțiilor de ma
șini, chimiei, industriei ușoare 
și materialelor de construcții in 
totalul exportului, de la circa 45 
la sută în 1970 la peste 54 la 
sută in 1975.

Rezultatele obținute în primul 
an al cincinalului în domeniul 
comerțului exterior se înscriu 
— așa după cum știți — în rit
murile ridicate ce caracterizea
ză dezvoltarea întregii noastre 
economii naționale. în 1971 vo
lumul exportului a fost cu 13,7 
la sută mai mare decit în 1970, 
industria, fără a lua în conside
rare produsele industriei ali
mentare, asigurînd 83 la sută 
din totalul exportului. Cu toate 
acestea, trebuie subliniat că pla
nul de export pe întreaga eco
nomie nu s-a îndeplinit 
grai.

Referindu-se la cauzele 
tei situații — între care 
pectarea tirzie a unor piețe ex
terne, tergiversarea încheierii 
contractelor și altele — vorbi
torul a spus : analiza cauzelor 
care au determinat neîndeplini- 
rea integrală a planului de ex
port arată că acestea au fost 
determinate în mare parte și de 
neajunsurile din 
noastră, de stilul 
noastre de muncă, 
rînd ale mele însumi, oare răs
pund de aoest sector în cadrul 
guvernului, ale Ministerului Co
merțului Exterior, ale ministe
relor, centralelor și întreprin
derilor.

Problema centrală, de mare 
însemnătate, care trebuie să 
stea permanent în atenția noas
tră, o 
tegrală 
Pentru 
vede o 
exportului. Sarcinile sporite cu
prinse în planul de export pe 
anul 
trare 
rilor 
acest 
tele ierarhice, la nivelul între-

inte-

aces-
pros-

activitatea 
și metodele 
în primul

constituie realizarea in- 
a planului de export, 
anul 1972, planul pre- 
creștere substanțială a

în curs solicită o concen- 
deosebită a tuturor facto- 
care au responsabilități în 
domeniu, pe toate trep-

Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R , pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri.

In ședința de dimineață, au 
luat cuvîntul tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., visepreședinte al Consi
liului de Stat, care a prezen
tat expunerea „Aplicarea de 
către organizațiile de partid și 
conducerile unităților economi
ce a măsurilor stabilite de Con
ferința națională și Congresul 
al X-lea al partidului cu pri
vire la perfecționarea organiză
rii, planificării și conducerii în 
domeniul industriei și construc
țiilor ; lărgirea atribuțiilor și 
competențelor unităților econo
mice ț creșterea rolului factori
lor economico-financiari, îmbu
nătățirea continuă a relațiilor 
între întreprinderi — centrale — 
ministere“ ; tovarășul Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a prezentat ex-

fie luate mă- 
primul rînd, 

disciplinei de 
Avem 

în-

prinderilor, centralelor, ministe
relor și al Consiliului de Mi
niștri, îndeplinirea lor fiind ab
solut obligatorie — ca o con
diție esențială a asigurării echi
librului valutar.

Este necesar să 
suri hotărîte, în 
pentru întărirea 
plan pe toate treptele, 
datoria ca toate analizele, 
treaga noastră capacitate de 
muncă să fie îndreptate spre 
concretizarea pe produse și sor
timente a planului de export, 
plasarea produselor pe acele 
piețe care oferă o eficiență ri
dicată. Una dintre sarcinile 
noastre imediate este de a iden
tifica și asigura resursele nece
sare recuperării restanțelor la 
export din anul 1971. Totodată, 
este necesară întărirea discipli
nei de plan și în domeniul im
portului, cunoscut fiind faptul 
că orice slăbire a acesteia a- 
fectează echilibrul valutar con
ceput prin plan. în vederea di
minuării efortului valutar se 
desfășoară — pe baza indica
țiilor conducerii partidului — 
acțiunea de analiză a posibili
tăților de asimilare a fabrica
ției în țară și de majorarea pro
ducției la o serie de materii 
prime și materiale, piese de 
schimb și alte produse. Este 
necesar ca toate ministerele, 
centralele, întreprinderile să a- 
dopte măsuri eficiente pentru a- 
plicarea riguroasă a programe
lor de asimilare stabilite în ca
drul fiecărei ramuri. De echi
librul valutar permanent al pla
nului răspund nu numai orga
nele centrale, ci și unitățile e- 
conomice. Este necesar ca fie
care întreprindere . să tindă 
să-și asigure nu numai mijloa
cele valutare pentru importuri, 
ci să realizeze și un excedent de 
valută.

în condițiile în care ne-am 
propus ritmuri înalte de creș
tere a comerțului exterior, iar 
în cadrul acestuia promovarea 
pe scară largă a produselor din 
industria prelucrătoare, asigura
rea piețelor de desfacere de
vine o problemă centrală a acti
vității noastre economice. Pentru 
înfăptuirea acestor sarcini, mi
nisterele, centralele, Ministerul 
Comerțului Exterior au datoria 
să acționeze cu perseverență pe 
baza programelor elaborate 
pentru promovarea schimburilor 
comerciale, pe zone geogrăfice 
și pe țări. Oprindu-se la unele 
probleme privind asigurarea 
contractelor externe pentru 
planul de export pe 1972, vor
bitorul a insistat asupra îmbu
nătățirii muncii de contractare, 
mai ales în industria construc
țiilor de mașini, industria ușoa
ră, în cazul unor unități ale in
dustriei chimice. Totodată, este 
nevoie să se intensifice 
tractarea exportului pentru anul 
1973, asigurîndu-se portofoliul de 
comenzi necesar pregătirii din 
timp a planului pe anul viitor.

Sîntem în tratative cu țări 
socialiste pentru realizarea unor 
importante cooperări, precum 
și cu o serie de țări în curs 
de dezvoltare. S-au realizat în
ceputuri promițătoare în ce pri
vește cooperarea în producție 
cu unele țări socialiste, îndeo
sebi la mașini, utilaje și pro
duse chimice. Cu toate acestea, 
s-au finalizat încă prea puține 
acțiuni de cooperare ; de aceea, 
este necesar ca ministerele, 
centralele, Ministerul Comerțu
lui Exterior să-și intensifice pre
ocupările în această direcție, 
pentru a realiza prin cooperare 
un număr mai mare de obiective 
prevăzute în plan.

In vederea înfăptuirii sarci
nilor de export pe care ni 
le-am propus, o problemă esen
țială o constituie îmbunătățirea 
organizării producției pentru 
export. Pentru aceasta, capătă o 
importanță deosebită perfecțio
narea tehnologiilor, asimilarea 
de noi produse și moderniza
rea celor existente, asigurarea 
unui control riguros al calității, 
ambalarea și prezentarea este
tică a mărfurilor, adaptarea o- 
perativă la cerințele tehnice și 
calitative ale pieții externe, pre
gătirea cu minuțiozitate a lan-

con-

pregătirii cadrelor“ ț 
Emil Drăgănescu, 
Comitetului Execu- 
al P.C.R., vicepre- 
Consiliului de Mi- 
a prezentat expu- 

Activitatea desfășurată

punerea „Realizările obținute 
și sarcinile ce revin organiza
țiilor de partid, de masă și con
ducerilor tehnico-administra- 
tive din unitățile economice 
pentru folosirea deplină a capa
cităților de producție ; îmbună
tățirea aprovizionării tehnico- 
materiale și a desfacerii produ
selor, întărirea disciplinei con
tractuale ; reducerea cheltuieli
lor de producție, sporirea pro
ductivității muncii și a renta
bilității economice ; înnoirea 
produselor și ridicarea calității 
acestora ; asigurarea și perfec
ționarea 
tovarășul 
membru al 
tiv al C.C. 
ședințe al 
niștri, care 
nerea .
în înfăptuirea programului de 
investiții și de punere în func
țiune a capacităților și obiect’- 
velor de investiții, aplicarea mă
surilor de perfecționare a ac
tivității de organizare, planifi
care și realizare a investițiilor, 
elaborarea măsurilor pentru 
modernizarea activității de con-

ex-sării produselor pe piața 
ternă.

