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întrecerea in cinstea aniversării Republicii
LA UZINA DE ALUMINIU SLATINA

SPORURI DE PRODUCȚIE 
PRIN CREȘTEREA 

PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Consfătuire de lucru la 
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român
In zilele de 7 și 8 septembrie a avut loc la 

C.C. al P.C.R., sub conducerea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, consfătuirea de lucru cu primii secretari și 
secretarii cu problemele economice ai comite
telor județene de partid, cu șefii direcțiilor ge
nerale agricole din toate județele.

Consfătuirea a fost consacrată analizării ac
tivității comitetelor județene de partid pentru 
realizarea hotărîrilor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., în domeniul 
economic, al activității politice și ridicării bu
năstării oamenilor muncii.

La consfătuire au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, llie Verdeț, membri 
și membri supleant! ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Miniștri.

Au participat, de asemenea, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., miniștri, membri ai conducerilor 
unor ministere economice și altor organe cen
trale, ale organizațiilor de masă.

A luat cuvîntul un mare număr de partici
pant.

Relatarea dezbaterilor în paginile 4 — 5.
In încheierea consfătuirii, a luat cuvîntul to

varășul Nicolae Ceaușescu.

i Cuvintarea tovarășului
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e COLECTIVELE DE MUNCA DIN INDUSTRIA JUDE
ȚULUI ALBA au realizat de la începutul anului o produc
ție marfă care întrece cu peste 111 800 000 lei sarcinile de 
plan. Aproape 70 la sută din sporul de producție s-a ob
ținut pe seama creșterii productivității muncii. Ca urmare 
au fost livrate economiei naționale, suplimentar, 2 599 mașini 
de cusut și de spălat rufe, utilaje pentru industria materia
lelor de construcții în valoare de 2 300 000 lei, 4137 tone de 
sodă caustică, 900 tone antidăunători, 6 071 mc cherestea și 
însemnate cantități de alte bunuri materiale.

• UN COLECTIV DE SPECIALIȘTI DE LA FACULTA
TEA DE ELECTROTEHNICA A INSTITUTULUI POLITEH
NIC DIN IAȘI a proiectat și realizat o stație de preîncălzire 
termoelectrică folosită la efectuarea operațiilor de sudură 
a conductelor de foarte înaltă presiune. Stația, destinată 
șantierelor de construcții și reparații ale centralelor termo
electrice, are un sistem original de încălzire cu rezistente 
izolate termic și prezintă o serie de avantaje față de stațiile 
similare procurate pînă acum din import. Ea asigură o încăl
zire omogenă și are sisteme de supraveghere și control sim
ple, cu un grad sporit de siguranță în exploatare. Deosebit 
de important este faptul că stația este ușor de transportat și 
poate fi folosită 'Și la înălțime, pentru sudarea conductelor 
la cazanele de .mare presiune.

• CONSTRUCȚIA DE NAVE ROMÂNEȘTI cunoaște o con
tinuă diversificare. Pe șantierele navale ale țării a început 
asimilarea unor nave care vor fi livrate la export, sau 
vor intra în dotarea flotei noastre comerciale. Intre aces
tea figurează un cargou port-conteinere de 8 250 tdw, un 
carbonier de 15 000 tdw, o navă pentru transportat trailere 
și un cargou de 7 500 tdw pentru mărfuri generale, care 
vor fi executate pe șantierul naval din Galați. La Brăila 
se construiește, de asemenea, un cargou de 4 500 tdw, iar 
la Giurgiu o serie de nave de pasageri de 150 de locuri 
și un graifăr plutitor.

• COLECTIVUL DE MUNCA AL TRUSTULUI DE CON
STRUCȚII LOCALE ORADEA a dat în folosința cu o 
lună mai devreme, în zona de vest a muncipiului Oradea, 
două noi blocuri de locuințe, însuniînd 106 apartamente.^ In 
prezent constructorii orădeni execută lucrările de finisaj 
la alte 90 de apartamente al căror termen de predare va fi, 
de asemenea, devansat cu o lună de zile. La acestea se 
adaugă realizarea suplimentară în cele 8 luni a unor lucrări 
de construcții-montaj în valoare de peste 8,6 milioane lei, 
economisirea a 70 tone metal, 70 tone dment și depășirea an
gajamentului anual Ia economiile de material lemnos.

(Agerpres)

In luna august s-a realizat o producție suplimentara de 1319 
tone aluminiu.
Angajamentul anual a fost îndeplinit cu patru luni mai de
vreme.
„In primul rind conștiinciozitatea întregului colectiv".
Peste 80 ta sută din muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei 
sint tineri.

A-ți cunoaște meseria este o 
profesională, de patriotism.

Luna septembrie a început 
aici, la Uzina de aluminiu din 
Slatina prin continuarea succe
selor remarcabile obținute și 
pînă acum în producție. Din 
graficul zilei reținem curent 
la toate sortimentele califica
tivul „depășit4* fapt care si
tuează uzina în avans cu a- 
proape 6 zile față de planul 
anual la producția globală. în 
ce privește valoarea producției 
globale suplimentare începu
tul lui septembrie marchează 
depășirea cu 3 milioane lei a 
angajamentului pe întregul an.

Ni s-a explicat cum s-a a- 
juns aici. Angajamentul anual 
inițial a fost de 500 tone alu
miniu și aliaje — producție 
suplimentară. In cinstea Con
ferinței Naționale a partidu-

chestiune de etica, de demnitate

lui colectivul uzinei a hotarît 
să-și dubleze angajamentul 
pentru ca la sfîrșitul lunii au
gust să se raporteze realizarea 
unei producții globale supli
mentare și mai mari : 1 319 
tone.

— Aceste 1 319 tone obținu
te peste ultimul nostru anga
jament dorim să fie omagiul 
metalurgiștilor din Slatina 
adus apropiatei zile a meta-. 
lurgistului — declară tovară
șul Dumitru Florescu, locțiito
rul secretarului comitetului de 
partid pe uzină.

— Cum. s-a ajuns la înde
plinirea angajamentului anual 
cu 4 luni mai devreme ?

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a 111-a)
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Chestiunea teribilismului la 
copii este gingașă și are cel 
puțin două fețe. Un copil te
ribil poate să însemne mani- 
festarea unei personalități pre
coce și ieșite din comun. Mo
zart-copilul, care cînta la pian 
de-i sftrîiau degetele la vîrsta 
de șase ani, nu era un copil 
teribil? Sau Al Capone, care 
la vîrsta de patru ani a dat 
prima lovitură gangsterească 
din cariera sa, prădîndu-și bu-
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nicul și bătîndu-l măr. Sau un 
nepoțel de-al meu, care, la 
vii sta de doi ani, a țost găsit 
de către mama lui bărbîerin- 
du-se cu briciul și despre care 
respectiva mama a zis cu res
pect și admirație: „doamne, ce 
copil teribil!" Pe de altă par
te, după unele cercetări în la
borator, s-a dovedit că teribi
lismul unor copii s-ar datora 
cumințeniei părinților. Tații și 
mamele blînde, cumsecade și 
la locul lor, dau naștere în se
rie la tot felul de copii zbur
dalnici și zvăpăiați, care se țin 
numai de șotii și drăcii. Ches
tie de refulare. Toate abține
rile, restricțiile, reținerile și 
sfioșeniile părinților se răzbu
nă prin copii. Adică, ce nu fac 
părinții, fac copiii — și invers. 
Dar, pentru a nit cădea în pă
catul teoretizărilor excesive, 
vom trece brusc la un exem
plu, pe cît de edificator, pe 
atît de emoționant.

(Continuare în pag. a Iî-a)

ION
Stimați tovarăși,

Lucrările Consfătuirii noastre 
se desfășoară sub semnul preo
cupării care domină astăzi viața 
publică a țării : Transpunerea 
în fapt, în condițiuni cît mai 
bune, a deciziilor luate de Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român din iulie 1972.

Moment deosebit de important 
în procesul de înfăptuire a 
Programului elaborat de Con
gresul al X-lea, Conferința Na
țională — .desfășurată pe baza 
amplului raport prezentat de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
a abordat o gamă largă de pro
bleme de mare complexitate, 
cu implicații asupra întregului 
mers al societății noastre și a 

. auop'at o serie de rezoluții și 
hotârîri, în spiritul profundei 
unități de gîndire și voință care 
caracterizează Partidul comuniș
tilor români, întregul nostru po
por.

GHEORGHE MAURER
In acest context, aș dori să 

mă opresc și eu în mod special 
asupra unor aspecte privind 
dezvoltarea economico-socială 
planificată a României, în ne
mijlocită legătură cu indicațiile 
Conferinței Naționale referitoa
re Ia îndeplinirea integrală și 
depășirea prevederilor înscrise 
în actualul plan cincinal și în 
contextul discuțiilor desfășurate 
aci.

După cum se știe, în perioada 
de pregătire a Conferinței Na
ționale a fost inițiată în între
prinderi o acțiune de identifica
re a rezervelor suplimentare de 
creștere economică, inițiativă 
care s-a transformat într-o miș
care de masă sub lozinca reali
zării cincinalului înainte de ter
men.

în ultimă instanță, angaja
mentele asumate de colectivele 
unităților socialiste dau expre
sie dorinței de a se âccelera 
dezvoltarea economico-socială a 
țârii, pentru a lichida în terme-

Viitorul tineretului,
rotundă tjBeretul viitorului

în cadrul lucrărilor celei de-a 
IlI-a Conferințe mondiale de 
cercetare a viitorului, un mare 
interes a suscitat masa rotunda 
de ieri dimineață: „Tineretul 
viitorului și viitorul tineretului* 4. 
Au participat Marțian Dan, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministrul pentru problemele ti
neretului. Constantin Vlad, vi
cepreședinte al Academiei de 
științe sociale și politice, Jean 
Livescu, președintele Comisiei 
naționale române pentru 
UNESCO. Fred Mahler, director 
adjunct al Centrului de cerce
tări pentru problemele tinere
tului, cadre didactice, cercetă
tori, studenți. Organizată de 
Comitetul Național Român și de 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului, dezbaterea 
care și-a propus relevarea di
mensiunilor sociologice, etice 
psihologice, prospective ale ra
portării generației tinere de azi 
la viitor, precum și proiectarea 
problematicii de viață a genera
țiilor tinere viitoare, a atras au
torități de primă mărime pre
zente la reuniunea viitorologilor.

Deschizînd dezbaterile, pre
ședintele manifestării, ministrul 
român pentru problemele tine-

Sudorul de la Hălchiu
oricine 

Herman 
oriunde 

poate

In satul Hălchiu. 
îl cunoaște pe 1 
Heinz. Și fiecare, 
s-ar afla în sat, iți 
arăta cu un singur gest una 
dintre isprăvile de laudă 
ale lui Herman : acolo unde 
se află magaziile de cereale 
ale cooperativei agricole de 
producție distingi două tur
nuri de metal, înalte și stră
lucitoare.

— Herman Heinz Ie-a fă
cut !

Cele două turnuri de me
tal sînt elevatoarele pentru 
înmagazinat cerealele coope
rativelor din Hălchiu. Sînt 
primele de acest fel din ju
dețul Brașov. Așadar, in 
timpul campaniilor de recol
tare n-ai să mai vezi zeci 
de oameni forfotind de la 
camioane la magazie cu saci 
în spate. Țăranii din Hăî- 
chiu își depozitează bucatele 
apăsînd pe un buton.

Dacă te interesezi unde 
trebuie, ai să afli că pro
iectul celor două elevatoare 
aparține inginerilor de la

atelierul complex de repara
ții al cooperativei. Ceea ce 
nu înseamnă că sătenii nu 
au spus adevărul. Pentru că 
Herman Heinz a venit și el 
cu o sumedenie de soluții 
practice și. mai mult, a e- 
fectuat toate operațiile de 
sudură, ceea ce înseamnă 
mai mult de șaizeci la sută 
din întreaga lucrare.

Dacă ai vrea să-l cunoști 
pe Herman Heinz nu-1 poți 
găsi altundeva decit la ate
lier. Acum. în aceste zile, 
lucrează la o altă inovație 
a mecanizatorilor din Hăl- 
cbiu : un selector de car
tofi. un sortator adaptat și 
pentru încărcarea, direct în 
autocamioane, pe categorii, 
a cartofilor recoltați. Și aici

COUGH NOȘTRI DE GENERAȚIE
Secretarul de partid pe 

comună ți-ar spune, dacă 
I-ai întreba, o altă ispravă 
de-a lui Herman Heinz. In 
timp ce lucra la construirea 
elevatoarelor trebuia să ter
mine și partea lui la cam
pania de reparații a utila
jului agricol. A terminat și 
treaba asta cu calificativul 
excelent. Și cu două săptă- 
mîni înainte de termenul 
prevăzut de plan.

a aplicat soluții practice 
personale, și aici el este cel 
care efectuează toate opera
țiunile de sudură. Te-ai 
intilni, așadar, cu un tînăr 
blond care nu a împlinit 
încă 19 ani. înalt, cu basca 
aplecată ștrengărește pe 
frunte, cu un șorț de asbest 
specific sudorilor. Dacă 
sta de vorbă cu ei îți 
spune că el știe la fel 
bine mai multe meserii :

vei 
va 
de 

su-

retului, Marțian Dan, a subliniat 
că „însăși includerea în cadrul 
multiplelor aĂivități și dezba
teri prilejuite de această pres
tigioasă reuniune științifică in
ternațională, a unei mese rotun
de consacrate raportului dintre 
tînăra generație contemporană 
și viitor este semnificativă atît 
pentru continua afirmare învia
ta tuturor popoarelor, cit și pe 
plan internațional, a tineretu
lui" ...Vorbitorul, citind cuvin
tele rostite de la tribuna Adu
nării Generale a O.N.U, de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „Consider că tine
retul trebuie ascultat și trebuie 
să aibă un cuvint greu de spus 
în organizarea vieții sociale de 
miine. Se cer create condiții ca 
tineretul să poată participa mai 
activ la viața socială, să-și poa
tă manifesta energia în direcția 
perfecționării societății umane, 
a înfăptuirii idealurilor de drep
tate, libertate și bunăstare ale 
întregii omeniri" — a subliniat

ne _ cît mai scurte urmările 
serioasei râmîneri în urmă eco
nomice pe care am moștenit-o 
și a ridica cît mai repede Ro
mânia în rîndul țărilor cu o eco
nomie modernă, avansată.

Trebuie să înțelegem bine ră
dăcinile adinei ale acestei do
rințe legitime.

întreaga istorie a omenirii stă 
mărturia faptului că mersul as
cendent al forțelor de producție 
jalonează drumul eliberării o- 
mului de sub dominația forțelor 
naturii și progresul libertății, că 
dezvoltarea producției materiale 
constituie temelia progresului 
general al societății. Creșterea 
bogăției este condiția primor
dială pentru satisfacerea mereu 
mai largă a nevoilor fundamen
tale ale omului, nevoi a căror 
sferă se amplifică necontenit, 
inclusiv în domeniul cunoaște
rii, al vieții culturale și al reali
zării sale spirituale.

Concepția marxistă cu privire 
la autoeliberarea clasei munci
toare — care eliberîndu-se pe 
sine eliberează pe toți cei ce 
muncesc — implică generali
zarea bogăției sociale, asigu
rarea unui nivel ridicat de viață 
materială și de cultură la scara 
întregii societăți concomitent 
cu transformarea conștiinței oa
menilor, premisele înfăptuirii a 
ceea ce Engels numea „saltul 
omenirii din imperiul necesității 
în imperiul libertății",

în cadrul acestui proces isto
ric, lupta pentru accelerarea • 
dezvoltării economiei noastre 
socialiste se definește astfel ca 
o componentă esențială a luptei 
pentru crearea condițiilor ne
cesare adevăratei eliberări a

omului și afirmarea plenară a 
personalității sale, pentru larga 
desfășurare democratică a în
tregii vieți sociale.

în orientarea societății spre 
atingerea unui asemenea obiec
tiv nu se poate pierde din ve
dere nici faptul că în economia 
mondială contemporană decala
jele existente intre diferitele 
țări se adîncesc de regulă în 
detrimentul țărilor intrate în 
perioada actualei revoluții teh- 
nico-științifice cu o economie 
mai slab dezvoltată. Această 
tendință generează una din 
gravele probleme cu care este 
confruntată societatea în care 
trăim. Rezolvarea ei impune 
măsuri corelate pe plan Inter
național, concomitent cu un 
efort susținut din partea țarilor 
mai puțin dezvoltate pentru 
realizarea unor ritmuri înalte 
de creștere economică.

Nu mă refer aici la acțiunile 
care ar trebui întreprinse de 
comunitatea internațională în 
ansamblul ei, ci numai Ia obli
gația care ne revine nouă de a 
realiza în continuare ritmuri 
înalte — premisa esențială pen
tru progresul neîntrerupt al 
României socialiste.

Actualul cincinal, 1971—1975, a 
fost elaborat tocmai în lumina 
acestei cerințe, prin asigurarea 
unei creșteri rapide și coordo
nate a tuturor sectoarelor, plă
nui național unic fiind determi
nant pentru dezvoltarea multi
laterală a societății românești.

Firește, pentru a prefigura cit 
mai rațional viitorul și a asigu
ra eficiența eforturilor pe care

(Continuare în pag. a lll-a)
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dura, lăcătușeria, strungăria. 
Și la fel de bine știe să 
conducă un tractor sau o 
combină „Gloria". Dar dra
gostea lui irămîne sudura. 
Dacă l-ai întreba de ce, s-ar 
așeza într-un genunchi, ar 
pune mina pe aparat și, cu 
ochelarii de protecție bine 
așezați, s-ar apuca să u- 
nească două bucăți de fier. 
Tu, ca privitor, te-ai simți 
la un spectacol oferit de fo
cul constructiv și marea lui 
putere.

Ion Gîrbacea, membru în 
comitetul comunal U.T.C., 
ți-ar spune cît de tăcut și 
cît de harnic este acest bă
iat îndrăgostit pînă la unire 
de meseria lui. Și cînd ai 
pleca ar sta mărturie aceste 
vorbe și mai ales fapte 
despre care ai de-acum ști
ința și între ele, în primul 
rind, cele două turnuri de 
metal înfipte în cer ca un 
triumf al stăruinței.

Nu este greu de observat in jurul nostru că în multe locuri 
se face risipă. Risipa de spațiu, risipă de materiale, risipă 
de timp. Am văzut undeva un șantier intre niște blocuri de 
locuințe. Era larg și impunător. Gîndeam cu acolo se con
struiește un mare complex comercial, o școală sau ceva ase
mănător. Panourile înconjurătoare, deși rupte, nu-mi 
permiteau totuși să văd ce se ascunde în spatele lor. 

Am întrebat un lucrător și, surpriză : se înălțau trei tonete, 
fiecare de cite 9 metri pătrați. Am privit mai atent o mulțime 
de saci de ciment răsturnați, grămezi de cărămizi în neorin- 
duială, sîrmă încolăcită peste tot și cuprinsă de rugină, lem
nărie cu duiumul, scule aruncate sau lăsate în seama nu se 
știe cui. Era imaginea dezolantă a lucrului dezordonat și risi
pitor, mîncător de spațiu și de materii. Căci „șantierul" acesta 
se întindea fără o stavilă gospodărească, rodea totul într-o 
mișcare văduvită de discernămînt. M-am interesat și de ritmul 
lucrării. începuse în urmă cu patru luni.

Spiritul econom lipsea acolo cu desăvîrșire, fusese lichidat 
din capul locului. I se substituise fără menajamente spiritul 
Indiferenței risipitoare. Nu știu cine patrona lucrarea, cine își 
asuma răspunderea ducerii ei la finiș, dar era evident că 
acolo se judecase fără grijă față de bunuri. Imaginea aceea 
m-a făcut să tresar în amintire. Ca intr-un film proiectat în 
memorie, aveam să-mi reprezint numeroase scene asemănă
toare pe care le mai intilnisem și pe lingă care mai trecusem 
la fel de preocupat și de absent. M-am gîndit atunci că risipa 
nu-i o boală localizată, că are nuclee în multe locuri, că 
proliferează și roade pe arii destul de întinse. Că, în fapt, 
unii aruncă pe apa simbetei ceea ce alții produc, într-un joc 
lăbărțat de-a furatul căciulii.

Spiritul econom este solicitat puternic de opera anilor 
noștri. El se întrupează prin buna gospodărire, prin traduce
rea atitudinii față de „al meu" în atitudinea față de „al 
tuturor". El e un fel de permanentă construcție, are nevoie 
de schelărie și proiecte elastice. Și acestea se cheamă orga
nizare chibzuită și control neînduplecat.

Este cumva în afara timpului, a imperativelor sale, o con
strucție care demarează fără un calcul prealabil de econo- 
m.ici.!at® sau a* c°rei ca'cul rămîne închis undeva, printre 
hîrtii, în sertarele biroului unui proiectant care, cu dfchis 
și mișcări căutate metodic își pregătește și își soarbe cafeauc 
ia ora zece...

Gîndesc că risipa este mult prea perfidă pentru a nu pă
trunde în zone și pe canale mai puțin vizibile. Există și o 
risipă ascunsă, mult mai nocivă decit cea exprimată acolo, 
între sacii de ciment răsturnați și lăsați pradă ploii. O risipă 
mascată de lanțul adreselor cu antete, de „pasarea" răs
punderilor, oblojită in culcușul călduț al birocrației. 
Ea știe să se ferească de sancțiune, își face din lipsa de 
responsabilitate și din nepăsarea față de bunurile materiale 
o cazemată a infatuării și propriei sale reproduceri. Construc
ția ridicată, încet-încet, pe temelia risipei este mai degrabă 
un paravan al ruinei invizibile.

