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în prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, s-au desfășu
rat, sîmbătă, lucrările confe
rinței extraordinare a organiza
ției municipale de partid Bucu
rești, care are loc în întîmpina- 
rea Conferinței Naționale a 
partidului — eveniment de im
portanță majoră în viața poli
tică a țării.

La conferință au participat 
tovarășii Gheorghe Radulescu, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Stoica, Ion loniță, Ion Stănes- 
cu, Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri precum și membri ai 
C.C. al P.C-R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, membri de 
parud cu stagiu în ilegalitate.

Au luat parte membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui municipal de partid Bucu
rești, precum și delegații desem
nați în adunările generale ale 
tuturor comuniștilor sau în ple
nare cu activul ale comitetelor 
de partid din întreprinderile, 
instituțiile și cartierele Capi
talei.

Intrarea în sala de ședințe 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost salutată de p-artici- 
panți cu vii și îndelungi apla- ■ A- • - se ovațio- 

pentru se
par tidUlui. 
puternic și

Comitetului Executiv

__ au 
în cadrul 

într-o 
responsa- 
probleme- 
economi-

uze. Minute în șir 
nează pentru partid, 
cretarul general al 
Este o atmosferă de 
vibrant entuziasm.

După deschiderea ședinței, to
varășul Gheorghe Cioară, mem
bru al — • ’ / ”
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., a prezentat in
formarea cu privire la înfăp
tuirea sarcinilor rezultate 
din hotărîrile Conferinței Na
ționale a partidului din decem
brie 1967 și ale Congresului al 
X-lea al P.C.R. privind perfec
ționarea organizării, conduce
rii și planificării activității e- 
conomico-sociale, dezvoltarea 
democrației socialiste, siste
matizarea municipiului Bucu
rești.

Pe marginea informării 
avut Ioc dezbateri, 
cărora s-au analizat, 
atmosferă de înaltă 
bilitate comunistă, 
le principale ale vieții 
ce, sociale, politice și adminis
trative a Capitalei țării. Toto
dată, au fost examinate mo
dalitățile de perfecționare a 
conducerii de către partid a 
economiei, formele și meto
dele menite să contribuie la 
creșterea rolului și competen
tei organizațiilor de partid în 
îmbunătățirea activității !n 
toate domeniile.

în cursul dezbaterilor au luat 
găvîntul tovarășii Dumitru 
Vheorghe, prim-secretar al Co
rn totului de partid al sectoru
lui 3, Teodor Gorceag, 
general al Centralei 
de mecanică fină și 
ria Flucsă, director 
Centralei industriei 
lui, Ion Roman,

director 
industriale 
scule, Ma- 

general al 
bumbacu- 

__  __ _____ , directorul 
Institutului de cercetări pentru 
tehnologia construcțiilor de 
mașini, Virgil Florea, prim-se- 
cretar al Comitetului de partid 
al sectorului 5. Constantin 
Zamfir, secretar al Comitetu
lui de partid de la Uzinele de 
utilaj chimic ..Grivița Roșie". 
Marin loniță, strungar la Uzi
nele de pompe, Gheorghe Ma
rinescu, directorul Trustului de 
Construcții-montaj, _ 1 . 
Borș, președintele Comisiei de

Gheorghe

(Continuare în pag. a IlI-a)

Conferințe extraordinare ale
9

organizațiilor de partid județene
Cu o deosebită forță au ex

primat conferințele județene de 
partid adeziunea totală a comu
niștilor, a întregului popor față 
de politica internă și externă a 
partidului, hotărîrea de 
consacra întreaga energie 
deplinirii acesteia, operei 
construcție a societății socialis
te multilateral dezvoltate, pen
tru propășirea patriei, spre bi
nele și fericirea oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Conferințele organizațiilor ju
dețene de partid au ales dele
gați la Conferința Națională a 
P.C.R. — comuniști care, prin 
calitățile lor politice, profesio
nale și etice, prin meritele lor 
deosebite în întrecerea socialis
tă, în „bătălia cincinalului", 
prin întreaga lor activitate și 
comportare se bucură de în
crederea și prețuirea colectivu
lui lor, a opiniei publice.

Tn atmosfera de efervescență 
politică proprie pregătirilor 
pentru Conferința Națională a 
P.C.R., ieri au avut loc confe
rințele extraordinare ale or
ganizațiilor de partid în 20 de 
județe ale țării.

La conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene de 
partid au participat, luînd cu
vîntul la încheierea lucrărilor, 
tovarășii : Ion Gheorghe Mau
rer — județul Cluj, Manea Mă- 
nescu — județul Dîmbovița, 
Paul Niculescu-Mizil — jude
țul Constanța, Gheorghe Pană — 
județul Arad. Virgil Trofin — 
județul Brașov, Ilie Verdeț .— 
județul Hunedoara, Florian 
Dănălache județul Suceava, 
Emil Dragănescu - județul Me
hedinți, Janos Fazekas - jude
țul Harghita, Leonte Răutu — 
județul Timiș, Ștefan Voitec — 
județul Dolj, Iosif Banc — ju
dețul Neamț. Petre Blajovici — 
județul Ialomița. Cornel Burti
că — județul Prahova, Miron 
Constantinescu — județul Vran- 
cea, Miu Dobrescu — județul 
Botoșani, Mihai Gere — județul 
Maramureș, Vasile Patilineț — 
județul Covasna, Ion Pățan — 
județul Iași. Ștefan Andrei — 
județul Gorj.

Ca și la conferințele desfă-

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

VACANTA DE VARĂ
i-. ■.......... ■ .......... ■...............

UN ÎNSUFLEȚITOR
TRIMESTRU DE MUNCĂ

Stimat! tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tu
turor comuniștilor și oameni
lor muncii din Capitală un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidu
lui și a mea personal. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Pot aprecia că lucrările 
conferinței organizației de 
partid din Capitală s-au des* 
tășurat într-un spirit de lu
cru, de înaltă exigență comu
nistă. Informarea prezentată 
de tovarășul Cioară și cuvîn- 
tul tovarășilor care au parti
cipat la dezbateri au scos în 
evidență faptul că s-au ob
ținut importante rezultate în 
înfăptuirea planului pe 1971 
și pe primele 5 luni ale anu
lui 1972. în felul acesta oa
menii muncii din Capitala 
patriei noastre au adus o con
tribuție de mare însemnătate 
la realizarea planului cinci
nal. După cum cunoașteți, în 
întreaga țară se obțin rezul
tate bune în înfăptuirea cin
cinalului. Din rezultatele de 
pînă acum se poate trage 
concluzia că programul elabo
rat dc Congresul al X-lea al 
partidului corespunde pe de
plin forței, capacității crea
toare a clasei muncitoare, a 
întregului nostru popor, că 
acest program este realist și 
există toate posibilitățile să fie 
realizat în bune condițiuni. 
Mai mult chiar, activitatea de 
pînă acum, analizele care au 
Ioc în toate județele și uni
tățile productive evidențiază 
că există încă mari rezerve

9
șurate în cursul săptămânii tre
cute, pe ordinea ae zi s-a a- 
flat bilanțul realizărilor dobîn- 
dite în înfăptuirea hotăririlor 
Conferinței Naționale din 1967 și 
ale Congresului al X-lea al 
P.C.R. privind perfecționarea 
conducerii și planificării acti
vității economico-sociale, dez
voltarea democrației socialiste 
și sistematizarea localităților 
rurale.

Caracterizate printr-un ac
centuat spirit de lucru, evi
dențiind atît experiența poziti
vă acumulată în acest răstimp, 
neajunsurile constatate, cît și 
căile de îmbunătățire a muncii, 
conferințele au prilejuit un larg 
și aprofundat schimb de opi
nii menit să contureze — în ve
derea dezbaterilor ce se vor 
desfășura la Conferința Națio
nală — modalitățile de ridicare 
la un nivel superior a activității 
în toate compartimentele vie-

La încheierea lucrărilor, conferințele extraordin are ale organizațiilor județene de partid au adresat, 
într-o atmosferă entuziastă, telegrame COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. prin care și-au asumat noi angnjaxn ente concrete în diferite ramuri și domenii de acti
vitate pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, au exprimat voința fermă a comuniștilor, a 
clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a oamenilor muncii de toate naționalitățile, de a milita 
fără preget pentru înfăptuirea politicii marxist-leni niște a partidului, pusă în slujba înfloririi Româ
niei socialiste, victoriei cauzei socialismului și a pă cii.

ale prevederilor 
De altfel, în în- 
se stabilesc noi 
și se desfășoară

condi- 
pri- 

de

de capacități de producție 
pentru obținerea unor depășiri 
simțitoare 
cincinalului, 
treaga țară 
angajamente 
o intensă activitate in vederea 
îndeplinirii cincinalului înain
te de termen.

Nu aș dori să mă refer a- 
cum mai amănunțit Ia reali
zările obținute, nici pe în
treaga țară și nici în Capi
tală ; în informare și în ca
drul discuțiilor s-a vorbit des
pre aceasta pe larg. Doresc să 
mă opresc asupra măsurilor 
ce se impun a fi luate in 
continuare pentru a asigura 
înfăptuirea in bune 
țiuni a angajamentelor 
vind realizarea înainte 
termen a cincinalului.

Am reținut cu multă satis
facție, din conferință, angaja
mentul oamenilor muncii din 
Capitală, al organizației de 
partid, al conferinței, de a re
aliza planul în 4 ani și jumă
tate. (Aplauze puternice). 
Mulți din tovarășii care au 
luat cuvîntul au înfățișat pe 
larg posibilitățile existente în 
acest sens în diferite în
treprinderi, în diferite sec
toare ale Capitalei, în diferi
te ramuri de activitate. Ceea 
ce mi-a produs o deosebită 
bucurie este faptul că, spre 
deosebire de alte împrejurări 
— și, după cum știți, am par
ticipat Ia multe conferințe 
sau ședințe cu activul de par
tid al Capitalei — în confe
rința de astăzi s-a vorbit mai 
concret. Atît secretarii organi
zațiilor de partid din sectoa- 

ții sociale, de perfecționare a 
rolului conducător al partidu
lui în societate.

Pretutindeni, numitorul co
mun al dezbaterilor l-a consti
tuit înaltul spirit de responsa
bilitate și exigență partinică în 
care au fost analizate rezervele 
interne ale dezvoltării econo
mice, căile de valorificare inte
grală a resurselor materiale și 
umane. Pe această bază, orga
nizațiile județene de partid au 
hotărît să-și suplimenteze an
gajamentele inițiale în întrece
rea socialistă în cinstea Con
ferinței Naționale și a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii, 
asumîndu-și în mod solemn an
gajamentul patriotic de a mo
biliza forțele comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii pen
tru realizarea marelui obiectiv 
înfăptuirea prevederilor cin
cinalului înainte de termen. 

re, cit și directorii, inginerii, 
muncitorii, ceilalți tovarăși 
care au luat cuvîntul, s-au re
ferit la probleme concrete, au 
înfățișat posibilitățile reale 
de a folosi mai bine capacita
tea de producție existentă — 
atît în ce privește spațiile, cît 
și mașinile și utilajele. Este 
un lucru bun ! Aceasta de
monstrează că organizația de 
partid din Capitală, activul 
său, comuniștii, oamenii mun
cii au înțeles și înțeleg mai 
bine că activitatea de partid, 
construcția socialismului este 
o problemă concretă și nu ab
stractă, că înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului — 
apropierea României de nive
lul țărilor cu o industrie dez
voltată — se poate realiza nu
mai printr-o activitate concre
tă, la fiecare loc de muncă. 
Iată de ce apreciez în mod de
osebit felul în care au fost a- 
bordate problemele în această 
conferință ; deși tovarășul 
Cioară este, după cît știți, de 
curînd prim-secretar al Capi
talei, are un rol important în 
imprimarea acestui curs în 
organizația de partid. (Aplau
ze).

Desigur, tovarăși, angajamen
tul de a realiza planul de pro
ducție în patru ani și jumă
tate, deci în 54 de luni, cere 
eforturi serioase, Aceasta pre
supune, după calculele făcute 
de Comitetul municipal de 
partid, o producție suplimen
tară de circa 52 de miliarde 
Iei. Dacă analizăm posibilită
țile Capitalei, aceasta nu este 
chiar atît de greu de realizat,

a-și 
în
de 

pentru că, după părerea mea, 
încă de la stabilirea planului 
s-au produs unele greșeli; 
sarcina stabilită Capitalei, de 
a crește producția globală cu 
57 Ia sută, a fost mică, țînind 
seama de potențialul existent 
și de faptul că în această pe
rioadă se dezvoltă noi unități 
productive, investițiile cresc 
cu 40 la sută. în fond, ceea 
ce s-a prevăzut să se realizeze 
urmează să se obțină nu atît 
pe baza folosirii mai bune a 
vechilor capacități, cît pe sea
ma capacităților nou create. 
De aceea nu este chiar de 
speriat concluzia că se poate 
obține o producție de 206 la 
sută, adică o dublare a pro
ducției față de 1970. Cred că 
așa ar fi trebuit să arate de 
la început planul pentru Ca
pitală ; aceasta ne-ar fi dat 
acum posibilitatea să facem o 
suplimentare mai reală. (Vii 
aplauze).