Realizarea unor produse 
vîrf, de marcă, trebuie să con
stituie o preocupare permanen
tă în organizarea producției 
pentru export. în procesul rea
lizării programelor prioritare e- 
laborate pentru construcția de 
mașini urmează să ne fixăm a- 
supra unui nomenclator de ma
șini, utilaje și instalații, din 
care să facem produse de marcă 

■ românești, care să aibă un pla
sament mai larg pe piața exter
nă și să poată fi fabricate în 
serii eficiente din punct de ve
dere economic. In chimie, potri
vit orientărilor stabilite, va tre
bui să dezvoltăm fabricații de 
export de serie mare, precum și 
de mic tonaj, în condițiile unor 
largi cooperări cu alte țări. De 
asemenea, în extinderea comer
țului nostru exterior, un loc tot 
mai important trebuie să-l ocu
pe exportul de instalații com
plexe, licențe și proiecte și alte 
activități inginerești în străină
tate.

Eforturile depuse în direcția 
modernizării întreprinderilor și 
perfecționării cadrelor creează 
premise solide pentru respec
tarea condițiilor de calitate pe 
care ni le asumăm prin contrac
tele externe.

Anul 1972 va trebui să mar
cheze o cotitură în activitatea 
tuturor întreprinderilor și cen
tralelor exportatoare, în ce pri
vește ritmicitatea producției și 
livrărilor la export. în această 
direcție, este necesar să luăm 
măsuri hotărite pentru îmbună
tățirea modului de încheiere a 
contractelor externe, organizării 
producției și relațiilor de coo
perare între întreprinderi, deru
lării fondului de mărfuri, an
gajării mijloacelor de transport 
și întocmirii documentelor ce 
urmează să fie depuse la bancă. 
Este necesar să asigurăm inte
grarea tot mai organică a acti
vității de comerț exterior în ca
drul combinatelor și centrale
lor, corespunzător concepției pe 
care o promovăm că producăto
rul răspunde direct și de vîn- 
zarea mărfurilor la export.

De asemenea, se impune să 
grăbim aplicarea în practică a 
măsurilor stabilite în legătură 
cu adaptarea rețelei de comer
cializare la necesitățile expor
tului, trimiterea la agenții a ca
drelor necesare în vederea aco
peririi tuturor zonelor, îmbună
tățirea activității agențiilor eco
nomice a societăților mixte și a 
acțiunilor de propagandă și re
clamă comercială, încadrarea a- 
cestui sector cu oameni pri- 
cepuți, bine pregătiți, care po
sedă temeinice cunoștințe eco
nomice și comerciale, un nivel 
politic ridicat.

Ridicarea eficienței comerțu
lui exterior constituie o sarcină 
centrală a tuturor lucrătorilor 
din acest domeniu de activi
tate. Eficiența comerțului exte
rior este condiționată, în bună 
măsură, de nivelul prețurilor 
externe, la care se realizează 
atît exportul, cît și importul, 
întreprinderile trebuie să acorde 
toată atenția prețurilor cu care 
își valorifică produsele pe pie
țele externe, deoarece 
se reflectă 
pe care le

Eficiența 
se reflectă 
nire. Este
rele, centralele și întreprinderile 
să ia măsuri pentru ca, o dată 
cu obținerea unor prețuri avan
tajoase pe piețele externe, să 
realizeze o reducere continuă a 
costurilor de producție și a 
cheltuielilor suplimentare pen
tru export. Așa după cum vă 
este cunoscut, am stabilit în a- 
cest scop programe concrete de 
măsuri pe principalele produse, 
programe care vor trebui să fie 
îmbunătățite, completate, iar 
realizarea lor urmărită cu fer
mitate.

Acestea sînt cele cîteva pro
bleme care merită să facă obiec
tul discuțiilor în cadrul confe
rinței noastre, pentru a găsi îm
preună cele mai potrivite solu
ții în vederea realizării sarci
nilor de mare răspundere ce 
stau in fața activității de co
merț exterior.

de

acestea 
direct în beneficiile 

realizează.
comerțului

și în cursul
necesar ca

exterior 
de reve- 
ministe-

strucții-montaj și ridicarea efi
cienței economice a investiții
lor“ și tovarășul Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a prezentat expu
nerea „Activitatea de comerț 
exterior, măsurile necesare pen
tru intensificarea schimburilor 
comerciale, extinderea coope
rării tehnico-economice, îmbu
nătățirea structurii exportului și 
a formelor de comerț, creșterea 
rentabilității exportului și re
ducerea importurilor“

După-amiază au început 
dezbaterile generale. Ședința a 
fost prezidată de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor. La cuvînt au urmat tovară
șii : Costache Trotuș, director 
general al Centralei siderurgice 
— Hunedoara, Nicolae Mareea, 
director al Uzinei de strunguri 
din Arad. Maria Ionescu, direc
tor la Centrala industrială de 
fibre chimice — Săvinești, ju-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Șahin- 
șahului Iranului, MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYA- 
MEHR, următoarea telegramă :

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul 
mesaj de simpatie pe care ati binevoit să mi-1 adresați în 
legătură cu pagubele provocate de recentele căderi de zăpadă 
din Iran.

Folosesc această ocazie pentru a exprima Excelenței Voas
tre urările mele cele mai sincere de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate pentru poporul român.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis regelui Nepalu
lui, BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul zilei naționale a Regatului Nepal, vă adresez, 
în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului 
român, precum și al meu personal, sincere felicitări, împreu
nă cu cele mai bune urări de fericire Maiestății Voastre, de 
pace și prosperitate poporului nepalez.

Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Re
publicii Gambia, DAWDA JAWARA, următoarea telegramă i

Cu ocazia celei de-a Vil-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Gambia, în numele Consiliului de Stat, 
al guvernului și poporului român, adresez cordiale felicitări 
prosperitate și progres continuu poporului gambian.

Sînt convins că relațiile dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Gambia se vor dezvolta în interesul celor 
două popoare, al păcii și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN a trimis următoarea telegramă CELUI DE-AL XX- 
LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST DIN STA
TELE UNITE ALE AMERICII :

In numele comuniștilor români, vă transmitem dv., delegați 
la cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Sta
tele Unite ale Americii, tuturor comuniștilor americani, un 
salut de solidaritate frățească, împreună cu urări de succes 
în activitatea partidului dv. dedicată intereselor oamenilor 
muncii, cauzei păcii, democrației și socialismului.