Știu bine că s-a gîndit să se acționeze peste tot în termer.i 
și în acte de randament. Să ne chibzuim tot mai bine, într-un 
flux în care disocierea răspunderilor și controlul operațiuni
lor se instituie vehement și cu fjos. Procesul este traversat de 
singura „risipă" pe care o admitem : aceea de inteligență 
și de chibzuință gospodărească.
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Primire la președintele

Congresul internațional 
al minerilor CONFERINȚA MONDIALĂ DE CERCETARE Â VIITORULUI

Consiliului
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vineri după-amiază, 
pe ministrul culturii și științe
lor din Grecia, Constantin Pa- 
nayotakis, aflat in tara noastră 
lă invitația Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

La întrevedere, care s-a des-

Primire la tovarășul llie Verdeț

Vineri după-amiază, prim-vi- 
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri ăl Republicii Socialiste 
România, llie Verdeț, a primit 
pe dr. Oscar Victor Rachetti, 
primarul orașului Montevideo, 
care se află în tara noastră la 
invitația Consiliului popular al 
municipiului București.

La întrevedere, desfășurată

Întîinire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ștefan Andrei, se

cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, s-a întîlnit vineri cu to
varășul Fernand Hubsch, mem
bru al Comitetului Executiv al

Vineri dimineața, tovarășul 
IOn Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
tru] comerțului exterior, â ple
cat în Republica Algeriană De
mocratică și Populară, unde va 
face o vizită la invitația minis
trului comerțului al acestei țări, 
Layachi Yaker. Tovarășul Ion 
Pățan vă face, de asemenea, o 
vizită în Italia.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, se aflau Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, Pe
tru Burlacu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Vasile 
Ff.ăuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, alte persoa
ne oficiale.

A fost de față Niccolo Mosca
to, ambasadorul Italiei la 
București.

între 30'august și 8 septem
brie, ne-a vizitat tara Ilona 
Eebestyen. secretar general al 
Consiliului Ungar al Păcii. Oas
petele a fost primit de membri 
din conducerea ComitetuUii Na
țional pentru Apărarea Păcii, a 
vizitat obiective sociale și cul
turală din București, precum și 
stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre-

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România. Ștefan Voitec. a 
trimis președintelui Comitetu
lui Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, Ciu-De, o tele
gramă de condoleanțe, cu pri
lejul încetării din viață a lui 
HO Sian-nin, vicepreședint* * al 
Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină.

de dîrz și de spectaculos. Mai 
tenace, mai rezistenți, mai egali 
ca valoare, iugoslavii ciștigâ la 
diferență de un singur punct 
13—14 dar exact cit le trebuie 
ca să se considere încă de ieri 
campioni olimpici. Ei jubilea
ză. noi ne întristam.

Dar să găsim și un pretext 
pentru a ne alunga amărăciu
nea. Cei de la caiac-canoe vor 
să ne facă să credem câ la 
Miinchen cel mai prețios metal 
pentru sportivii români nu e 
totuși bronzul cum s-ar putea 
crede, ci aurul. Sentimentul a- 
cesta de încredere și certitudi
ne ni-1 dau reprezentanții llo- 
tilei românești. Avem calificați 
pentru finala de astăzi, 6 echi
paje. Ziariștii străini sînt una

tuala ediție a J.O. Ascensiu
nea echipei noastre a fost 
stopată de selecționata so
vietică care a ciștigat cu 
scorul de 9-4.

• Obținînd a treia victo
rie prin tuș, Gheorghe Ber- 
ceanu se califică în turul IV 
cu 0 puncte penalizare. Tot 
la greco-romane au mai ob
ținut ieri victorii și, ca ur
mare, s-au calificat în turul 
IV, luptătorii Ion Baciu și 
Ion Păun, dar cu cite două 
puncte negative fiecare.

• Ieri toate echipajele 
noastre de caiac-canoe care 
au participat la întrecerile 
semifinale s-au calificat. Cu 
o singură excepție : la caiac 
simplu Dragulschi a venit 
pe locul 4 și a ieșit din com
petiție. Așadar în cele 7 pro
be finale de caiac-canoe vor

Sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, vineri a avut

Copii teribili
(Urmare din pag. I)

Sint de multă vreme prie
ten cu un tată și o mamă care 
posedă ceea ce se cheamă un 
copil teribiL Cunosc acest co
pil de cind s-a născut și i-am 
urmărit cu interes evoluția. La 
vîrsta de un anișor, Gigei 
(căci acesta este numele lui) 
își uimea părinții și vizitato
rii urcîndu-se pe șifonier și 
alte mobile și căzi nd de acolo 
in cep. Mama se speria și 
chema doctorul, dar tatăl zi
cea că e bine să fie lăsat în 
pace: „Dacă are el plăcere să 
se urce, lasă-l să se urce, ca 
sa se călească. Pe mine nu 
m-au lăsat părinții .si cp 
vreau și am suferit enorm" 
Tot așa procedă ți atunci cînd 
copilul eră surprins, de pilda, 
mîncînd pămint: „Dacă-i pla
ce, lasâ-l să măntnce". Pe la 
patru ani, Gigei devenise 
spaima cartierului, cfici' avea 
plăcerea să stea în balcon și 
să arunce în capul trecători
lor cu diferite obiecte și. li
chide, iar unii dintre trecători 
nici măcar nu se supurau, 
pentru că Gigei era un copil 
nostim foc, cu părul bălai, eu 
strungăreață și cu o -privire 
nespus de veselă. Părinții erau 
foarte mtndri de el, mai ales 
atunci cînd aveau musafiri. 
Gigei făcea niște chestii teri
bil de ingenioase, față de care 
Goe al lui Caragiale ar fi fost 
un miel, Intr-o șeară, de pit- 
dă, după, ce ne-a curentat, 
ne-a udat cu apă și ne-a pă
tat hainele cu ceva „care nu 
iese", Gigei a avut ideea să 
ne întindă la ieșire o cursă, 
astfel incit ne-am prăvălit cu 
toții pe scări, zdrobindu-ne 
mușchii '. și oasele. RepeZtn- 
du-mă și aplicîndu-i lui Gigei 
două palme, tatăl, s-fi indignat: 
..bine, dragă, nu înțelegi de 
gluma unui copil ? !".

Mergînd la școală. Gigei nu 
s-a dovedit prea isteț la carte, 
în schimb era aș la drăcii, mo
tiv pentru care a devenit cu- 
rind o personalitate printre 
colegi. Acea cinci la purtare,

de Miniștri
fășurat într-o atmosferă cordia
lă, a luat parte Dumitru Popes
cu, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

A fost de față Aristote Phry- 
das, ambasadorul Greciei la 
București, și personalitățile 
cultural-științifice care îl înso
țesc pe oaspete în vizita sa în 
țara noastră.

într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Gheorghe Cioară, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular al muni
cipiului București, primarul ge
neral al Capitalei.

A fost de față Victor Pomes, 
ambasadorul Republicii Orien
tale a Uruguayului la București.

C.C. al Partidului Comunist din 
Luxemburg, aflat în vacanță in 
țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

loc în Capitală o seară cultu
rală organizată cu prilejul Zi
lei naționale a Republicii Fe
derative a Braziliei.

Au participat funcționari su
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe, oameni de cultură 
și artă, ziariști, un numeros pu
blic.

A fost prezent, de asemenea 
Jadiel Ferreira de Oliveira, se
cretar al Ambasadei Braziliei 
la București.

Vineri dimineața s-au deschis 
în Capitală lucrările unei se
siuni de comunicări științifice 
consacrate Zilei metalurgistului 
Manifestarea organizată de In
stitutul de cercetări metalurgi
ce în colaborare cu Consiliul 
Național al inginerilor și tehni
cienilor inaugurează o serie de 
acțiuni care vor avea loc și în 
centrele siderurgice Hunedoara, 
Reșița, Galați, cu prilejul pri
mei aniversări a Zilei metalur
gistului.

La sesiune participă repre
zentanți ai unităților siderurgice 
din țară, specialiști din ministe
rul de resort, institutele de cer- . 
cetiri, precum și invitați ai 
unor întreprinderi constructoare 
de mașini.

Cu acest prilej în incinta In
stitutului de cercetări metalur
gice București a fost organizată 
și o expoziție care înfățișează 
cele mai reprezentative realizări 
ale siderurgiei românești în anii 
construcției socialiste.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Florian Stoica 
a fost numit ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publici Socialiste România în 
Republica Democratică Sudan.

(Agerpres)

dar blinzii lui părinți erau 
mulțumiți. „Dom-le, comite 
niște chestii., de te miri de 
unde le scoate, că noi n-am 
făcut așa ceva. Copilu-ăsta e 
geniu, ajunge mare". Pe la 
tieisprezece ani, Gigei domi
na casa, părinții nu mai su 
flau în fața lui. Fuma cu tai- 
că-su un pachet de țigări pe 
două, se îmbrăca după ul
tima modă, avea motoretă, 
costum de scafandru, barcă cu 
motor, schiuri de zăpadă, 
schiuri de apă, armă de vîna- 
toare și armă subacvatică. La 
șaisprezece ani fusese eliminat 
de două ori din școală: insul
tase o dirigintă și bătuse un 
profesor. La șaptesprezece ani 
făcuse tin exercițiu de carate, 
într-un bar și ajunsese la ctâu 
de corecție. La optsprezece 
ani se stabilise acasă, tenwv- 
find pentru totdeauna la școa
lă, avea prea multă persona
litate, nu suporta restricțiile. 
11 întrețineau părinții. Gigei ii 
amenința ba'că se face avia
tor, ba patașutist, ba marinar 
de cursă lungă, ba explorator 
de jungle, pînă cînd se trezi 
ca a împlinit treizeci de ani și 
că e prea bătrîn să se mai a- 
puce de ceva. într-o noapte, 
m-am trezit cu prietenul meu 
sunîndu-mi la ușă. Era palid 
și cu singe pe față. „Dragei, 
îmi spuse, sînt consternat. Gi
gei, pe care-l știi ce băiat bun 
era, ce mult am ținut la el și 
cum i-am făcut toate capricii
le, a ajuns să dea în mine. 
L-am întrebat de ce nu mun
cește și m-a lovit. Ce mă sfă*  
tuiești să fac?"

Am Stat de vorbă toată 
noaptea, încercînd să desco
perim cum de-a ajuns Gigei 
unde a ajuns și cine e de vină. 
Spre dimineață, prietenul meu 
ă plecat acasă înseninat.

— Dragă, mi-a declarat el 
la ușă, ai dreptate. Trebuie să 
mă oOup de educația copilu
lui.

Drept pentru care a doua zi 
s-a dus la tribunal și l-a dat 
in judecată pentru huliganism.

Cel de-al VII-lea Congres in
ternațional minier, găzduit de 
Capitala țării noastre, și-a con
tinuat vineri lucrările. Prima 
parte a zilei a fost consacrată 
problemelor privind pregătirea 
cadrelor și sistemului de remu
nerare în industria minieră, 
teme care au suscitat interes în 
cadrul comunicărilor și în discu
țiile purtate de numeroși spe
cialiști din mai multe țări ale 
globului. A fost conturată ideea 
că acțiunea de pregătire a per
sonalului tehnic și în special al 
inginerilor de mine să fie coor
donată pe un plan larg șî pusă 
de acord cu sarcinile și cu teh
nica prevăzută a fi folosită în 
nerspectivă pînă în anul 2 000. 
în acest sens Comitetul interna
țional de organizare al congre
selor mondiale miniere a insti
tuit un subcomitet de studiu 
care urmează să facâ propuneri 
concrete la viitoarele sale șe
dințe.

S-a accentuat de asemenea, 
asupra problemelor referitoare 
Ia pregătirea complexa a perso
nalului din exploatări precum 
și asupra necesității recrutării 
si stabilizări! cadrelor necesare 
dezvoltării In continuare a a-

Au luat sfirșit lucrările Colocviului 
„Locul științelor sociale in pregătirea 

inginerilor și tehnicienilor"
Vineri âu luat sfîrșit lucrările 

Colocviului cu tema : „Locul ști
ințelor sociale în pregătirea in
ginerilor și tehnicienilor-, ma
nifestare; organizată la București 
de UNESCO în colaborare cu 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului. Participanții la aceas
tă reuniune — reprezentanți ai 
unor organizații internațîonale 
neguvernamentale, specialiști 
din România și din mai multe 
țări ale lumii, între care Ar
gentina, Chile, Egipt, Franța,

CRONICA U.T.C.
Ieri la prînz a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, o delegație a Uniu
nii Tineretului Comunist, 
condusă de Miron Gheorghe. 
șef de secție la C.C. al 
U.T.C., care va participa la 
inaugurarea expoziției in
ternaționale ..Creația teh
nică a tineretului-.

*
Ieri a părăsit Capitala o 

delegație a Uniunii Tinere

...Și bune și rele
Un unic se pare in istoria 

J.O. care a produs aici ca de 
altfel pretutindeni o mare sen
zație : un campion olimpic și 
un vicecampion la aceeași pro
bă — 400 m plat — descalificați 
și excluși pe viață din arena 
sportivă de către C.I.O. Ei au 
trebuit să predea medaliile îna
poi. Este vorba de americanii 
de culoare Mathews și respec
tiv Collett. Joi, la ceremonia de 
decernare a medaliilor, cind ur
caseră pe treptele podimului 
și se intona imnul S.U.A., cind 
80 000 de spectatori se ridica
seră să le aducă omagiul su
prem, cei doi sportivi imitîn- 
du-i într-un fel pe Carlos si 
Smith la Mexic, și-au permis 
gesturi, s-au întors cu spatele, 
au rîs, au vinturat medaliile ca 
pe un lucru banal, lipsit de 
semnificație și valoare — ges
turi incompatibile cu ținuta 
unor sportivi și mari campioni, 
în acesemea momente solemne.

Dar să revenim la ceea ce 
ne interesează pe noi in mod 
direct.

Ieri în finala probei de 100 
mg Valeria Bufanu în cea de 
a 13-a zi. de întreceri a adus 
culorilor sportive ale țării noas
tre cea de a doua medalie de 
argint. O primă mare perfor
manță dobîndită de atletismul 
nosțru la actuala ediție a J.O. 
Să sperăm că nu va fi ultima, 
în cursa doborîrii recorduri
lor .d-cursă agitată, spectacu
loasă, ce provoacă mari sur
prize aici — se scontează pe o 
ispravă de proporții din par- 

. tea Argentinei- Menis care con
curează in cursul acestei di
mineți. Vom fi fericiți să o pu
tem consemna ca atare.

REZULTATE ALE SPORTIVILOR ROMAN!
• Seara în a doua reuniu

ne a semifinalelor „marato
nului" pugilistic fostul cam- 

% pibn al țării noastre la cate
goria „grea", Ion Alexe a 
primit replica suedezului 
Hasșe Thomsen. Superior, 
Ion Alexe a obținut victoria 
la puncte, calificîndu-se în 
finala categoriei. 

• în semifinalele turneu
lui pe echipe floretlstele 
noastre au cucerit medalia 
de bronz învingînd echipa 
Italiei cu scorul de 9-7. Foar
te bine 
dispută

. obții)ut 
victorii
Olga Szabo 
Iencic—Stahl
Gyulai (1).-Este singura me
dalie pe care scrima noastră 
a reușit s-o obțină la ac-

a evoluat îh această 
Ana Pascu care a 

4 Victorii. Celelalte 
au fost realizate de

(2), Ecaterina
(2) și Ileana

cestui important sector de acti
vitate.

După-amiază, în centrul 
dezbaterilor s-a situat o altă 
problemă de o deosebită acui
tate — influența mineritului a- 
supra mediului înconjurător. 
Abordînd această temă, specia
liștii au evidențiat necesitatea 
unor eficiente măsuri pentru 
refacerea terenurilor după ex
ploatarea zăcămintelor, accen- 
tuînd relațiile și influențele re
ciproce între activitatea minieră 
și mediul înconjurător. Discuți
ile au pornit de la experiența 
acumulată de pe acum în nu
meroase țâri privind combaterea 
poluării apelor, controlul radia
țiilor în subteran și influența 
factorilor naturali asupra acti
vității în mine.

Dat fiind importanța deosebi
tă a aces-or probleme, sublinia
tă de altfel si în plenul congre
sului. s-a ajuns la concluzia că 
consecințele mineritului în a- 
ceastă direcție trebuie să depă
șească cadrul obișnuit al unor 
discuți: si masuri. într-una sau 
a’.ta din reuniuni, preconizir.- 
du-se ca obiect aparte al unui 
congres viitor. Proounere însu
șită de participanții la congres.

Lucrările congresului conti
nuă.

R. D. Germană, R. F. a Germa
niei, Japonia. Sierra Leone.
S. U.A.. U.R.S.S. — au efectuat 
un util schimb de opinii cu pri
vire la creșterea rolului științe
lor sociale în educația generală 
a inginerilor și tehnicienilor.

în încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul președintele Coloc
viului, Roman Moldovan, vice
președinte al Academiei de ști
ințe sociale și politice a Repu
blicii Socialiste România.

tului Comunist, condusă de 
tovarășul Traian Stefăr.esc j, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care va efectua o vizită în 
Republica Federală a Ger
maniei.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, au fost prezenți tova
rășii Vasile Xicolcioiu. se
cretar al C.C. al U-T-C-, 
membri si act:'.iști ii C. C. 
al U.T.C
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ÎN SEMIFINALE

După una ?*ldă  ș. una rece. 
Echipa noastră de handbal, cam
pioană mondială, ne-a adus o 
mare dezamăgire. Ea a fost În
vinsă. e drept destul de greu, 
la un scor strins. ce handba- 
liștii iugoslavi (ieri) după amia
ză. Meciul — o adevărată fina
lă. cum e considerat aid. a (ost 
cum era de așteptat, deosebit

de la trimisul nostru

(Urmare din pag. I) 
condițiile create în țara noas
tră pentru participarea tineretu
lui la organizarea și conducerea 
societății. De asemenea, referin- 
du-se la semnificația organiză
rii acestei manifestări în țara 
noastră, ministrul pentru pro
blemele tineretului a afirmat : 
„Ținerea în România socialistă 
a celei de-a IlI-a Conferințe 
mondiale de cercetare a viitoru
lui este semnificativă nu numai 
pentru că în procesul complex 
al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate progno
za a devenit la noi o preocupa
re de stat, a întregii societăți, 
dar și întrucît, în Condițiile pro
prii socialismului, tineretul se 
bucură efectiv de statutul de 
subiect istoric conștient, anga
jat printr-o multitudine de mo
dalități instituționale, la ansam
blul dezvoltării sociale".

De altfel, avantajele de care 
se bucură tineretul în condiții
le socialismului au fost sublinia
te în intervențiile multora din
tre participanții la dezbatere. Și 
ceea ce ni se pare a fi deosebit 
de semnificativ este că o per
sonalitate de talia savantului 
austriac Robert Jungk a afirmat 
că ..marea șansă a socialismului 
este că. înlăturind structurile ri
gide din capitalism, dă posibili
tate tineretului de a nu fi nu
mai obiect, ci participant activ 
la făurirea societății".

Intervențiile participanților 
«-au ocupat cu prioritate de pa
rametrii dezvoltării economico-

Este un fapt constatat că 
simțim o nevoie dramatică de 
a avea schimburi de idei pri
vind viitorii posibili și de do
rit și schimburi de informații 
referitoare la mijloacele pe 
care oamenii le au la dispozi
ție pentru realizarea viitorului 
lor comun. Iată de ce apre
ciez în mod deosebit ideea 
principală a Conferinței de la 
București: „Viitorul comun 
al oamenilor". Pe de altă 
parte trebuie să spun că nu 
putem spera ca dezbaterile 
din cadrul acestei Conferințe 
să se încheie cu rezultate 
concrete și imediate. Cu o 
excepție: aceea a rolului im
portant pe care actuala re
uniune a viitorologilor îl a- 
firmă în stimularea gfndirii 
contemporane despre viitor.

Am observat aici — este o 
părere personală — că noi nu 
știm foarte mult despre do
rințele reale, desvre așteptă
rile și aspirațiile publicului 
larg din țările reprezentate la 
conferință, cu ații mai mult 
dm celelalte țin. ți nrt știm 
nimic cu privire la mag-W 
cere t-« creat despre caăor

nimi în a acorda primele «anse 
reprezentanților noștri.

Să uecem la box și să în
cepem cu un insucces. Sintem 
afectați de eșecul lui Pomet- 
cu in fața sovieticului Kuzne- 
tov. E afectat și eL In acest 
meci Pometcu a întîlnit un 
adversar extrem de incomod
— Kuznețov avea tot timpul 
brațul sting întins înainte
— un pugilist tehnic cu o 
foarte bună pregătire fizică. 
Cu toate acestea lupta in ring 
a fost destul de echilibrată, de 
strinsă. Decizia i s-a dat lui 
Kuznețov cu 4—1. Publicul a 
dezaprobat-o vehement. La fel 
de bine ar fi putut fi declarat 
învingător și Pometcu și atunci 
sintem sigur victoria lui ar fi 
suscitat mai puține proteste. 
Poate că arbitrii judecători au 
fost impresionați de faptul câ 
Pometcu a început sâ singere- 
ze incă de la începutul meciu
lui și aceasta i-a împins spre 
o apreciere subiectivă. Dinrolo 
de acest aspect acum putem sâ 
apreciem că boxul românesc cu 
un singur om din 11 — Atexe
— în cursa pentru o medali»». 
nu ne-a satisfăcut așteptările, 
nu și-a îndeplinit propriile 
promisiuni. După noi. angaja
mentele prea pompoase expri
mă o lipsă de obiectivitate și 
răspundere, o supralicitare a 
potențelor și valorii boxeri
lor noștri. Dar cum e obiceiul 
specialiștilor noștri să scuze 
eșecurile pe motiv că am ve
nit la olimpiadă să ciștigăin 
experiență, să invățăm. sperăm 
și noi să se fi tras concluziile 
și învățămintele cuvenite.