Cîțiva tovarăși au spus aici 
că se poate obține o producție 
dublă Ia capacitățile și utila
jele existente — în electro
nică, în domeniul calculatoa
relor ; ați auzit ce spații ne
folosite există, și pe care le 
putem dota corespunzător i- 
mediat, sau pe măsura im
portării sau producerii utila
jelor respective. S-a arătat aici 
că aveți o încărcare a utilajelor 
și o utilizare a schimburilor 
sub media pe țară, deși Bucu- 
reștiul deține aproape 18 la 
sută din industria României; 
nu mai spun că și media pe 
țară este slabă, nivelul schim
burilor ridieîndu-se la apro
ximativ 1,70. Rezultă deci, că 
pentru a obține ce v-ați pro
pus nu se cer eforturi extra
ordinare, ci măsuri pentru o 
mai bună utilizare a capacită
ților existente. De aceea, a- 
preciez că angajamentele Co
mitetului municipal, angaja
mentele conferinței dumnea
voastră sînt pe deplin reali
zabile și chiar conțin în sine 
unele rezerve. Am convin
gerea fermă că comuniștii, oa
menii muncii din Capitală vor 
realiza în acest cincinal o 
producție dublă față de 1970. 
(Aplauze puternice).
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Desigur, numai angajamen
tele nu sînt suficiente; este 
necesar să se treacă la stabi
lirea măsurilor pentru reali
zarea lor în viață. în primul 
rînd, trebuie adoptate măsuri 
în vederea folosirii tuturor 
capacităților de producție, tre
cerii la realizarea schimburi
lor în sensul propunerilor Co
mitetului municipal. în acest 
scop trebuie să se stabilească 
programe concrete în fiecare 
sector, în fiecare întreprin
dere și desigur, un program 
unitar pe Capitală, stabilin- 
du-se sarcini pentru toți fac
torii chemați să concure la 
realizarea lui. Este necesar să 
se asigure o bună colaborare 
și conlucrare între întreprin
derile Capitalei și totodată 
colaborarea și conlucrarea cu 
întreprinderile din țară. In 
această direcție vor trebui să 
acționeze conducerile centra
lelor și ministerelor. De alt
fel, toate ministerele își des
fășoară activitatea in Capitală 
și Comitetul municipal poate 
da un aport însemnat Ia rea
lizarea întregului complex de 
măsuri privind îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men. Trebuie să vă informez 
că ținindu-se seama și de an
gajamentele celorlalte județe, 
s-a stabilit să se elaboreze un 
program de măsuri suplimen
tare pe întreaga țară în ve
derea justei corelări, a cola
borării și asigurării aprovizio
nării tehnico-materiale nece
sare realizării angajamentelor. 
Pentru că nu este 
realizăm oricum 
producției globale, 
se înțeleagă foarte 
cred că Comitetul 
a ținut seama de acest lucru 
— că nu dorim ca sporirea 
producției globale să fie re
zultatul circulației interne a 
diferitelor produse, ci al crește
rii producției fizice la prețuri 
constante. Deci cele 52 de mi
liarde în plus ale Capitalei 
trebuie să se materializeze în
tr-o creștere de produse fizi- 

vorba să 
depășirea 
Vreau să 
clar — și 
municipal

(Continuare in pag. a IlI-a)

Foto: PAVEL T1NJALĂ

IT .iio
foi* a

ELEVII DIN ZALĂU IN SPRIJINUL 
CONSTRUCTORILOR DE LOCUINȚE

Se construiește mult în orașul 
Zalău. în-orice parte a orașului 
ai merge, în centru sau la peri
ferie, vezi șantiere în lucru, o- 
biective care se înalță cu repe
ziciune. Noul cartier de locuințe 
Simion Barnuțiu. Blocuri svelte 
se înalță în soare, unele și-au 
primit de mult locuitorii, altele 
abia acum se construiesc.

Intr-adevăr, este frumos. Un 
cartier modern și însorit ca atâ
tea altele din țara. Aici, printre 
blocuri, i-am găsit și pe cei 220 
de elevi ai Școlii profesionale 
de pe lingă Fabrica de armături 
metalice din Zalău. înarmați cu 
lopeți. tirnăcoape și roabe mun
ceau la săpatul fundației pentru 
viitoarele blocuri.

In 10 zile de muncă, adică în
cepând din. chiar prima zi de 
vacanță. 16 iunie, au fost făcute 
fundațiile pentru două blocuri 
cu 4 nivele. Tot acești elevi au 
turnat la cele 2 blocuri primul 
strat beton, iar acum lucrea
ză la fundația celui de-al trei
lea bloc. Elevii Școlii profesio
nale s-au angajat ca pînă la 
Conferința Națională a P.C.R.

PE ȘANTIERUL UNUI VIITOR COMPLEX TURISTIC
La Bușteni, pe schelele viito

rului Complex turistic se remar
că printr-un plus de mobilitate 
și dăruire elevii îmbrăcați în 
salopete de culoare închisă a- 
vînd pe brațul stâng emblema 
de brigadier. Sînt proaspeți ab
solvenți ai anului doi, de la 
Școala profesională Plopeni, 
care simt pentru două săptămîni 
un sprijin de nădejde pentru 
constructorii de aici.

Faptul ni-1 confirmă, nu nu
mai șeful șantierului, tovarășul 
Vasile Sacadat, care ne de
clara : „băieții lucrează cu tra
gere de inimă, și sîntem siguri 
că își vor depăși angajamentele 
— 360 metri cubi umplutură și 
sistematizare și 200 tone mate
rial de transport", ci și drapelul 
de fruntași, care însoțește per
manent brigada a doua. Stăm 
de vorbă cu cîțiva șefi de echi
pă. Alexandru Florea, un tînăr 
blond, cu casca de protecție 
pe cap, la sfirșitol zilei de 
muncă este tot atît de zimbitor 
ca și la începutul ei. Nu este 
un zâmbet de circumstanță, ține 
să ne asigure. Motivul ? Nici
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| CHEMAREA
Conferinței .

| extraordinare a 
I organizației de i
■ partid a municipiului 
| București către toate | 
1 organizațiile 
| județene ale

Partidului i
I Comunist Român, 
I către toți oamenii |
' muncii.

să dea în primire lucrările pînă 
la cota zero a 4 blocuri de lo
cuințe. Adică, săpăturile de fun
dații și turnarea betonului în 
aceste fundații.

împărțiți în două schimburi, 
in brigăzi și echipe, elevii lu
crează cu un elan . demn de 
laudă, hotăriți să termine lucră
rile mai devreme decît și?au 
planificat. Nicolae Puie, Ionel 
Ciurte, Elena Vintilă, Kiraly 
Francisc, Alexa Iliescu, Viorel 
Cimpoieș. Ludovica Radu sînt 
numai cîțiva dintre ei.

— Lucrează din ce în ce mai 
bine, ne spune Grigore Pop, di
rigintele șantierului.

Datorită ritmului și entuzias
mului cu care au muncit elevii, 
lucrările la care s-au angajat ei 
vor fi terminate cu cîteva zile 
înainte de termenul prevăzut, 
permițîndu-ne astfel începerea 
construcției, blocurilor. Citeva 
zeci de familii se vor muta mai 
devreme în locuințe noi și a- 
ceasta datorită, în primul rînd, 
muncii depuse de elevii Școlii 
profesionale din Zalău.

I. CIMPEAN

astăzi drapojul de fruntași nu 
va părăsi locurile de muncă ale 
brigăzii a doua. Cu o zi înainte, 
argument pentru însuflețirea ce 
caracterizează atmosfera de lu
cru a acestei brigăzi, s-au pres
tat suplimentar aproape 200 de 
ore suplimentare pentru asigu
rarea fluxului de materiale ne
cesare constructorilor.

Nicolae Nenu, viitor frezor, 
conduce o echipă care a lucrat 
cu rezultate excelente la dislo
cări de teren. Cei care peste 
un an de zile se vor afla la 
conducerea unor mașini de înaltă 
tehnicitate ca frezori, mortezori, 
strungari, lăcătuși, se familiari
zează aici cu larga paletă a me
seriilor specifice din construcții. 
Echipa întîi condusă de M. Bă
nică raportează la sfârșitul zilei : 
descărcări fier-beton — 2 800 ki
lograme plus operațiile necesare 
îndoirii armăturilor. Echipa a 
treia de sub îndrumarea peda
gogului Ion Vasile are și ea o 
contribuție deloc neglijabilă în 
menținerea însemnelor onorifice 
de fruntași.

C. STANCULESCU
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AMPLE ET0RTUR1 CREATOARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA UNUI OBIECTIV MARET:

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN
X

tN IMENSITATEA C1MPIEI

EXPOZIȚIA
INTERNAȚIONALĂ

DE MAȘINI PENTRU

CHEMAREA DE PORUMB, ÎN INCINTA
1NDIGUITÂ A FOSTULUI

INDUSTRIA UȘOARĂ

Conferinței extraordinare a organizației LAC GREACA

de partid a Municipiului București
către toate organizațiile județene

ale Partidului Comunist Român, 75 DE HECTARE
către toți oamenii muncii

Conferința extraordinara a organi
zației municipale de partid București, 
desfășurată în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și bucurîndu-se d© 
sprijinul direct de înalta competență, al 
secretarului general al partidului, a 
examinat, cu adîncă responsabilitate 
comunistă, marile rezerve care există în 
economia Capitalei și a hotărît, într-o 
deplină unanimitate, în numele tuturor 
oamenilor muncii din unitățile bucure- 
ștene, să acționeze cu toată fermitatea 
pentru valorificarea la un nivel calita
tiv superior a acestor resurse și pentru 
realizarea planului cincinal în patru 
ani și jumătate.

Exprimînd în acest sens voința și 
sentimentele comuniștilor, ale tuturor 
celor ce muncesc din Capitală, confe
rința adresează o înflăcărată chemare 
la întrecere organizațiilor județene ale 
Partidului Comunist Român, muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor, cercetă
torilor și proiectanților, oamenilor mun
cii de la orașe și sate, pentru 
ca, printr-o largă desfășurare a forțe
lor creatoare, valorificînd tot mai bine 
potențialul tehnic și experiența de mun
că, să realizăm actualul cincinal în pa
tru ani și jumătate, întrecere care să 
continue pînă la sfîrșitul anului 1975, 
cînd se va face bilanțul rezultatelor, 
obținute.

îndeplinirea acestui măreț și mobi
lizator obiectiv se va finaliza, în Capi
tală, într-o producție globală suplimen
tară în valoare de 52 miliarde lei, ma
terializată în mărfuri de o înaltă tehni
citate și cu caracteristici tehnico-func- 
ționale superioare, necesare economiei 
naționale, satisfacerii cerințelor sporite 
ale industriei și consumului; cea mai 
mare parte din producția marfă va fi 
destinată exportului, sporind aportul 
Bucureștiului la reducerea efortului va
lutar al țării.

ÎN ACEST SCOP, NE PROPUNEM

— folosirea intensivă a mașinilor și utilajelor, a tuturor capacităților 
de producție ; utilizarea rațională a spațiilor neeconomicos întrebuințate 
prin montarea de noi utilaje și agregate ;

— modificarea structurii producției, asigurînd creșterea continuă a 
ponderii produselor de înaltă tehnicitate și valoare ridicată ;

— creșterea gradului de specializare și extinderea cooperării în 
producție ;

— pregătirea și perfecționarea forței de muncă necesare producției ; ge
neralizarea schimbului II și extinderea schimbului III;

— realizarea unui raport optim între personalul direct productiv și cel 
administrativ ;

— creșterea mai rapidă a productivității muncii, prin intensificarea 
progresului tehnic, extinderea mecanizării, semiautomatizării și automati
zării producției, modernizarea produselor și a tehnologiilor de fabricație, 
perfecționarea organizării producției și a muncii;

— întărirea și dezvoltarea activității de cercetare științifică în sprijinul 
producției și aplicarea operativă în practică a rezultatelor obținute ;

— conceperea și fabricarea de mașini unelte, utilaje, mașini agregat de 
înaltă productivitate, pentru a se obține produse mai multe și cu valoare 
tot mai ridicată din aceeași cantitate de materii prime :

— reducerea substanțială a cheltuielilor de producție, gospodărirea ra
țională a materiilor prime și materialelor, sporindu-se permanent valoarea 
producției globale la 1 000 lei fonduri fixe ;

— extinderea autoutilării ;
— reducerea duratei de realizare a investițiilor; devansarea cu cel 

puțin un trimestru a termenelor de punere în funcțiune a unui număr de 
30 capacități de producție ; ieftinirea costului investițiilor și atingerea în 
scurt timp a parametrilor proiectați;

— sporirea substanțială a volumului de mărfuri destinate exportului.

Apreciind că îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen constituie o înda
torire de onoare a întregului nostru po
por, oamenii muncii din Capitala se 
angajează sâ-și realizeze exemplar o- 
bligațiil© ce le revin în relațiile con
tractuale cu celelalte unități socialiste 
și sâ le acorde tot sprijinul pe care îl 
vor solicita.

Vă adresăm această chemare la în
trecere, care se desfășoară sub sem
nul celor doua mari evenimente — 
Conferința Națională a Partidului Co
munist Român și aniversarea unui sfert 
de veac de la proclamarea republicii

— cu convingerea fermă câ ea va gâsi 
un larg și profund ecou în rîndurile co
muniștilor, ale tuturor oamenilor muncii. 
Dînd glas înaltelor simțăminte patrio
tice și animați de adîncă res
ponsabilitate partinica, sd muncim, 
dragi tovarăși, cu abnegație și devo
tament pentru a da viață angaja
mentului nostru comun : cincinalul în 
patru ani și jumatatel Va avea astfel 
de cîștigat națiunea noastră socialistă, 
vom contribui cu toții la progresul eco
nomic și social al României, la ridica
rea bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

Un șantier inedit în incinta 
indi guiță a fostului lac Greaca. 
Un șantier utecist cu 73 de par- 
ticipanți — tinerii Întreprinderii 
agricole de stat Chimogi derivă 
din preocuparea de a folosi cit 
mai chibzuit fiecare palmă de 
pămînt. împreună cu inginerul 
Ion Oancea. directorul între
prinderii. pornim către briga
dieri. Umblăm pe drurnuri nu
mai de localnici știute — cana
lele de desecare. adevărate albii 
de rîu, taie în sute de patrate 
perimetrul de 12 000 de hectare 
ale întreprinderii. Culturile sînt 
formidabile. Orzul a dat cîte 
cinci tone la hectar iar griul 
promite cei puțin asemănător, 
porumbul și floarea-soarelui, 
soia și sfecla de zahăr, orezul și 
ovăzul garantează producții 
mult superioare celor planifica
te. Călcasem deja aproape o 
sută de kilometri ; de șantier, 
nici urmă... Doar undeva, de
parte, se deslușea zumzetul cî- 
torva tractoare. Ne-am apro
piat. Lipseau steagurile și pan
cartele indicînd numărul brigă-^ 
zii. Dar se lucra cu o îndîrjire 
greu de închipuit.

— Acesta este șantierul, ne 
spune inginerul Oancea. Ocu- 
pînd o fîșie de 10—15 metri lă
țime, șantierul se întinde pe cî- 
teva zeci de kilometri de-a lun
gul privalului Dunărica. Era o 
suprafață ce folosea doar pen
tru depunerea mîlului scos cu 
prilejul decolmatării canalului, 
sărac acoperită cu iarbă. Sosit 
la noi. un colectiv al Comitetu
lui Central al U.T.C., a supus 
disouției tinerilor una dintre 
principalele idei desprinse din 
lucrările ultimei plenare — fo
losirea intensivă și gospodărirea 
pămintului. Atunci s-a adoptat 
ca obiectiv imediat al organi
zației recuperarea pentru pro
ducție a acestor suprafețe însu- 
mînd 75 de hectare.