Partidul nostru va milita în continuare pentru dezvoltarea 
relațiilor tovărășești de prietenie și colaborare cu Partidul 
Comunist din S.U.A., pe baza principiilor marxist-leniniste, 
ale internaționalismului proletar, în interesul întăririi priete
niei dintre popoarele noastre, al unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

(Urmare din pag. I)

Satul ne-a trimis
la liceu

noi tinerii,
biblioteca,

cooperativei depinde prosperita
tea comunei, a tuturor locuito
rilor ei.

„Cred că n-ar fi rău să re
țineți că dragostea noastră pen
tru comună ne-a determinat să 
participăm deseori în timpul 
nostru liber la acțiunile de 
muncă patriotică — a .ținut să 
ne spună Lucreția Boghian, o 
tînără din sectorul legumicol, 
despre a cărei hărnicie se vor
bește mult la Dumbrăveni. Anul 
trecut am efectuat peste 120 000 
de ore. Am plantat o alee de 

*2 km. de arbuști, am zidit în 
întregime, numai noi tinerii, 
centrul cultural al satului, în 
care vom instala biblioteca, 

“ sala de lectură și muzeul, și 
de asemenea, am fost pretutin
deni unde era nevoie de mînă 
de lucru. în zilele viitoare vom 
ieși cu toții în cîmp, pentru a 
regulariza cursul pîrîului Sălă- 
geni, care în momentul de față 
fură culturilor, datorită traseu
lui său extrem de sinuos, cîte- 
va sute de hectare de teren 
bun. E drept că pîrîul acesta 
prea puțin îl interesa pe mo
șierul Ghica, fostul proprietar 
al domeniilor de pe aici. Pe noi 
însă ne interesează foarte 
mult“.

„Așa e, ne interesează în cel 
mai înalt grad — ne-a declarat 
și Viorica Lanciu, absolventă a 
liceului din localitate. Ne inte
resează pentru că e pămîntul 
nostru și e normal să facem to
tul pentru a-i spori rodnicia“.

Am ajuns astfel la ceea ce ne 
interesa îndeosebi. La absolven
tul de liceu și ceea ce îi oferă 
lui satul. Răspunsul Vioricăi 
Lanciu e edificator : „Eu am ho- 
tărît să rămîn în sat dintr-un 
motiv care mie mi se pare la 
îndemîna oricui : și satul e al 
nostru, și pămîntul trebuie lu
crat. M-au întrebat mai mulți 
și poate unii se mai întreabă 
de ce o fată cu 12 clase de liceu 
nu fuge cît o țin picioarele spre 
oraș. Eu nu plec la oraș pen
tru că așa cum evoluează satul 
nostru, foarte curînd vom avea 
condiții de viață și de cultura
lizare la nivelul orașului. Și 
apoi, nu trebuie să asigurăm 
încă de pe acum satului cadre 
cu pregătire medie ? Cred că e 
mult mai bine ca aceste cadre 
să fie din partea locului. De 
fapt, acesta este și un răspuns 
al nostru la grija satului pen
tru noi, exprimată lapidar in
tr-o cifră : 1.200.000 lei din con
tribuția voluntară a sătenilor 
pentru construcția încă a unui 
liceu destinat comunei, cu 12 
săli de clasă, o sală modernă 
de gimnastică și 4 ateliere- 
școală“.

dețul Neamț, Ionel Răducanu, 
muncitor la Uzina „Electroni
ca“ din București, Erou al Mun
cii Socialiste, Traian Marele, 
maistru, secretarul Comitetului 
de partid de Ia Uzina de produ
se sodice — Ocna Mureș, jude
țul Alba, Ion Curieviei, profesor 
la Facultatea de chimie indus
trială din Iași, director al Cen
trului de cercetări tehnice și fi
zice — Iași, Dumitru Fuiorea, 
directorul Șantierului naval din 
Constanța, Alexandru Stoica, 
maistru topitor la Combinatul 
siderurgic din Galați, Erou al 
Muncii Socialiste, Iosif Stein- 
baeh, director general al Centra
lei industriei confecțiilor — 
București, Cornel Pinzaru, secre
tar al Comitetului județean — 
Argeș al P.C.R., Corneliu Bătă- 
cui, director general al Combi
natului cărbunelui — Tg. Jiu.

Ultima parte a ședinței de 
după-amiază a fost prezidată de 
tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Au luat cuvîntul 
tovarășii : Mihai Roșioru, pre-

Am discutat despre această 
sănătoasă concepție care se a- 
firmă puternic printre elevii li
ceului din Dumbrăveni și cu 
tovarășul Florin Stellia, direc
tor adjunct al liceului, de la 
care am aflat că dintre absol
venții de anul trecut nu mai 
puțin de 15 au rămas în sat. 
Printre ei, Lucia Grădinara, Mi
hai Andrei, Constantin Iacob, 
Dumitru Corduneanu, Aspazia 
Biciușcă, Ileana Scutaru, lucrea
ză cu destoinicie la cîmp, ta 
ferma zootehnică, după ce și-au 
luat cu succes diploma de baca
laureat. Au rămas în sat nu 
pentru că n-ar fi avut posibi
litate să meargă mai departe, 
să-și găsească de lucru la oraș, 
ci pentru că — ne-au spus ei 
— și munca în agricultură e 
frumoasă, de viitor și îți oferă

infor- 
inter- 
stră-

frumoasă, de viitor și îți 
mari satisfacții.

„De altfel — ne-a 
mat directorul școlii, 
locutorul nostru — ne 
duim să pregătim în liceu nu 
numai eventuali candidați pen
tru facultate, ci și cadre pen
tru viitorul satului, cu atît mai 
mult cu cît și alți actuali elevi 
ai liceului nostru își manifestă 
dorința ca după absolvire să ră- 
mînă să lucreze în sat. Sîntem 
în curs de a înființa ateliere- 
școală de lăcătușerie și de elec
trotehnică, pentru pregătirea 
elevilor în vederea activității 
lor în cadrul C.A.P.-ului. In a- 
celași scop, vom desfășura ac
tivitatea școlară practică în po
micultură, venind în întîmpi- 
narea dorinței unui mare nu
măr de elevi care intenționea
ză să se specializeze în acest 
domeniu“.

Maria Bompa a absolvit da 
curînd școala generală de 10 
ani. E drept, se gîndise să dea 
examen de admitere undeva, ta 
vreo școală profesională, dar 
pînă la urmă și-a schimbat ho- 
tărîrea. A rămas și ea în sat i 
„Voi lucra în C.A.P., voi ter
mina liceul la seral sau la fără 
frecvență și în același timp mă 
voi califica ia locul de muncă 
înțr-una din meseriile de care 
e mare nevoie la sate. Ce ziceți 
de pomicultură, de legumicul
tura sau de zootehnie? Vedeți 
că și la sate este de unde a- 
lege ?",

Așadar, iată că ni s-a și răs
puns la întrebare : da, tinerii 
absolvenți de liceu au ce face 
la sate I Totul este să-ți placă 
munca și să vrei să contribui, 
cu toată dăruirea, la ridicarea 
satului care, așa cum am vă
zut, are astăzi o față nouă, o- 
ferind un cadru optim de dez
voltare celui ce-1 iubește și 
prilejuindu-i satisfacții reale, 
cu nimic mai prejos decît cele 

pe care le oferă orașul.