VASILE CĂBULEA
t'

concura nu mai puțin de 
șase echipaje românești 
Timpii foarte buni realizați 
ieri de unele echipaje — 
două noi recorduri ale pîr- 
tiei — ne fac să credem în 
victorie, 
măcar de 
ne pot 
succes 
noștri.

medaliile, 
nu 

Să le urăm 
curajoșilor

Oricum 
data aceasta, 

scăpa, 
deplin

• In turneul pentru locu
rile 5—8 echipa de volei a 
debutat cu o victorie în fața 
selecționatei din Coreea de 
Sud pe care a întrecut-o la 
scorul de 3—0.

• Pierzînd la limită — 
13—14 — întîlnirea cu echipa 
Iugoslaviei handbaJiștii noș
tri ies din cursa pentru pri
mele două locuri. 

sociale, politice, culturale și ști
ințifice viitoare în diferite țări 
și zone raportate la tînăra ge
nerație.

Dar ce va aduce tineretului 
viitorul ? — se întreba, în cadru] 
dezbaterilor, directorul Institu
tului național de planificare a 
educației din Franța, Raymond 
Poignant. Această întrebare 
și-au pus-o, de altfel, mai mulți 
vorbitori. Este de notat aici in
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tervenția sociologului sovietic G. 
Blinov : „Vorbim despre tinerii 
care vor trăi in viitor. Unii încă 
nu s-au născut. Noi nu știm care 
vor fi aspirațiile, și idealurile 
lor. Misiunea noastră este de a 
pregăti calea pentru un viitor 
bun".

Dar problema esențială este 
atragerea tineretului la făuri
rea acestui viitor. Pledînd pen
tru un realism lucid și dinamic, 
sociologul român Fred Mahler, 
a relevat cerința unui efort com
petent de creare a condițiilor 
pentru participarea activă a ti

„VIITORUL COMUN AL OAMENILOR"

Masele să gîndească 
și să elaboreze viitorul 

pe care și-l doresc 
de ANDREI SICINSKI,

Institutul de filosofie și sociologie din cadrul Academiei Poloneze

în multe țări nereprezentate 
la această conferință.

Vreau să spun, de fapt, că 
noi aici discutăm problema 
viitorului comun al oameni
lor intr-un grup foarte mare 
de experți. Dar viitorul co
mun v-a fi creat de și pentru 
marea masă a oamenilor, și 
nu numai de și pentru ex
perți. Așa că pentru noi pro
blema principală este aceea a 
încurajării maselor din țările 
noastre să gîr.dească și să ela
boreze siitorul comun pe 
care și-l doresc. Xot, specia

VALERIA 
RlEANl, 

vicccampioană 
olimpica

Recordmena noastră ne-a 
încălzit inimile, ne-a redat 
speranțele. Prin calmul cu 
care a concurat, prin luci
ditatea cu care și-a pregătit 
fiecare cursă, prin siguranța 
cu care și-a dominat adver
sarele. Și încă ce adversare: 
Recordmene ale lumii, glorii 
ale probei, stele a căror stră
lucire au captat întreaga a- 
tenție. I-au făcut un servi
ciu imens Valeriei lăsînd-o 
să-și pregătească fiecare 
cursă în liniște, în tihnă. Și 
iat-o pe tînăra din Bacău, 
fostă elevă a antrenorului 
Ion Butnaru, cucerind o me
dalie de argint, cucerind ti
tlul de vicecampioană olim
pică. Și n-a fost declt la un 

pas de titlu. Am văzut cu 
toții că a luat startul cu oa
recare întîrziere, că a tre
cut primul gard ultima. Cînd 
și-a dat seama, a țîșnit pu
ternic depășindu-și, cu te
nacitate, cu o extraordinară 
voință, adversară după ad
versară. A avut cursa în 
mînă și numai această ne
șansă a startului a lipsit-o 
de bucuria de a urca pe 
treapta din mijloc a podiu
mului. Oricum satisfacția 
noastră este deplină. Talen
tul și pregătirea Valeriei 
Bufanu au impus-o atenției 
generale. Numele ei va fi
gura printre favoritele ori
cărui concurs. O dată cu a- 
cest succes cred că a sosit și 
pentru noi mult așteptatul 
moment în care să începem 
numărătoarea. Argintul Va
leriei Bufanu ne-a redat 
speranța.

AL. DOBRE 

neretului la proiectarea și fău
rirea societății în care va trăi 
în viitor. în continuarea acestei 
idei, Iudit Fodor, din R.P. Un
gară, a subliniat importanța cu
noașterii de către tînăra gene
rație a legilor existenței socia
le și participarea la conducerea 
treburilor sociale, căci numai așa 
poate realiza schimbările cu a- 
devărat așteptate. Australianul 
Edwin Dowdy a reclamat o re

ceptivitate sporită a conjunctu
rii social-economice, în care tî- 
nârul trăiește, față de interesele, 
idealurile, aspirațiile sale. A- 
ceasta nu înseamnă că tinere
tul trebuie să aștepte pasiv un 
răspuns social care să-1 satisfa
că. Este o idee prezentă în in
tervențiile făcute de Henry Cas
sirer și Raymond Poignant 
(Franța), Guido Martinotti (Ita
lia), care au vorbit despre sem
nificația și sensurile mișcărilor 
revendicative de tineret în oc
cident.

liștii în diferite domenii, tre
buie să fim utili sfătuitori în 
societățile noastre, dar nu 
cred că ar trebui să ne facem 
iluzii că sintem, sau am pu
tea fi, principalii creatori ai 
viitorului.

Rolul sfătuitorilor, al ex- 
perților este, după opinia 
mea, legat de o problemă 
care ridică o mare controver
să la această conferință, ca și 
la multe alte dezbateri despre 
cercetarea viitorului: proble
ma caracterului științific sau 
nonștimțific al prognozei. Nu

Veștile pe care le primim de la 
Forest Hills sint deosebit de îm
bucurătoare. In cel mai mare tur
neu de tenis al anului, campiona
tele internaționale ale Statelor U- 
nite, compatriotul nostru llie Năs- 
tase, aflat într-o formă excelentă, 
se apropie cu pași siguri de punc
tul la care aspiră să ajungă fie
care dintre marii tenismeni ai lu
mii : finala acestui turneu ,,open“. 
Pînă în acest moment unul dintre 
obiectivele campionului nostru a 
fost atins: menținerea avantajului 
de puncte acumulate în circuitul 
de turnee al anului, Marele pre
miu F.I.L.T. Urmăritorii săi di
rect!. Manuel Orantes și Stan 
Smith, au fost eliminați, primul 
încă din 16-imi, al doilea în sfer
turile de finală. Așadar, llie Năs- 
tase, va acumula mat multe punc
te și se va departaja la o distan
tă confortabilă, în cursa celor mai 
buni tenismeni din lume, o dată 
cu eliminarea lui Stan Smith din 
concurs. ..eterna luptă", această 
adversitate sportivă dintre llie Năs- 
tase și Stan Smith, a cărei atrac- 
ttvitate este Incontestabilă, a fost 
amînată pentru București, finala 
Cupei .,Davis", mijlocul lui octom
brie.

Revenind la sferturile de finală, 
sferturi care au surprins prin eli
minarea lui Stan Smith de către

PROGRAM COMPETITIONAL
FOTBAL. — Cu etapa a III-a se 

reia campionatul diviziei A. 
Partidele capătă un plus de interes 
și atractivitate, dacă ținem seama 
că la mijlocul sâptămînii viitoare 
iau startul echipele noastre, anga
jate in competițiile internaționale 
oficiale.

Azi, pe stadionul ,,23 August" 
din Capitală se va desfășura. în- 
cepînd de la era 19, întîlnirea 
Steaua—Jiul. în țară au loc alte 
trei partide : Universitatea Cluj— 
Rapid, Universitatea Craiova—F.C. 
Argeș și U.T.A.—Dinamo, parti
dele fiind programate de la orele 
16. Miine, de la orele 14, în Ca
pitală. pe stadionul ,.Republicii" : 
Sportul studențesc va întîlni pe 
Steagul Roșu Brașov, iar in țară, 
de la orele 16. au loc următoarele 
partide : C.S.M. Reșița—C.F.R.
Cluj : Petrolul—S.C. Bacău și Fa
rul—A.S.A. Tg. Mureș.

RUG Bl. — Duminică este pro
gramată a V-a etapă a campiona
tului republican. în Capitală, pe 
terenul din Parcul copilului, are 
loc. de la ora 9,30. intilnirea Gri- 
vița Roșie—Universitatea Timișoa
ra. iar in continuare, de la ora II, 
Sportul studențesc va da replica 
echipei sibiene C.S.M. Tot în Ca
pitală. metalurgiștii de la Gloria, 
pe teren propriu, vor întîlni de la 
ora 10 echipa Știința Petroșeni. în 
țară : Rulmentul Bîrlad—Vulcan, 
Farul—Precizia Săcele, C7S.M. Su
ceava—Steaua și Politehnica Iași— 
Dinamo.

HANDBAL. — Divizia A progra
mează cea de a Il-a etapă a com
petiției feminine. Duminică de la 
ora 16,15 stadionul Tineretului 
găzduiește întîlnirea dintre Univer
sitatea București—Progresul, ur
mată de I.C.F.—Rapid. în tară : 
Voința Odorhei—Constructorul Ti
mișoara, Textila BuhușI—Mureșul 
Tg. Mures și Universitatea Timi
șoara—Rulmentul Brașov.

• La Brașov, in organizarea 
clubului Dinamo din localitate, in 
zilele de 10. 11 și 12 septembrie are 
loc un turneu international mascu

Este de remarcat că mai mulți 
vorbitori — între care Johan 
Galtung (Norvegia), Ian Strze- 
lecki (R.P. Polonă), Hans-Jiir- 
gen Schultz (R.D. Germană), 
Gordon Hoke (S.U.A.), Anca ge- 
ter, Petre Datculescu*  Romulus I 
Bena, Ion Dumitrescu (R.S. Ro
mânia) — referindu-se la inves
tigațiile privind relația tineret- 
viitor, au insistat pentru o cît 
mai eficientă adecvare a aces
tor investigații cu obiectivele 
politicii și cu dezideratele celor \ 
tineri, în numele cărora capătă 
sens însuși termenul de viitor.

★
Vineri au continuat, la Bucu

rești dezbaterile pe marginea 
problemelor înscrise în progra
mul celei de-a treia Conferințe 
mondiale de cercetare a viito
rului.

Lucrările reuniunii s-au des
fășurat, ca și în zilele preceden
te, în ședințe plenare și pe sec
țiuni și grupe de lucru. Printre 
problemele dezbătute au figurat 
aspecte legate de relațiile și co
operarea dintre state, de viito
rul țărilor în curs de dezvolta
re, de diverse metode de cerce
tare a viitorului, aspecte privind 
sistemele educaționale, creativi
tatea maselor, prognoza socială, 
prognoza dezvoltării științei și 
culturii etc. S-a dezbătut, de a- 
semenea, programul special or
ganizat împreună cu Federația 
Internațională de Marketing, 
privind viitorul consumului și 
rolul marketingului.

Lucrările conferinței continuă.

vreau să repet ideile prezen
tate de mine și de prietenul 
meu, dr. Rozniewski, în ca
drul lucrărilor Conferinței, 
unde am încercat să demon
străm caracterul științific al 
activității noastre. Vreau să 
explic acum doar că nu sînt 
de acord cu crearea unei dis
cipline științifice aparte — 
futurologia — și că susțin 
ideea folosirii rezultatelor a- 
nalizei științifice, a legilor 
științifice existente în elabora
rea prognozelor. Cred că nu
mai ca experți în diverse do
menii de activitate, ca experți 
în rezolvarea unor probleme 
aflate la ordinea zilei, noi pu
tem juca un rol important în 
crearea viitorului comun al 
societăților noastre.

Sînt foarte fericit pentru 
formularea generală a temei 
principale a Conferinței, dar 
în același timp sînt nefericit 
pentru că nu dispunem încă 
de mijloace eficiente pentru a 
spune ceva în plus pe Ungă 
direcțiile generale. Asta în
seamnă că nu jucăm încă ro
lul ce se așteaptă de la noi 
și că in această privință ni se 
cer încă mari eforturi.

compatriotul său Arthur Ashe, 
trebuie să remarcăm, și o facem 
cu o abia reținută bucurie, com
portarea remarcabilă și de aceas
tă dată a lui llie Năstase. Intr-o 
partidă dificilă, cu un adversar 
puternic — cunoscutul tenismăn 
profesionist, australianul FRED 
STOLLE, cel care în acest turneu, 
a învins pe Emerson, Newcombe și 
Drysdale — llie Năstase realizează 
o victorie (în 4 seturi: 8—4, 3—6, 
6—3, 6—2) care-i aduce calificarea 
în semifinalele concursului. O per
formanță de prestigiu, o nouă con
firmare a valorii clasei superioare 
a jocului practicat de român. Cei
lalți trei semiflnaliști sînt ameri
canii Arthur Ashe, Clift Richey și 
Toim Gorman. Deci trei americani 
și un român își vor disputa pre
țiosul trofeu, după următorul pro
gram : llie Năstase—Tom Gorman 
și Arthur Ashe—Cliff Richey. Ad
versarul lui Năstase, Tom Gorman, 
învingător, printre alții, al asului 
profesionist iugoslav Nicola Pilici 
cu 6—4, 6—4, 6—4, candidează la un 
post în echipa Statelor Unite pen
tru Cupa „Davis".

Alături de Manuel Orantes. tenis- 
menul român concurează și în pro
ba de dublu bărbați. în sferturile 
de finală au dispus cu 7—5, 6—7, 
6—3. 7—6 de cuplul american Mc 
Kinley—Stockton.

lin. Participă echipele Dinamo 
Berlin, Gwardia Gdansk, Univer
sitatea București și DifTamo Bra
șov.

NATAȚIE. — Azi vor lua sfîrșit 
la bazinul Dinamo întrecerile din 
cadrul campionatului național de 
înot al seniorilor și senioarelor, 
întrecerile sînt programate dimi
neața de la ora 10. iar după-amia- 
za de la ora 17,30. La ștrandul 
Tineretului, azi și miine, vor con
tinua întrecerile finale în cadrul 
campionatelor republicane la se
niori și senioare, ale săritorilor in 
apă, cu participarea unor sportivi 
fruntași.

TIR. — La Poligonul Tunari se 
desfășoară o importantă întrecere
— la toate probele — în cadrul 
,.Cupei speranțelor" cu participarea 
trăgătorilor juniori și seniori pină 
la virsta de 27 de ani. întrecerile 
încep zilnic la 8.30.

BASCHET. — La sala Dinamo, 
sînt programate azi de la ora 
16,30 și duminică la ora 10, meciuri 
din cadrul turneului internațional, 
la care participă echipele Ruda 
Ilvezda Pardubice, I.C.H.F., Voin
ța București și Dinamo.

CICLISM. — Pe velodromul din 
Parcul sportiv Dinamo continua 
probele din campionatul rezervat 
juniorilor. întrecerile încep aZi la 
ora 16, iar duminică de la ora 9.

CONCURSURILE POMPIERILOR.
— în cinstea „Zilei pompierilor" la 
poligonul de instrucție din srr. 
Coroteni nr. 4 (Lacul Tei) se vor 
desfășura azi și miine de la orele 
8 concursurile urofesionale ale 
pompierilor. In afara probelor 
speciale, concursurile vor cuprinde 
și cîteva demonstrații. La între
cere vor lua parte reprezentative 
ale pompierilor din 16 județe ale 
țării.

★
Pe stadionul i.c.A.B. (oe malu' 

lacului Tei) duminică intre ore’e 
8 și 14 se desfășoară f!nala cam
pionatului național de lansetă pe 
anul 1972.

I
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le face națiunea în vederea 
realizării obiectivelor ei funda
mentale, orice plan trebuie con
fruntat permanent cu realitățile 
— atît în faza de elaborare, cît 
și în cursul executării lui. O 
asemenea confruntare perma
nentă cu realitatea este impusă 
în mod obiectiv de rapiditatea 
mutațiilor care au loc astăzi în 
lume și cer adaptarea operativă 
a sarcinilor prestabilite la^ si
tuații conjuncturale neprevăzu
te, după cum poate fi cerută de 
necesitatea

• făcute în 
planurilor sau de posibilitatea 
mobilizării : ~7 - .
te în cursul executării lor și 
care, ca atare, n-au putut fi 
luate de la început în calcul.

A fundamenta cu spirit de 
răspundere sarcinile, a include 
în plan resursele suplimentare 
apărute în procesul dezvoltării, 
a fi atent la semnalele de pre
venire care pot să apară în 
cursuî executării lor în legătură 
cu unele posibile nerealizări — 
într-un cuvînt a urmări și co
rela toți factorii cu influență 
asupra rezultatelor finale, con
stituie atribute esențiale ale u- 
nei conduceri planificate, mo
derne și eficiente, atît la scara 
unităților, " î_:
naționale.

în acest ______  — ,
trebuie să rezolvăm și proble
mele care decurg din angaja
mentele luate de colectivele de 
muncă privind realizarea inte
grală și depășirea prevederilor 
din actualul cincinal.

Aceste angajamente se bazea
ză în principal pe rezervele 
existente în întreprinderile 
noastre care nu folosesc încă la 
indicatorii de eficiență atinși pe 
plan mondial toate capacitățile 
de producție și utilajele moder
ne puse în funcțiune ca urmare 
a eforturilor de investiții făcute 
de-a lungul anilor.

Fără îndoială, pentru a acce
lera ritmul și a depăși prevede
rile cincinalului nu ajunge să 
constatăm existența unor rezer
ve de capacități, ci trebuie să 
creăm cu spirit de răspundere 
toate premisele necesare pentru 
punerea lor in valoare, în con
diții de eficiență economică și 
de echilibru pe ansamblul eco
nomiei naționale.

în concepția partidului și gu
vernului nostru, realizarea inte- 

Xgrală și depășirea cincinalului 
■'trebuie să se bazeze pe ridi
carea nivelului întregii activi
tăți economice, pe îmbunătă
țirea muncii de planificare și 
într-un sens mai larg — a ges
tiunii economice în vederea uti
lizării cu randamente superioa
re a resurselor naturale și 
umane de care dispunem.

în acest spirit, Conferința Na
țională a stabilit că angaja
mentele asumate trebuie _ să se 
concretizeze în produse fizice 
care să contribuie efectiv -la 
creșterea avuției-naționale și-ă 
venitului național. Totodată, ea 
a trasat Consiliului de Miniștri 
sarcina de a elabora pînă la 
Sfîrșitul acestui an un plan su
plimentar prin care să se co
releze în mod corect pe ansam
blul economiei sarcinile asuma
te de unități și ministere peste 
prevederile cincinalului.

în îndeplinirea sarcinii amin
tite, Comitetul de Stat al Pla
nificării a întocmit — împreună 
cu alte organe centrale — pro
iectul unui plan suplimentar 
care urmărește să asigure cadrul 
echilibrat pentru îndeplinirea 
angajamentelor menționate.

Aeest proiect se află acum la 
Ministere și centrale în vederea 
definitivării. Este un moment 
deosebit de important care tre
buie privit cu întreaga răspun
dere de către conducerile minis
terelor și unităților economice, 
ca și de către comitetele jude
țene de partid, obligate să aibă 
permanent în vedere ceea ce 
ecretarul general al partidului, 

tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 
ublinia la Conferința Naționa-

(Urmare din pag. I)

corectării unor erori 
momentul elaborării

unor rezerve apăru-

context de obligații

lă : „Nu se pune problema de 
a face eforturi fizice sau efor
turi financiare suplimentare... 
Ne propunem să obținem o creș
tere mai puternică a eficienței 
economice, o folosire mai bună 
a mijloacelor de producție de 
care dispunem".

într-o asemenea orientare, 
doresc să insist în mod special 
asupra necesității imperioase ca 
în procesul de transpunere a 
angajamentelor asumate în 
sarcini de plan să se analizeze, 
pe toate treptele organizatorice, 
cu toată atenția și pe bază de 
calcule riguroase, posibilitățile 
reale de care dispun unitățile în 
a-și asigura aprovizionarea ma
terială și forța de muncă ne
cesare producției suplimentare, 
ca și desfacerea ei efectivă pe 
piața ’ " * ----
Doar - ----- --------
putea evita acele situații 
care unele unități își creează 
marje de siguranță exagerate — 
ceea ce frînează valorificarea 
optimă a tuturor resurselor na
ționale — ca și cazurile în care 
s-ar include în plan prevederi 
lipsite' de o fundamentare te
meinică.

Pentru a preîntîmpina și una 
și cealaltă dintre aceste posibile 
erori, definitivarea propunerilor 
suplimentare de plan trebuie să 
se facă cu participarea directă 
și efectivă a tuturor celor che
mați să realizeze sarcinile. Dia
logul cu cadrele de conducere, 
economice și tehnice, cu colec
tivele din fiecare unitate cons
tituie o condiție esențială pen
tru realismul sarcinilor pe care 
le stabilim și a căror înfăptuire 
o luăm în calculul dezvoltării 
economico-sociale din anii ur
mători.