...Lamele mușcau adînc din 
movilele create cu anî în urmă, 
iar prin manevre simple trac
toriștii ion Checiu, Tudor Sava, 
Mihai Beleandră, Ion Orneață 
și Nicolae Jurubiță făceau să 
fie împins în către orovurile de 
alături. Se avansa nici anevoios 
dar nici prea repede. In cele din 
urmă, locul papurei și al răchi
tei era luat de o zonă netedă, 
numai bună pentru semănat’ 
Doar ici, colo, brațele celorlalți 
tineri remediau un colțișor încă 
nu prea bine nivelat. Iar din

criurmă alte tractoare veneau 
discurile și semănătorile așezînd 
sub brazdă semințele de iarbă 
de Sudan. 26 de hectare au și 
fost semănate.

— Ideea ni s-a părut deosebit 
de bună, își continuă firul vor
belor inginerul Oanoea, de aceea 
conducerea întreprinderii a ho
tărît s-o sprijine. Calculele 
ne-au convins. Semănate cu 
iarbă de Sudan, cele 35 de hec
tare pe care le vom realiza pînă 
la sfîrșitiul săptămînii ne vor 
permite depozitarea a peste 145 
tone de fin, iar restul de 40 de 
hectare va fi semănat cu legu
minoase și graminee, reușind 
astfel o pajiște irigată cu apă 
din canalul limitrof. Vom avea 
posibilitatea depozitării altor 800 
de tone de fînuri, în total echi
valentul de furaje necesare ob
ținerii a peste 1 200 hectolitri 
lapte.

...Fără nici o investiție, între
prinderea câștigă pentru pro
ducție 75 de hectare. Spun că 
„fără nicio investiție" pentru că 
întreaga cantitate de carburanți 
și lubrifianți consumată pentru 
dislocarea celor peste cinci mii 
de metri cubi de pămînt este 
economisită prin reducerea de
plasărilor în gol a tractoarelor 
și mașinilor agricole, prin fere- 
carea tuturor canalelor ce con
duc spre consum irațional de 
motorină. Iar timpul de lucru 
cheltuit aici coincide cu feres
trele determinante de încheierea 
cu două zile mai devreme a re
coltării orzului, de adoptarea 
unor măsuri organizatorice la 
recoltarea cu combina C-12 și la 
transporturi care eliberează zil
nic cel puțin 5 tractoare de la 
lucrările stringente ale cîmpu- 
lui.

— In cel mult zece zile, ne 
spune secretarul comitetului 
U.T.C.. Marin Pironea, vom în
cheia întreaga acțiune, raportind 
astfel îndeplinit angajamentul 
ce ni l-am formulat, în cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului.

...în incinta fostului lac Grea
ca, în imensitatea cimpiei de 
porumb, un șantier utecist, un 
șantier ce pregătește pentru 
cultura agricolă o suprafață de 
75 de hectare. Sursa unor veni
turi precalculate de aproape o 
jumătate de milion de lei.

In cadrul ediției 1972 a Tîr- 
gului Internațional București, 8-a 
deschis ieri, în pavilionul central 
al complexului expozițional din 
Piuța Scînteii, „Expoziția interna
țională de mașini pentru indus
tria textilă confecții, tricotaje, 
pielărie și încălțăminte" organi
zată de Ministerul Industriei U- 
șoare, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Camera 
de Comerț a R.S.R. Amplă ma
nifestare internațională la cart 
participă peste 40 de firme din 
9 țări — Austria, Cehoslovacia, 
Franța, R.F.G., Italia, Japonia, 
Polonia, Ungaria și România — 
expoziția prilejuiește o confrunta
re a celor mai noi realizări tehni
ce în acest domeniu.

După cum sublinia In cuvântul 
inaugural tovarășul Anghel Io- 
nescu, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, această ramură 
dinamică a economiei românești 
este angajată în prezent, conco
mitent cu ridicarea continua a 
ritmului său de dezvoltare — 
care se cifrează, pe ansamblul 
său, la 16,4 la sută anual — in
tr-un intens efort de lărgire și a- 
dîncire a cooperării internaționa
le. Astfel, unitățile industriale ale 
M.I.U. întrețin relații cu firme 
similare din peste o sută de țări, 
iar volumul comerțului exterior 
va crește în anii 1971—1975 cu 
246,8 la sută față de cincinalul 
anterior. Realizările industriei u- 
șoare românești sînt reprezentate 
în cadrul expoziției de 9 firme de 
comerț exterior precum și de nu
meroase întreprinderi industria
le. Un loc important în cadrul 
exponatelor îl ocupă produsele 
creației tehnice românești. Insti
tutul de proiectări al industriei 
ușoare prezintă în standul său

posibilitățile de engineering de 
care dispune în prezent precum 
și peste 25 de invenții românești 
în acest domeniu, dintre care u- 
nele premiate în cadrul unor 
prestigioase târguri internațio
nale.

Expoziția internațională, care 
va fi deschisă pînă pe 4 iulie 
a.c., convorbirile, manifestările 
tehnico-științifice ce vor fi or
ganizate, tranzacțiile comerciale 
ce se vor încheia, vor aduce, de
sigur, o contribuție. însemnată la 
întărirea cooperării economice 
între țările și firmele participan
te, la participarea tot mai largă 
a industriei ușoare românești la 
circuitul internațional de valori, 
la creșterea prestigiului produse
lor tehnologiei și creației ingine
rești din țara noastră pe plan in
ternațional.

PETRE JUNIE

CRONICA 
U. T. C.

Simbătă a sosit in Capi
tală o delegație a Ligii Ra
ționale a tineretului liberal 
din Anglia, formată din Da
vid Mumford, vicepeședinte 
național, și Carol Eve Bar
ker, membră a Comitetului 
executiv al Uniunii studen
ților liberali, care va face 
o virilă în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Nicolae 
Mateescu, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., de acti
viști ai C.C. al U.T.C.
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! Elevii Liceului „Ion Minu- 
lescu” din Slatina și-au luat 
următorul angajament: „Aici 
la Podul Olt, la ieșirea din 
oraș, ștrandul va fi gata încă 

in această lună"
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PRIMELE SUCCESE ALE BRIGADIERILOR ARGEȘENI
 4

de vacanță au 
de elevii din 

w__ r_ unor noi și
entuziaste eforturi pe șantie
rele muncii patriotice. Fără 
a putea stabili o ierarhie va
lorică a rezultatelor obținute, 
fără a le putea măcar enu
mera în întregime, trecem în 
revistă cîteva dintre cele mai 
notabile realizări.

Astfel, pe șantierul auto
străzii București — Pitești, e- 
levii de la Liceul ,,Nicolae 
Bălcescu" din Pitești au ta
luzat 1 000 m. liniari pe lăți
mea de 4 m., manipulând 
peste 1 000 m.c. pămînt. Elevi 
de la același liceu, lucrînd la 
șantierul Mioveni, au 
zat 400 m. liniari și i 
nat 200 dale pentru 
ment. Liceenii de la 
Vodă" au sortat și ] 
pentru procesul de fabricație 
peste 13 000 kg. fructe la fa
brica din Băiculești, iar o 
parte din ei lucrează in ca
drul echipelor de muncitori 
calificați la mozaicat, turnat

Primele zile 
fost închinate 
județul Argeș

i talu- 
au tur- 
acosta- 
„Vlaicu 
pregătit

betoane și săpături pe șantie
rul „Electro-Argeș“. In ca
drul C.L.F. Ștefănești, elevi 
de la Liceul „Al. Odobescu" 
din Pitești au recoltat și sor
tat peste 1 500 kg. căpșuni, 44 
tone cartofi, 5 000 kg. usturoi, 
au recoltat mazărea de pe 
18 ha.

Succese deosebite au reali
zat și elevii de la Liceul din 
Topoloveni, muncind cu sîrg 
la Fabrica de conserve din 
localitate. Bilanțul lor însu
mează 45 000 cutii și borcane 
etichetate, peste 125 000 cutii 
conserve de legume și fructe 
paletizate. 52 000 kg. vișine și 
cireșe sîmburite, 4 000 kg. vi
șine și căpșuni sortate, 5 000 
kg. ceapă recoltată, 180 mp. 
pliviți în sere.

Liceul din Costești și Li
ceul de mecanică agricolă a- 
daugă pe lista rezultatelor 32 
ha. cu porumb prășite, 18 000 
butuci de vie legați, 500 lăzi 
cu roșii sortate.

Elevi de la grupul școlar 
petrol, lucrînd la extinderea

rafinăriei din Pitești au rea
lizat 708 metri săpături, ex- 
cavînd 354 m.c. pămînt, iar 
200 dintre colegii lor de la 
Grupul școlar M.C.I. aflați 
pe șantierul de la Războieni 
lucrează, în cadrul echipelor 
de muncitori calificați, la 
construcția Liceului de fizică 
și matematică. Zeci și sute de 
elevi participă, cu excelente 
rezultate, la lucrările de pe 
alte șantiere, în alte unități 
industriale și agricole, cum 
ar fi Fabrica de cărămidă din 
Curtea de Argeș, șantierul 
nr. 11 C.F.R., Baza sportivă a 
Liceului „Vlaicu Vodă" și Ci
nematograful din Curtea de 

și
„Frigoriferul" Pitești etc. De 
notat că, începînd de azi, en
tuziasmul și dăruirea elevilor 
argeșeni vor fi prezente pe 
două noi șantiere, în cadrul 
Combinatului de materiale 
de construcții din Cimpulung 
Muscel.

Argeș, Șantierul nr. 3

P. OVIDIU

A

BRIGADA COMUNISTULUI GHEORGHE ȘERPĂU, DE PE ȘANTIE
RUL DE LOCUINȚE DIN MICRO RAIONUL 6 — DRUMUL TABE
REI, ȘI-A PROPUS SĂ REALIZEZE 2,5 APARTAMENTE CU O MA
CARA PE ZI.

RECORDUL A DURAT
DOAR DOUĂ ZILE

Ei montează acum 2,8 apartamente
în urmă cu 2—3 ani nici în 

cele mai bune condiții brigăzile 
complexe de montaj nu reușeau 
să realizeze in medie, mai mult 
de un apartament și jumătate 
cu o macara pe zi. Și iată că a- 
cum, brigada de tineret condusă 
de Gheorghe Șerpău care lu
crează în microraionuâ nr. 6 din 
cartierul Drumul Taberei se an
gajează în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului și a ce
lei de a XXV-a aniversări a Re
publicii să monteze două apar
tamente și jumătate pe zi cu o 
singură macara, față de 2,1 a- 
partamente cît prevede planul 
de produoție. I-am vizitat pe 
constructori la locui lor de 
muncă, după câteva zile de la 
lansarea acestei inițiative.

— Care- va fi realizarea fina
lă a brigăzii prin imprimarea 
acestui ritm de muncă ?

— Terminarea cu aproape 
două luni înainte de termen a 
planului pe acest an, ne răs
punde comunistul Șerpău.

Planul brigăzii pe 1972 este de 
360 apartamente. Pînă la 1 iu
nie, deci în numai 5 luni ea 
montase 360 de apartamente. A- 
cesta este ritmul în care au 
mers oamenii lui Șerpău pînă 
acum. Construcția blocului D-10 
pe care îl montează acum cei 
25 de montori a început în ziua 
de 15 iunie. In 23 iunie monta 
deja cel de al 20-lea aparta
ment.

— Înseamnă că mergeți în 
cadența pe care v-ați propus-o?

— Nu se poate spune. Dacă 
facem o medie a realizărilor din 
zilele lucrate din plin — ne 
spune uteciistiul Marin Neagiu, 
locțiitorul șefului brigăzii — a-

tingem 2,8 apartamente. Ieri, 
am montat trei. Azi în schimb, 
numai unul pentru că ne-a lip
sit complet betonul. Zilnic în- 
tîmpinăm greutăți din lipsă de 
beton.

înființată în 1969 brigada lui 
Gheorghe Șerpău a devenit bine 
cunoscută pe șantierele de lo
cuințe din București. în Drumul 
Taberei, Balta Albă. B-dul Ion 
Șulea etc. In fiecare an ea și-a 
depășit planul de producție cu 
cel puțin 20 de apartamente. 
Anul acesta, antrenați în marea 
întrecere pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, 
tradiția va fi substanțial îmbo
gățită. Prevederile brigăzii sînt 
suficient de grăitoare.

— Care sînt măsurile pe care 
le întreprindeți pentru asigura
rea îndeplinirii angajamentului?

— în fiecare dimineață sosim 
la locul de muncă cu cel puțin 
10 minute înainte, pentru a pre
găti începerea activității — ne 
relatează mentorul Emil Sobo
lev. Timpul de muncă este folo
sit fără nici un minut risipit. 
Ne-am organizat apoi pe două 
schimburi, deci lucrăm zi și 
noapte. Disciplina celor 10 ute- 
ciști, a celorlalți oameni din bri
gadă este fără cusur. Controlul 
reciproc și autocontrolul exclu
de orice posibilitate de lucrări 
neoorespunzătoare. O perma
nentă campanie ducem pentru 
economisirea materialelor, 
care capăt de electrod este 
trai și refolosit la sudurile 
ticale, unde se pretează.

E vorba, cu alte cuvinte, de 
spirit gospodăresc, de omogeni-

tatea brigăzii, de ambiția și spi
ritul de dăruire a celor 25 de 
constructori.

Producția studiourilor cuba
neze, ODISEEA GENERA
LULUI JOSE este o ecra

nizare după o povestire inspira
tă de luptele de eliberare națio
nală de la sfîrșitul secolului tre
cut, cînd cubanezii s-au ridicat 
cu arma în mână împotriva ocu- 
panților spanioli.

Lungul episod al peregrinări
lor unuia din conducătorii răs
coalelor populare, generalul Jos6 
Maceo, rămas singur după o 
luptă pe care-o pierduse zdro
bit de superioritatea numerică 
și tehnică a trupelor coloniale 
spaniole, constituie trama fil
mului. Sprijinit în realizarea sa 
de un foarte bun operator, Pablo 
Martinez (ale cărei imagini a- 
mintesc deopotrivă și de eleganța 
geometrică și de forța emoțio
nală a „cadrelor lui Figuerola 
și Urușev6ki) și de muzica lui 
Armando Guerra (impropriu 
spus „muzică" pentru că este 
vorba de o excepțională bandă 
sonoră ©are înregistrează într-o 
stranie armonie, de la zgomotul 
rece al armelor și pînă la res
pirația accelerată a eroului fu
gărit, tot ce este sunet și devine 
parte componentă a unui climat 
artistic de un surprinzător rea
lism cinematografic) regizorul 
filmului, Jorge Fraga ne oferă 
o baladă al cărei erou, fără să-și 
piardă identitatea socială. re
prezintă o exemplară identitate 
morală.