ședintele' Comitetului sindicatu
lui de la Uzina de tractoare din 
Brașov Ioan Vasilescu, director 
general al Centralei industriale 
de prefabricate din beton — 
București. Laszlo Gabor, direc
tor general al Combinatului de 
exploatare și industrializare a 
lemnului — Miercurea Ciuc, 
Marin Tănase, directorul Uzinei 
„Electromotor“ din Timișoara, 
Gheorghe Neculau, director ge
neral al Combinatului de hîrtie 
și celuloză din Brăila, Petre Fi- 
lip, director al schelei de extrac- 
ție-Videle. județul Teleorman. 
Nicodim Roșea, director general 
al Uzinei mecanice din Cugir. 
Gheorghe Dragomir, inginer-șef 
al întreprinderii de industriali
zarea cărnii din Suceava. Marin 
Ionescu. directorul Uzinei de 
prelucrare a maselor plastice 
din Buzău.

Pentru a da posibilitate unui 
număr cit mai mare de partici
pant! să ia cuvîntul la discuții, 
în cursul zilei de vineri, 18 fe
bruarie, lucrările Conferinței se 
vor desfășura în 19 comisii, con
stituite pe ramuri și subramuri 
ale industriei și construcțiilor.



În sprijinul Conferinței
asupra securității

și colaborării în Europa

fi I
Componența noului guvern ecuadorian

de radio cehoslovac 
a difuzat răspunsurile 

,_____ ___ cadrul unei anchete
internaționale referitoare la pa
cea și securitatea pe continentul 
european.

Jacques Duclos, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Francez, a arătat: „Ne pro
nunțăm cu hotărîre pentru con
vocarea conferinței europene pri
vind securitatea și colaborarea, 
ca mod de a crea în Europa o 
situație favorabilă menținerii pă
cii și dezvoltării colaborării în
tre toate popoarele europene. 
Este adevărat că această confe
rință trebuie bine pregătită, dar 
aceasta nu înseamnă că grija pen
tru pregătirea ei trebuie să con
stituie un motiv de continuă a- 
mînare. In ce privește rezultatele 
conferinței, ne-am putea aștep
ta la recunoașterea inviolabilită
ții frontierelor europene și la 
confirmarea politicii pașnice de 
înțelegere și colaborare între 
state".

Directorul Centrului polonez 
pentru promovarea relațiilor în
tre Est și Vest, Janusz Koloc- 
zinski, a arătat că crearea unui 
sistem de securitate europeană, 
care să ofere popoarelor cele mai 
durabile garanții în vederea dez
voltării relațiilor în spiritul co
existenței pașnice pe continentul 
nostru, impune acțiuni concrete. 
„Nu ne putem aștepta la o rezol
vare atît timp cit rămînem în 
sfera cuvintelor", a subliniat el, 
menționînd că o astfel de acțiu
ne concretă urmează să fie con
ferința general-europeană.

„Recenta consfătuire de la 
Praga a reprezentat o importan
tă contribuție la înfăptuirea de
zideratului convocării conferinței 
general-europene", a arătat în 
răspunsul său Kurt Erlebach,

Postul 
„Hvezda" 
primite în

membru al Prezidiului P.C. Ger
man. „P.C. German și-a exprimat 
încă de la început părerea că 
realizarea unei astfel de conferin
țe ar fi în interesul slăbirii încor
dării în Europa și al coexistenței 
pașnice a tuturor statelor euro
pene. Depunem eforturi, a arătat 
K. Erlebach, pentru ca și R. F. 
a Germaniei să contribuie la în
făptuirea neîntîrziată a acestei 
conferințe".

„Reuniunea internațională a ti
neretului pentru securitate și co
laborare în Europa, care a avut 
loc în decembrie anul trecut, la 
Florența, s-a declarat în favoarea 
convocării eît mai curînd posibil 
a conferinței pentru securitatea 
europeană“, a arătat Giorgio Mi- 
liardi, reprezentant al organiza
ției de tineret a Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare. 
Așteptăm ca această conferință 
să contribuie în mod hotărîtor la 
rezolvarea problemelor care ne 
preocupă și pe noi, tinerii, în cel 
mai înalt grad", a relevat Mi- 
liardi.

★
„In Europa sînt create premi

sele pentru transformarea conti
nentului într-o zonă a păcii trai
nice, a colaborării rodnice între 
state suverane și egale în drep
turi, într-un factor al stabilității 
și înțelegerii în lumea întreagă“, 
scrie, într-un comentariu, ziarul 
vest-german „Unsere Zeit", organ 
al P.C. German. Realizarea aces
tui țel, continuă ziarul, reclamă 
elaborarea unor măsuri practice 
în vederea slăbirii, în continuare, 
a încordării, pentru crearea unui 
sistem de securitate europeană.

„Unsere Zeit“ se pronunță, în 
context, pentru convocarea cit 
mai grabnică a conferinței pan- 
europene în problemele securității 
și colaborării.

Cancelarul Austriei
Bruno Kreisky l-a primit 

pe Corneliu Mănescu
afacerilor externe al 
Socialiste România,

Ministrul 
Republicii
Corneliu Mănescu, a fost pri
mit, joi la amiază, de cancelarul 
federal al Austriei, Bruno 
Kreisky. In cursul întrevederii, 
care a decurs într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate aspec
te ale relațiilor bilaterale, sub- 
liniindu-se rezultatele pozitive 
obținute în ultimii ani, precum 
și perspectivele favorabile in
tensificării în viitor a cooperării 
româno-austriece, pe multiple 
planuri. S-a procedat, de ase
menea, la un schimb de vederi 
în probleme internaționale de 
interes comun, exprimîndu-se 
satisfacția reciprocă pentru 
existența a numeroase puncte de 
vedere identice sau apropiate. 
Cu acest prilej, Corneliu Mănes
cu a transmis cancelarului fe
deral. Bruno Kreisky, invitația 
guvernului român de a face o 
vizită oficială în Republica So
cialistă România, împreună cu 
soția. Cancelarul Kreisky a ac
ceptat cu plăcere această invita
ție, urmînd ca data vizitei să fie 
stabilită pe cale diplomatică.

In continuare, cancelarul a 
oferit, în saloanele Cancelariei 
federale, un dejun în cinstea mi
nistrului afacerilor externe al 
României, la care au participat 
Anton Benya, președintele 
Parlamentului austriac, Rudolf 
Hauser, vicecancelar, Rudolf 
Kirchschlaeger, ministru de ex
terne, Josef Staribacher, minis
trul comerțului, industriei și 
meșteșugarilor, Otto Rösch, mi
nistru 
ser, 
ilor, 
trul 
gendorg, 
Stephan

triac, Anton. Benya, împreună 
cu un numeros grup de depu- 
tațî ai celor trei partide repre
zentate în forul legislativ. A a- 
vut loc o discuție privind pro
blemele europene, îndeosebi ce’e 
referitoare la conferința pentru 
securitate și colaborare. Tova
rășul Corneliu Mănescu a evi
dențiat faptul că parlamentele 
celor două țări și-au adus, de 
asemenea, o contribuție însem
nată la dezvoltarea relațiilor ro
mâno-austriece, Anton Benya a 
mulțumit oaspetelui român pen
tru explicațiile referitoare la 
concepția țării noastre în pro
blemele asigurării păcii și secu
rității în Europa. El a asigurat, 

• totodată, pe ministrul român că 
parlamentul austriac va promo
va, în continuare, colaborarea 
fructuoasă cu Marea Adunare 
Națională a României. Ea aceas
tă primire au participat mi
nistrul de externe Rudolf 
Kirchschlaeger și Eduard Tschop, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

Seara, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
oferit, în saloanele ambasadei 
române la Viena, o recepție în 
cinstea ministrului afacerilor 
externe al Austriei, Rudolf' 
Kirchschlaeger, la care au par
ticipat personalități de seamă 
ale vieții publice din Austria.