Dezvoltarea economiei națio
nale, funcția crescîndă a pieței 
interne și angrenarea mereu 
mai adîncă în schimburile in
ternațional? sporesc sistematic 
rolul inițiativei și răspunderea 
întreprinderilor, colectivelor lor 
de muncă și în primul rînd a 
cadrelor cu munci de condu
cere, impunînd consecventa tra
ducere în viață a politicii parti
dului și guvernului privind a- 
dîncirea democrației economice 
și lărgirea drepturilor de deci
zie ale unităților.

în acest proces este necesar 
ca factorii de decizie din între
prinderi, centrale și ministere 
să fie puși în situația de a cu
noaște nu numai sarcinile uni
tății pe care o conduc, dar, tot
odată, și obiectivele activității 
unitățile»» cu care intră în re
lații de conlucrare, ca benefi
ciari sau furnizori. Numai ast
fel fiecare unitate va putea ac
ționa în cunoștință de cauză, va 
putea să-și fundamenteze mai 
temeinic inițiativele printr-o 
justă evaluare a interconexiu
nii acestora cu celelalte activi
tăți economice în. .contextul că
rora va trebui să-și îndepli
nească . sarcinile asumate.

Consider că este timpul să ă- 
cordăm întreaga atenție acestei 
probleme, deoarece publicitatea 
mai largă a planului facilitea
ză procesul de diversificare a 
deciziilor și lărgește posibilită
țile diferitelor unități economi
ce de a-și coordona operativ ac
tivitatea întărind funcția pla
nului ca instrument de unifi
care a tuturor voințelor.

internă sau la export, 
în felul acesta vom 

în

petate rînduri, ceea ce r.e inte
resează nu sînt raportările sta
tistice referitoare la producția 
globâlă. ci realizarea integrală 
a sarcinilor asumate privind 
producția fizică.

în egală măsură trebuie să 
ținem seama de faptul că rolul 
pe care elementele de ordin ca
litativ ale producției l-au avut 
întotdeauna în viața economică 
a popoarelor, a devenit primor
dial în economia contemporană. 
Sub influența revoluției știin- 
țifico-tehnice și a mutațiilor pe 
care le determină, în tot mai 
multe state este urmărită crea
rea unor structuri moderne ale 
economiilor naționale, asigura
rea unor producții de mare efi
ciență economică și calitate ire
proșabilă, prin utilizarea tutu
ror pîrghiilor capabile să deter
mine o dezvoltare intensivă, a- 
tingerea unor indici înalți de 
productivitate a muncii indivi
duale și sociale.

Asemenea probleme se pun, 
firește, cu și mai multă acuita
te cînd este vorba de țări anga
jate pe drumul lichidării prin
cipalelor decalaje care le sepa
ră de statele cu economie avan
sată.

în lumina acestor realități și 
necesități, mă voi referi la unii 
factori de natură să ducă la 
realizarea unei eficiente supe
rioare a_ producției materiale, 
problemă asupra căreia este ne
cesar să-și concentreze atenția

vestiției specifice la toate noile 
obiective prevăzute să intre în 
funcțiune, de reducere a cos
tului construcțiilor și scurta
re a duratei de execuție. încă 
din perioada executării noilor 
obiective, beneficiarii de inves
tiții au totodată datoria să 
creeze condițiile — tehnice, or
ganizatorice. de pregătire a for
te: de muncă — în măsură să 
asigure funcționarea viitoarelor 
capacități de producție la para
metrii proiectați.

Aceste sarcini vi s-au mai 
trasat, tovarăși. Totuși, nu pot 
să nu repet într-un momeai 
cînd ne propunem să accele
răm ritmul dezvoltării deoare
ce avem încă unități la care 
indicatorii proiectați nu au 
fost atinși nici la un an după 
expirarea termenelor prevăzu
te. Numai in primul trimestru 
al acestui an, nerealizarea pro
ducției proiectate la peste 50 
de obiective ne-a lipsit de o 
producție scontată de circa 320 
de milioane lei, iar depășirea 
cheltuielilor de producție a 
privat economia națională de 
un volum de acumulări eva
luat la peste un sfert de mili
ard de lei.

De o stringentă actualitate 
pentru folosirea rațională a 
potențialului de producție și 
desfășurarea ritmică a activi
tății în toate sectoarele este, de 
asemenea, îmbunătățirea apro
vizionării tehnico - materiale. 
Este adevărat că s-au introdus

duse noi. modeme. care oot 
asigura o valorificare superioa
ră a materiilor prime, ca și fo
losirea mai 
înlocuitoare

O atenție 
cor dată, de 
productivității muncii. izvor 
important de reducere a costu
rilor și de sporire a rentabili
tății întreprinderilor.

Aceasta implică o preocupare 
permanentă pentru introduce
rea progresului tehnic, ridica
rea calificării personalului și 
promovarea cu curaj a inițiati
velor de perfecționare a pro
ducției, întărirea disciplinei de 
muncă si îmbunătățirea efecti
vă a organizării întregii activi
tăți.

Un rol decisiv are astăzi ca
litatea produselor — criteriu 
esențial de apreciere a rezulta
telor întreprinderii, 
competenței și maturității 
turor celor 
proiectarea 
rilor.

Ridicarea 
ționată de 
desfășoară _
din unitate, din momentul pro
iectării pină in momentul cind 
marfa iese pe poarta 
și impune menținerea 
nentâ a producției in 
progresele științei și 
contemporane.

Firește, toate acestea 
în afara altor măsuri organiza
torice — să se realizeze cu toa-

largă de materiale 
eficiente.
specială trebuie a- 
asemenea. creșterii 

muncii.

test al 
tu- 

care participă la 
și fabricarea mârfu-

calităiii este condi- 
nivelul la care se 

întreaga activitate

fabricii 
perma- 
pas cu 
tehnicii

cer

librării balanței de plăți a țării. 
Sîntem preocupați nu numai de 
mărirea substanțială a volumu
lui de exporturi, dar și de 
modificarea structurii lui. prin 
creșterea ponderii mărfurilor 
industriale cu valori mai ridi
cate pe piețele internaționale — 
în primul rînd, mărfuri ale 
construcției de mașini și chi
miei.

Prima problemă care se pune 
privește calitatea mărfurilor o- 
ferite — condiție primordială 
pentru pătrunderea și dobîndi
rea unor poziții trainice pe pie
țele externe. Concurența inter
națională este fără îndoială as
pră : acest fapt real trebuie să 
stimuleze însă pe producătorii 
noștri în a anticipa cererea de 
pe diferite piețe și a studia spe- 
c ificul lor, în â-și elabora pe a- 
ceastă bază politici proprii de 
export și a oferi apoi cu conti- 
r.uitate produse de înaltă cali
ficare, care să răspundă nevoi
lor cumpărătorilor.

In acest sens trebuie îmbună
tățită în primul rînd prospecta
rea piețelor externe. Scopul u- 
r.ei prospectări moderne nu este 
ramai de a găsi posibilități de 
clasare in trimestrul sau anul 
următor a unor mărfuri aflate 
în fabricație, ci îndeosebi de a 
unoaște în prealabil particu

laritățile fiecărei piețe și ale e- 
oluției cererii ei pe termen 

mai lung, tendințele de a- 
pariție a unor noi produse sau

promovarea mai largă a cuno
ștințelor de marketing, deoare
ce numai în felul' acesta vom a- 
junge ca fiecare unitate să-și 
determine în. mod corespunză
tor strategia exporturilor, po
trivit specificului produselor 
sale și piețelor vizate, să deter
mine ' măsurile concrete prin 
care poate ajunge la sporirea 
exporturilor, în condiții de efi
ciență superioară.

Este necesară, de, asemenea, 
mai multă preocupare concreti
zată în fapte pentru extinderea 
cooperării internaționale. „Pro
gramul complex" adoptat de 
statele membre ale C.A.E.R., 
dezvoltarea colaborării eco
nomice a României cu toate 
statele socialiste, promovarea 
relațiilor cu toate țările lumii, 
independent de orînduirea lor 
socială, ca și legea de comerț 
exterior, — creează, sub aspect 
politic și juridic, un larg cadru 
de acțiune care trebuie folosit 
cu mai mult spirit de inițiativă 
în vederea realizării unor trai
nice cooperări în producție, in
clusiv sub forma societăților 
mixte. Pentru aceasta se cuvine 
să înțelegem cu toții că formele 
moderne de cooperare interna
țională între întreprinderi con
stituie astăzi puncte de sprijin 
indispensabile nu numai pentru 
progresul economic și tehnic al 
unei țări, dar și pentru conso
lidarea pozițiilor ei pe piața 
mondială.

Tovarăși,

Am parcurs o treime din ac
tualul cincinal și constatăm cu 
satisfacție că principalele pre
vederi pentru această perioadă 
au fost îndeplinite, iar unele au 
fost chiar depășite.»

Pentru a continua acest curs 
ascendent și a realiza o dezvol
tare mai rapidă trebuie să eli
minăm însă neajunsurile care 
se manifestă în unele sectoare, 
să punem în valoare toate re
zervele de creștere a producției 
și a eficienței ei, într-un cuvînt 
să ridicăm pe o treaptă superi
oară nivelul activității de ges
tiune a economiei.

Așa cum s-a subliniat în re-

Cuvîntarea tovarășului

ION GHEORGHE MAURER
cadrele de conducere din eco
nomie, ca și organele și organi
zațiile de partid.

Este vorba în primul rînd de 
obligația de a. se asigura folo
sirea cu randamente maxime a 
capacităților de producție pe 
care le construim.

Ca urmare a marilor eforturi 
de investiții făcute volumul 
fondurilor fixe productive din 
economie ajunge ]â sfîrșitul a- 
cestui, cincinal la aproape 900 
miliarde de lei, din care mai 
mult de jumătate puse în func
țiune chiar în actualul cinci
nal. A folosi rațional acest po
tențial modern de producție, a 
transforma investițiile în ter
mene cît mai scurte în produse 
de înaltă calitate de care avem 
nevoie, constituie prima con
diție pentru accelerarea dez
voltării economice.

în acest sens are o importan
ță deosebită acțiunea aflată în 
curs de desfășurare pentru de
terminarea corectă a capacită
ților de producție existente, pe 
întreprinderi și centrale, ca și 
arta conducătorilor din econo
mie în a stabili drumul de par
curs și măsurile ce urmează să 
fie luate în vederea încărcă
rii cît mai raționale a mașinilor, 
utilajelor și agregatelor. Găsi
rea de soluții temeinic fun
damentate, care să permită e- 
fectiv îmbunătățirea sistemati
că a indicilor de folosire a a- 
cestora trebuie privită nu ca o 
sarcină de moment, ci ca un 
proces, ca o obligație perma
nentă a tuturor colectivelor de 
muncă.

De asemenea, subliniez încă 
o dată sarcina fixată ministe
relor, constructorilor și benefi
ciarilor de investiții, de a tra
ta cu toată răspunderea proble
mele legate de micșorarea in-

în ultimul timp o serie de ame
liorări în acest domeniu : au 
mai rămas însă destule neajun
suri cu implicații asupra des
fășurării normale a procese
lor de producție, a calității pro
duselor, utilizării mașinilor și 
forței de muncă.

Pentru evitarea unor aseme
nea situații se impune respec
tarea riguroasă — de către fie- 

r”"'tăre întreprindere și centrală 
?crwx_ a reglementărilor în vigoare, 

■ ea și a obligațiilor asumate 
prin contracte, sub toate aspec
tele : cantitate, sortimente și 
dimensiuni, calitate și termene 
de livrare.

O problemă centrală a ridi
cării eficienței economice con- 

--stă-îmredueerea; conșumulUl de 
muncă pe unitate de produs, 
creșterea productivității mun
cii sociale.

în perioada care a trecut din 
acest cincinal au fost obținute 
economii apreciabile prin dimi
nuarea costurilor de producție 
față de nivelele realizate in 
1970. Cu toate acestea, rezulta
tele din unele sectoare de ac
tivitate sînt nesatisfăcătoare : 
pe primele 7 luni din 1972, 
planul de economii nu a fost 
îndeplinit în industria republi
cană cu circa 700 milioane lei. 
Este o cifră care face necesară 
studierea foarte atentă a aces
tei probleme, determinarea cau
zelor unor asemenea situații și 
stabilirea măsurilor de natură 
să ducă la gospodărirea mai 
judicioasă a resurselor mate
riale. Se’ impune ca toate co
lectivele de muncă să acționeze 
pentru realizarea unor norme 
de consumuri materiale îmbu
nătățite in raport cu progresul 
tehnic al unităților, să se ocu
pe cu spirit de inițiativă de 
reproiectarea produselor și pu
nerea in fabricație a unor pro-

tă seriozitatea o strinsă conlu
crare intre cercetare, proiecta
re și producție ; dezvoltarea 
sectoarelor de concepție din u- 
nități ; folosirea judicioasă a 
întregii capacități de 
tehnică a inginerilor și 
liștilor, problemă care 
pusă cu hotărire in 
preocupărilor noastre.

Tovarăși,

creație 
specia- 
trebuie 
centrul

inter-Dezvoltarea fluxurilor ____
naționale de valori materiale și 
spirituale, multiplicarea și per
fecționarea formelor de colabo
rare dintre popoare jalonează 
întregul mers istoric al societă
ții omenești și capătă o forță 
inexorabilă în epoca noastră, 
deoarece revoluția tehnico-știin- 
țifică adincește firele interde
pendențelor universale.

Comandament pentru orice 
națiune care vrea să păstreze 
cadența cu progresul contempo
ran. participarea la circuitul 
internațional se impune cu atit 
mai mult țărilor mici, cu resur
se și potențial inerent mai re- 
strîns. Politica partidului 
statului nostru, ’ politică 
dezvoltare a relațiilor economi
ce ale României, corespunde 
întrutotul unei asemenea cerin
țe obiective.

în acest context, mă voi 
opri la problema creșterii ex
porturilor și la răspunderile 
care ne revin tuturor, atît cei 
ce au responsabilitatea directă 
a conducerii unităților, cit 
și cei care, fără a avea o res
ponsabilitate directă, au însă a- 
tribuții de îndrumare și de con
trol asupra 
derilor.

Sarcinile 
ușoare, dar 
dăm pornind de la faptul că în
casările din această activitate 
constituie principalul izvor de 
procurare a resurselor valutare 
necesare importurilor și echi-

si 
de

activității întreprin-

de export nu sînt 
trebuie să le abor-

sortimente, astfel îneît produ
cătorul să poată proiecta și 
pregăti din timp mărfurile care 
ar putea fi vîndute în 
uni optime.

A doua problemă 
prețurile obținute la 
Exportul nu este un , 
sine, ci un instrument de valo
rificare optimă a muncii na
ționale — în primul rînd a 
muncii de înaltă calificare — 

“pe piața mondială. El se înfăp
tuiește în concordanță cu legile 
care guvernează tranzacțiile de 
pe piața mondială. Fără să asi
gure producătorului beneficii, 
exportul și-ar pierde sensul. 
Sub acest aspect, ridicarea efi
cienței exporturilor impune — 
concomitent cu ridicarea cali
tății produselor — o cunoaște
re mai temeinică a tendințelor 
conjuncturale și a evoluției 
prețurilor pe fiecare piață și 
la fiecare produs în parte, îm
bunătățirea rețelelor și prac
ticilor comerciale potrivit exi
gențelor actuale, promova
rea unor forme moderne de 
lansare și de comercializare a 
produselor, inclusiv practicarea 
mai largă a serviciilor post-vîn- 
zare.

Reorganizarea sistemului de 
comerț exterior, punînd pe 
producătorul român în contact 
direct cu piețele externe, a creat 
premise indispensabile rezol
vării în mai bune condițiuni 
a problemelor menționate. Ex
periența arată însă că nu toate 
ministerele și centralele au a- 
juns să folosească din plin po
sibilitățile pe care le au acum.

Trebuie să se înțeleagă că a- 
tribuțiile conferite 
producătoare implică 
rapidă a gradului de 
a numeroaselor cadre 
în ultimii ani în acest domeniu 
de activitate, ca efect al descen
tralizării comerțului exterior și 
creșterii volumului său. Se im
pune totodată întărirea com
partimentelor de conjunctură și

condiți-

privește 
export, 

scop în

unităților 
ridicarea 
calificare 
angrenate

Tovarăși,
îndeplinirea integrală a indi

catorilor cantitativi și mai ales 
calitativi ai actualului cincinal, 
construirea unei economii so
cialiste de înaltă eficiență și 
întreaga dezvoltare a societății 
noastre sînt condiționate de 
modul în care rezolvăm proble
ma pregătirii cadrelor.

Un aspect al acestei probleme 
privește formarea noilor contin- 
gențe de muncitori pentru ca
pacitățile de producție ce ur
mează să intre în funcțiune și 
în general a tuturor categoriilor 
de cadre pentru diferite activi
tăți sociale ce urmează a fi 
dezvoltate.

Fără îndoială, pregătirea vi
itoarelor cadre se face în primul 
rind în școală ; în acest sens au 
fost adoptate măsuri pentru ori
entarea invățămintului nostru 
spre îndeplinirea in mai bune 
condițiuni a funcției sociale ce-i 
revine. Ministerele și centralele 
— primele interesate în nivelul 
profesional al viitoarelor lor ca
dre — nu sint scutite de obli
gații în legătură cu modul în 
care acestea sînt formate și tre
buie să și le îndeplinească în 
strinsă conlucrare cu învățămin- 
tul. potrivit reglementărilor a- 
doptate în ultimii ani.

Responsabilitățile care revin 
unităților socialiste sint cu atit 
mai serioase cu cit problemele 
care se pun în acest domeniu 
nu mai pot fi reduse la simpla 
formare a noilor cadre.

Ritmurile înalte în care ne 
dezvoltăm, amploarea si pro
funzimea mutațiilor structurale 
din economie, exigențele pro
ducției moderne, ne obligă 
să privim problema formării 
și utilizării cadrelor calificate, 
cu un larg orizont cultural și de 
specialitate, în întreaga ei com
plexitate.

Este un faot larg demonstrat 
că în procesul creșterii economi
ce contemporane a căpătat un 
rol decisiv capacitatea fiecărei 
națiuni de a descoperi, de a ino
va și de a aplica în practică noi
le cunoștințe dobindite.

Or, progresul științifico-teh- 
nic fără precedent erodează ra
pid cunoștințele acumulate an
terior și determină tot mai frec
vent reprofilări profesionale — 
impunind, cu deosebită stringen
ță, o mare mobilitate profesio
nală, eforturi permanente pentru 
asimilarea de către fiecare a tot 
ceea ce este nou în domeniul 
său de activitate.

Problema privește pe toți cei 
ce lucrează, absolut pe toată lu
mea : de la muncitorii chemați 
să folosească cu maximum de 
randament noile utilaje care in
tră în dotarea unităților pină la 
inginerii și cercetătorii din la
boratoare chemați să pregătească 
produse cu valori de întrebuin
țare superioare și tehnologii mo-

dernc, de. Ia cei ‘.ce 'tuni oază să 
producă mărfuri de înaltă cali
tate pînă la cei care au obligația 

. să ld. valorifice, p.e.xp^țclfe exter
ne, de la' cer ce -îndeplinesc 
funcții de execuție pină la cei 
învestiți cu funcții de condu
cere.

Trebuie să fie limpede pentru 
fiecare — in primul rind pentru 
cadrele'de conducere — că nu
mai învățind continuu, ' practic 
de la începutul și pînă la- sfir- 
șitul vieții, se mai poate face 
față astăzi exigențelor continuu 
reînnoite ale practicei sociale.

Pentru a răspunde acestei ce
rințe au fost adoptate anul tre
cut reglementările-cu privire la 
pregătirea profesională .a tuturor 
celor ce lucrează în unitățile so
cialiste de stat. O lege nu poate 
determina însă in întregime con
ținutul pe care-1 capătă în fapt 
activitatea pe care o reglemen
tează.

Spre a nu se transforma în- 
tr-o formalitate care să irosească 
timpul oamenilor, ' pregătirea 
permanentă trebuie să răspundă 
nevoilor reale ale fiecărui parti
cipant și să-i imbogățească e- 
fectiv orizontul de cunoștințe, 
deoarece numai în- felul • acesta 
oamenii vor fi interesați să în
vețe. Un rol important. în sti
mularea acestui interes are, de 
asemenea, înfăptuirea unei juste 
politici de selecționare și promo
vare a personalului in raport cu 
competența efectivă a fiecăruia.

în această perspectivă, este de 
neadmis ca problema pregătirii 
permanente a cadrelor să fie lă
sată — așa cum se întimplă une
ori — pe seama unor comparti
mente lipsite de competența și 
autoritatea necesară organizării 
unei activități de asemenea răs
pundere.

Atribut al oricărei întreprin
deri moderne, formarea perma
nentă a oamenilor în unitățile 
socialiste trebuie privită prin 
prisma implicațiilor ei asupra 
întregii dezvoltări a societății 
noastre.

Dobîndirea și păstrarea unui 
înalt nivel de pregătire a tutu
ror cadrelor este astfel intim 
logată de procesul dezvoltării 
democrației economice, a demo
crației socialiste în general, 
deoarece extinderea sferelor de 
decizie trebuie să se întemeie
ze pe capacitatea colectivelor 
de muncă investite cu aseme
nea atribute de a rezolva com
petent problemele complexe 
puse de producția modernă.

Unitatea socialistă are meni
rea de a face — în procesul 
muncii dublat de procesul for
mării permanente — din • fieca
re membru al colectivului un 
beneficiar al noilor cuceriri din 
știința, tehnica și cultura con
temporană. condiție esențială 
pentru afirmarea impetuoasă a 
inițiativei personale și promo
varea spiritului de responsabi
litate, pentru realizarea în 
masă a unui superior nivel de 
cunoaștere și transformarea în 
masă a conștiinței oamenilor — 
pîrghii fundamentale de acce
lerare a progresului multilate
ral al României socialiste.