De remarcat că. avînd la dis
poziție un subiect liniar, fără 
conflicte explosive, regizorul nu 
s-a lăsat furat de ostentația și 
fastul imaginii cinematografice 
cu atît mai mult cu cît avînd un 
operator excelent putea fi se
dus de calofilie, de pitorescul 
gratuit.

Cu filmul acesta reconstatăm 
că cinematografia cubaneză se

CRONICA

FILMULUI
află li o înaltă cotă profesio
nală, excelînd temperamental 
printr-o autentică poezie trK' 
gică. L

SI TOTUȘI, EOLIS «X
TA .' film sovietic premiat 
La recentul festival unio

nal de la Tbilisi cu „Premiul 
pentru cel mai bun film pentru 
copii de tineret” și cu „Diploma 
și premiul pentru cel mai bun 
scenariu- este o bună povestire 
cinematografică pentru micii 
spectatori.

Inspirat din viața școlarilor 
filmul este o pledoarie pentru 
mai atenta înțelegere a unui u- 
nivers, oel al copilăriei. în care 
inventivitatea și fantezia sînt 
semnele certe ale unei psiholo- 
logii complexe în devenire.

Interpreta principală, Ira Vol
kova, elevă a unei școli mosco
vite, avînd caracteristica tuturor 
interpreților copii, naturalețe și 
farmec, dă relief unui rol ' ' 
resant care semnifică nu o 
blematică de caz aparte ci 
de copil obișnuit.

Filmul mai are meritul 
nu fi rigid didactic și de _ __ 
moralizator discret cu ajutorul 
unui umor bonom din care nu 
lipsesc accentele satirice în pre
zentarea unor mentalități peda
gogice desuete.

TUDOR STANESCU

inte- 
pro- 
unul

Fie- 
păs- 
ver-

ROMULUS LAL

Foto; AL. PRUNDEAXU
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ce Ia prețurile stabilite prin 
plan — de altfel legea inter
zice orice majorare a prețu
rilor fără aprobări speciale. 
Deci, vreau să fie clar pentru 
toți tovarășii de aici, pentru 
toți conducătorii de întreprin
deri, pentru toate organi
zațiile de partid, pentru 
toți oamenii muncii că ne 
propunem ca realizările su
plimentare să ducă la crește
rea reală a avuției naționale, 
a producției de bunuri ma
teriale ; numai aceasta atestă 
sporirea reală a venitului na
țional și deci crearea unei 
baze pentru progresul mai 
rapid al economiei și ridica
rea bunăstării întregului po
por. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Pornind de aici este nece
sar să se stabilească lista pro
duselor ce trebuie realizate 
peste plan, ținindu-se seama 
de necesitățile reale ale econo
miei naționale, de cerințele 
de export. Nu trebuie să se 
realizeze, ca să zic așa, uni
form cite ceva din fiecare 
produs, ca aceste 52 de mili
arde să se concretizeze în 
sortimente de care nu avem 
nevoie. Trebuie realizate în 
plus produsele și sortimentele 
de care avem realmente ne
voie, atît în producția internă, 
ftît și pentru consum și ex
port. Deci programul nu tre
buie să se mărginească la 
măsuri generale de creștere 
a producției, ci trebuie să 
stabilească concret produsele 
pe care să le realizăm în a- 
ceștî ani. Numai astfel ne vom 
putea prezenta în 1975 cu o 
eficiență reală a economiei.

Aș menționa și de data a- 
ceasta că trebuie să realizăm 
în primul rînd produse in
dustriale de înaltă tehnicitate 
care valorifică superior ma
teriile prime și materialele, 
obținînd din aceeași cantitate 
o valoare mai mare. Să fa
bricăm în plus mașini și sub- 
ansamble care conțin în ele 
o valoare mare, nu producție 
brută. Să nu îndoim — ca să 
spun așa — tablă în valoare 
de 52 miliarde, ci să produ
cem aparatură și mașini de 
cîteva ori mai scumpe decît 
cazanele sau construcția- 
montaj. Să nu producem țe
sături și confecții — cum am 
văzut Ia Fabrica de Confec
ții București — de gradul III, 
de calitate Inferioară: din a- 
celași bumbac să fabricăm țe
sături de calitate superioară, 
cu valoare mare. Iată care 
trebuie să fie orientarea, sen
sul în care trebuie să acțio
nați pentru realizarea depăși
rii la care v-ați angajat.

De altfel, după cum este cu
noscut Congresul al X-lea a 
pus pe prim plan creșterea efi
cientei economice și ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
producției. Desigur, am obținut 
o serie de rezultate bune — și 
mai mulți tovarăși au vorbit 
pe larg despre ele aici. Dar mai 
avem încă multe de făcut în 
această direcție. Este oare nor
mal ca în întreprinderile din 
Capitală să se mai fabrice ma
șini sau utilaje care se produ
ceau cu 10 ani în urmă ? Doar 
este știut că astăzi, în medie, 
mașinile, utilajele se reînnoiesc 
la 5—6 ani șl chiar mai repede. 
A continua să menții în fa

bricație produse cu tehnologie 
învechită înseamnă a te con
damna de la început la rămî- 
nere în urmă, a nu putea ieși 
pe piața internațională pe pi
cior de egalitate cu concuren- 
ții. Cei care au început să se 
ocupe mai intens de comerț 
exterior știu bine că astăzi nu 
este ușor să pătrunzi pe piața 
internațională : sînt mulți con- 
curenți și pentru a te afirma 
trebuie să vii cu produse cel 
puțin de aceeași calitate ! Iată 
de ce nivelul tehnic, calitatea 
producției sînt probleme e- 
sențiale pentru eficiența eco
nomică. Pînă la urmă, eficien
ța depinde de calitate, de ni
velul tehnic al produselor pe 
ca*e Ie realizăm.

Pentru a asigura creșterea e- 
ficienței economice trebuie să 
folosim, de asemenea. întreaga 
capacitate de producție. S-a 
vorbit aici despre faptul 
că în întreprinderi ca
pacitățile noastre, inclusiv ma
șinile, utilajele nu sînt încăr
cate în mod rațional. Or, una 
din problemele esențiale pe 
care trebuie să le înțeleagă 
fiecare maistru, inginer, mun
citor este că eficiența econo
mică începe cu folosirea inten
sivă a fondurilor fixe. De fe
lul cum vom folosi mijloacele 
fixe, obținînd cu fondurile e- 
xîstente o producție cît mai 
mare, depinde în mod esențial 
ridicarea eficienței economice. 
O deosebită importanță are, de 
asemenea, reducerea cheltuieli
lor materiale, folosirea cu mai 
multă eficiență a mijloacelor 
circulante. în fond, problema 
este dacă folosim raționa! sau 
risipim munca socială înma
gazinată în materiale și ma
terii prime. Reducerea con
sumului material, crește
rea procentului de produse 

fizice dintr-o tonă, constituie 
problema esențială a eficien
ței economice. Or, situația e- 
xistentă în acest domeniu nu 
ne poate mulțumi. Ne aflăm 
printre țările în care se înre
gistrează un nivel foarte ridi
cat al cheltuielilor materiale 
de producție — și de la aceas
tă situație nu face excepție 
nici Capitala. De altfel, nici 
ceea ce se prevede în cincinal 
în acest domeniu nu poate să 
ne mulțumească, sarcina de 
reducere a cheltuielilor mate
riale este destul de mică. De 
aceea, va trebui ca, paralel cu 
realizarea producției globale, 
să ne preocupăm de scăderea 
costurilor producției, de re
ducerea substanțială a chel
tuielilor materiale. Aceasta 
se poate realiza, atît prin re
ducerea consumurilor fizice 
propriu-zise, cît și prin prelu
crarea superioară a materii
lor prime, care, de asemenea, 
duce la scăderea cheltuielilor 
materiale în valoarea produc
ției. Aceste probleme se pun 
și la metal și la lemn șl la 
combustibil, practic în toate 
ramurile. Este vorba de tot 
ce intră în procesul de produc
ție, Inclusiv luminile care 
ard noaptea în fabrici cînd nu 
se lucrează, oonsumînd ener
gia fără rost. Fiecare director 
trebuie să-și pună această 
problemă. Dacă într-o uzină 
cu 5 000 de oameni lucrează în 
schimbul III 50 de muncitori, 
se poate spune că lucrează 
schimbul III ? Consumurile nu 
sînt recuperate prin producția 
ce se realizează în acest fel. 
Este necesar să se înțeleagă 
faptul că o economie modernă 
nu se construiește cu lozinci 
sau cu discursuri despre su
perioritatea economiei socia
liste, sau cu principii generale 
de economie politică așa cum 
se predau ele Ia noi în facul
tăți. (Aplauze puternice).

Trebuie să analizăm concret 
cum se cheltuiește fiecare ban 
și să înlăturăm mentalitatea 
unor directori care nici nu se 
uită cînd se cheltuiesc 10 000 
sau 100 000 lei, considerînd a- 
ceasta un fapt divers. Nu mai 
spun de miniștri pentru care 
nu contează prea mult nici 
un milion, 10 milioane sau 100 
de milioane ! Aceasta este din 
păcate mentalitatea unor to
varăși și trebuie să o lichi
dăm. Fiecare trebuie să înțe
leagă, de la ministru la 
muncitor că ' orice risipă
— chiar de un gram de metal
— înseamnă pagubă pentru e- 
conomia națională. Lozinca din 
ziare despre „micron** este jus
tă și trebuie aplicată peste tot. 
Fiecare gram de metal înma
gazinează muncă socială pe 
care nu are nimeni dreptul să 
o risipească. în măsurile pe 
care le veți lua, preocupîn- 
du-vă de creșterea eficienței e- 
conomice, trebuie să intrați în 
profunzimea problemelor con
crete, să mergeți la disecția 
producției și a conținutului ei. 
Să vedem unde se duce ultimul 
ban, ce se întîmplă cu el. A- 
ceasta este obligația conducăto
rilor din economie, a fiecărui 
comunist, a fiecărui om al 
muncii. Aceasta este problema 
esențială a eficienței economi
ce și de aici trebuie să pornim. 
Insist asupra acestei probleme 
pentru că unii conducători de 
întreprinderi spun: „Putem 
ușor spori producția, dar nu ne 
putem încadra în reducerea 
cheltuielilor materiale de pro- 
ducție** ! Dar nu e vorba de a 
produce de dragul producției ; 
trebuie să vedem cît ne costă, 
cu ce consumuri realizăm pro
ducția. Programul de care am 
vorbit trebuie să stabilească 
măsurile ce trebuie luate în a- 
cest scop. Este clar că trebuie 
să trecem rapid la reproiecta- 
rea unor mașini și utilaje, la 
revederea și îmbunătățirea 
unor tehnologii — care să ne 
ducă la reducerea consumuri
lor. Să adoptăm și alte măsuri 
pornind de la experiența pro
prie și de la experiența mon
dială cu care trebuie să ne 
comparăm permanent.

Organizația de partid a Ca
pitalei, oamenii muncii din 
București dispun de posibili
tăți mai mari decît județele, — 

CONFERINȚA EXTRAORDINARĂ A ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE DE PARTID BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I) 
validare. Lina Ciobanu, prim- 
secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 2. Tiberiu Ric
ci. arhitectul șef al municipiu
lui București, Petre Oprea, di
rectorul Uzinei de anvelope 
.Danubiana", Radu Prișcu, rec
torul Institutului de construcții. 
Marin Grigore, director gene
ral al Centralei industriale pen
tru electronică și tehnica vidu
lui Constantin Nicolae, mon- 
tor la Uzinele „ Semănătoa
rea". și Nicolae Manea. di
rectorul întreprinderii' „Acu
mulatorul".

Evaluînd cu exigență re
zultatele obținute în sfera 
economiei, reliefînd în spi

aici se află majoritatea institu
telor de cercetare și proiectare, 
majoritatea centralelor — din 
păcate, toate conducerile minis
terelor. Folosind aceste forțe 
puteți realiza obiectivele la 
care m-am referit și în același 
timp, puteți da ajutor și altor 
județe în ridicarea eficienței 
economice. Aceasta este sarcina 
pe care o pun în fața organiza
ției de partid, a oamenilor 
muncii din Capitală — și am 
convingerea că o veți îndeplini 
cu succes. (Aplauze puternice).

O altă problemă deosebit de 
importantă pentru eficiența 
economică este creșterea pro
ductivității muncii — factor 
de prim ordin al progresului 
societății noastre socialiste. 
Avem, desigur, în această pri
vință, rezultate bune, dar 
n-am putea spune că nu e- 
xistă și aici rezerve foarte 
mari. Este necesar să facem 
în această direcție o analiză 
temeinică, să stabilim măsuri 
concrete pentru creșterea pro
ductivității muncii. însăși 
schimbarea unor tehnologii, 
reducerea consumurilor de 
materiale vor avea un rozul- 
tat imediat asupra productivi
tății. Dacă o piesă are o în
cărcătură suplimentară de 10 
mm în loc de 50 mm se re
duce de cîteva ori timpul ne
cesar prelucrării. Iată un e- 
fect imediat asupra producti
vității. O mare importanță 
au și mecanizarea, automati
zarea producției, trecerea la 
mașini-agregat, la munca la 
mai multe mașini. Nu vreau 
să descifrez acum fiecare din 
aceste probleme în parte. Dar 
e greu să admit ca la „23 
August" — uzină care și-a 
sărbătorit 50 de ani de exis
tență și care are un colectiv 
de 14 000 de oameni dintre 
care mulți tehnicieni, care 
dispune de un institut de pro
iectare și cercetare — să gă
sești lucrîndu-se la un utilaj 
modern cu mijloacele cu care 
se lucra acum 50 de ani. Fără 
mecanizarea muncii nu putem 
spori productivitatea. Este ne
cesară înlocuirea mijloace
lor vechi, manuale, care soli
cită efort fizic, mare, deci și 
timp, cu mijloace dacă nu 
automate, cel puțin mecani
zate. Altfel nu vom crește 
productivitatea, nu vom îm
bunătăți calitatea producției. 
Sarcinile noi trebuie înțelese 
nu în sensul intensificării e- 
fortului fizic, ci al adoptării 
unor măsuri tehnice care să 
ușureze efortul fizic. Desigur 
aceasta cere mai multă gindire, 
atît din partea inginerilor și 
tehnicienilor cît și din partea 
muncitorilor. Dar aceasta este 
singura cale pentru creșterea 
rapidă a productivității mun
cii. Este vorba apoi de mai 
buna organizare a producției 
și a muncii, a fluxului de fa
bricație, de mecanizarea 
transportului — măsuri care 
trebuie să ușureze munca și să 
dea posibilitatea muncitoru
lui să se concentreze asupra 
creșterii producției și produc
tivității. Am realizat o serie 
de lucruri bune în organiza
rea științifică a producției și 
muncii dar în unele locuri s-a 
uitat de această acțiune deose
bit de importantă pentru eco
nomia noastră.