R. P. Polonă

Seară închinată aniversării

semicentenarului U. T. C.

Joi, a fost inaugurată la Clubul 
cărții și presei internaționale din 
cunoscutul centru muncitoresc 
Nowa Huța, de lingă Cracovia, 
o „Decadă a Republicii Socialiste 
România". In prima zi a mani
festării, studenții secției de limbă 
și literatură română de la Uni
versitatea Jagellonă din Cracovia 
au prezentat o reușită seară de

folclor cu recitări în limba româ
nă și polonă, sub conducerea și 
îndrumarea lectorului român de 
la Cracovia, dr. Miliai Mitu.

Programul Decadei, organizate 
cu sprijinul direct al Comitetului 
Voievodal al P.M.U.P. Cracovia, 
cuprinde o seară închinată ani
versării semicentenarului U.T.C.

Noul șef al statului ecuadorian, 
generalul Guillermo Rodriguez 
Lara, a anunțat, în cursul unei 
conferințe de presă, componența 
guvernului său. Ministru de in
terne a fost numit Gotardo Val- 
divieso Tobar, membru al Statu
lui Major al armatei, portofoliul 
apărării naționale a fost pfeluat 
de generalul Victor Aulestia 
Mier, iar cel al lucrărilor publi
ce de colonelul Rafael Rodri- 
guez Palacios, care deține pro
vizoriu și funcția de ministru de 
externe. Din guvern mai fac 
parte colonelul Vicente Anda A- 
guirre — ministru al educației

naționale, Nestor Vega Moreno 
— ministru al finanțelor, Gustavo 
Tarrin Ampudia — ministru al re
surselor naturale și turismului, 
colonelul Râul Majia — ministru 
pentru sănătatea publică.

Agenția Reuter anunță, pe da 
altă parte, că noul regim mili
tar din Ecuador a interzis per
soanelor care au deținut funcții 
oficiale începînd din septembrie 
1968 pînă la înlăturarea fostului 
președinte, Velasco Ibarra, să 
părăsească țara, înainte de ter
minarea anchetei asupra activi
tății lor.

„TARA ARAHIDELOR“

S.U.A. nu vor restabili converti

bilitatea dolarului in aur

pe 1* rt
Agenția A.C.T.C. informează că 

joi a avut loc la Panmunjon o 
nouă întîlnire în cadrul convor
birilor preliminare între organiza
țiile de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud.

Apreciind ca un progres al 
convorbirilor faptul că partea 
sud-coreeană și-a exprimat acor
dul față de propunerile Crucii 
Roșii din R.P.D. Coreeană refe
ritoare la ordinea de zi a con
vorbirilor propriu-zise, reprezen
tantul R.P.D.C. a propus ca cele 
două părți să desemneze delegați 
care să poarte convorbiri de lu
cru în vederea definitivării ordi
nii de zi a convorbirilor prelimi
nare. Aceste propuneri au fost 
aprobate.

• PRIMUL ADJUNCT al 
ministrului comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Nicolae, aflat în 
India, a fost primit de minis
trul agriculturii și alimentației, 
Fakhruddin Aii Ahmed. în 
cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme de interes 
comun.

comerțului interior. Convențiile 
prevăd dublarea volumului 
schimbului de mărfuri față de 
anul trecut.

Documentele au fost semnate 
de Maurieiu Novac, adjunct al 
ministrului comerțului interior 
al țării noastre, și Herbert Me- 
yer, locțiitorul ministrului pen
tru comerț și aprovizionare din 
R.D.G.

• LA SEDIUL central al Aso
ciației pentru educarea munci
torilor (A.B.F.) din Stockholm 
s-a deschis un ciclu de conferin
țe despre România.

de interne, Jose! Mo- 
ministrul construcți- 

Oskar Weihs, minis- 
agriculturii, Karl Lut- 

ministrul apărării, 
Koren, președintele 

Grupului parlamentar al Parti
dului Populist.

In toastul rostit la dejun, can
celarul Kreisky a menționat cu 
satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre Austria și 
România, apreciind ca un factor 
de o deosebită importanță pen
tru dezvoltarea acestor relații 
vizita președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, în Austria. Cancela
rul a exprimat hotărîrea guver
nului austriac de a aprofunda 
legăturile cu țara noastră în 
toate domeniile. Răspunzînd, 
ministrul român a relevat cursul 
pozitiv al relațiilor bilaterale și 
a subliniat că aceste raporturi 
constituie un exemplu de cola
borare între state cu orînduiri 
sociale diferite.

In după-amiaza aceleiași zile, 
ministrul român a fost primit de 
președintele Parlamentului aus-
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• DUPĂ CUM relatează a- 
gențiile de presă, Republica 
Africa Centrală, Tailanda și 
Singapore au hotărit să recu
noască Republica Bangladesh.

• COMITETUL Politic al U- 
nității Populare din Chile a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că, la reuniunile partidelor 
care fac parte din Frontul Uni
tății Populare, s-a relevat că u- 
nul din factorii care ar putea 
contribui la o activitate mai efi
cientă și coordonată a Unității 
Populare ar fi ridicarea acesteia 
la categoria de partid politic 
unic.

• CU 80 DE VOTURI pentru 
și nici unul contra, Senatul a a- 
doptat la 16 februarie un pro
iect de lege cerînd Casei Albe să 
prezinte Congresului textele tu
turor acordurilor internaționale 
încheiate de președinte.

Comitetul național polonez 
colaborare al organizațiilor 
tineret (O.K.W.O.M). a dezbătut 
într-o ședință, cu participarea lui 
Edward Babiuch, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.,sarcinile ce revin ti
neretului în perioada premergă
toare alegerilor pentru Seim, care 
vor avea loc la 19 martie a.c. Cu 
acest prilej, a fost subliniată ne
cesitatea desfășurării de către 
organizațiile de tineret din Polo
nia a unei activități bogate, în 
toate domeniile de activitate, în 
vederea realizării sarcinilor trasa
te de Congresul al Vl-lea al 
P.M.U.P.

Intr-un apel adresat tuturor 
tinerilor din Polonia, aceștia sînt 
chemați să obțină rezultate tot 
mai bune în muncă, să se alăture 
efortului creator al întregului po
por pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al Vl-lea 
al P.M.U.P. și a platformei co
mune a Frontului Unității Po
porului pentru alegerile de la 19 
martie.