Iată citeva din motivele care 
mă determină să subliniez răs
punderea ce revine organelor 
și organizațiilor de partid, con
ducătorilor de ministere și uni
tăți ca și organizațiilor sindica
le și de tineret pentru trans
formarea procesului de formare 
permanentă a cadrelor într-un 
instrument efectiv de dezvolta
re a capacității creatoare a na
țiunii socialiste.

Stimați tovarăși,

Direcțiile în care urmează să 
ne îndreptăm atenția în scopul 
de a ridica la un nivel supe
rior organizarea gestiunii eco
nomice sint. fără îndoială, nu
meroase. Rezoluțiile Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român din iulie 1972 
clud un 
tivitate 
oprit la 
stabilite,
trebuie să le acordăm o aten
ție specială în cadrul preocupă
rii noastre de. a asigura condi- 
țiuni optime. pentru înfăptuirea

in- 
intreg program de ac- 
în acest sens. M-am 
citeva dintre sarcinile 
deoarece consider că

— Angajîndu - ne, într - o 
ptă permanentă pentru auto- 
pășire atît la capitolul cân

te, cît și la cel al calității, 
felul acesta, cele 1319 tone 
miniu si aliaj peste plan 

nstituie pentru noi un fapt 
se poate de normal. De 

fel, ne vom menține în a- 
astă întrecere cu noi înșine 
în continuare astfel că la 

rșitul anului vom fi în mă- 
ră să realizăm peste plan o 
oducție globală în valoare 

peste 30 milioane lei, cu 
milioane peste angajamen- 

1 pe care ni l-am luat în 
stea Conferinței Naționale 
partidului și a aniversării 
publicii. Precizez că depă- 
ile se fac, în primul rînd, 
seama creșterii productivi- 

ii muncii care la noi este 
rte mare.

în ce anume constă a- 
tă întrecere ? întrebarea 
stră a fost adresată tova- 
ului ing. Virgil Sălceanu, 
retarul comitetului U.T.C. 
uzină, dintr-o rațiune les- 
de înțeles : peste 80 la sută 

î muncitorii, tehnicienii și 
inerii întreprinderii sînt ti- 
i.

în primul rînd pe con- 
inciozitatea întregului co- 
tiv — ne spune interlocuto- 

1 nostru — în felul acesta 
șind să asigurăm o canti- 
e sporită de aluminiu, de o 
litate capabilă să facă față 
icînd exigențelor reclamate

de piața mondială ceea ce și 
explică cerințele crescînde la 
export. Metoda noastră a fost 
munca de la om la om acolo 
unde era cazul, o muncă per
severentă, fără prea multe po
ticneli. Se înțelege, în funcție 
de specificul fiecărui compar
timent de lucru și, desigur. în 
funcție de felul de a fi al oa
menilor.

care răspund cu promptitu
dine.

— Ne este clar fiecăruia că 
un minut de intirziere în în
lăturarea unei defecțiuni poa
te duce foarte ușor la pagu
be greu de imaginat. Dacă ar 
îngheța, de pildă, cuvele de 
electroliză, în 10 minute s-ar 
pierde mai multe sute de mi
lioane de lei — ne spune

Sporuri de producție prin
creșterea
Ne aflăm la atelierul elec

tric, locul unde lucrează cei 
care ori de cîte ori se întîm- 
plă o defecțiune pe linia teh
nologică au misiunea să o re
medieze în cel mai scurt timp. 
Bineînțeles, și aici majorita
tea sînt tineri. Electricianul 
Gheorghe Cocoș ne spune că 
sînt destule cazurile cînd bă
ieții de aici sînt chemați la 
uzină și noaptea, chemare la

Gheorghe Cocoș. Datoria noa
stră este să veghem să nu se 
întîmple așa ceva și după cum 
se vede veghem. Principalul e 
să fii cu trup și suflet pentru 
uzină și desigur să-ți cunoști 
foarte bine meseria. Acestea 
sînt condițiile esențiale ale 
reușitei în întrecerea cu noi 
înșine, care a cuprins între
gul nostru colectiv. Tot astfel 
se nasc și fruntașii.

Intr-adevăr, preocupările 
pentru continua ridicare a ca
lificării, în primă și în ulti
mă instanță pentru autodepă- 
șire» se repercutează în crește
rea numărului de fruntași în 
producție. De pildă, la Fabrica 
de anozi peste 50 la sută dinr 
tre uteciști sînt deținători ai 
titlului de fruntași în produc
ție. La instalațiile de electro
liză situația se prezintă ase
mănător.

— Nu poți fi fruntaș dacă 
nu-ți cunoști perfect meseria, 
este convins tînărul muncitor 
Dumitru Măgureanu de la una 

' din instalațiile de electroliză. 
Eu cred că a-ți cunoaște me
seria este o chestiune de eti
că, de demnitate personală și, 
în același timp, de patriotism. 
Firește, mai avem printre noi 
și unii tineri care privesc cu 
ușurință și lipsă de răspunde
re problemele de producție, 
de viață, rolul lor în societate, 
cu alte cuvinte, dar aceștia 
sînt din ce în ce mai puțini. 
Cu atenție, răbdare, tact pro
fesional colectivul îi asimilea
ză căci dacă în cele din urmă 
stăm să ne gîndim din unita
tea și tăria colectivului 
nasc toate succesele.

Gînduri clare, țeluri preci
se, acțiuni de o fermitate ca
racteristică oamenilor care 
știu ce vor, acestea sînt atri
butele prin care te impresio
nează tinerii de la Uzina de 
aluminiu din Slatina.

r
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CUVÎNTUL PARTiCiPANȚILOR LA CONSFĂTUIRE
Referindu-se la angajamentul 

organizației de partid a Capita
lei privind realizarea cincina
lului în patru ani și jumătate, 
la obținerea unei producții su
plimentare de 52 miliarde lei, 
tovarășul GHEORGHE CIOA
RA, prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., s-a oprit mai întîi la 
asigurarea condițiilor necesare 
îndeplinirii acestor angajamen
te, la ceea ce s-a întreprins pînă 
acum, la succesele deja obți
nute. El a înfățișat măsurii? 
luate, a prezentat cifre și date 
concrete care demonstrează 
realismul angajamentului asu
mat, existența unor condiții și 
posibilități reale ca sarcinile ce 
revin Capitalei din prevederile 
cincinalului să fie îndeplinite 
în patru ani și jumătate. Este 
edificator in acest sens faptul 
că, în preajma Conferinței Na
ționale, organizația de partid a 
Capitalei s-a angajat să produ- 
că peste plan producție-marfă 
în valoare de 1 miliard 800 mi
lioane lei — ca o primă condiție 
pentru realizarea cincinalului 
in patru ani și jumătate -- iar 
pînă la 31 august s-a realizat 
o depășire a planului la pro- 
ducția-marfă cu 1 miliard 335 
milioane lei. Aceasta dovedește 
că există rezerve în organiza
țiile economice din Capitală, că 
organizațiile de partid au o pu
ternică capacitate de mobiliza
re. Realizarea unei producții 
suplimentare pe salariat, în 
primele 8 luni ale anului, 
de peste 1 100 lei, a pro
ductivității muncii în propor
ție de 101 la sută este, de ase
menea, un argument care pledea
ză pentru realismul angajamen
tului asumat. Relevînd aceste 
succese, vorbitorul a înfățișat 
în continuare unele probleme 
încă nesoluționate, cu care in
dustria Capitalei se confruntă 
în înfăptuirea sarcinilor econo
mice, direcțiile în care se va 
acționa în viitor. El a arătat că 
se va pune un accent mai mare • 
pe valorificarea deplină a rezer
velor existente în unitățile eco
nomice bucureștene, domeniu 
în care — în 8 luni din acest 
an — s-au înregistrat bune re
zultate. în continuare, vorbito
rul a făcut o amplă analiză a 
problemelor care se cer rezol
vate în acest an, precum și în 
anii următori ai cincinalului, 
între care reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor materiâle 
de producție, respectarea con
tractelor economice ș.a. „Noi 
dorim — a spus . vorbitorul — 
să devansăm unele investiții 
din 1973 In 1972 și altele din 
1974 în 1973, fhtrucit problema 
realizării acestora și respectă
rii termenelor de punere în 
funcțiune are o mare însemnă
tate pentru îndeplinirea cinci
nalului în patru ani și jumă
tate". Pe baza rezervelor exis
tente. intervenției energice a 
organelor și organizațiilor de 
partid, cuprinzătoarelor măsuri 
luate de comitetul municioal, 
atît în domeniul investițiilor, 
cît și al realizării utilajelor teh
nologice pentru șantiere, se 
vor obține succese deosebite 
pînă la sfîrșitul acestui an.

Vorbitorul a insistat și asu
pra pregătirii producției pentru 
anul viitor, arătî-nd că in pro
iectele propunerilor de plan, 
încă de la 15 august a.c., au fost 
cuprinse și cele 8 miliarde lei 
cît valorează producția supli
mentară care trebuie realizată 
în 1973. Aceste propuneri, pre
cum și măsurile necesare în
deplinirii angajamentelor pen
tru anul viitor, au fost amplu 
dezbătute și însușite de adu
nările generale ale oamenilor 
muncii, ceea ce reprezintă o ga
ranție a înfăptuirii lor. Pentru 
anul 1973, investițiile sînt mai 
mici, cererile de import mai re
duse cu 250 milioane lei valută, 
ofertele la export mai mari cu 
150 milioane lei valută, produc
tivitatea muncii este superioară 
față de actualele angajamente.

S-a întocmit nomenclatorul 
produselor ce urmează a fi fa
bricate și care sînt necesare 
economiei naționale peste plan 
în întregul cincinal. Nomencla
torul cuprinde 90 la sută din 
produsele a căror valoare însu
mează 52 miliarde lei.

Pe larg au fost analizate și 
alte probleme de mare însem
nătate, cum ar fi : formarea și 
asigurarea forței de muncă ne
cesară generalizării schimburi
lor II și III, îmbunătățirea pre
gătirii muncitorilor în școlile 
profesionale, a activității ate- 
lierelor-școală, creării unor noi 
condiții bune de muncă și viață 
pentru tinerii muncitori.

întreaga muncă de asigurare 
a condițiilor pentru îndeplini
rea cincinalului -în patru ani 
și jumătate’ s-a desfășurat și se 
desfășoară sub conducerea di
rectă a birourilor și comitete
lor de partid din întreprinderi, 
acestea primind un puternic 
sprijin din partea comitetelor 
de partid pe sectoare și a co
mitetului municipal.

în acest sens, a înfățișat ex
periența acumulată în sprijini
rea concretă a activității eco
nomice din întreprinderi, preo
cuparea, cu consecințe pozitive, 
de a explica larg căile de mo
bilizare a rezervelor, de a apela 
la modalități diverse în acest 
scop, de a folosi — alături de 
o vastă muncă organizatorică, 
economică — activitatea poli
tică menită să dezvolte conști
ința maselor, hotărîrea lor de 
a milita neabătut, eficient pen
tru înfăptuirea obiectivelor e- 
conomice.

Oprindu-se asupra acestei am
ple și complexe activități, vor
bitorul a relevat, în continuare, 
modalitățile de îmbunătățire a 
activității comisiei economice a 
municipiului, a muncii politico- 
ideologice, a cunoștințelor ca
drelor în legătură cu creșterea 
eficienței economice — toate 
de natură să mobilizeze și mai 
mult pe oamenii muncii din Ca
pitală în vasta întrecere socia
listă pentru îndeplinirea cinci
nalului în patru ani și jumă
tate.

După ce a arătat că și în ju
dețul Prahova există o fruc
tuoasă atmosferă de lucru, că 
documentele Conferinței Națio
nale a partidului au fost primite 
cu multă însuflețire, tovarășul 
ILIE CÎȘU, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, a 
precizat că în prezent toate or
ganizațiile de partid se strădu
iesc să găsească cele mai efi
ciente căi și mijloace pentru a 
înfăptui sarcinile trasate de 
partid pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării. Cum este 
și firesc, în centrul atenției se 
situează preocupările pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen, în județul Prahova, 
atingerea acestui obiectiv pre
supunând o producție suplimen
tară de 12 miliarde lei. Prin 
măsurile care se iau, a arătat 
vorbitorul, se urmărește crearea 
unui climat de responsabilitate, 
astfel ca studiile elaborate pen
tru suplimentarea producției să 
fie cît mai realiste, cît mai a- 
proape de posibilitățile exis
tente în județ.

Au fost prezentate, în conti
nuare. cîteva din principalele 
direcții de acțiune. Astfel, s-a 
arătat că vor fi mai bine folo
site capacitățile de producție e- 
xistente. prin generalizarea 
schimbului II și extinderea 
schimbului III. în acest scop a- 
vlndu-se In vedere măsuri ce se 
aplică, printre altele, la Uzina 
de utilaj chimic din Ploiești — 
furnizoare de utilaje centru noile 
șantiere de investiții, care are 
în prezent unele restanțe Ia li
vrări. Pe același plan se situ
ează și preocupările pentru a- 
sigurarea cadrelor calificate ne
cesare noilor unități și locuri 
de muncă, precum și crearea 
condițiilor pentru realizarea in
tegrală a planului de investiții, 
în legătură cu acest ultim as
pect, vorbitorul a subliniat că 
în anul în curs vor fi puse în 
funcțiune toate cele 21 de obi
ective de investiții din industrie 
și agricultură cuprinse în planul 
de stat pentru județul Prahova.

Referindu-se la rezultatele ob
ținute în agricultură, tovară
șul prim-secretar a arătat că 
preocupările în acest domeniu 
sînt concentrate spre asigurarea 
In continuare a unor producții 
bune, realizarea și depășirea 
planului din zootehnie.

Vorbitorul a arătat, în înche
iere, că au fost luate o serie de 
măsuri menite să întărească 
munca politico-ideologică, în a- 
cest sens căutîndu-se, printre 
altele, ca fiecare membru al 
partidului să aibă o sarcină 
concretă de partid.

După ce a relevat direcțiile 
principale spre care este con
centrată activitatea organizației 
județene de partid, faptul că pe 
ansamblul economiei județului 
sint create premise certe pen
tru îndeplinirea actualului plan 
cincinal in patru ani și jumă
tate. tovarășul VASII.E MARIN, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R.. a 
insistat asupra unor probleme 
care își cer o temeinică soluțio
nare. între acestea a amintit 
necesitatea asigurării unei a- 
provizionări ritmice a unităților 
industriale, impulsionării rit
mului de execuție a investiții
lor. In acest sens, in ceea ce 
privește lucrările pe șantierele 
Combinatului de îngrășăminte 
azotoase de la Slobozia și al Fa
bricii de betoane celulare au- 
toclavizate de la Călărași, vor
bitorul a cerut mai multă fer
mitate și răspundere din partea 
furnizorilor de utilaje pentru 
respectarea graficelor de livrări 
stabilite.

O importantă parte a cuvin- 
tului tovarășului Vasile Marin 
a fost consacrată problemelor 
legate de sporirea producției 
vegetale și animale. Subliniind 
faptul că în privința producției 
vegetale întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agri
cole de producție din județ se 
află pe un drum bun, urmă
rind îndeaproape realizarea cit 
mai devreme a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitelor de lucru, 
vorbitorul a supus atenției mai 
multe probleme pentru soluțio
narea cărora, pe lingă efortu
rile proprii ale lucrătorilor din 
agricultura județului, a solici
tat concursul forurilor centrale 
de resort. In această ordine de 
idei el s-a referit la necesita
tea asigurării seminței de cali
tate, dotății cu nivelatoare in 
vederea extinderii suprafețelor 
irigate prin brazde, astfel ca, in 
balta Ialomiței. în afara supra
fețelor irigate pînă in prezent, 
alte cel puțin 30 000 de hectare 
să fie irigate pînă în 1975 ; 
pentru reducerea cheltuielilor 
de transport al cerealelor a fost 
formulată propunerea de a se 
construi o bază de preluare în 
baltă. într-o zonă adecvată. Re
ferindu-se pe larg la măsurile 
întreprinse in domeniul zooteh
niei pentru sporirea producției 
de carne și lapte, vorbitorul a 
relevat atit măsurile ce s-au 
luat pentru crearea condițiilor 
materiale necesare unui spor 
substanțial de producție, cit și 
necesitatea de a fi sprijiniți de 
către organele de specialitate 
pentru ameliorarea raselor de 
animale și prevenirea îmbolnă
virilor.

Apreciind rezultatele bune 
obținute in urma aplicării acor
dului global, vorbitorul a subli
niat hotărirea țărănimii ialomi- 
țene de a nu pregeta nici un 
efort pentru sporirea continuă 
a producției vegetale și ani
male.

După ce s-a ocupat de pers
pectivele existente in județ 
pentru îndeplinirea cincinalului 
în patru ani și jumătate, tova

rășul GHEORGHE NASTASE, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., a ri
dicat unele probleme organiza
torice a căror rezolvare ar a- 
juta la legarea mai strinsă a 
organelor de partid, de stat, e- 
conomice de problemele concre
te ale producției industriale și 
agricole, ar contribui la pre
zența lor mai activă in mijlo
cul maselor de oameni ai mun
cii. In această privință, vorbi
torul a făcut anumite propu
neri menite să ducă la înlătu
rarea unor verigi intermediare, 
unor paralelisme ce îngreunea
ză in mufte locuri activitatea de 
conducere. Conducerile de în
treprinderi să devină mai suple, 
mai operative, să se situeze mai 
aproape de realitățile produc
ției fi. in felul acesta, să do
bândească mai multă eficiență
— a subliniat vorbitorul : el a 
relevat. totodată. importanta 
măsurilor înfăptuite in între
prinderile județului, cu spriji
nul unor comisii muncitorești 
special alcătuite, pentru exa- 
m: narea structuri: si rentabili
tății aparatului tehnico-adm:- 
nistrativ. in vederea continuei 
lui perfecționări, a simplificării 
și adaptării la necesitățile prac
tice ale muncit

O atenție specială a acordat 
vorbitorul rezultatelor obținute 
în cuprinsul județului pe 
linia realizării in fapt a iniția
tivei lansate acum un an sub 
lozinca „Hărnicie, cinste, o- 
noare. demnitate socialistă". 
Infățișind felurite aspecte ale 
activității politico-educative des
fășurate pentru transpunerea 
in viață a Programului de edu
cație socialistă elaborat din 
inițiativa și sub îndrumarea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. vorbitorul a relatat 
un șir de măsuri și acțiuni 
concrete care au influențat în 
mod pozitiv întărirea simțului 
de răspundere in muncă, in 
păstrarea și sporirea avutului 
obștesc, dezvoltarea spiritului 
de inițiativă, al combativității 
militante, al intransigenței față 
de abaterile de la principiile și 
normele etice ale societății 
noastre : efectele acestor ac
țiuni convergente, la care au 
fost mobilizate toate forțele e- 
ducative ale județului, sint de 
acum vizibile. S-a evidențiat, 
de asemenea. însemnătatea e- 
fectuării unor schimburi de ex
periență interjudețene pe tări- 
mul propagandei — ca. de alt
minteri. și pe alte tărimuri — 
în vederea extinderii metodelor 
care au dat bune rezultate.

Tovarășul AUREL DUCA, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Cluj, a sub
liniat că — drept urmare a 
muncii politice și organizato
rice desfășurate de organizațiile 
de partid — planul pe 8 luni 
a fost depășit cu 230 milioane 
lei. Au fost identificate noi re
surse. care vor permite ca. pini 
la sfirșitul anului, angajamen
tul luat de organizația jude
țeană de partid, de a da o pro
ducție suplimentară de 300 mi
lioane lei. să fie depășit cu a- 
proximativ încă 100 milioane 
lei. Vorbitorul a insistat apoi 
asupra măsurilor luate in vede
rea îndeplinirii înainte de ter
men a sarcinilor actualului cin
cinal. numai prin creșterea in
dicelui de utilizare a fondului 
de timp putindu-se obține, de 
pildă, pină la sfirșitul cincina
lului. o producție de peste 3 
miliarde lei. Surse importante 
sînt îmbunătățirea — cu spriji
nul ministerelor și al forurilor 
locale — a aprovizionării teh
nico-materiale. perfecționarea 
relațiilor de cooperare intre în
treprinderi. Membrii biroului 
comitetului județean și ai celor 
municipale, orășenești au fost 
repartizați pe unități, pentru a 
sprijini organizațiile de partid 
și comitetele oamenilor muncii 
in finalizarea măsurilor, in a- 
ceastă acțiune fiind antrenate
— in vederea stringerii legătu
rii dintre cercetare fi producție
— și cadre didactice de la In
stitutul politehnic, din institu
tele de cercetări.

în continuare, vorbitorul a 
formulat propuneri privitoare 
la compartimentele de proiecta
re ale întreprinderilor de con
strucții, institutele de proiec
tări. unitățile existente pe 
plan local, relevînd experiența 
dobindită prin constituirea, la 
nivelul județului, a unui colec
tiv format din activiști de 
partid, de stat, cadre de spe
cialitate. care verifică fiecare 
obiectiv, in toate etapele reali
zării sale.