Este, de asemenea, necesar 
să luăm măsuri pentru ridica
rea nivelului de calificare a 
oamenilor muncii. Desigur, a- 
ceasta este o problemă vastă. 
Ea e legată, pe de o parte, de 
nivelul pregătirii în școli pro
fesionale, în liceele tehnice, Ia 
locul de muncă, deci de îmbu
nătățirea procesului de for
mare a muncitorilor calificați; 
dar în același timp este lega
tă strîns de continuarea pro
cesului de perfecționare a ca
lificării în întreprinderi, de 
folosirea experienței exis
tente pe plan mondial. în le
gătură cu aceasta este nece
sar ca săptămînal muncitori
lor să li se arate cum a fost 
realizată producția și să li se 
dea explicații asupra ceea ce 
au de făcut în săptămîna ur
mătoare. Trebuie spus că in
ginerii și maiștrii noștri nu-și 
fac pe deplin datoria în in
struirea și îndrumarea tehnică 

rit critic și autocritic lipsurile 
care mai persistă în conduce
rea întreprinderilor, în celelal
te sectoare de activitate, vor
bitorii au arătat că mai există 
importante rezerve a căror va
lorificare poate conduce spre 
sporirea eficienței economice 
și au subliniat necesitatea mobi
lizării, în această direcție, a în
tregii capacități tehnice, organi
zatorice și politice a cadrelor de 
conducere, a tuturor colectivelor 
de muncă A fost relevată nece
sitatea creșterii continue a pro
ductivității muncii, a generaliză
rii schimbului doi și extinderii 
schimbului trei în toate unitățile 
industriale, pînă Ia începutul 
anului 1974. a devansării cu cel 
puțin un trimestru a termenelor 

a muncitorilor. Ei trebuie să 
conducă procesul de instruire 
a muncitorilor, să ajute concret 
la ridicarea nivelului lor de 
calificare. Este necesar ca în 
programul ce se va elabora, să 
stabilim măsurile indicate 
încă acum un an de Comitetul 
Central al partidului privitor 
la ridicarea calificării oame
nilor muncii.

Se impune să aducem unele 
îmbunătățiri și programelor 
școlilor profesionale, în sen
sul unei mai mari concentrări 
a profesiilor, deoarece s-a a- 
juns la o diversificare exage
rată. Fărâmițarea profesiilor 
în 4—5 și chiar 6—7 așa-zise 
specialități, este o proastă în
țelegere a specializării. Tre
buie să restrîngem — începînd 
cu anul acesta — nomencla
torul profesiilor atît în șco
lile profesionale și licee cît 
și în institutele de învățămînt 
superior. Teoretic spunem că 
în perspectivă omul trebuie să 
posede mai multe calificări 
pentru a putea trece ușor de la o 
muncă la alta, dar în practică 
acționăm invers : îl punem în 
situația de a nu putea exe
cuta decît o singură operație, 
de a deveni un simplu instru
ment al procesului de pro
ducție și nu factorul care să 
determine procesul de pro
ducție. Iată de ce este nece
sar să aducem rapid îmbună
tățirile la care m-am referit. 
La Ministerul Construcțiilor 
de Mașini și la Ministerul In
dustriei Ușoare vom încerca 
organizarea a două școli pro
fesionale pe principiul pro
ducției și învățămîntului. A- 
mîndouă școlile sînt în Ca
pitală, poate una la Uzinele 
„23 August". Elevul să lucreze 
4 ore, să aibă o pauză de 
masă și odihnă de două ore 
— două ore și jumătate, iar 
4 ore să învețe. Școala să 
funcționeze în două schim
buri : cei care învață dimi
neața să lucreze după-masa 
și invers. Aceasta va permite 
folosirea rațională și a ate
lierelor de producție și va a- 
sigura tinerilor o calificare te
meinică. Trebuie să trecem la 
o organizare modernă a pro
cesului de învățămînt. Mer- 
gînd mai departe, va trebui 
să ne gîndim la perfecționa
rea în acest sens și a liceelor 
tehnice și a celorlalte licee. 
Trebuie înfăptuite măsurile 
stabilite acum un an de Co
mitetul Central privind pa
tronarea școlilor și liceelor de 
către întreprinderi. Avem 800 
de licee în întreaga țară și 
peste o mie de întreprinderi 
industriale mari ; fiecare în
treprindere mare poate să pa
troneze un liceu și cîteva școli 
de 10 ani. Avem o mare răs
pundere față de tineret, față 
de pregătirea Iui pentru via
ță. Este clar că actualul sis
tem de învățămînt. mă refer 
la liceul de cultură generală, nu 
mai corespunde condițiilor și 
cerințelor societății moderne. 
Avem fără îndoială nevoie de 
biologi, medici și fizicieni, dar 
pentru aceștia trebuie să fa
cem programe speciale. Pen
tru viitorii fizicieni să avem 
școli unde să se învețe cu a- 
devărat fizică, nu de toate și 
nimic aprofundat. Este nevoie 
să revedem, încă anul acesta, 
problema orientării învăță
mîntului nostru. Trebuie să 
trecem Ia realizarea unui 
raport mai bun al licee
lor de diferite specialități, 
corespunzător necesităților 
dezvoltării societății, dînd 
tineretului pregătirea de care 
are nevoie în viața socială. In 
același timp, trebuie să dez
voltăm activitatea producti
vă în școli. Uzinele „23 Au
gust" cărora le lipsesc 5 000 
de muncitori, să-și instruiască 
oamenii de care au nevoie, in
clusiv din licee. Cei ce nu pot 
intra Ia facultate, să poată 
merge imediat după absolvi
rea liceului la „23 August", la 
„Grîvița" sau în oricare alte 
întreprinderi și să lucreze 
Noi lucrăm acum la noul Cod 
al Muncii ; Ia Conferința Na
țională vom supune propune
rea ca toți oamenii să aibă o- 
bligația de a lucra incepind 

de punere în funcțiune a obiec
tivelor importante prevăzute în 
actualul plan cincinal, a scurtă
rii perioadei de atingere a para
metrilor proiectați și a folosirii 
mai raționale a actualelor supra
fețe de producție. Animați de 
un puternic patriotism. însufle
țiți de entuziasmul cu care în
tregul nostru popor a pornit să 
dea viață mărețului obiectiv — 
cincinalul înainte d'e termen — 
participants la conferință s-au 
angajat să muncească cu abne
gație și dăruire pentru realiza
rea planului cincinal 1971—1975, 
la producția industrială, globală 
și marfă, în patru ani și jumă
tate.

în legătură cu problemele puse 
în discuție, au fost făcute nume

de la vîrsta de 16 ani (Vii a- 
plauze). Principiul socialist 
spune că nimeni nu poate trăi 
fără muncă. Socialiștii și co
muniștii mai vechi aveau lo
zinca : „nici muncă fără pîine, 
nici pîine fără muncă" ! Acest 
criteriu trebuie să-l introdu
cem în viață. (Aplauze puter
nice). Trebuie să angajăm ple
nar tineretul în activitatea 
productivă, să-1 ajutăm să se 
pregătească în raport cu ne
voile societății noastre. Acest 
lucru este esențial pentru pro
gresul social, pentru construi
rea socialismului și comunis
mului.

In legătură cu pregătirea și 
formarea cadrelor — condiție 
esențială a ridicării producti
vității muncii — este necesar 
să acordăm mai multă atenție 
bunei folosiri a cadrelor tehni
ce din sectoarele de producție 
și concepție. Am arătat la 
Conferința Națională a ingi
nerilor șl tehnicienilor, că tre
buie să transferăm pe tehni
cienii și inginerii din aparatul 
funcționăresc în producție. Nu 
cheltuim bani pentru a forma 
ingineri și tehnicieni ea un 
scop în sine, ci pentru a avea 
cadre care să asigure reînnoi
rea proceselor tehnologice, 
care să îndrume efectiv 
producția. In producție este 
locul inginerului și tehnicia
nului — aceasta este ori
entarea și tendința pe scară 
mondială. O dată cu tre
cerea la două sau trei 
schimburi, este necesar să 
ne preocupăm de a asigura 
cadrele de ingineri și tehni
cieni corespunzător cu nor
mele de asistență tehnică. 
Trebuie stabilită lunar sau 
săptămînal repartizarea pe 
schimburi a cadrelor tehnice 
prin ordin al comitetului oa
menilor muncii semnat de di
rector și afișat. Trebuie să se 
stabilească ofițeri de serviciu 
pe schimburi și în cadrul 
conducerii. Nu se poate lăsa 
procesul de producție la voia 
întâmplării. Vorbind de dis
ciplină, de ordine, nu putem 
admite ca producția să se 
desfășoare la voia întâmplării. 
Vom introduce reglementări 
prin lege — dar pînă la lege, 
vă rog să luați măsuri prac
tice pentru rezolvarea aces
tor probleme. De productivi
tate este legată pînă Ia urmă 
și problema personalului ad- 
ministrativ-funcționăresc. S-a 
făcut un calcul, pe baza ana
lizei a 111 întreprinderi, din 
care a reieșit că, — excluzînd 
personalul de conducere, per
sonalul tehnic și personalul 
de concepție —■ func
ționarii și personalul adminis
trativ reprezintă 11 la sută. 
Este inadmisibil, tovarăși ! 
Ponderea acestui personal 
trebuie să înceapă de la 3—4 
la sută și să nu depășească 
6—7 la sută, diferențiat pe 
ramuri, desigur. De aseme
nea, trebuie să trecem la co
masarea unor sectoare și 
funcții. (Aplauze). Nu se poa
te admite ca pentru fiecare 
problemă să se numească un 
șef de serviciu sau un func
ționar. Unii funcționari nu 
au de lucru decît o oră pe 
zi. Ce fac în rest ? Trebuie 
făcută o analiză a tuturor 
sarcinilor administrative șl, 
printr-un regulament de o- 
bligații bine întocmit, să se 
asigure reducerea personalu
lui. Aceasta este o rezervă 
importantă de creștere a pro
ductivității muncii.

O problemă de mare impor
tanță este realizarea investi
țiilor la timp, intrarea capa
cităților nou construite în 
producție la termenii stabi
liți. Realizarea acestei sarcini 
este legată de buna organiza
re a construcțiilor. Este nece
sar ca unele întreprinderi 
să-și realizeze anumite dezvol
tări cu mijloace proprii. A- 
vem asemenea exemple în 
București, și în mai toate ju
dețele. Pe această bază s-au 
obținut economii și rezultate 
foarte bune. In același timp 
este necesar să renunțăm la 
unele construcții inutile. 
Nu vreau să vorbesc 
despre toate problemele in- 

roase observații, sugestii și pro
puneri, de o deosebită însemnă
tate principială si practică, care 
urmează a fi supuse dezbateri
lor Conferinței Naționale a par
tidului.

Intîmpînat cu vii aplauze, cu 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ampla cuvîntare rostită de se
cretarul general al partidului a 
fost subliniată în repetate rîn- 
duri cu puternice și îndelungi 
aplauze

Participanții la conferință 
și-au manifestat cu însuflețire 
dragostea și atașamentul față de 
partid și patria socialistă, față 
de conducătorul partidului și sta
tului, adeziunea deplină la po

vestițiiior, dar vreau să 
amintesc că s-au dat în acest 
domeniu largi atribuții cen
tralelor și întreprinderilor. 
Ministerele au dreptul să a- 
probe investiții pînă la 50 de 
milioane, iar centralele, pînă 
la 30 de milioane lei. Normal 
era ca aceste fonduri de inves
tiții să fie îndreptate spre u- 
tilaj, spre dotare tehnică. Pe 
țară, cheltuielile pentru con
strucții reprezintă însă circa 
38—39 la sută, iar la unele 
ministere, centrale și întreprin
deri au trecut de 50 la sută. De 
ce ? Pentru că în loc să se aducă 
mașini în spațiile existente 
s-au construit clădiri care stau 
goale. Unii chiar au demolat 
spații pe motiv că sînt vechi, 
făcute de capitaliști, nu mai 
cadrează cu era socialistă. Al
ții s-au apucat să facă palate 
administrative și tot felul de 
săli de ședințe. Oare acolo un
de este cantina nu poate fi și 
sală de ședință, — doar nu 
toată ziua trebuie să stăm în 
ședințe. Trebuie să se pună 
capăt investițiilor neproduc
tive, să nu se mal admită în 
următorii ani ridicarea de 
construcții administrative și 
săli de festivități. Să punem 
accentul in primul rînd pe 
dotarea spațiilor existente cu 
mașini. Numai dacă este re
almente nevoie să se constru
iască noi spații de producție 
dar după ce am folosit la ma
ximum spațiile existente. In 
multe țări ponderea construc
țiilor nu trece de 30 la sută în 
medie, iar în unele cazuri s-a 
ajuns chiar la 25 la sută. Știm 
cu toții că o construcție durea
ză 50, 60 de ani și dacă o în
grijești bine și o sută. Trebuie 
combătută mentalitatea unora 
că dacă s-a amortizat o con
strucție trebuie înlocuită. Clă
direa ca atare nu produce, es
te doar spațiu pentru ampla
sarea mașinilor și adăpost al 
oamenilor. Numai mașinile, 
utilajele, instalațiile asigură 
producția, de aceea, orienta
rea noastră trebuie să fie de 
a folosi investițiile cu priori
tate pentru utilarea tehnică 
a producției.

O altă problemă de care de
pinde înfăptuirea măsurilor 
suplimentare pe care le-am 
stabilit se referă la specializa
rea, concentrarea și coopera
rea în producția internă. A- 
vem multe întreprinderi care 
produc aceleași mașini, unele 
cu rezultate ’mai bune, altele 
cu rezultate mai proaste. Este 
necesar să mergem Ia reduce
rea nomenclatorului de pro
duse. Aceasta impune specia
lizarea și concentrarea produc
ției în țară pentru a putea tre
ce la cooperare și specializare 
pe cale internațională. Aceas
ta este o necesitate obiectivă 
pentru o producție de înalt 
randament, de înaltă tehnici
tate. Trebuie cu hotărîre să 
realizăm acest obiectiv.