în acest an, circa 2 milioane 
de tineri din R. P. Polonă se vor 
prezenta pentru prima oară 
fața urnelor.

nai al U.S.A., cu președintele 
Uniunii studenților egipteni și cu 
membri ai Biroului Executiv al 
acestei organizații. Agenția 
M.E.N. informează că președinte
le Uniunii studenților a adresat 
șefului statului un mesaj în care 
se subliniază: „Ne exprimăm 
încrederea în conducerea politică 
a țării, care reprezintă aspirațiile 
poporului egiptean".

Totodată, comitetele guverno- 
ratelor, care s-au întrunit la U- 
niversitatea din Cairo, și-au ex
primat „sprijinul față de politica 
pe care președintele Sadat a de
finit-o în ședința inaugurală a 
Congresului Național al Uniunii 
Socialiste Arabe".

CONGRESUL CONSTITUTIV 
AL UNIUNII STUDENȚILOR 

DIN BAHREIN

în

• LA BERLIN au fost încheia
te, la 17 februarie, convenții pri
vind schimbul de bunuri de con
sum și colaborare tehnico-științi- 
fică între România și R.D. Ger
mană. pe anul 1972. în domeniul

ANWAR SADAT 
S-A ÎNTÎLNIT 

CU STUDENȚII EGIPTENI

Președintele Anwar Sadat și 
primul secretar al C.C. al Uniu
nii Socialiste Arabe, Sayed Ma- 
rei, s-au întîlnit, după ședința de 
deschidere a Congresului Națio-

La sediul Confederației sindi
catelor muncitorilor din Siria și-a 
început, apoi, lucrările Congresul 
constitutiv al Uniunii Studen
ților din Bahrein. Erau prezenți 
delegați ai conducerii interarabe 
a Partidului Baas, Federației Na
ționale a studenților sirieni și ai 
organizațiilor studenților arabi.

Pe ordinea de zi figurează a- 
doptarea Cartei Uniunii Studen
ților din Bahrein și definirea pro
gramului său de acțiune.

în cuvîntările rostite în cadrul 
primei ședințe, numeroși vorbi
tori au pus un accent deosebit 
asupra „rolului și luptei studen
ților din Golful Persic în vederea 
consolidării forțelor progresiste, 
care vor pune capăt dominației 
monopolurilor străine în această 
zonă".

Astăzi cei 11 milioane 
nepalezi aniversează 21 
ani de la proclamarea inde
pendenței de stat, în urma e- 
venimentelor din februarie 
1951 cînd o puternică mișcare 
a răsturnat de la putere di
nastia despotică Rana, des- 
chizind o etapă nouă in isto
ria de milenii a acestei țări. 
Eforturile nepalezilor din ul
timii 21 de ani in vederea 
dezvoltării economice și so
ciale a țării s-au concretizat 
într-o seric de succese. Re
forma agrară din 1961—1962 a 
pus pe baze noi agricultura 
cu care se ocupă majoritatea 
populației. S-au întreprins 
de asemenea și primii pași pe 
calea dezvoltării industriale 
și a rețelei de căi de comu
nicație. In nord-vestul ca
pitalei Katmandu, la Balaju 
a fost construit un complex 
industrial alcătuit dintr-un 
număr de întreprinderi, rela
tiv mici dar bine echipate. In 
orașul Lalitpura există un 
complex similar care cuprin
de o tipografie, o fabrică dc 
mobilă, una de încălțăminte, 
ateliere mecanice. S-a dez
voltat industria textilă pe 
cînd prospecțiunile întreprin
se in ultimii ani au dus Ia 
descoperirea și exploatarea 
bogățiilor naturale ale țării, 
îmbunătățirea rețelei rutiere 
prin darea in folosință a șo
selei ce leagă Nepalul de ca
lea ferată Raxaul din India, 
și construirea a peste 1000 
de km dintr-un sistem asiatic 
de comunicații ce va lega 
Turcia de Singapore, au scos 
Nepalul definitiv din izolarea 
sa seculară. Aeroportul din 
Katmandu și campania avia
tică ncpaleză care-1 deserveș
te leagă țara de lumea exte
rioară. în urmă cu mai mulți 
ani în sudul țării a fost ridi
cată și prima universitate. 
Exploatarea bogățiilor subso
lului și dezvoltarea în conti
nuare a industriilor existente 
pot constitui baza unor vii
toare progrese.

Pe plan extern. Nepalul 
promovează o politică activă 
de neangajare și colaborare 
pașnică cu toate statele in
diferent de orinduirea lor so- 
cial-politică. In ciuda marilor 
distanțe geografice care le se
pară, România și Nepalul 
și-au extins legăturile de 
prietenie și colaborare în in
teresul progresului, păcii și 
securității internaționale. Po
porul și tineretul român ur
măresc cu simpatie eforturile 
întreprinse de poporul și ti
neretul nepalez pentru pros
peritatea și dezvoltarea ge
nerală a țării lor și cu prile
jul sărbătorii naționale de la 
18 februarie, le urează obți
nerea de noi realizări pe dru
mul progresului economic și 
social.

„Statele Unite nu vor restabi
li convertibilitatea dolarului în 
aur mai înainte de a constata 
o redresare durabilă a balanțe
lor lor comerciale și de plăți — 
în nici un caz în cursul acestui 
an" — a declarat ministrul de 
finanțe, John Connally, în fața 
comisiei economice a Congresu
lui. El a apreciat că balanța de 
plăți a Statelor Unite va continua 
să marcheze un deficit substan
țial în cursul anului 1972 și a a- 
firmat că Administrația acordă o 
atenție deosebită cauzelor care au 
făcut ca, în anul 1971, balanța de 
plăți să înregistreze cel mai mare 
deficit din istoria S.U.A. — 26,6 
miliarde dolari.

Dezvăluirea intenției guvernu
lui S.U.A. de a nu restabili con
vertibilitatea dolarului american 
în aur, cel puțin pentru anul în 
curs, și anunțarea deficitului re
cord al balanței de plăți pe a- 
nul 1971 s-au repercutat imediat 
pe piețele monetare occidentale.

La bursa din New York, dola
rul și-a precipitat scăderea cursu
lui de schimb, apropiindu-se de 
limita minimă preconizată în a- 
cordul de la Washington, din de
cembrie anul trecut. La Frankfurt 
pe Main, Banca vest-germană de 
stat a trebuit să intervină 
miercuri și joi, achiziționînd pesta

5 milioane de dolari, pentru a 
susține poziția monedei america
ne. Situații similare se semnalea
ză în Elveția, Franța, Belgia și 
Olanda.

PREȘEDINTELE
RICHARD NIXON

A PLECAT
SPRE PEKIN

Gambia este 
unul dintre sta
tele mici ale A- 
fricii: 11295
km.p. și numai 
350 000 locuitori 
(capitala — Ba- 
thurst, 31600 
locuitori). Po 
harta Africii 
țara aceasta, 
care ne evocă 

plantație de ara- 
o configurație pu

țin obișnuită : cea a unei fî- 
șii de pămînt cu o lungime 
de aproape 300 km și o lă
țime de maximum 50 km. Cu 
excepția unei porțiuni de 
coastă, la Atlantic, Gambia 
— aflată pe ambele maluri 
ale fluviului ce poartă a- 
celași nume — este în
conjurată de Senegal. De
sigur, este vorba de con
secințele unei istorii zbuciu
mate, de o epocă în care 
destinul african era deci* 
departe de continent, în 
metropolele colonialiste.