Insistind apoi asupra posibi
lităților de ridicare a nivelului 
producției agrozootehnice, asu
pra necesității îmbunătățirii, in 
acest scop, a aprovizionării cu 
îngrășăminte chimice și a asi
gurării condițiilor optime pen
tru creșterea efectivelor de ani
male. tovarășul Aurel Duca a 
propus experimentarea unui 
sistem de cointeresare a țărani
lor cooperatori in creșterea — 
în cadrul gospodăriilor perso
nale _ a unor animale proprie
tate a cooperativelor agricole 
respective : de asemenea, lua
rea unor măsuri pentru mai 
buna îngrijire a animalelor in 
îngrășătorii. ca și pentru redu
cerea cheltuielilor de transport 
al furajelor.

După ce a prezentat și unele 
propuneri cu caracter organiza
toric. vorbitorul a asigurat, în 
încheiere, că vor fi luate toate 
măsurile pentru ca județul 
Cluj să-și depășească planul și 
angajamentele pe care și le-a 
asumat, să contribuie tot mai 
mult la înflorirea economiei 
naționale.

Relevînd însemnatele suc
cese obținute în acest an in 
munca pentru realizarea pla
nului și a angajamentelor de 
către oamenii muncii români, 
germani și de alțe naționalități 
din județul Sibiu, tovarășul 
RICHARD WINTER. prim-se
cretar al comitetului județean 
de partid, a subliniat că pre
țioasele indicații date de secre
tarul general al partidului cu 
prilejul vizitelor făcute pe ace
ste meleaguri sînt transpuse în 
practică. Bunăoară, programul 

care s-a stabilit pentru dezvol
tarea industriei constructoare 
de mașini sibiene se materia
lizează chiar cu unele devan
sări. S-a amintit, in acest sens, 
că a început să producă secția 
pe ciocane pneumatice de la 
uzinele ..Independența* 4.

Vorbitorul s-a oprit apoi pe 
larg asupra unor probleme le
gate de realizarea in bune con
diții a planului de export, care 
a crescut in acest an. față de 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, cu peste 40 la 
sută. Subliniindu-se că in foar
te multe unități sint incă în
semnate posibilități de crește
re a producției pentru export, 
s-a arătat că trebuie intensifi
cate preocupările tuturor fac
torilor de răspundere din în
treprinderi. centrale și minis
tere pentru lichidarea grabni
că a unor neajunsuri semna
late. pentru creșterea eficienței 
schimburilor comerciale ex
terne.

In legătură cu activitatea din 
a gr. cultură, au fost relevate, 
pr*.  ntre altele, cîteva din acțiu
nile mai importante pe care le 
are ir vedere comitetul jude
țean de partid pentru a asi
gura. din timp, toate condițiile 
in vederea stringeni întregii 
recolte din această toamnă.

In încheiere, vorbitorul a 
subliniat că in județul Sibiu, 
oamenii muncii, strins uniți in 
muncă, sint botăriți să nu-și 
precupețească eforturile pen
tru a înfăptui cincinalul îna
inte de termen, că producția 
de U miliarde lei ce urmează 
să se realizeze peste prevederi 
in acest cincinal se va concre
tiza in produse fizice utile e- 
conomiei naționale.

In cuvintul său. tovarăș'-1 
VASILE POTOP. prim-seere- 
tar. al Comitetului județean de 
partid Iași, a subliniat că din 
dezbaterile și analizele care au 
avut ’.oc după Conferința Na
țională in organizațiile de par
tid, in toate unitățile economi
ce și instituțiile din județ a re
zultat că sint posibilități certe 
de depășire a plar.uîui pe acest 
an peste nivelul angajamentu
lui luat in cinstea Conferinței 
Naționale, de îndeplinire înain
te de termen a planului cinci
nal. Vorbitorul s-a referit, in 
continuare, la măsurile ce s-au 
luat și la ceea ce trebuie făcut 
in continuare pentru îndepli
nirea in condiții mai bune a 
sarcinilor de export, a planului 
de investiții — care sint ră
mase in urmă. Pornind de la 
această situație de fapt, vorbi
torul a spus că este necesar 
ca investițiile anului v.itor să 
fie pregătite mar bine, mai ales 
din punct de vedere al docu
mentațiilor și al contactării 
utilajelor, și că pentru aceasta 
este nevoie de mai muit spri
jin din partea unor departa
mente centrale.

Luind in discuție unele pro
bleme actuale ale realizării pro
ducției agricole, tovarășul Va
sile Potop a evidenția: expe
riența pozitivă dobindită in 
județul Iași in direcția profi
lării acestei producții și con
centrării fondurilor de stat in 
unitățile care dispun de condi
țiile cele mai favorabile, ca și 
a reașezării efectivelor de ani
male. făcir.d totodată propu
neri cu privire Ia asigurarea 
materialului biologic de cali
tate superioară in cooperati
vele agricole. indeoseb; cu 
sprijinul I-A.S. -urilor. Vorbi
torul a formulat propuneri și 
in legâ’ură cu ma: buna orga
nizare a sectoarelor de îmbu
nătățiri funciare și gospodărire 
a apelor, de proiectări și con
strucții agricole, cu privire la 
o mai judicioasă folosire a 
aparatului de control — atit pe 
linie de stat, cit și pe linie 
de partid — in problemele a- 
gri culturii.

In continuare, vorbitorul a 
relevat sarcinile ce revin or
ganelor locale in domenii atit 
de importante cum sint desfă
șurarea practicii in producție a 
studenților și predarea științe
lor sociale in instituțiile de 
invățămint. Un instrument de 
o deosebită valoare in îndepli
nirea tuturor sarcinilor — a 
spus, in incheiere, tovarășul 
Vasile Potop — il constituie, 
pentru comitetul județean de 
partid, comisiile pe probleme, 
ai căror membri sint tot mai 
mult antrenați la controale, 
analize, dezbateri, aducind ast
fel o prețioasă contribuție de 
idei și experiență.

In cuvintul său. tovarășul IO
SIF VGLAR, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Satu-Mare, a arătat că oame
nii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți. însuflețiți de hotărîrile 
Conferinței Naționale, obțin 
succese de seamă in îndepli
nirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate. Aceste 
eforturi creatoare s-au mate
rializat in sporirea pe primele 
opt luni .ale anului a produc
ției industriale cu 2.4 la sută 
peste prevederile planului, a 
producției-marfă cu 4.2 la sută 
și a productivității muncii cu 
0.4 la sută. Beneficiile peste 
plan au depășit 25 milioane lei.

In ce privește investițiile, s-a 
asigurat intrarea în funcțiu
ne înainte de termen a unor 
obiective de importanță deose
bită pentru județ : Filatura de 
bumbac din Cărei, dezvoltarea 
și modernizarea Fabricii de 
sticlă Poiana Codrului, Fabri
ca de biscuiți din Cărei.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la acțiunile întreprinse 
de organele și organizațiile de 
partid pentru ridicarea eficien
ței activității economice, gene
ralizarea schimbului doi și ex
tinderea schimbului trei, a- 
provizionarea ritmică a între
prinderilor.

Pentru realizarea exemplară 
a planului de investiții, biroul 
comitetului județean de partid 
a repartizat cadrele de bază la 
obiectivele aflate în construcție 
pentru a da un sprijin concret 
și operativ la fața locului.

Abordind apoi unele proble
me al'e agriculturii, vorbitorul 
a subliniat necesitatea asigură

rii necesarului de îngrășămin
te. El s-a referit apoi la o se
rie de aspecte legate de îmbu
nătățirea serviciilor pentru 
populație, a extinderii electrifi
cării rurale și a altor lucrări 
de folos obștesc, arătînd că 
este necesar ca ministerele de 
specialitate să acorde un spri
jin mai susținut județului.

In incheiere. vorbitorul a a- 
sigurat conducerea partidului 
că oamenii muncii de pe me
leagurile Sătmarului, sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, iși vor inde- 
plini cu cinste sarcinile ce le 
revin in lumina istoricelor 
hotăriri ale Conferinței Națio
nale.

In cuvintul său. tovarășul 
CONSTANTIN DRAGAN, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R.. a spus : 
..Hotărîrile Conferinței Națio
nale a partidului au fost pri
mite cu însuflețire de comu
niști, de toți oamenii muncii 
din județul nostru. materiali
zarea noilor sarcini constituind 
o preocupare de bază a comi
tetului județean de partid. *1  
organelor și organizațiilor sale, 
a tuturor organizațiilor de 
masă. Noi am primit un spri
jin inestimabil din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. care 
ne-a ajutat, cu prilejul recen
tei vizite făcute in cîteva în
treprinderi industriale, să re
zolvăm probleme complexe de 
importanță capitală pentru e- 
conomia județului Brașov". Vor
bitorul a înfățișat succesele ob
ținute in aecst an de oamenii 
muncii din județul Brașov, in 
Îndeplinirea prevederilor și a 
angajamentelor privind pro
ducția globală și marfă, preve
derile privind creșterea pro
ductivității muncii și volumul 
de beneficii. S-a amintit, de 
asemenea, că unitățile indus
triale din județul Brașov au 
Înregistrat succese in privința 
îndeplinirii pianului de export, 
iar rezultatele obținute in do
meniul realizării investițiilor 
se situează peste media pe 
țară

Abordind problemele reali
zării cincinalului înainte de 
termen. vorbitorul a spus : 
După cum se știe, cu prilejul 
Conferinței Naționale. noi 
r.e-am angajat ca in intervalul 
1971—1975 să realizăm o pro
duc; ie globală industrială su
plimentară de peste 15 miliar
de lei. ceea ce ar corespunde 
mediei unui semestru. Pe baza 
studiilor pe care le-am între
prins. am ajuns la concluzia că 
24 de întreprinderi pot înde
plini cincinalul in 4 ani șt iu- 
«natale, ai te 30 de întreprinderi 
in 4 ar„ și 8 luni. Con: nuăm 
să căutăm no; resurse in aceas
tă d_rm.e. dec cîteva uxutăti 
:-rimp.=ă dtfirulLăt. xa -ea» 
1 .zarea «arctnilee actualului 
cincinal. Ne propunem rea
lizăm in 1973 o producve su
plimentară de cel puțin 2.5 mi
liarde lei. astfel ca pe această 
bază să putem eșalona efortu
rile pe următori: ani ai cinci
nalului. In continuare, vorbi
torul s-a ocupa: de unele pro
bleme legate de eficiența pro
ducției. subliniind necesitatea 
încadrări: in normele de con
sum. fapt care impune. In mo
mentul de față. o reconsiderare 
a tehnologie: actuale. adopta
rea unor r.oi procedee de tur
nare și prelucrare a metalului.

Vorbind despre problemele 
exportului, tovarășul Constan
tin Drăgan a relevat posibili
tățile care se deschid in acest 
ar. pentru vinzarea unui nu
măr sporit de tractoare.

Referindu-se La problemele 
agriculturii, vorbitorul a ară
tat că anul acesta județul 
Brașov va obține producții 
bune de cartofi, sfecîă de za
hăr. legume, porumb si alte 
culturi. De asemenea, in zoo
tehnie se înregistrează rezul
tate bune.

în incheiere. vorbitorul a 
spus : vă promitem, tovarășe 
Ceaușescu. că vom folos: toată 
forța organizației noastre de 
partid, priceperea și tradițiile 
colectivelor de muncă din ju
dețul Brașov, astfel ca să în
deplinim cu cinste sarcinile ce 
ne revin in acest an și in ac
tualul cincinal, precum și an
gajamentele pe care ni le-am 
asumat.

Tovarășul CONSTANTIN BÂ- 
BâLAU, prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al 
P.C.R.. a relevat activitatea în
suflețită care se desfășoară pe 
cuprinsul județului in vederea 
înfăptuirii hotăririlor Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului, a reali
zării planului cincinal înainte 
de termen. Indeplinindu-și an
gajamentul luat pe acest an, 
colectivele de oameni ai mun
cii din județ vor da peste plan 
o producție in valoare de 380 
miUoane lei.

Vorbind despre preocuparea 
existentă pentru ridicarea efi
cienței întregii activități econo
mice, vorbitorul a semnalat o 
serie de greutăți pe care le în- 
timpină unele mari întreprin
deri din județ — cum ar fi. de 
exemplu, uzina ..Electroputere* 4 
— în colaborarea lor cu unități 
furnizoare de materiale și a- 
parataj electric din țară și a 
făcut propuneri în vederea re
medierii acestei situații.

Referindu-se, în continuare, 
la prevederile planului pe anul 
1973, vorbitorul a subliniat că, 
la nivelul județului, se are în 
vedere o creștere a producției- 
marfă cu 16 la sută și o sporire 
a beneficiilor de aproape 49,8 la 
sută. în ceea ce privește in
vestițiile, a arătat că toate o- 
biectivele prevăzute vor fi puse 
în funcțiune la termenele 
fixate.

Tovarășul Constantin Băbălău 
a evidențiat apoi pe larg rezul
tatele obținute in domeniul a- 
griculturii. El a insistat asupra 
necesității extinderii mecaniză
rii lucrărilor, diversificării ma
șinilor destinate muncilor agri
cole, folosirii mai raționale a 
suprafețelor aflate în pantă, a 

unei cooperări mai strinse între 
sectorul de stat și cel coopera
tist, a optimizării raportului 
între dezvoltarea sectorului a- 
gricol cerealier și a sectorului 
zootehnic, perfecționării activi
tății de proiectare a complexe
lor zootehnice, a stabilirii unei 
metodologii unice privind evi
dența muncii in C.A.P.-uri. a 
îmbunătățirii activității indus
triale și a prestărilor de servi
cii în cooperativele agricole de 
producție.

în încheiere, vorbitorul a îm
părtășit din experiența organi
zației de partid județene Dolj 
privind creșterea și promova
rea cadrelor, pe linie de partid 
și de stat.

Ca urmare a grijii deosebite 
acordate de partid dezvoltării 
tuturor județelor țârii, a spus in 
cuvintul său tovarășul CON
STANTIN DASCALESCU, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R.. economia jude
țului nostru se află in plin avînt. 
In industrie, creșterea producției 
globale va înregistra un ritm 
mediu anual de 18 la sută, ceea 
ce va face ca nivelul acestuia 
să fie in 1975 de peste două ori 
mai mare decît in 1970. De ase
menea, in comparație cu cinci
nalul precedent, producția agri
colă va crește cu peste 75 la 
sută. Astfel, anul 1972. cînd vom 
înregistra cel mai înalt ritm de 
producție, reprezintă un an ho- 
tăritor pentru realizarea preve
derilor planului cincinal.

Vorbitorul s-a oprit apoi asu
pra muncii politice desfășurate 
de comitetul județean de partid, 
relevînd măsurile adoptate pen
tru folosirea rațională și eficien
tă a capacităților de producție, 
ridicarea indicilor de folosire a 
mașinilor. îmbunătățirea calită
ții. creșterea productivității 
muncii, pentru asimilarea unor 
produse cu performanțe ridicate 
— cum sint navele maritime de 
25 000 de tone și cele de 38 000 
de tone — pentru realizarea in
tegrală a cincinalului înainte de 
termen. în acest scop, principa
lele probleme economice au fă
cut obiectul a -numeroase studii, 
analize, plenare ale comitetului, 
Ia care au fost antrenați nume
roși specialiști, muncitori, ingi
neri și tehnicieni. De asemenea, 
au avut loc ședințe de secreta
riat la fața locului, in unități, 
atrăgindu-se la dezbateri un 
larg activ. Considerăm, a spus 
el. că este necesar să perfec
ționăm in continuare acest stil 
de muncă, orientindu-ne cu ho- 
târire asupra celor mai impor
tante și actuale probleme ale 
economiei județului.

Evidențiind volumul mare de 
investiții afectate an de an dez
voltării județului Galați, vorbi
torul a relevat experiența do- 
binditâ in acest domeniu de 
cort.tetul județean de partid, 
expenenU pe care iși propune 
sâ o dezvolte. Biroul comitetu
lui juoețear. de partid a insti
tuit. incă din prima decadă a 
•uni; ianuarie, un comandament 
alcătuit din factori de răspun
dere care a analizat săptăminal 
mersul lucrărilor pe șantiere și 
a stabilit măsurile necesare pen
tru impulsionarea livrărilor de 
materiale din țară și din import, 
în acest context, vorbitorul a re
levat si unele deficiențe, amin
tind că o serie de capacități au 
fost puse in funcțiune cu intir- 
ziere. De asemenea, a criticat 
unele metode practicate de pro
iectant i care, după livrarea pro
iectelor. intervin cu suplimen
tări necesitind cheltuieli sporite.

Vorbitorul a înfățișat apoi ac
țiunile întreprinse de comitetul 
județean de partid pentru reali
zarea planului de export pe anul 
in curs, plan ale cărui prevederi 
sint superioare cu 23 la sută 
celor din anul trecut.

Infățișind activitatea rodnică 
desfășurată de oamenii muncii 
din întreprinderi, acțiunile ini
tiate de numeroase colective in 
sprijinul ridicării randamentului 
muncii, primul secretar al comi
tetului județean de partid a 
spus : Prevederile planului pro
ducției-marfă. vindute și înca
sate pe 8 luni au fost depășite 
cu 137 milioane lei. Rezultatele 
din anul 1972 reprezintă, față de 
sarcinile stabilite în planul cin
cinal. o depășire de aproape 
1 miliară lei. Vorbitorul a adău
gat insă că rezultatele obținute 
in această perioadă nu sint pe 
măsura posibilităților pe care le 
oferă economia județului Galați.

Ocupindu-se de problemele 
dezvoltării agriculturii, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a arătat 
că comitetul județean de partid 
a elaborat un program complex 
care include ample lucrări de 
îmbunătățiri funciare, irigări, 
îndiguiri, lucrări de extindere a 
suprafețelor viticole, de dezvol
tare a producției de legume și a 
producției animaliere, măsuri 
menite să contribuie la asigura
rea consumului local.

In continuare, vorbitorul a a- 
bordat unele probleme legate de 
activitătea consiliilor populare 
în domeniul sistematizării loca
lităților rurale, ale comerțului 
local, transportului in comun, 
gospodăriei orășenești și altele, 
subliniind că comitetul iudețean 
de partid s-a străduit să impri
me in rindul acestor organe un 
stil de muncă nou, dinamic, efi
cient.

In încheiere, vorbitorul a asi
gurat pe secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că organizația jude
țeană de partid Galați se va 
strădui in continuare să asigure 
toate măsurile pentru ca planul 
pe anul 1972 și angajamentele 
asumate de oamenii muncii in 
întrecerea socialistă să fie intru 
totul realizate.

în cuvintul său. tovarășul LU
DOVIC FAZEKAS, prim-secre
tar al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., a exprimat hotă
rirea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, de a-și mobiliza 
și concentra eforturile în vede
rea realizării cincinalului înainte 
de termen, a sporirii contribu
ției județului lor la dezvoltarea 
economiei naționale. In această 
ordine de idei, vorbitorul a ară
tat că, pe primele 8 luni ale 
anului, planul a fost îndeplinit, 
la nivelul județului, la toți in

dicatorii. Tot în acest răstimp, 
producția-marfă a înregistrat o 
depășire de 106 milioane lei. De 
asemenea, s-au evidențiat unele 
preocupări pe linia îmbunătăți
rii producției destinate exportu
lui, domeniu în care se mani
festă, in prezent, rămineri in 
urmă.

în continuare s-au făcut o se
rie de propuneri privind îmbu
nătățirea muncii în industria 
minieră din județ. în acest sens 
s-a subliniat necesitatea accele
rării lucrărilor geologice.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la 
problema cadrelor necesare in
dustriei și agriculturii, subli
niind că această problemă ca
pătă o însemnătate deosebită în 
condițiile dezvoltării economice 
a județului intr-un ritm rapid. 
Au fost citate măsurile luate in 
această direcție, menționîndu-se 
că, în momentul de față, indus
tria județului dispune de ingi
neri și muncitori calificați. Cu 
toate acestea, in industria jude
țului se resimte lipsa unui nu
măr de economiști și specialiști 
cu experiență, de cadre medii și 
maiștri. El a sugerat crearea 
unei secții pe lîngă școala teh
nică existentă, care să pregă
tească maiștri in construcții.

In incheiere, vorbitorul a asi
gurat conducerea partidului, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că organizația de 
partid din județul Harghita, toți 
oamenii muncii — români, ma
ghiari — vor munci cu abnega
ție și dăruire pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce le 
revin, că își vor face pe deplin 
datoria, așa cum s-au angajat la 
Conferința Națională a partidu
lui, pentru a realiza planul cin
cinal înainte de termen.

In cuvintul său, tovarășul 
IOACHIM MOGA, prim-secre
tar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., a înfățișat 
aspecte din experiența acestui 
comitet județean în folosirea 
mai bună a potențialului uman 
și material al județului pentru 
realizarea unei producții spo
rite, relevînd rezultatele bune 
ale repartizării membrilor bi
roului pe principalele întreprin
deri, șantiere, obiective, cu 
scopul de a ajuta concret acti
vitatea organizațiilor de partid, 
comitetele oamenilor muncii, 
pentru rezolvarea multiplelor 
probleme din procesul produc
ției. \

După ce s-a referit la măsu
rile pentru identificarea și ex
ploatarea de noi resurse de 
substanțe minerale utile, folo
sirea intensivă, cu indici de ni
vel competitiv, a capacităților 
furnalelor, cuptoarelor și lami- 
noarelor, reducerea consumuri
lor specifice de materii prime 
și materiale, vorbitorul a arătat 
că în primele opt luni ale anu
lui planul la producția globală 
industrială a fost realizat cu o 
suplimentare de 165 milioane lei.

Furnalul nr. 9. în ciuda unor 
greutăți întlmpinate In această 
perioadă, va fi pus în funcțiune 
cu zece zile mai devreme, inau
gurarea lui coincizînd cu săr
bătorirea pentru prima dată în 
țara noastră a „Zilei metalur-. 
gistului’4.