Trebuie să acordăm o aten
ție deosebită problemei expor
tului. Noi importăm o mare 
parte a materiilor prime ; im
portăm, de asemenea, multe 
utilaje și mașini; toate a- 
cestea trebuie plătite, nimeni 
nu Ie dă pe gratis. Trebuie să 
facem eforturi ca, în confor
mitate cu hotărîrile Congre
sului. cel mai târziu în 1974 
să echilibrăm balanța de plăți 
externe. Este necesar să mă
rim exportul într-o proporție 
mult mai mare decît produc
ția. așa cum se procedează și 
în alte țări. Noi prevedem să 
creștem în Capitală producția 
față de 1970, cu 106 Ia sută 
și exportul cu 95 la sută ; or, 
exportul trebuie să crească 
mai mult decît producția. Tre
buie să înțelegem că fără a a- 
sigura un export corespunză
tor nu ne putem asigura mij
loacele necesare achiziționării 
materiilor prime și mașinilor 
de care avem nevoie. Crește
rea exportului constituie una 
din cele mai importante pro
bleme pe care fiecare între
prindere, fiecare director, fi
ecare secretar de partid tre
buie să o aibă permanent în 
centrul atenției. Sînt multe 
țări care realizează între 
40 și 50 ia sută din ve-

litica marxist-leninistă. internă 
și externă, a partidului și statu
lui nostru, hotărîrea fermă de a 
milita neabătut pentru înfăptui
rea acestei politici. Ei și-au ex
primat, în același timp, cu în
flăcărare. angajamentul de a-și 
mobiliza întreaga capacitate și 
putere de muncă în vederea rea
lizării cincinalului înainte de 
termen, a transpunerii în fapt a 
grandiosului program de înflo
rire multilaterală a României 
socialiste, elaborat de partid.

După ce a mulțumit secretaru
lui general al partidului pentru 
prețioasele indicații cuprinse în 
ampla expunere la Conferință, 
tovarășul Gheorghe Cioară a 
prezentat Conferinței propune

rea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. de a adresa tutu
ror comitetelor județene de par
tid chemarea la întrecere pen
tru realizarea actualului plan 
cincinal în patru ani si jumătate.

Conferința a aprobat această 
propunere într-o deplină una
nimitate.

Conferința organizației muni
cipale de partid București a ales 
apoi din rîndurile celor mai des
toinici comuniști care lucrează 
în uzine și fabrici. în instituții 
științifice, cultural-artistice și de 
învătămînt și a‘in unități militare 
din Capitală 230 delegați la Con
ferința Națională a partidului.
(Agerpres)

pen-

t

nostru popor. Țelul su- 
al socialismului, al po- 
partidului și guvernului 
bunăstarea și fericirea

și spiri- 
mă refer 

privind 
real, de-

nitul național pe seama rela
țiilor de comerț exterior. Și 
prin aceasta se caracterizea- 
ză pînă la urmă o economie 

J dezvoltată. In legătură cu a- 
’ ceasta trebuie să-mi exprim 

nedumerirea că problema ex
portului nu și-a găsit un loc 
prea important în expunerea 
prezentată de tovarășul Cioa
ră și nici în cuvîntul celor
lalți tovarăși.

Nu doresc să Intru în alte 
probleme economice. In cu- 
rînd va avea Ioc Conferința 
Națională și avem în vedere 
să dezbatem acolo pe larg a- 
ceste probleme, să stabilim 
măsurile necesare pentru fo
losirea cu rezultate superioare 
a tuturor fondurilor și mij
loacelor materiale și finan
ciare de care dispunem, pen
tru asigurarea măririi vitezei 
de rotație a fondurilor,
tru creșterea eficienței eco
nomiei naționale.

Trebuie să avem permanent 
în vedere că sporirea produc
ției de bunuri materiale, ri
dicarea eficienței economice 
se reflectă pînă Ia urmă în 
creșterea bunăstării materiale 
a oamenilor muncii, a între
gului 
prem 
litâcli 
este _________ T_ ________
poporului — șl de aceea este 
necesar ca organizațiile de 
partid, consiliile populare, să 
acorde o mare atenție bunei 
aprovizionări a populației, de
servirii, creșterii continue a 
bunăstării materiale 
tuale. Nu doresc să 
acum Ia măsurile 
creșterea salariului 
oarece aceasta va face obiec
tul Conferinței Naționale : a- 
vem în vedere să asigurăm o 
creștere mai substanțială a 
veniturilor, în măsura crește
rii producției, a reducerii 
cheltuielilor, ridicării la un 
nivel mai înalt a eficienței în
tregii activități economice.

Este necesar ca comitetul 
municipal și consiliul popular 
să acorde mai multă atenție 
sistematizării Capitalei, îmbu
nătățirii mijloacelor de trans
port în comun, creșterii spi
ritului gospodăresc al orga
nelor noastre. Nu aș dori să 
mă refer acum Ia o serie de 
constatări făcute recent în u- 
nele întreprinderi alimentare 
din Capitală. Trebuie exerci
tat un control exigent asupra 
felului în care industria ali
mentară, comerțul își reali
zează sarcinile, își fac datoria 
față de oamenii muncii. Din 
acest punct de vedere, trebuie 
să constat cu regret că și în 
Capitală mai sînt multe lu
cruri de făcut. Sper că se va 
ține seama de faptul că în 
trecut nu s-a acordat toată a- 
tenția acestor probleme, deși 
le-am discutat nu o dată. Cu 
mijloacele pe care le avem se 
poate și 
condiții 
vilizate 
muncii.

Este necesar să sporească 
și mai mult răspunderea și 
rolul organizațiilor de partid 
în rezolvarea problemelor pe 
care le-am dezbătut astăzi — 
probleme centrale ale condu
cerii de partid în întreprin
deri. Organizația de partid 
poate spune că a acționat și 
că are rezultate bune în mă
sura în care soluționează a- 
ceste probleme în mod cores
punzător ; altfel munca nu va 
avea nici un rezultat, 
va fi lipsită de eficiență.

Comitetele de partid ale sec
toarelor trebuie să-și îndenli- 
nească mai serios atribuțiile. 
Mi-a plăcut că astăzi, pentru 
prima dată, cîțiva din secre
tarii de sectoare au intrat mai 
amănunțit în unele probleme 
ale conducerii activității de 
producție ; sper că acest pro
ces se va accentua, comitetele 
de sectoare devenind, într-a- 
devăr. organe de conducere, 
inclusiv în domeniul bunei 
gospodăriri. Știți că e mult de 
făcut în fiecare din sectoarele 
Capitalei.

Comitetul municipal tre
buie, de asemenea, să-și îmbu
nătățească activitatea, să exer-

trebuie să asigurăm 
mai bune, mai ci- 
de trai oamenilor

V;’-

1

cite un control mai sistematic, 
să fie mai ferm, mai exigent, 

4 să nu treacă peste probleme 
$cum, din păcate, s-a întâmplat 

în trecut, într-un șir de cazuri 
pe care Ic cunoașteți. Cunosc 

i; J bine organizația de partid din 
Capitală de mulți ani ; știu că 

tavern aici organizații de par
otid bune. Sper că spiritul în 
ți care s-au desfășurat lucrările 

de azi se va răsfrînge Dozi
er tiv asupra activității organi- 
‘jzațiilor noastre de partid, că 
^organizația de partid a Capi

talei — cea mai mare organi
zație a partidului nostru — își 
va îndeplini mai bine sarcini
le de seamă ce-i revin. (Apla
uze puternice).

Este necesar să aplicăm în 
practică măsurile pe care 
le-am discutat împreună în 
octombrie anul trecut și care 
s-au materializat în hotărîrile 
plenarei din 3—5 noiembrie

• 1971 privind activitatea poli- 
tico-educativă. Programul sta
bilit a început să se aplice ; 
trebuie să acționăm eu mai 
multă fermitate pentru afir
marea în viață a principiilor

; eticii și echității socialiste, 
pentru a face ca aceste prin
cipii să devină un bun nu nu
mai al comuniștilor, cl al în
tregului nostru popor. De alt
fel, la Conferința Națională 
vom mai reveni asupra aces
tor probleme pentru a preciza 
unele norme și reguli de via
ță și muncă, atât pentru co-

• muniști, cît și pentru ceilalți 
oameni ai muncii. Să ieșim din 
generalități despre etică și echi
tate și să arătăm mai clar ce 
înseamnă aceasta, după ce 
reguli trebuie să ne conducem 
în viața șî activitatea noastră. 
Nu mă refer acum la aceste 
probleme asupra cărora se va 
pronunța Conferința Naționa
lă. Programul elaborat de ple
nara din noiembrie dă o o- 
rientare clară în acest dome
niu și întreaga organizație de 
partid trebuie să acționeze 
pentru înfăptuirea lui.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție participării ma
selor populare la realizarea 
întregii activități de conducere 
economico-socială. Avem or
gane colective în toate dome
niile de activitate ; trebuie să 
perfecționăm activitatea aces
tora, pentru că tot ceea ce ne 
propunem să înfăptuim nu se 
poate realiza decît împreună 
și cu consultarea largă a oa
menilor muncii. Numai în 
măsura în care fiecare organi
zație de partid va ști să reali
zeze unitatea tuturor oameni
lor muncii în înfăptuirea pro
gramului partidului, vom a- 
sigura succesul. In același 
timp, vom face noi pași pe 
calea dezvoltării democrației 
socialiste, a participării între
gului popor la construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, la făurirea, în mod 
conștient, a propriului său 
destin. (Aplauze puternice, 
urale).

Nu doresc să mă refer la 
problemele internaționale. 
Am vorbit nu de mult despre 
aceasta ; la Conferința 
țională vom analiza pe 
situația internațională 
schimbările care au intervenit 
și sînt în curs de accentuare 
pe arena mondială. Ceea ce 
doresc să menționez și de data 
aceasta este că, viața, eveni
mentele demonstrează cu cla
ritate justețea orientărilor sta
bilite de Congresul al X-lea 
al partidului a politicii inter
naționale desfășurate de par
tidul nostru. Vom continua cu 
fermitate să acționăm în spi
ritul liniei trasate de Con
gresul al X-lea. îmbinînd 
înfăptuirea sarcinilor naționale 
și internaționale, adueîndu-ne 
contribuția la promovarea 
unor relații noi între state — 
bazate pe egalitate și respect 
— la realizarea păcii și coope
rării între toate popoarele 
lumii. (Aplauze puternice)..

Sînt convins că conferința 
dumneavoastră va constitui 
un factor mobilizator pentru 
toți comuniștii și oamenii 
muncii din Capitală, că va 
duce la sporirea aportului ce
lor ce muncesc din București 
la înfăptuirea programului e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al partidului, 
muncii 
tală își 
toți cei 
noastră 
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la creș
terea bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Vă urez dumneavoastră, or
ganizației de partid a Capita
lei, comuniștilor. Comitetului 
municipal, tuturor oamenilor 
muncii noi și tot mai mari 
succese în întreaga activitate. 
Vă doresc multă sănătate și 
fericire !
(Urale. aplauze prelungite ; se 
scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Na-
Iarg

Și

că oamenii 
care locuiesc în Capi- 
vor spori —• alături de 
ce muncesc din patria 
— contribuția la fău-
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PERSPECTIVĂ OLIMPICĂ
BOX

Practic, competițiile pugilistice 
interne dinaintea Olimpiadei 
s-au încheiat o dată cu ultimul 
gong al finalelor campionatelor 
naționale, desfășurate simbătă 
seara în arena instalată la Pa
tinoarul .,23 August" în prezența 
a peste 8 000 de spectatori. Cri
teriu principal de selecție a 
componenților echipei ce va re
prezenta boxul românesc la J.O. 
de la Munchen, din multe pri
vințe finalele au fost un succes 
deplin. S-a vădit, la majoritatea 
sportivilor care și-au disputat 
titlul național pe ’72 ca și drep
tul la pașaport pentru Munchen, 
un accentuat spirit ofensiv, mul
tă combativitate, o ardoare și 
voință de victorie exemplare 
exprimate prin aruncarea în 
luptă a ultimei picături de ener
gie. Dacă ar fi să exemplificăm 
afirmația ar trebui să notăm din 
acest punct de vedc e toate par
tidele. Această caracteristică re
flectă o foarte bună pregătire fi
zică, de luptă, dusă in forță de-a 
lungul a țrei reprize. Sigur, a- 
cestea sînt sublinieri care se im
pun și care ne bucură. Paralel 
am constatat la mulți pugiliști 
care au evoluat în cele șapte 
gale ale săptămânii trecute — în 
sferturi, semifinale și finale — o 
mai slabă pregătire tehnică și 

“ “ ' ' exceptindu-i

Fază „dură" din crincena infiimre • magnJor
Fote GH CVCV

ra

tactică de luptă ___r___
poate pe fruntașii pugilismului 
nostru : Pometcu, ?-x
C. Cuțov. V, Zilberman, Ion 
Gyorff i. Mișcarea în ring, eschiva 
pentru evitarea loviturii — ceea 
ce numim scrima pugilistică — 
sint atribute pe care noile gene
rații le stăpînesc mai puțin, e- 
fectul văzîndu-se în evoluția din 
ring : se primesc multe lovituri 
grele, există o preocupare linia
ră spre ofensivă, neglijînd, une
ori total, defensiva, ! 
chiar mijloacele de
Consecința ? Decimarea inutilă a 
forțelor, scurtarea carierei spor
tive, a perioadei de mare per
formanță la multi dintre tinerii 
noștri pugiliști. Obișnuiți să ve- 

• dem la categoriile mici un box 
tehnic, scrimă pugilistică. acum, 
contrar așteptărilor, tinerii de la 
aceste categorii promovează sti- 
lul-bătaie. Și la gaia finală de 
simbătă, de-abia cu meciul al 
patrulea (categoria 57 kg.) din
tre Pometcu și Nedelcea, am în
ceput. să vedem box tehnic, in
tr-adevăr. Partidele dintre Cer
chia și Cojan, dintre Toni și 
Peia, deci vlăstare care vin și 
care domină aceste categorii, a 
purtat amprenta unei lupte oar
be. Adversarii și-au cărat^ la 
pumni cu carul. Unde o sa a- 
jungă băieții ăștia pregătindu-se 
si practicind un box unilateral ? 
Din această cauză uneori tinere
țea, vigoarea nu poate învinge 
rutina, experiența : vezi partida 
V. Antoniu — Ciochină