Gambia, care a dobîndit 
independența la 18 februarie 
1965, este confruntată cu 
multiple probleme economi
ce. In această țară tinerii au 
o pondere deosebită : 60 la
sută din populație are sub.„ 
25 de ani.

D. T.

• Al'lați în turneu de pregă
tire în Grecia, fotbaliștii ro
mâni au întîlnit joi la Salonic, 
în prezența a peste 10 000 de 
spectatori, echipa PAOK. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 3—3. după ce la pau
ză echipa României conducea 
cu 2—1. Punctele au fost mar
cate. în ordine, de : Lupescu 
(min. 18), Deleanu (min. 20 
autogol), Lucescu (min. 27), 
Paridis (min. 57 din penalty), 
Atlantidis (min. 73) și Dumi- 
trache (min. 88 din penalty). 
Echipa României a utilizat ur
mătoarea formație : Adamache,

Crețu, Lupescu, Sătmăreanu II, 
Deleanu, Dumitru (Anca min. 
70). Nunweiller VI, Lucescu, 
Dembrovschi (Dobrin), Dumi- 
trache, Iordănescu.

• Șahistul român Florin
Gheorghiu continuă să fie lider 
în turneul internațional care se 
desfășoară în prezent Ia Reyk- 
javik. In runda a 9-a, el l-a în
vins pe Kristinsson și totalizea
ză în clasament 7 puncte. Pe lo
cul 2 se află cehoslovacul Hort 
cu 6,5 puncte, iar locurile 3—4 
sînt ocupate la egalitate de so
vieticii Stein și Tukmakov cu 
cîte 6 puncte.

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Central (ore
le 8,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;'20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Patria (orele 10; 16; 19,45). 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Capitol (orele 9; 11.30;
13,45; 16; 18,30: 21).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Favorit (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Luceafă
rul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

FUGA : rulează Ia Flamura (o- 
rele S: 12; 16; 19,30).

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a părăsit, joi 17 februa
rie, Washingtonul, 
spre Pekin, unde va 
o vizită la invitația guver
nului R. P. Chineze. Avionul 
prezindențial va face escale în 
Hawaii (18 februarie) și Guam 
(20 februarie), de unde, la 21 
februarie, va pleca spre Pekin, 
unde va ajunge în aceeași zi. 
Președintele Nixon este însoțit 
de secretarul de stat William 
Rogers, consilierul prezidențial 
Henry Kissinger și alte per
soane oficiale.

plecînd 
efectua

Baza economiei gambiene 
o furnizează agricultura. 
Culturile și zootehnia absorb 
energiile a 85 la sută din 
populație. Gambia și-a aso
ciat numele de arahide. 
După cum sublinia JEUNE 
AFRIQUE, 80 Ia sută din ex
porturile țării sînt furnizate 
de arahide. I’roducțja a- 
cestora este evaluată la 
120.000 tone anual. Orezul — 
20.000 tone anual — este in
suficient : pentru necesități
le țării continuă să fie im
portat. Să adăugăm și 1.600 
tone de ulei de palmier. Șep- 
telul este format din 190.000 
bovine, 99.000 caprine, 59.000 
ovine și 3.000 porcine. In
dustria se limitează la două 
fabrici de ulei, o distilărie, 
o fabrică de băuturi și încă 
una de încălțăminte — infor
ma JEUNE AFRIQUE. Slaba 
dezvoltare industrială este 
legată și de absența unor re
surse ale subsolului. Căuta
rea mineralelor și petrolului 
n-au adus rezultatele spe
rate.

Există o serie de proiecte 
de dezvoltare economică care 
vizează, în primul rind, di
versificarea culturilor agri
cole. Pescuitul a înregistrat 
o creștere. Cooperative de 
pescuit, susținute financiar 
de autorități, au realizat o 
valorificare — în continuă 
amplificare — a unei bogă
ții naturale certe. In calcu
lele economice mai intră și 
potențialul forestier. Printre 
promisiunile viitorului se 
află turismul. Frumusețea 
fascinantă a acestei țări, de
corul creat, generos, de fan
tezia naturii, pot atrage pe 
amatorii de exotism.

Ganibia, încrezătoare in 
capacitatea de a depăși difi
cultățile provenite din trecu
tul colonia], năzuiește să 
realizeze un progres econo
mic pe măsura aspirațiilor 
poporului său.

M. R.

BOGSIDE: DRAMA ULSTERULUI

B
ogside nu este atit 
o zonă geografică 
cit o stare de spi
rit“ — declara un 
nord-irlandez co
respondentului re
vistei „NEWSWEEK". Comuni

tatea celor 40 000 de catolici s-a 
izolat prin baricade de restul o- 
rașului. Londonderry este mi
crocosmosul problemei nord- 
irlandeze, sursa marșurilor pen
tru drepturi civile din 1968, a 
incidentelor din august 1969 
(care au antrenat aducerea tru
pelor britanice), a recentei ..du
minici singeroase" cînd 13 oa
meni au fost omoriți. Cu două 
secole în urmă, orașul era o 
citadelă protestantă, catolicii 
fiind obligați să trăiască din
colo de zidurile lui, într-o re
giune mlăștinoasă „bog side". 
De pe flancurile vechii primă
rii tunurile sint îndreptate și a- 
cum in direcția cartierului lo
cuit de catolici — ca simbol al 
supremației protestante. Din 
1968, numele de Bogside a în
ceput să fie aplicat întregii re
giuni locuite de catolici care 
tot de atunci a fost transfor
mată de rezidenții săi într-o 
așa-numitâ enclavă indepen
dentă. Administrația a fost în
locuită prin autogospodărire : in 
locul funcționarilor municipali 
și ai polițiștilor au fost forma
te consilii de stradă, comitete 
de voluntari, grupuri de apăra
re ale cetățenilor și asociații de 
foști funcționari de stat. Ei asi
gură serviciile pentru populație, 
asistența medicală, dispun de 
liste de timplari și zidari vo
luntari. Prețul acestei izolări 
forțate a l'ost foarte mare. In 
locul pavajului scos pentru a 
se ridica baricade a rămas no
roiul galben ; multe case sint 
distruse sau părăsite ; mormane 
de gunoi și schelete de mașini 
uzate se ridică Ia marginile dis
trictului. Bogside are aspectul 
unui oraș în stare de asediu, 
numai că sensul cuvintelor este 
puțin schimbat. De cele mai 
multe ori sursa ciocnirilor cu 
protestanții este chiar Bogside 
— sediul extremiștilor catolici,

care, înarmați pină în dinți, 
sancționează pe cei care le ig
noră baricadele. Această viața 
pe baricade pe care irlandezii 
din Londonderry o duc de a- 
proape trei ani i-a traumatizat 
atit fizic cit și sipiritual. Teama 
veșnică de noi raiduri, de data 
aceasta ale protestanților, sus
piciunea față de orice străin de 
cartier, țin închise căile spre 
înțelegere și conviețuire liniș
tită. Starea de spirit exprimată 
atît de bine de ceea ce se pe
trece de trei ani în London
derry este generalizată și con
tinuă să persiste atit timp cit 
elementele de bază ale dilemei 
Ulsterului rămin : un milion de 
protestanți, stăpini absoluți ai 
drepturilor politice, sociale și 
economice și 500 de mii de ca
tolici ținuți la „periferia" socie
tății, în adevărate ghettouri. 
Conservatorismul protestant cul-