în aceeași perioadă au fost 
date în folosință 4 063 de apar
tamente.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la o serie de probleme 
ale activității in unitățile mi
niere din Valea Jiului și în ex
ploatările de minereu de fier, 
subliniind necesitatea unei pre
ocupări sporite pentru găsirea 
de tehnologii de folosire a mi
nereurilor mai sărace în fier. 
De asemenea, pentru folosirea 
la întreaga capacitate a utilaje
lor de prelucrare a marmurei 
a propus revederea prevederi
lor de export de marmură pre
lucrată.

Abordind problemele agricul
turii județului, vorbitorul a a- 
rătat că planul la producția de 
grîu și de livrări la fondul de 
stat a fost realizat în anii 1971 
și 1972 și se prelimina îndepli
nirea lui la culturile de toamnă. 
Producția de lapte este în creș
tere atît în I.A.S. cît și în 
C.A.P.-uri. Au fost stabilite mă
suri pentru a se asigura într-o 
proporție mai mare din produc
ție proprie necesarul de legume 
și cartofi, prin extinderea su
prafețelor cultivate îndeosebi de 
către I.A.S. din Valea Mureșu
lui.

Tovarășul MIHAI TELESCU, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Timiș al P.C.R., a rele
vat sprijinul deosebit pe care-1 
primesc comitetele județene din 
partea conducerii partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, prin organizarea sis
tematică a unor dezbateri apro
fundate privind sarcinile fun
damentale ale organelor și or
ganizațiilor de partid și de stat, 
metodele și stilul lor de mun
că. Vorbitorul a prezentat apoi 
experiența organizației județe
ne de partid Timiș în antrena
rea activului de partid, a ca
drelor didactice din învățămin- 
tul superior, a cercetătorilor 
științifici și a altor specialiști 
în acțiunea de valorificare a re
zervelor interne din industrie 
și agricultură, acțiune concre
tizată, între altele, prin reali
zarea angajamentului anual în 
opt luni, prin crearea perspec
tivei de a se depăși planul a- 
nual cu 500 milioane lei, a rea
lizării planului cincinal înainte 
de termen. El a relevat, totoda
tă, unele neajunsuri existente 
in realizarea investițiilor și a 
unor produse.

Referindu-se le preocupările 
pentru dezvoltarea producției 
agricole in județul Timiș, vor
bitorul s-a oprit pe larg asu
pra necesității creării unor se
mințe de grîu și porumb de 
înaltă productivitate, a subli
niat unele succese dobîndite de 
Stațiunea experimentală Lovrin 
în această direcție. Au fost pre
zentate apoi preocupările pentru 
dezvoltarea irigațiilor în județ 
și s-a sugerat forurilor de re
sort să contribuie la realizarea 
unui studiu pentru valorifica
rea apelor freatice, care, după 
cum arată experiența de la 

Tomnatic, pot asigura producții 
mari în legumicultură. El a re- 
levat unele neajunsuri existente 
în creșterea animalelor și a a- 
rătat că pentru remedierea lor 
în județul Timiș se acordă a- 
tenție cercetărilor științifice 
privind selecția și reproducția. | 

în încheiere, vorbitorul a in- 
sistat asupra atenției pe care ; 
sînt datoare să o acorde orga- I 
nele si organizațiile de partid 
generalizării experienței poziti
ve în toate domeniile, pentru : 
realizarea marilor obiective sta
bilite de partid în dezvoltarea 
economico-socială a patriei.

In cuvintul său. tovarășul 
ADALBERT CRIȘAN, prim-
secretar al Comitetului jude
țean de partid Bistrița-Nâsâud. 
a arătat că, datorită aplicării , 
in practică a politicii partidu- j 
lui de dezvoltare armonioasa ( 
a tuturor județelor țării. încă 
în anii acestui cincinal se va 
schimba structural fizionomia 
economică a județului Bistrița- ; 
Năsăud, unde in urmă cu pa
tru ani nu exista nici o uni- , 
tate industrială. El a relevat 
că prima fabrică din județ a și : 
intrat în funcțiune, că pină la 
sfirșitul anului vor fi date in 
exploatare alte două întreprin
deri din cele 14. cite se vor ri- ■ 
dica pină la sfirșitul cincinalu- < 
lui.

Vorbitorul a analizat în con
tinuare unele probleme ale asi
gurării cadrelor necesare în J 
condițiile dezvoltării județului | 
și a subliniat experiența pozi- | 
tivă a pregătirii muncitorilor i 
necesari pentru noile întreprin
deri in județele unde există 
unități similare cu tradiție, cu 
mare experiență. Totodată, a | 
criticat neajunsurile existente 
în repartizarea noilor promoții 
de absolvenți ai invățămintului 
superior și a propus ca să se 
țină seama în mai mare I
sură de județele din care pro
vin acești absolvenți. |

Ocupindu-se de unele pro- I 
bleme de perspectivă ale eco- J 
nomiei județului, vorbitorul a I 
propus să se devanseze lucră- I 
rile planificate pentru alimen- I 
tarea cu apă și a prezentat I 
unele aspecte ale construcțiilor I 
de locuințe. |

In județul Bistrița-Năsăud. I 
anul agricol se încheie mulțu- 3 
mi tor. producția de porumb, I 
cartofi și tutun fiind satisfacă- I 
toare, în ciuda intemperiilor | 
din această vară. în zootehnie, I 
producția se apropie de sarci-^ 
nile stabilite. Ținind seama că/ 
județul are un sector pomicoli 
dezvoltat, el a sugerat ca orga- | 
nele de resort să analizeze so-1 
luțiile corespunzătoare pentru I 
creșterea recoltelor de fructe, I 
îndeosebi de mere. I

în încheiere, vorbitorul a I 
mulțumit pentru ajutorul pe I 
care l-a primit județul Bistrița- I 
Năsăud și a asigurat conduce-1 
rea partidului că organizația I 
județeană de partid va face to- I 
tul pentru ca sarcinile^ trasate I 
de Conferința Națională să fie I 
traduse în viață. |

în preambulul intervenției j 
sale, tovarășul’ TRANDAFIRI 
COCIRLA — prim-secretar all 
Comitetului, județean Caraș-Se-I 
verin al P.C.R. — a subliniatl 
că oamenii muncii din acest ju-l 
deț se simt puternic mobilizații 
în marea acțiune de a traduce I 
în fapte sarcinile de istorică I 
însemnătate stabilite de partid I 
la Congresul al X-lea și la Con-I 
ferința Națională. ■

In industrie, județul își va I 
realiza planul la toți indicatorii,! 
iar pentru unii dintre acești! 
indicatori angajamentele luate! 
vor fi cu certitudine depășite.! 
Referindu-se la activitatea des-! 
fășuratâ de organizația jude-l 
țeană de partid pentru realiza-l 
rea cincinalului înainte de ter-l 
men, vorbitorul a subliniat căi 
în toate unitățile se fac inves-l 
tigații profunde pentru folosirea! 
tuturor condițiilor propice înl 
acest sens. Posibilitățile de d&-| 
pășire substanțială a cincinalul 
lui’ — reale și evidente în ra-l 
murile industriale ale județu-l 
lui — vor putea fi fructificatei 
însă la un înalt grad dacă șil 
ministerele de resort vor mani-l 
festa mai multă solicitudine. g

Una din ramurile cu un cu-l 
vînt greu în îndeplinirea cinci-l 
naiului mai devreme este, înl 
județul Caraș-Severin, siderur-l 
gia. Tovarășul Cocîrlă a preci-l 
zat mai întîi că, preocupîndu-sel 
șă asigure metal cît mai multi 
construcției de mașini și altorl 
ramuri industriale ale țării, Re-I 
șița și „Oțelul Roșu“ au și gă-l 
sit importante posibilități in-l 
terne. îndeplinirea cincinalului! 
cu șase luni mai devreme ne-l 
cesită, totodată, rezolvarea unorl 
probleme pe plan central și, înl 
acest sens vorbitorul a făcut] 
unele propuneri concrete. De] 
asemenea, se simte nevoia ca] 
atît ministerul de resort cît și] 
uzinele, care în prezent se in-] 
teresează mai ales de volumul] 
producției să pună și accentul] 
cuvenit pe eficiență. p

După ce a dezbătut cîteva as-] 
pecte din construcția de ma-] 
șini (privind asimilarea utilaje-] 
lor noi, aprovizionarea, coope-B 
rarea între întreprinderi, inte-B 
grarea mai deplină a centrale-B 
lor industriale, specializarea în-B 
treprinderilor și tipizarea con-B 
strucțiilor metalice), vorbitorulB 
a abordat pe larg cîteva pro-B 
bleme ale valorificării maseiB 
lemnoase și ale agriculturii. InB 
special, în acest din urmă do-B 
meniu, județul are multiple po-B 
sibilități de a spori, în decurs■ 
de 4—5 ani, efectivul de ovine ■ 
și bovine, de a crește conside-H 
rabil producția de legume și al 
asigura o cantitate tot mai marel 
de produse alimentare pentru I 
consumul locuitorilor din aceas-l 
tă zonă. ig

în încheiere, vorbitorul a fă-l 
cut cîteva propuneri, printre I 
care coordonarea producției I 
pieselor de schimb pe grupe doi 
utilaje. g|

(Continuare în pag. a V-a)
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Referindu-se la cîteva proble
me actuale ale învățămîntului 

’ și pregătirii cadrelor, tovarășul 
PAUL NICULESCU^MIZIL, 
membru al Prezidiului Perma
nent, al Comitetului Executiv al 
C.C*  al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a rele
vat faptul că, pe baza hotărîri
lor din 1968 ale Comitetului 
Central, în acest domeniu s-au 
obținut o serie de rezultate po
zitive. Dar avîntul economiei și 
culturii, a spus vorbitorul, pers
pectivele noi pe care le-au des
chis Congresul al X-lea și înde
osebi Conferința Națională a 
partidului, pentru dezvoltarea în 
ritm accelerat al patriei noastre 
pe drumul civilizației socialiste, 
necesitățile mari în dome
niul pregătirii cadrelor nece
sare înfăptuirii acestor perspec
tive pun în fața învățămîntului 
noi și importante probleme. E- 
sența acestor probleme, spiri
tul la care trebuie să fie ele so
luționate sînt formulate în ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului, în 
expunerile sale, în indicațiile pe 
care le-a dat, în repetate rin- 
duri, lucrătorilor din frontul 
învățămîntului. • în prezent, în 
spiritul și pe baza acestor in
dicații, se elaborează materiale 
cu propuneri menite să genera
lizeze experiența bună obținută 
în ultimii ani și să dea — în ace
lași timp — soluții acestor noi 
probleme de care depinde atît 
dezvoltarea învățămîntului, cit 
și a societății noastre în gene
ral. Nu de mult, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a emis ideea 
dezbaterii într-o plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
a problemelor dezvoltării în con
tinuare a învățămîntului nos
tru. Aceasta ar fi un bun prilej 
de elaborare și clarificare pro
fundă a sarcinilor noi care stau 
în fața învățămîntului, de mo
bilizare a tuturor forțelor par
tidului și societății noastre pen
tru soluționarea lor.

Arătînd că una din cerințele 
fundamentale este ca învăță- 
mîntul să constituie un mijloc 
eficace al societății pentru pre
gătirea cadrelor necesare dez
voltării social-economice a pa
triei, vorbitorul a subliniat că 
invățămintul trebuie să facă 
Imediat față sarcinilor^ concrete 
de asigurare a cadrelor solici
tate de marea mișcare națio
nală pentru înfăptuirea planu
lui cincinal înainte de termen, 
de realizarea cu succes a obiec
tivelor stabilite de Conferința 
Națională a partidului. în acest 
sens, pentru anul școlar 1972— 
1973 s-au prevăzut cifre su
perioare de pregătire a cadre
lor pentru diferite activități e- 
conomice, tehnice, sociale. Ast
fel, in invățămintul profesio
nal și la ucenicie vor intra in 
anul I 145 000 de elevi ; in li
ceele dă .Specialitate — 36 000 ; 
in școlile de maiștri, școlile 
post-liceale și alte școli tehnice 
— 40 000 ; în total circa 220 000 
față de circa 190 000 in prece
dentul an școlar. Pentru gene
ralizarea schimburilor II și III 
în întreprinderile industriale 
se prevede sporirea numărului 
de muncitori școlarizați în 
cursuri de scurtă durată la 
260 000, față de 180 000 ciți au 
fost anul trecut.

I Vorbitorul a subliniat necesi
tatea ca fiecare întreprindere 
care își cunoaște programul 
de dezvoltare și, deci, nevoile 
de cadre, să prevadă și să în
făptuiască — o dată cu dezvol
tarea economică — și măsurile 
corespunzătoare pentru pregă
tirea acestor cadre. în acest 
sens, fiecare comitet județean 
de partid, este dator să acorde 
toată atenția asigurării cadrelor 
necesare generalizării schimbu
rilor II și III, punerii în func
țiune a noilor investiții, dez
voltării întregii activități eco
nomice, sociale pe teritoriul ju
dețului Său.

| In continuarea cuvîntului, to
varășul Paul Niculescu-Mizil a 
arătat că trebuie luate toate 
măsurile pentru ca noul an de 
invățămînt să se deschidă în 
cele mai bune condiții. în șco
lile de toate gradele, să se asi
gure realizarea cifrelor de șco
larizare in școlile profesionale, 
de ucenici. în celelalte școli, 
repartizarea in producție a ac
tualelor promoții de absolveați 
ai școlilor tehnice, economice, 
agricole, pregătirea prin cursuri 
post-liceale sau cursuri de 
scurtă durată a celor care au 
terminat invățămintul liceal de 
cultură generală și care nu 
studiază mai departe, în vede
rea asigurării plasării lor în 
producție, creșterea numărului 
de fete în școlile tehnice și 
repartizarea lor în unitățile 
economice.

Au fost abordate apoi proble
me legate de modul cum se a- 
plică indicația conducerii parti
dului de a fi restructurate ace
le forme de învățămînt care nu 
dau pregătirii tinerilor o fina
lizare practică, îndeosebi liceul 
de cultură generală Apreciin- 
du-se că acest tip de învățămînt 
nu mai corespunde actualelor ce
rințe ale dezvoltării societății 
noastre, s-a arătat că este ne
cesar să se creeze un aseme
nea tip de liceu care să dea 
absolventului cunoștințele de 
cultură și deci posibilitatea de 
a studia mai departe în 
Invățămintul superior și, în 
același timp, să-i asigure 
o pregătire de specialitate, 
pe baza căreia să poată 
fi angajat în producția materia
lă sau spirituală. In acest scop, 
în ultimul timp s-a dezvoltat 
rețeaua liceelor de specialitate, 
numai în ultimii doi ani creîn- 
du-se 138 de asemenea școli. 
Astăzi, raportul Intre liceele de 
cultură generală și liceele de 
specialitate este de 491 la 362 
iar al elevilor câre intră în fi

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR 
LA CONSFĂTUIRE

nul I — 55 000 la 36 000. Va tre
bui să se continue. Intr-un ter
men scurt, schimbarea mai de
parte a acestui raport în așa 
fel îneît ponderea cea mai mare 
a elevilor să revină liceelor de 
specialitate. Justețea acestei o- 
rientări este oglindită și de nu
mărul mare de candidați care 
s-au prezentat la examenele de 
admitere pentru aceste licee, 
în același timp, se studiază i- 
deea creării și dezvoltării unor 
licee de matematică, fizică, chi
mie, biologie care să dea pre
gătire legată de aceste domenii, 
precum și a unor licee care să 
pregătească cadrele necesare în 
domeniul științelor și preocu
părilor umaniste.

în continuare, vorbitorul a a- 
bordat unele probleme privind 
activitatea de instrucție și edu
cație, insistînd asupra îmbună
tățirii activității destinate pre
gătirii elevilor pentru munca 
productivă. El s-a referit la sar
cina dezvoltării atelierelor, labo
ratoarelor și a întregii baze ma
teriale destinate acestui scop, la 
dezvoltarea patronajelor liceelor 
și școlilor de către întreprinderi, 
la perfecționarea muncii prac
tice a elevilor și studenților. A- 
rătînd că In condițiile noi ale 
revoluției tehnico-științifice se 
cer cadre cu un profil de spe
cialitate mai larg, care să poa
tă minui tehnica în cele mai 
bune condiții, să poată face 
față schimbărilor rapide ale 
acesteia și sâ poată presta 
munci diferite în cadrul ace
leiași ramuri, a subliniat preo
cuparea pe care trebuie să o 
manifeste organele centrale și 
locale pentru înfăptuirea indi
cațiilor conducerii partidului 
cu privire la lichidarea specia
lizării înguste, a diversificării 
nejustificate a profesiilor și 
meseriilor, la realizarea unei 
pregătiri profesionale și a unei 
calificări complete, multilatera
le a elevilor și studenților.

Referindu-se la preocupările 
centrale din Invățămintul supe
rior, vorbitorul a relevat faptul 
că dezvoltarea cu succes a a- 
cestuia depinde de modul cum 
se realizează integrarea între 
învățămînt, producție și cerce
tare. idee afirmată cu con
secventă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în ultimii ani. Ini
țiativele apropierii învățămîn
tului superior de producție, 
încheierea de contracte cu 
întreprinderile economice sînt 
bune dar sporadice. Invăță- 
mîntul, cercetarea. produc
ția sînt încă separate una 
de alta. Noile condiții ale dez
voltării științei și tehnicii cer 
să se aducă corective funda
mentale. Referindu-se la învăță- 
mîntul superior tehnic, vorbito
rul a arătat că el trebuie să 
dispună de ateliere, de o bază 
modernă de producție pentru a 
putea crea mașini, utilaje, pro
cese tehnologice noi și pentru 
a asigura o instruire teore
tică și practică a‘ studen
ților conform cerințelor mo
derne. Numai în felul acesta 
invățămintul, îmbinat organic 
cu cercetarea și producția, se 
poate ridica la nivelul științei 
ș: tehnicii contemporane.

în continuare, vorbitorul s-a 
oprit asupra necesității întăririi 
legăturii între învățămînt. cer
cetare și producție, în învăță
mîntul superior agricol, econo
mic, în domeniul științelor 
exacte și umaniste și -a subli
niat sarcinile organizațiilor de 
partid, ale instituțiilor de învă- 
țămînt superior din cele 19 cen
tre universitare de a asigura 
O legătură mai strlnsă între 'lu
crătorii din învățămînt. din cer
cetare și producția materială, 
de a antrena toate aceste forțe, 
împreună, la soluționarea ma
rilor probleme ale dezvoltării 
economice și sociale a patriei 
noastre. S-au subliniat apoi 
perfecționările aduse după Ple
nara din noiembrie in pre
darea științelor sociale, sar
cinile îmbunătățirii educării 
materialist-dialectice a studen
ților, înarmării lor cu politi
ca partidului, măsurile luate 
pentru dezvoltarea Învățămîn
tului în rindurile naționa
lităților conlocuitoare. pre
cum și sarcinile perfecționării 
continue a muncii politico-ideo- 
logice în rindurile elevilor și 
studenților.

Subliniind în încheiere că 
sarcinile mari din domeniul în- 
vățămlntului și pregătirii ca
drelor pot fi duse la îndepli
nire cu succes cu condiția con
ducerii acestei activități de că
tre partid, de către organizațiile 
de partid, tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil s-a referit la per
fecționarea în continuare a ac
tivității organizațiilor de partid, 
U.T.C. și U.A.S.R. din școli și 
facultăți, la sarcinile comitete
lor județene de partid privind 
conducerea acestui comparti
ment de mare Însemnătate al 
construcției socialiste in patria 
noastră.

In cuvîntul său, tovarășul 
VIRGIL TROFIN. membru »1 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., s-a referit 
pe larg la sarcinile de mare 
răspundere care revin sindica
telor în înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a P.C.R.

După ce a arătat că rezulta
tele obținute in ultimul timp 
in activitatea politică și orga
nizatorică a mișcării noastre 
sindicale ilustrează grăitor jus
tețea măsurilor stabilite de Ple
nara C.C. al P.C.R. din februa
rie 1971 pe linia ideilor cuprin
se în Raportul prezentat de to

varășul Nicolae Ceausescu pri
vind creșterea rolului și atri
buțiilor sindicatelor în actuala 
etapă de dezvoltare a societății 
noastre socialiste, vorbitorul a 
făcut o cuprinzătoare trecere în 
revistă a vastului efort creator 
al clasei muncitoare, al tuturor 
oamenilor muncii, spre a da 
viața programului stabilit de 
Conferința Națională. Este grăi
tor în această privință faptul 
că in 14 județe au și fost de
pășite angajamentele luate în 
întrecerea socialistă pentru a- 
nul 1972. jn Capitală, în peste 
100 de întreprinderi, sț aplică 
cu rezultate din ce In ce mai 
bune numeroase inițiative va
loroase privind : introducerea 
proceselor tehnologice moder
ne, reproiectarea unor produ
se, mecanizarea lucrărilor, re
ducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale, creș
terea indicilor de utilizare a 
mașinilor și instalațiilor, îmbu
nătățirea calității produselor. 
In peste 40 de întreprinderi din 
județul Brașov se aplică iniția
tiva ..Micronul, gramul, secun
da In slujba eficienței economi
ce*.  Jn județul Prahova se a- 
plică în peste 50 de întreprin
deri inițiativa ..Sâ gospodărim 
cu eficiență sporită metalul-. 
In exploatările miniere din Va
lea Jiului se extinde cu rezul
tate bune inițiativa „Cel puțin 
două cicluri peste plan In fie
care lună la abatajele frontale*.