Cu gîndul la Olimpiadă fieca
re partidă, evoluția fiecărui 
sportiv a fost urmărită sub apă
sătoarea întrebare : cum ne va 
reprezenta X sau Y boxer la 
dificila confruntare de la Mun
chen. ce șanse are la o medalie 
sau la un loc fruntaș, onorabil ? 
Cîțiva dintre pugilîștii noștri au

V. Antoniu,

ignorînd 
apărare.

confirmat așteptările și speran
țele noastre... olimpice.
vorba în primul rind, de Cuțov, 
Pometcu, V. Antoniu și Năstac. 
Ar urma, intr-un alt pluton. Zfl- 
berman și Gyorffi, dar drumul 
lor spre titlu, dată fiind penur.a 
de valori la categoriile lor. ca 
și la alte categorii (81 kg și — 81 
kg.) a fost, relativ, ușor și for
ma, evoluția lor nefiind conclu
dentă, convingătoare. Examenele 
adevărate se dau in compania 
unor adversari puternici, pe mă
sură. Greu sâ ne pronunțăm și 
în ceea ce privește reprezenta
rea noastră olimpică la catego
riile 48 kg. și 51 kg. și 54 kg. 
unde toți campionii — Bâ:a:u. 
Cerchia. Toni — pe lingă lipsu
rile subliniate ceva mai sus — 
sint handicapați, intr-o confrun
tare de anvergură, de lipsa ex
perienței/ internaționale in ring. 
După cum se poate observa cu 
ușurință campionatele naționale 
au cam decimat presupusul lot 
olimpic. Mihai Aurel nu fi-a 
prezentat — act de indisciplină 
consemnat — Gruescu și Stumph 
au fost eliminați pe parcurs. 
Adăugindu-1 și pe Alexe. făcut 
K.O. într-un recent meci, ve
dem că lotul olimpic e-a sub
țiat serios. Promovarea tinere
tului, mai ales cind elementele 
care bat la poarta consacrării 
sint talentate și de perspectivă — 
cum este cazul de față — nu 
trebuie să ne îngrijoreze. ci 
dimpotrivă. Se poate crede în
că în recuperarea unora dintre 
pugiliștii noștri cu o vastă ex
periență și acreditarea lor la O- 
limpiadă. Dacă nu există insă 
asigurări ferme că ei vor avea 
comportări bune, revelatorii, se 
poate renunța la reprezentarea 
formală a unor categorii.

Treci nd la finale ar mai fi de 
observat că la actuala ediție 
provincia a avut reprezentanți 
puternici — cele 3 titluri duse 
la Constanța (Cerchia) Galați 
(Toni Mircea) și Cimpulung 
Muscel. (Angnel Iancu) fiind 
una din dovezile grăitoare. în
seamnă că in centrele din țară 
activitatea pugilistică s-a în
viorat ceea ce este un fapt po
zitiv. Altădată cele două clu
buri. Steaua și Dinamo, își dis-

VASILE CABVLMA
P-S- Ieri dîrr.rnftața a avjn joc 

la Federația de box o șec=țâ La 
care au paruc_paî azve-xr ar
bitri și tar_ș^ «portrri r care 
au discutat propaneru-» cr-'r 
lui central de anx-eaoi.. 
oare Bmoal federfc a hecăcx. Z-a 
aceascâ oră titsLan fii Local •- 
lănpic sint: Turei. Grueaex B»- 
metcu. Ansotnu, Csșoc*. TSbrr- 
man, Gyorffi. NâszaL Peozrs 
celeialte cateforu *e vor d-s- 
puLa la 8 august aec^r. de se
lecție intre : Toni Mircea — La- 
zâr Marian, SiLșre — Culineac. 
Iancu — Alexe

MERIDIAN
• IN SALA SPORTURILOR 

FLOREASCA DIN CAPITALA 
s-au încheiat, duminică. întrece
rile celei de-a Xl-a ediții a 
Campionatelor internaționale de 
lupte greco-romane și libere 
ale țării noastre. Un remarcabil 
succes au repurtat luptătorii ro
mâni, eiștigători a 11 medalii de 
aur.

Iată învingătorii, în ordinea 
categoriilor : lupte greco-roma
ne : categ. 48 kg. : Ion Gibu 
(România) ; categ. 52 kg. : 
Gheorghe Stoiciu (România) ; 
categ. 57 kg. : Marin Dumitru 
(România); categ. 62 kg.: Djkran 
Merglișvilî (U.R.S.S.) ; categ. 68 
kg. : Roman Rurua (U.R.S.S.) ; 
categ. 74 kg. : Ion Enache (Ro
mânia) ; categ. 82 kg. : Ion Ga
bor (România) ; categ. 90 kg. : 
Vasile Fodorpataki (România) ; 
categ. 100 kg. Nicolae Martines- 
cu (România) ; categ. peste 100 
kg. Anatoli Roșcin (U.R.S.S.). 
Lupte libere : categ. 48 kg. : 
Miguel Cordero (Cuba) ; categ. 
52 kg. : Petre Cemău (Româ
nia) ; categ. 57 kg. : Sorge Ca
ron (Cuba); categ. 62 kg.: Jose 
Cardoso (Cuba) ; categ. 68 kg. : 
Cristian Emilian (România) ; 
categ. 74 kg. : Daniel Robin 
(Franța) ; categ. 82 kg. : Vasile 
Iorga (România) ; categ. 90 kg. ! 
Iordan Stoianov (Bulgaria) ; 
categ. 100 kg.: Ioszef Csatari 
(Ungaria) ; categ. peste 100 kg. : 
Ștefan Stîngu (România).
• TURNEUL DE LA WIM

BLEDON, cea mai prestigioasă 
competiție de tenis, va începe 
astăzi pe cele 15 terenuri cu 
iarbă din suburbia londoneză și 
va dura pînă la 8 iulie. Veri
tabil eveniment în viața spor
tivă britanică, precum și în lu
mea sportului alb de pretutin
deni, turneul de Ia Wimbledon, 
aflat la a 86-a ediție, va cu
noaște probabil și anul acesta 
un mare succes de public. Se

așteaptă ca, zilnic. 25 000 —
30 000 de persoane să-și îndrepte 
pașii spre vechea și pitoreasca 
arenă „All England and Cro
quet Club", unde atmosfera ș* 
tradiția vor înconjura terenu
rile pe care așii rachetei își 
vor disputa titlurile de cam
pioni ai Wimbledonului. La ac
tuala ediție a turneului parti
cipă, după cum se știe, și te- 
nismanii români Ilie Năstase, 
Ion Tiriac și Petre Mărmu- 
reanu.

★
Proba de simplu bărbați, din 

cadrul turneului de tenis de la 
Eastbourne, a fost cîștigată de 
spaniolul Andres Gimeno, care 
l-a învins în finală cu 7—5, 6—3 
pe francezul Pierre Barthes.

• DESFĂȘURATA PE STA
DIONUL DIN AUGSBURG timp 
de două zile. întîlnirea interna
țională de atletism dintre selec
ționatele U.R.S.S. și R.F. a Ger-

maniei s-a încheiat ca victoria 
sportivilor sovietici la masculin 
236—196 puncte și a gazdelor 
la feminin — 139—11* puncte.

Și în cea de-a doua zi de 
concurs au fost înregistrate ci- 
teva rezultate de mare valoare. 
Faina Melnik a stabilit un nou 
record mondial la disc — 65,48 
m, iar în proba de aruncarea 
ciocanului, Aleksandr Bondar- 
ciuk a realizat cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului cu 75,76 m. Pe locul se
cund s-a clasat vest-germanul 
Uwe Beyer — 73,68 m. Proba 
de săritură în înălțime a fost 
dominată de oaspeți, clasați pe 
primele trei locuri : 1. Kestutis 
Șapka — 2,24 m; 2. Valeri Abra
mov — 2,20 m; 3. Iuri Tarmak 
— 2,20 m. Cu un rezultat ex
celent s-a încheiat și proba de 
aruncarea suliței cîștigată de 
campionul sovietic Ianis Lusis 
cu 89,38 m, urmat de Klaus Wol- 
fermann — 86,80 m. Cunoscuta 
atletă vest-germană Heide Ro- 
sendahl a obținut victoria în 
două probe : săritura în lungi
me — 6,53 m și 200 m — 23”40
100.

Tinerii din Bihor 
pe traseele turistice
în • județul Bihor, turismul 

pentru tineret cunoaște în a- 
ceste zile importante manifes
tări. Duminică, tinerii de la U- 
zinele textile Crișana. întreprin
derea comunală de gospodăriri 
Asociația sportivă Sănătatea au 
plecat cu autocarele să viziteze 
stațiuni și puncte turistice de 
mare interes : Ținea. Pietroasa. 
Valea Aleului, cetățile Ponoru
lui etc. Cu o excursie organizată 
tot de B.T.T. 28 de tineri de la 
Casa de cultură a orașului s-au 
deplasat în localitatea Beliu 
pentru a prezenta în fața gaz-

Jelor un. program artistic. B.T.T. 
a organizat cu o zi sau 2 înainte 
și alte excursii cu o durată mai 
mare, ca de pildă : turul R.S.R. 
— aproximativ o săptămînă — 
cu tinerii din Căbocea și o școală 
din Oradea sau vizitarea Nor
dului Moldovei — o excursie la 
care participă 42 de elevi de la 
Școala generală din Inand. Mai 
trebuie notat și faptul că în a- 
ceeași duminică 35 de turiști au 
plecat într-o excursie în R.D.G 
pe ruta Berlin-Weimar-Leipzig- 
Dresda.

V. CONSTANTINESCU

^nema
LUNI, 26 IUNIE 1872

ANCHETATORUL : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

JOCUL DE-A MORTEA : rulea
ză la Scala (orele 9; 11,15; 13,30: 
16,15; 18,45; 21,15), București (ore
le 8,45; 11; 13,15: 16: 18,30; 20,45). 
Grădina Select (ora 20,15).

marea SPERANȚA ALBĂ : ru
lează la Patria (orele 10; 12,30; 16. 
18,30; 21,00), Luceafărul (orele S: 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 20,30).

ȘI TOTUȘI, ELOIS EXISTA • 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18,30 în continuare, Program de 
documentare xira 20.15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează Ia Capitol (orele 9; 11,15; 14; 
16.15; 18.45; 21), Excelsior (orele
9.15; 11,30; 13,45: 16: 18,15: 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
13.30; 20,45), Flamura (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Capitol (ora 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE1 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Favorit (orele 9,15; 11,30;
13.45; 16: 18,15: 20,30), Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Grivița (orele 9; 
12,15; 16; 19,30), Volga (orele 9,30; 
12,45; 16; 19,30).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează Ia Gloria (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 13.30; 21), Aurora (orele 
9,30; 12; 15,30; 18), Modern (orele

Mițcan pofaiar* paatrv e/rbtrorea Angotoi

Munchen :

După măsurile luate la Londra

„Vară fierbinte^ pe 

frontul monetar occidental
ursele occidentale — adevărate barometre care 
înregistrează toate perturbațiile economico-sociale 
— sînt cuprinse din nou de febra gravă a specu
lațiilor. Indicatoarele de pe cadranele luminoase 
ale parităților conjuncturale indică, potrivit spe
cialistului agenției FRANCE PRESSE, „vară fier

binte" în zona sistemului monetar occidental. Noile convulsii, 
cu largi implicații pentru economiile țârilor antrenate, readuc 
în actualitate ultimele hotărîri ale „clubului celor 10", hotărîri 
care, în concepția inițiatorilor, urmau să pună la adăpost 
întregul edificiu monetar al lumii capitaliste de pericolul unoi 
noi seisme financiare. Dar, așa cum subliniau^ cei mai mulți 
observatori, cele cîteva măsuri adoptate, care în mod practic 
mențineau privilegiile unor monede (deși poziția lor continuă 
să se șubrezească) au constituit un remediu temporar ; criza 
monetară interoccidentală — parte componentă a crizei ge
nerale a sistemului care i-a dat naștere — reizbucnind, din 
nou, în domeniile cele mai nevralgice.

încetat, guvernul conservator 
fiind nevoit să adopte, cu titlu 
temporar, cursul flotant al lirei. 
Imediat, principalele burse de 
devize și-au încetat activitatea, 
operațiunile urmînd a fi reluate 
abia marți, 27 iunie. Efectele ul
timei măsuri vor putea fi apre
ciate doar după reluarea acti
vității Ia bursă. Specaliștii în 
probleme monetare occidentale 
apreciază că guvernul lui Heath 
nu are de ales decît două so
luții : blocarea salariilor și pre
țurilor — afectate deja de ri
dicarea taxei de scont — și de
valorizarea oficială a lirei ster
line ; cursul flotant constituind 
în acest caz o formă de devalo
rizare. Se așteaptă rezultatele...

heginditele, 
nespusele 
și potopul

ae Hali. Yofco Omo, «ofw ce
lebrului beetles John Lrwa'w. 
a hirșiit timp de petru ore, 
in fața a mii de pertoez* 
bucăți de metal cere era- 
teau constant fi obnesse 
același sunet. AudUonuL âs- 
nebunit cordial, a 
cut că scurgerea 
bilă a timpului, 
tă pas cu pas in
„Timpul infinit", semnifică o 
dramă reală... Este cert ci 
incomparabil mai persuasiv ca 
Yoko Ono a fost Pierre Henry 
tot compozitor. Domnia sa a 
practicat, la Paris, utilizind 
35 kilometri de cablu, 240 de 
difuzoare, precum și un dis
pecerat electronic numit „cor- 
ticalart" un concert în care 
între auditor și creator s-a 
stabilit cea mai directă legă
tură cunoscută de istorie: 
ore în șir Pierre Henry a 
tiansmis datorită electrozilor 
fixați pe masivul său craniu 
undele creierului prelucrate 
electroacustic de o impozan
tă mașinărip. După 12 ore (' 
publicul anesteziat a fost in
format că laitmotivul concer
tului exprimă și singura cer
titudine a creatorului: „sfîr- 
șitul pămîntului este aproa
pe !“ Cu viitorul astupat de 
grozăvia prezisă, auditorii, 
pervertiți într-ale artei, nu 
s-au mai putut îndrepta decît 
spre expoziția de grup, „După 
noi, potopul" în care pictorii 
își distrug iluminați și în pu
blic operele încropite cu o zi 
înainte.