tivă discriminări în slujbe, în 
locuințe. în dreptul de vot. 
menținîndu-i pe catolici intr-o 
situație economică precară. In
cidentele singeroase au fost în
soțite de pagube materiale im
portante și de retragerea a nu
meroși investitori și creditori 
străini. Industria Ulsterului este 
cel mai serios afectată. O ex
plozie la o mare fabrică a pri
cinuit pierderi în valoare de 
375 000 de lire și desființarea a 
300 de locuri de muncă. In 
Straban 1300 din cei 9 000 de 
salariati ai orășelului au fost 
conccdiați ; la Newry 1800 din 
17 000, pe cînd la nivelul între
gului Ulster, procentajul șome
rilor variază între 8,5 și 10,3, a- 
tingînd în unele cazuri și 20 la 
sută, cum se intimplă în Bog
side. Boy Bradford, ministrul 
dezvoltării, declara ziarului 
..DIE ZEIT" că Ulsterul se gă-

Ziarul „Times" ilustrează sugestiv suferințele nord-irlandezilor. 
în loc de explicație, o întrebare : „Ulster 1969 — ?"

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21), Feroviar (orele 8,45; 11; 
13,30; 16: 13,30; 20,45), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează la 
Lumina (orele 9—19,30 în conti
nuare).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE ; 
rulează la Doina (orele 11.30: 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9: 11,15: 13,30: 16; 18,30: 
20.45), Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.30), Bucegi (orele 10; 
12; 15,45; 18; 20,15).

DECOLAREA : rulează la înfră
țirea (orele 15,30: 17,45; 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30)) Arta (orele 15,30; 18; 
20,15).

CASTANELE SINT BUNE : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) .

VAGABONDUL : rulează la
Munca (orele 10.30: 15,30: 19).

VARA ȘI FUM (orele 9,45; 12;
14.15) , INDIFERENȚII (orele 16,30; 
18,45), A TRĂI PENTRU A TRAI 
(ora 21) rulează la Cinemateca 
„Union“.

WATERLOO : rulează la Popular 
(orele 15,30; 19), Rahova (orele 
15,30; 19).

O DUMINICA PIERDUTA ru
lează la Progresul (orele 16; 18; 20).

AVENTURI IN ONTARIO 4 ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30).

TRENUL : rulează la Lira (orele 
15.30; 18; 20), Vitan (orele 15,30: 
18; 20,15).

LIVADA DIN STEPA : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20). 
TICK, TICK, TICK : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20).

MIHAIL STROGOFF • rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18: 20,15).

COPACH MOR ÎN PICIOARE î

rulează la Drumul Sării (orele 
15,30: 17,45; 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 19),

NEÎNFRICATUL GYULA; VARA 
și IARNA : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Unirea (oțele 11; 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS t rulea
ză la Crtngașl (orele 15,30; 18: 
20,15).

UN AMANET CIUDAT : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare) ; (la ora 20,15 — pro
gram de documentare).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI: 
rulează Ia Giulești (orele 15,30; 19).

MARELE PREMIU : rulează la 
Moșilor (orele 15,30: 19).

VINERI, 18 FEBRUARIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9.05 Mai aveți o 
întrebare ? 9,45 Muzică populară. 
10,00 Curs de limba germană (lec
ția a IlI-a). 10,30 Film serial : Se- 
bastien și secretul epavei. 10,55 
Portretai unui regizor — producție 
a studiourilor de televiziune polo
neze. 11,15 Pagini de umor ; „Char- 
lle Chaplin" (reluare). 12,00 Tele
jurnal. 15,30 Tele-școală. Dome
niul de studiu al economiei politi
ce. Modul de producție și legea
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sește „pe marginea unul dezas
tru economic". De mult se con
sideră necesară întreprinderea 
de măsuri urgente pentru re
dresarea economică : construi
rea unul nou port, a unor străzi 
intregi. Dar pină acum nimic, 
deosebit nu a intervenit pentru 
o soluționare politică a conflic
tului. Guvernele de la Londra 
și Belfast sint in căutarea unei 
inițiative vîzînd eventuale ne
gocieri. Părțile în conflict pun 
insă condiții prealabile care 
împiedică de fapt întreprinderea 
vreunei astfel de inițiative. Lon
dra refuză orice contacte cu ca
tolicii nord-irlandezi la care ar 
fi prezenți și liderii militari ex
tremiști ai I.R.A. (Armata Re
publicană Irlandeză), deoarece 
aceștia ar primi armament și 
sprijin de Ia republicanii din 
sud. Pe de altă parte, catolicii 
refuză să contacteze cu brită- 
nicii și protestanții nord-irlan
dezi pînă cînd sistemul inter
nărilor celor arestați de armata 
britanică și poliția din Ulster 
nu va fi desființat și persoa
nele respective reunite cu fa
miliile lor. Londra nu intențio
nează să-și retragă armata de- 
eît „după ce va echipa bine ma
joritatea protestantă ca să se 
poată apăra", așa cum declara 
ministrul de interne britanic 
Reginald Maudling în parla
ment. Acordarea de drepturi 
civile catolicilor. participarea 
comunității catolice la guver
narea Ulsterului este o soluție 
căreia i se împotrivesc protes
tanții. In lipsa unei perspective 
apropiate de soluționare, datele 
crizei nord-irlandeze rămin a- 
celeași. Polițiștii și Tommies 
(Tom este numirea dată solda
tului britanic), patrulează ame
nințători pe străzile orașelor 
nord-irlandeze. La colțurile stră
zilor ei sint întimpinați cu pie
tre. Și e doar o chestiune de 
minute ca un alt incident sau 
ciocnire să izbucnească.

DOINA TOPOR

economică. Biologie — (clasele li
ceale). Celula (II) Infrastructura. 
17,30 Deschiderea emisiunii de după 
amiază. 17,35 Prietenii lui Așchiuță. 
Emisiune pentru cei mici. 18,00 Mo
mente ale muzicii ușoare româ
nești : „Primii pași de dans“. 18,20 
Pentru sănătatea dv. 13,40 Stop- 
Cadru. Conferința pe țară a cadre
lor de conducere din întreprinderi 
și centrale industriale șl de con
strucții. 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Cronica politică inter
nă de Eugen Mândrie. 20,15 Film 
artistic : „Intre cer și iad“. 21,50 
Drumuri în istorie. Sub semnul 
gînditorului de la Hamangia (I). 
Consultant : prof. dr. doc. Dumi
tru Berciu. 22,05 Revista literară 
TV. Personajul literar, o călătorie 
spre contemporani. 22,30 „24 de
ore“. 22,45 Din țările socialiste. 
R. P. Ungară : Gyor — orașul con
strucțiilor de mașini.

PROGRAMUL II
20,00 Seară de teatru t Napoleon 

era fată. 21,30 Viața economică a 
Capitalei. 21,50 Agenda. 22,00 In- 
tîlnlre cu opereta. 22,25 Dansuri și 

cintece din R. P. Ungară.

E