RADU BUDEANU

Interes pentru 
realizările 

românești
Confinui^du-și vizita în R.F. 

a Germaniei, Nkolae M. Nîco- 
-ae. mîrustru-secretar de stat la 
M.--sterul Comerțului Exterior, 
care a oartdrăpa: la deschiderea 
expoziție: .JUxzâr_ia-72*, însoțit 
<fe aanbaaadaral țârii noastre la 
Bonn» Cn—tiwtîn Qancea, a vi- 
ex concernul Linde specializat 

.-sralații chimice și frigori
fice. Cu iresx prilej a avut Ioc 
ux larg sc-.irr.b de păreri cu 
craaacerea coacernurui asupra 
z >3E£ ar oe ?c labe rare și

Presa g-manâ rcrssacră
~ lirg experiței ~Rc-
~~â~ A-iy. pre-rum și celorlalte 
mzmfesîări care au loc eu acest 
prGe. ia orașul ou=ac Mun-

co-rc- arul ^Soceu ^ache 
garJ’eor* mer tă câ rrhrxă i-

arrxcu rnrm~z: exportări, 
re acre-ară că aesasca face 
rjă preaecsare a pradnefri

r» _ j 1— dâ —ML 
aecreiaer» b. air.’uzxz. awja 
r. bcxnume de larx esnasez. aâe

ec-:mxm_re * cccnerriaLe 
R.TG

îăr-. care c ioc ci »■
cer: arue? m ânr: vxua f=râ 
<t= urpaeue r_e de vn imira

• - - - 
rau Ia uuharrra smfica'.îLar

ci: din Dapemarea se opis*! *de-
cursu! votnîo: L~r poema aderă
rii la C.EE. «-au proeuatac pes
te 90 la sută cinrre =rm.--.?riz
acestei mari intreprâderi 
triale daneze.

DECLAtAȚIA LW P. HAtMH

• VORBIND la ra dejaa care 
a avut lec la Aseciați* ziariști
lor străini din Bruxelles. Pierre 
Harmel, ministrul de externe al 
Belgiei, a declarat câ tara ** 
militează pentru realizarea des
tinderii intre toate statele. !■ 
context, el a relevat câ lucrurile 
evoluează in direcția organizării 
Conferinței geueral-eurepeae 
pentru securitate și colaborare.

Referindu-se. aceiași pri
lej. la actuala instabilitate fi
nanciară dia Occident, ministrul 
belgian a arătat eă există .-di
ficultăți reale** in acest do
meniu.

8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădi
na Modem (ora 20,30), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

ASTĂ SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20,30), Popular (orele 
15,30; 18; 20,15), Munca (orele 15,30; 
18; 20,15).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 19).

STEAUA SUDULUI ; rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,45; 17; 
18,15; 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13.45; 
16; 18,15; 20,15; — la orele 10 pro
gram de desene animate pentru 
copii), Buzești (orele 15430; 18).
Grădina Buzești (ora 20,30).

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Bucegi (orele 15,45; 18), Tomis (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Tomis (ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează Ia Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Miori
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;

„ESCALADAREA 
AURULUI"

Avalanșa de cereri pentru 
aur, urmată firesc de creșterea 
vertiginoasă a prețului „meta
lului galben", este un simptom 
al neîncrederii oamenilor de 
afaceri în monedele occidentale. 
Intr-o perioadă scurtă foamea 
de aur a depășit toate recor
durile. Prețul unciei (circa 31 
de grame) de 38 dolari oficial 
ajunsese la un moment dat 66,85 
la bursa londoneză (o creștere 
de 70 la sută). Tranzacții la un 
nivel foarte apropiat s-au în
cheiat și pe celelalte piețe va
lutare vest-europene : Ziirich, 
Paris, Milano, Frankfurt pe 
Main. Neîndoielnic, menținerea 
pieței duble a aurului — una 
pentru achiziționări oficiale în
tre principalele bănci centrale 
și alta la care prețul se fixează 
după cerere și ofertă — incon- 
vertibilitatea dolarului, reduce
ri in producția metalului vi
zat, au legaturi directe cu scum
pirea aurului, deși declarații de 
ultimă oră încearcă să despartă 
actuala febră de situația mone
tară a principalului inculpat : 
dolarul american. Or, așa cum 
a rezultat de la reuniunea a- 
nualâ a reprezentanților Orga
nizației pentru cooperare econo
mică și dezvoltare (OX.C.D.), 
unde s-au înregistrat profunde 
dezacorduri. mecanismul mone
tar capitalist este puternic a- 
fecta: de implicațiile escalada
re războiului din Vietnam, in 
general de cbekmelile ridicate

militar uriaș în străinătate, pen
tru finanțarea operațiunilor de 
război din Indochina. Referin
du-se la punctul critic pînă la 
care ar putea urca actuala spe
culație cu aur, cotidianul DAILY 
TELEGRAPH nota că este cu 
neputință de a se prevedea o 
limită. Evident, supraîncălzirea 
prețului aurului a dus la răcirea 
interesului pentru alte monede. 
Cele mai afectate de astă dată 
par lira sterlină și dolarul.

pentru inrrrținr rea unui aparat

LIRA 
STERLINĂ FLOTEAZĂ...

Abia se reușise o calmare a 
operațiunilor.privind aurul cînd 
au început presiunile crescin.de 
asupra lirei sterline. Agențiile 
relatau de „o veritabilă hemo
ragie a rezervelor monetare 
britanice". TIMES scria că în
tr-o jumătate de oră lira ster
lină a înregistrat o scădere de 
o jumătate de cent, iar cota 
atinsă, împreună cu alte scă
deri consecutive, situează nive
lul său la limita din decembrie 
anul trecut, cind a avut loc ul
tima realiniere. Pentru susține
rea cursului, conform unei în
țelegeri anterioare, țările vest- 
europene au trecut la cumpă
rarea masivă a monedei brita
nice. In numai citeva zile, une
ori pe durata a citorva zeci de 
minute, băncile vest-germane și 
franceze au achiziționat sute de 
miloane de lire, in încercarea 
disperată de a stopa scăderea 
cursului dincolo de limitele ad
mise de Fondul Monetar Iuter- 
ncaonaL In fimenua de a redare 
ka rândul său p'rnmîlr asupra 
firri sterline. Banca Angliei a 
hotă rit să Tiajoreze taxa de 
scont de la 5 la 8 la sută. Mă
sura este destinată, pe de o 
parte, să mențină interesul in
vestitorilor strîuni pentru piața 
britanică, iar pe de altă parte, 
să reducă anumite cheltuieli in
terne prin scumpirea creditelor. 
In ciuda ajutorului acordat de 
băncile străine, a majorării ta
xei de scont, presiunile nu au

„BLITZ-KREIG 
MONETAR".?

Cumpărările masive de lire 
bolnave duc la infectarea 
cu aceeași maladie a celor
lalte monede : valutele infla
ționiste converg din toate di
recțiile, creindu-se „impresia 
unui veritabil blitz-kreig mone
tar" (COMBAT). Aceste per
turbări riscă să pună in perico’ 
preconizata uniune monetară al 
Pieței comune. Reuniunile me
nite a găsi rezolvareaw situației 
urgente se țin lanț, fără a da 
răspunsuri definitive probleme
lor de pe piața valutară occi
dentală. Se adoptă, în cel mai 
bun caz, măsuri conjuncturale 
care nu pot soluționa confrun
tările fundamentale, de esență. 
„Iată, așadar, lumea occiden
tală zvîrcolindu-se într-o criză 
care, la drept vorbind, nu a în
cetat vreodată să mocnească, 
precum o maladie căreia nu 
i-au fost tratate decît simpto- 
mele exterioare, fără a se tă
mădui cauzele reale, profunde. 
Cauze ce se pot defini printr-un 
cuvînt: inflație" (L*AURORE). 
Privirile observatorilor rămîn 
îndreptate spre Washington, căci 
după cum s-a mai întîmplat, 
imediat ce presiunile asupra 
unei monede se neutralizează, 
acestea se resimt asupra dola
rului. La bursa din New-York 
valorile acțiunilor industriale 
au început deja să scadă. O re
acție în lanț care nu scutește 
nici un partener occidental. 
„Speculația împotriva aurului, 
mii apoi împotriva lirei ster
line, slăbiciunea persistentă a 
dolarului, marjele-limită atinse 
de cursurile valutare — nota 
COMBAT — sint tot atîtea in
dicii cărora alinierea monedelor 
decisă la sfirșitul anului trecut, 
la Washington, este pusă sub 
semnul întrebării. Ceea ce se 
intîmplă seamănă cu ceea ce 
s-a întîmplat în trecut, întrucit 
situația dolarului nu s-a schim
bat în urma realinierii".

I. TIMOFTE

îztr-ua in^rriu acordat 
revisiei ,Ba«stress Week**, se- 

Eduurd Kennedy 
șa-a exprhna: părerea că se- 
ratorsl George McGovern 
poare oirune încă ce la pri- 

-mr de scrutin al conven- 
pe. Partisulux democrat, care 
va avea joc la 19 iulie, la 
5£>a~. Beach. învestitura in 
vederea alegerilor preziden
țiale din luna noiembrie a.c.

DEZBATERILE DIN
CONSILIUL DE SECURITATE

Simbătă după amiază au 
continuat dezbaterile în 
Consiliul de Securitate, pe 
marginea evoluției eveni
mentelor la granița liba- 
nezo-israeliană.

Reprezentantul Egiptului. Ha
mad Esmit Abdel Meguid. a a- 
firmat că situația din Orientul

• DUMINICA. <-a deschis la 
New York expoefia internațio
nal de znoc-lâ și decorațiuni in-

SCURT.

terioare. la care participă firme 
din 20 de țări ale lumii, printre 
care și întreprinderi românești 
de comerț exterior.

REFORMA AGRARĂ DIN PERU
• CU OCAZIxA împlinirii a 

trei ani de la lansarea progra
mului de reformă agrară, auto
ritățile peruviene au anunțat că, 
pină la 31 mai a.c. au fost ex
propriate și redistribuite 3,3 mi
lioane de hectare de pămint a- 
rabil și 1,8 milioane de vite. In
tr-un discurs radiotelevizat ros
tit simbătă, ministrul peruvian 
al agriculturii, Enrique Valdez, a 
declarat că programul reformei 
agrare va fi integral înfăptuit 
pînă in 1975.

Apropiat va fi calmă numai a- 
tunci cind vor fi aplicate rezolu
țiile O.N.U.. cînd misiunea Jar
ring își va relua activitatea, cînd 
teritoriile ocupate vor fi în în
tregime evacuate și cînd vor fi 
garantate drepturile legitime ale 
palestinienilor. La rindul său. 
delegatul Iordaniei, Sherif A- 
boud Hamid Sharaf. a cerut 
Consiliului de Securitate să ac
ționeze „în mod rapid și hotărît“ 
pentru a împiedica repetarea e- 
venimentelor din ultimele zile.

✓

SCRUTINUL DIN OKINAWA
DtniBieâ, s-au desfășurat în Okinawa alegeri pentru desem

narea guvernatorului industriei și a Adunării legislative pre- 
Es:e crima confruntare electorală organizată aici de 

la intrarea :r. vigoare, la 15 mai, a acordului japono-american 
r- rr.. .re la reakpirea Okinawei la Japonia.

Penrru postul de guvernator candidează actualul titular Chobyo 
sorijiax: de alegători socialiști și comuniști, și reprezen- 
Partidului iioeral-democrat. Seisaku Ohta. Rezultatele 

aureximatîv 584.000 de alegători japonezi vor 
putea fi cunoscute luni dimineața, în jurul orei 3,00 (Gmt).

20.30) , Arta (orele 15J«; lt). Gră
dina Arta (ora 20.15).

SILVIA : rulează la VjUn (orele 
15,30; 18.15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 16;
19.30) .

PRERIA ; rulează la Dacia (orelț 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MICUL SCĂLDĂTOR ; rulează 
la Crîngași (orele 15,30; 17,45; 20),

LEGENDA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15), Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

NARI : rulează Za Festival (orele 
>: 12J5; 15.45; 1», Grâdir.a Festi
val (ora 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 11: 21.15).

10 FETE ȘI UN M.KRINAR : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 17,45; 
20).

LOVE STORY : miează la Mo
șilor (orele 15.30; 11), Grădina Mo
șilor (orele 20,15).

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Laro- 
met (orele 15.30; 17,30; 19,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează Ia Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15).

TRAFIC : rulează la Grădina U- 
nirea (ora 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,30).

OSCEOLA : rulează la Grădina 
Vitan (ora 20,30).

Teatral Național „I. L. Caragia- 
le- (Sala Studio) : DULCEA PA
SĂRE A TINEREȚII — ora 20; 
Ansamblul Rapsodia Română : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 11.30.

PROGRAZHUL I

17.30 Curs de limba rusă. Lecția 
a 20-a — reluare. 18,00 Căminul

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; București, Piața „Scinteii"„ Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFIEATEEIA- — Serviciu) Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — „Box 2001". — Tiparul : Combinatul poligrafie „Casa Scînteii*.

Reprezentantul Israelului. Yo
sef Tekoah, a reafirmat poziția 
guvernului său. potrivit căreia 
autoritățile libaneze sînt răspun
zătoare pentru acțiunile organi
zațiilor palentiniene întreprinse 
împotriva Israelului de pe teri
toriul Libanului.

In aceeași ședință, au mai luat 
cuvintul reprezentanții Kuweitu
lui, Siriei, Statelor Unite. Indiei. 
Belgiei, Japoniei. Marii Britanii. 
Guineii. Italiei. Argentinei si Re
publicii Panama.

După expunerea punctelor de 
vedere ale reprezentanților aces
tor state, președintele Consiliu
lui de Securitate. Lazar Moisov 
(Iugoslavia), a informat despre 
consultările care se desfășoară 
pe marginea dezbaterilor publi
ce din consiliu pentru a se pune 
la punct textul unui proiect de 
rezoluție acceptabil pentru toți 
membrii acestui organism al 
O.N.U.

S-a stabilit ca aceste consul
tări să fie continuate duminică, 
dezbaterile Consiliului de Secu
ritate urmînd să fie reluate 
luni, la ora 15 (G.M.T.).

18,40 Scena. 19,00 Săptămînă în 
Imagini. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a P.C.R. și a ce
lei de a 25-a aniversări a Republi
cii. Țara întreagă în Întrecere. 
20,20 Film serial : Salut Germain. 
20,55 Avanpremiera. 21,00 Prim 
plan : George Macovescu. 21,30 
Steaua fără nume — emisiune de 
muzică ușoară. 22,30 „24 de ore“. 
22,45 Contraste în lumea capitalu
lui.

PROGRAMUL H

20,00 Cupa primăverii — compe
tiție de mlnl-baschet. 20,40 Ghișeul. 
21,00 Sub cupola circului. 21,15 Ro- 
mantlo club. 22,40 Cronica literară.

crescin.de