Paralel cu aceste ’rezultate 
pozitive. nu poate fi ignorat 
faptul că in unele județe an
gajamentele asumate In între
cerea socialistă au fost numai 
parțial realizate în primele 8 
luni ale anului. Referindu-se la 
anumite rămîneri în urmă în 
realizarea sarcinilor de crește
re a productivității muncii, vor
bitorul a insistat asupra însem
nătății sDoririi continue a in
dicelui de utilizare a mașinilor 
și a coeficientului de schimburi.

In continuare, vorbitorul 
s-a referit la problemele dez
bătute în cadrul recentelor 
adunări generale ale oame
nilor muncii, amintind că au 
fost făcute cu acest prilej 
numeroase propuneri menite să 
contribuie la mai buna orga
nizare a procesului de produc
ție, aprovizionarea ritmică a 
întreprinderilor cu materii pri
me și materiale, respectarea ri
guroasă a contractelor econo
mice, înlăturarea muncii în 
asalt și a orelor suplimentare.

După ce a adresat critici unor 
ministere și centrale pentru 
insuficiența ajutorului concret 
acordat unităților economice în 
realizarea planului și a anga
jamentelor, vorbitorul a insistat 
asupra necesității ca fiecare 
minister și centrală să ana
lizeze fără întîrziere cele 
mai importante probleme ri
dicate in cadrul adunărilor 
generale ale oamenilor mun
cii și să ia măsuri operative de 
soluționare fi acestora atunci 
cînd aceasta depășește posibili
tățile unității respective.

Subliniind că există toate con
dițiile ca sindicatele să aducă 
o contribuție mai substanțială 
la realizarea cincinalului înain
te de termen, vorbitorul a so
licitat comitetele județene de 
partid să antreneze sistematic 
sindicatele In întreaga activi
tate consacrată înfăptuirii mă
surilor adoptate de Conferința 
Națională.

Pe primul plan al preocupă
rilor sindicatelor, cu participa
rea efectivă a consiliilor și co
mitetelor oamenilor muncii, va 
trebui sâ se situeze generaliza
rea experienței înaintate In fie
care ramură și în fiecare ju
deț, extinderea inițiativelor va
loroase ale oamenilor muncii, 
combâtindu-se cu fermitate ten
dințele de formalism ce se mai 
manifestă în acțst domeniu.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg Ia sarcinile ce 
revin sindicatelor In asigurarea 
folosirii integrale a timpului 
de lucru, întărirea ordinii si 
disciplinei muncii, ca o condi
ție esențială a perfecționării 
organizării producției.

Sindicatele trebuie sâ se ocu
pe mai îndeaproape de popu
larizarea legislației muncii și să 
urmărească aplicarea ei. să nu 
tolereze în nici un fel încălca
rea prevederilor acerteia Fără 
îndoială, oamenii muncii sînt 
nemijlocit interesați in realiza
rea integrală a planului de pro
duc ție. iar atunci cînd apar anu
mite greutăți In producție, con
ducerile întreprinderilor trebuie 
să derute despre ele cu mun
citorii. Sindicatele au datoria sâ 
acționeze cu hotârîre pentru a 
asigura condițiile necesare bu
nei organizări a producției, ast
fel incit să nu fie nevoie de ore 
suplimentare : atunci însă cînd 
acest lucru devine totuși nece
sar. ele trebuie să analizeze cau
zele. răspunderile și să-și dea 
acordul la prelungirea in cazul 
respectiv a programului de lu
cru. ciscutînd însă neapărat în 
prealabil cu oamenii muncii din 
secția sau sectorul respectiv.

O mare parte a cuvîntului a 
fost consacrată problemelor lega
te de înfăptuirea măsurilor stabi
lite de Conferința Națională 
privind îmbunătățirea condiții
lor de trai, pe linia indicațiilor 
cuprinse în raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională. După 
ce a scos în evidență largul 
ecou stîrnit în rîrdurile popu
lației de hotărîrile privind 
creșterea salariului minim și 
majorarea unor categorii de 
pensii, vorbitorul a arătat că 
dezbaterea publică a proiectu
lui Legii remunerării muncii 
și a noului Cod al muncii re
liefează acordul oamenilor mun
cii față de aceste proiecte și 
participarea lor efectivă la îm
bunătățirea prevederilor lor. De 
asemenea, vorbitorul s-a refe
rit la sarcinile sindicatelor în 
îmbunătățirea protecției muncii, 

ocrotirea mamei și copilului.
în cuvîntul tovarășului Virgil 

Trofin au fost aduse critici mo
dului birocratic, administrativ în 
care consiliile populare au apli
cat în unele orașe prevederile 
Legii privind organizarea con
tribuției bănești și în muncă 
pentru efectuarea unor lucrări 
de interes obștesc. Totodată, 
vorbitorul a subliniat necesita
tea continuei îmbunătățiri ac
tivității politice și cultural-edu
cative de masă a sindicatelor.

In încheiere, tovarășul Virgil 
Trofin a arătat că sindicatele, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, sînt hotărîte să aducă o 
contribuție sporită la înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale pentru accelerarea progre
sului economic și social al Ro
mâniei socialiste.

Relevînd succesele obținute 
pinâ in prezent de oamenii 
muncii din județul Mureș, to
varășul NICOLAE VEREȘ, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Mureș, s-a 
referit pe larg la măsurile luate 
de organele și organizațiile de 
partid in perioada care a tre
cut de la Conferința Națională 
a partidului pentru îndeplini
rea înainte de termen a planu
lui cincinal. Din analizele fă
cute asupra felului in care au 
fost îndeplinite sarcinile ac
tualului cincinal in cele 20 de 
luni care au trecut pină acum, 
județul a ciștigat deja un avans 
de 41 de zile. Aceasta arată că 
angajamentele asumate de co
lectivele întreprinderilor in
dustriale din județ de a reali
za planul cincinal mai devreme 
vor putea fi realizate cu suc
ces. unele dintre ele găsind po
sibilități să-și îndeplinească sar
cinile ce le revin in acest cin
cinal chiar cu un an mai de
vreme. De altfel, in toate în
treprinderile din județ, in pre
zent se desfășoară o largă ac
țiune de prospectare a unor 
noi rezerve pentru atingerea a- 
cestui obiectiv, prin moderni
zarea proceselor de producție, 
reducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale, creș
terea productivității muncii. In 
perioada care urmează — a re
marcat vorbitorul — se va ur
mări in mod deosebit felul in 
care se îndeplinesc prevederi
le planului la export și inves
tiții. In continuare, subliniind 
importanța pe care o are de
vansarea realizării planului de 
investiții, vorbitorul a arătat că, 
Încă de pe acum, este necesară 
o coordonare a tuturor forțelor 
— de la județ și de la centrale 
și ministere — pentru asigura
rea condițiilor necesare pune
rii la timp in funcțiune a noilor 
obiective. In acest sens, ei a 
arătat că o problemă prioritară 
este asigurarea documentațiilor, 
îndeosebi de către unitățile Mi
nisterului Chimiei, pentru ca 
toate lucrările să fie începute 
la termenele stabilite.

Ocupîndu-se de problemele 
agriculturii județului, vorbito
rul a arătat că. in urma unei 
plenare a comitetului județean 
de partid, s-a elaborat un pro
gram de dezvoltare a zootehniei 
pină in anul 1974. urmărind con
centrarea și specializarea uni
tăților ; a inceput acțiunea de 
sistematizare și fertilizare a pă
șunilor. pentru asigurarea ba
zei furajere. Ținind seama de 
perspectivele dezvoltării pomi- 
culturii și viticulturii, ministe
rul de resort ar trebui să urgen
teze executarea in acest bazin 
a silozurilor și a celorlalte a- 
menajări necesare valorificării 
fructelor. în continuare, el a 
relevat că îndeplinirea obiec
tivelor agriculturii județului 
impune îmbunătățirea stiiului 
de muncă al organelor agri
cole. sprijinirea temeinică, efi
cientă a fiecărei unități pentru 
ca sâ dezvolte, să valorifice în 
mod eficient resursele de care 
dispune.

In cuvîntul său, tovarășul 
GHFORGHE ROȘU, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R., a relevat at
mosfera bună de lucru din în
treprinderi, de pe ogoare, fap
tul că peste tot comuniștii, toți 
oamenii muncii caută noi mij
loace pentru a îndeplini cît măi 
repede hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului. Anali
zele făcute în întreprinderi în 
vederea realizării înainte de 
termen a planului — a arătat 
vorbitorul — ne-au dat certi
tudinea câ, pe baza resurselor 
descoperite pină acum, planul 
poate fi îndeplinit în 4 ani și 7 
luni. Analiza continuă încă și 
noi sîntem convinși că se vor 
descoperi noi rezerve pentru ca 
acest termen sâ fie scurtat.

In ce privește planul pe acest 
an. el a fost realizat, în pri- 

Thele opt luni, la producția glo
bală în proporție de 101,7 la 
sută, cu o depășire de 116 mi
lioane lei, ceea ce ne dă ga
ranția că sarcinile anuale vor 
fi îndeplinite.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la problemele unor în
treprinderi care nu-și realizează 
planurile de producție, grevînd 
cu multe milioane bilanțul ge
neral al județului.

Referindu-se la problemele a- 
griculturii, vorbitorul a arătat 
că, în ciuda greutăților create 
de ploile aproape continue din 
perioada secerișului, planul pri
vind livrările de grîu va fi în
deplinit. Menționînd diferența 
mare între producțiile de lapte 
din întreprinderile agricole de 
stat și cele din cooperative, el 
a arătat că a început construi
rea unor complexe, care vor fi 
populate cu vite de rasă, ceea 
ce va permite în anii următori 
o creștere masivă la producția 
de lapte și a efectivelor.

Abordînd problemele învăță- 
mîntului, tovarășul Gh. Roșu a 
arătat că populația își îndreap
tă în tot mai mare măsură co

piii spre liceele de specialitate 
și a subliniat necesitatea spo
ririi eforturilor pentru dotarea 
atelierelor școlare.

în încheiere, vorbitorul a re
levat că, în ultimul an, se în
registrează un progres evident 
în creșterea și maturizarea or
ganelor și organizațiilor de par
tid în rezolvarea competentă, 
operativă a problemelor din 
toate domeniile de activitate. 
Se constată o îmbinare mai co
respunzătoare a muncii de con
ducere colectivă cu răspunderea 
personală. Dă bune rezultate 
metoda folosirii unor organe 
colective de control pe teren, 
conduse de membrii biroului 
județean, dâre în cursul unui 
an reușesc să cuprindă aproape 
toate comitetele municipale, o- 
rășenești și să le dea ajutor 
concret.

Tovarășul ANDREI CERVEN- 
COVICI. prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Arad, 
a pus accentul, la începutul cu- 
vintului său, pe măsurile între
prinse pentru creșterea compe
tenței și a rolului conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid in toate domeniile, pentru 
atragerea tot mai largă a comu
niștilor. a maselor de oameni ai 

\ muncii la elaborarea și înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate.

Pentru Înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen au fost întoc
mite studii și analize. „Din da
tele pe care le avem pinâ in 
prezent rezultă că vom putea 
realiza peste plan o productie- 
marfă in valoare de 4 miliarde 
740 milioane lei. Aceasta în
seamnă că cincinalul îl vom în
făptui in patru ani și jumătate. 
Depășirea planului de producție 
o fundamentăm — a spus vorbi
torul — pe creșterea coeficientu
lui de schimburi, a indicelui de 
folosire a mașinilor și utilajelor, 
folosirea mai bună a suprafețe
lor de producție, creșterea pro
ductivității muncii. Pentru asi
gurarea necesarului forței de 
muncă au fost luate măsuri in 
vederea pregătirii tinerilor mun
citori in școli profesionale, prin 
ucenicie la locul de muncă, pre
cum și Ia cursuri de calificare.

De asemenea, ne propunem să 
reducem consumurile specifice 
cu 51 milioane lei. iar prin re- 
proiectarea produselor vom rea
liza o economie de 13 milioane 
lei.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea îmbunătă
țirii aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, solicitind un sprijin mai 
susținut din partea ministerelor 
și a centralelor industriale. In 
ceea ce privește îmbunătățirea 
producției de strunguri, primul 
secretar al Comitetului județean 
Arad a arătat că, pe baza indi
cațiilor- date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au fost luate măsuri 
pentru introducerea in fabricație 
a unor tipuri de strunguri cu 
caracteristici superioare, nece
sare atit pe piața internă cît și 
pentru export.

Referindu-se la problema in
vestițiilor, vorbitorul a subliniat 
câ pentru asigurarea intrării în 
funcțiune la termen a combina
tului chimic este necesar să fie 
onorate la timp contractele pri
vind livrarea utilajelor.

In continuare, a abordat unele 
probleme din domeniul agricul
turii, arătind că s-au obținut re
zultate bune in organizarea, pla
nificarea și conducerea acestui 
important sector al economiei. 
Există o serie de rămîneri în 
urmă în domeniul zootehniei și, 
pentru lichidarea lipsurilor, o 
plenară a comitetului județean 
de partid va analiza situația, an- 
trenind in această acțiune un 
număr mare de specialiști, de 
țărani cooperatori. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea asigurării 
pieselor de schimb pentru utila
jele agricole, precum și a lărgi
rii gamei de mașini.

în continuare, și el a susținut 
unele propuneri făcute de alți 
vorbitori.

In județul nostru — a spus la 
începutul intervenției sale, to
varășul CONSTANTIN SANDU, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R. — ca și 
în alte județe ale țării, au intrat 
în funcțiune, în ultimii ani, nu
meroase obiective de investiții. 
Unele, între care tăbăcăria mi
nerală, Fabrica de zahăr din 
porabia, dau bune rezultate, al
tele încă nu. Analizînd temei
nic cauzele unor neajunsuri din 
acest domeniu și căile de înlă
turare a lor, vorbitorul a insis
tat asupra sprijinului concret, 
operativ și calificat pe care tre
buie să-1 acorde anumitor în
treprinderi noi Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor 
ș.a. Tovarășul Constantin Sandu 
a făcut propunerea ca un nu
măr de specialiști din minis
tere, cercetători și alte cadre să 
lucreze pentru un timp în noile 
întreprinderi din județele în 
curs de industrializare — mai 
ales cei care au proiectat și con
tractat aceste uzine. Evident, 
județul va acorda întregul aju
tor acestor specialiști pentru a 
pune lucrurile la punct cît mai 
repede cu putință și a integra, 
la parametrii proiectați, noile 
investiții în circuitul economiei 
naționale.

O altă problemă importantă 
analizată a fost cea care pri
vește îmbunătățirea activității 
în agricultură. în acest dome
niu, organele și organizațiile de 

partid din județ au depus efor
turi deosebite. S-a introdus pe 
larg acordul global, care a re
zolvat foarte multe probleme, 
în continuare, au fost prezen
tate unele bune experiențe din 
cooperativele și întreprinderile 
agricole de stat, căile de creș
tere a producției la hectar care 
stetu în atenția organelor și or
ganizațiilor de partid ale jude
țului, de lichidare a birocrației 
în rîndul unor specialiști din a- 
gricultură, pentru ca aceștia sâ 
se ocupe efectiv de soluționarea 
problemelor de care depinde 
progresul continuu al acestei 
ramuri de bază a economiei țării 
noastre.

Relevînd măsurile luate pen
tru a se conferi muncii de par
tid un caracter organizat și o- 
perativ, pentru creșterea rolu
lui conducător al organizațiilor 
de partid în toate domeniile de 
activitate, tovarășul NICOLAE 
MIHAI. prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Brăila, a arătat că, pe primele 
8 luni, industria județului a 
reușit să depășească planul și 
angajamentul inițial. 70 la sută 
din sporul producției reali- 
zindu-se pe seama creșterii 
productivității muncii. O aten
ție deosebită a fost acordată 
realizării utilajelor complexe 
pentru noile investiții din alte 
județe beneficiare. Cit privește 
preocupările de viitor, ele se 
vor .îndrepta cu precădere spre 
modernizarea și îmbunătățirea 
calității produselor, punindu-se 
accentul pe pregătirea unui 
contingent suficient de cadre 
de specialiști, asigurarea unei 
ritmicități corespunzătoare in 
aprovizionarea tehnico-mate- 
rială a întreprinderilor și con
tractarea la timp a producției.

Vorbitorul a evidențiat apoi 
rezultatele pozitive obținute 
de agricultura județului prin 
specializarea unităților (con
centrarea creșterii păsărilor in 
24 de cooperative agricole, de 
exemplu, a dus, in 2 ani. la 
dublarea producției de ouă) și 
executarea unor importante 
lucrări de îmbunătățiri funcia
re cu forțele proprii ale coope
ratorilor, numai in acest an 
fiind scoase de sub excesul de 
umiditate 10 000 de hectare și 
indiguite alte 6 000 de hectare.

în continuare, tovarășul Ni- 
oolae Mihai a formulat unele 
propuneri referitoare la necesi
tatea nivelării terenurilor în 
zonele irigate — cum este ca
zul și în Insula Mare a Brăilei 

la mai completa folosire a 
utilajelor pentru irigații, livra
rea la timp și potrivit planului 
a îngrășămintelor, punerea la 
punct a fabricației ierbicidelor, 
mărirea gamei de utilaje pen
tru agricultură și înzestrarea 
mai rapidă a unităților — ară
tind că organizația județeană 
de partid se angajează să de
pună toate eforturile pentru ca 
sarcinile reieșite din Conferin
ța Națională să se realizeze 
întocmai, pentru ca planul să 
fie realizat înainte de termen.

în cuvintul său, tovarășul 
EMIL BOBU, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Suceava, a subliniat că în cen
trul activității comuniștilor de 
aici stă mobilizarea tuturor 
forțelor pentru îndeplinirea 
vastului program trasat de 
Congresul al X-lea și istorice
lor hotăriri ale Conferinței Na
ționale.

în acest sens, vorbitorul s-a 
referit la o serie de măsuri 
luate în direcția perfecționă
rii continue a stilului și meto
delor de muncă ale comitetului 
județean, tuturor organizațiilor, 
in vederea creșterii influenței 
și răspunderii lor la locul de 
producție, conlucrarea intensă 
cu ministerele, stabilirea unor 
strînse legături cu conducerile 
întreprinderilor, larga consul
tare a maselor, ceea ce a dus 
la atingerea unor bune rezul
tate. Toate acestea — a arătat 
vorbitorul — ajutorul neprecu
pețit, deosebit de important, 
primit permanent din partea 
conducerii partidului și statu
lui nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, au permis 
să se îndeplinească și in cel 
de-al doilea an al cincinalului, 
în bune condiții, planul și an
gajamentele pe primele 8 luni. 
Ne preocupăm, de asemenea, 
să creăm toate condițiile pen
tru realizarea intr-un ritm sus
ținut a planului pe 1973 și. în 
acest fel, să înfăptuim cincina
lul în patru ani și jumătate. 
Din analizele concrete făcute 
in fiecare întreprindere s-a 
ajuns la concluzia că aceasta 
este posibil, și in unele între
prinderi chiar intr-un terme'n 
mai scurt, fără investiții deo
sebite.

Relevînd aceste preocupări, 
vorbitorul a amintit de unele 
neajunsuri care mai dăinuie, 
între altele în ce privește creș
terea calității, a eficienței eco
nomice, existența unor fonduri 
imobilizate, subliniind că eli
minarea lor este în centrul a- 
tenției organizațiilor de partid 
și al colectivelor de oameni ai 
muncii. El a formulat, de ase
menea, ■ o serie de propuneri 
vizind activitatea organelor 
centrale în domeniul contrac
tării produselor pe termen în
delungat și în alte sectoare, 
precum și în ce privește unele 
probleme specifice agriculturii.

• O CULEGERE de 
povestiri despre tineri

în eleganta prezentare g ■ati
că a colecției ,.Biblioteca con
temporană" a Editurii „Ion 
Creangă" d apărut de curînd vo
lumul „Povestiri despre ute- 
ciști". Culegere de nuvele, po
vestiri și fragmente de roman, 
cartea reunește semnăturile a 
14 scriitori ale căror lucrări — 
după cum este anunțat într-o 
casetă — sînt ordonate în așa 
fel îneît încearcă să dea o ima
gine a evenimentelor „ținînd 
seama de succesiunea lor isto
rică.". Astfel apar în volum »r- 
mătorii autori ; Mihai Beniuc 
(„Sculați voi, oropsiți ai vieții**),  
Pop Simion» („Șobolanii cu clo
poței"), Alex. Siperco („încă trei

POVESTIRI 
DESPRE 
t TECiSTI

minute, încă două, încă unul**),  
Maria Arsene („Utecistul"), Tu
dor Ștefănescu („La Jilava se 
ucideau vise**),  Eugen Barbu 
(Smochinele „studentului Nicu- 
lescu**),  Vasile Băran („Evada
rea"), Vasile Bîrza („Stavila de 
la Pâuliș), FrancijSC Munteanu 
(„Țigara"), Costache Anton 
(„Bătrînul"), Titus Popovici 
(„Zile fierbinți"). Szasz Janos 
(„Primii și ultimii"), Nicolae 
Țic („Ploaia"), Franz Starch 
(„Farul").

Cartea este o selecție ce re
unește pentru prima dată cele 
mai bune lucrări ale prozei 
noastre contemporane dedicate 
abnegației și curajului membri
lor organizației revoluționare a 
tineretului comunist.

• „DIRECTO DE CU
BA" și AUCAMAN

• „DIRECTO DE CUBA"... 
vin melodii aduse de un ansam
blu cubanez (care poartă acest 
nume), ansamblu muzical de 
prestigiu ce-și începe turneul 
în București la 12 septembrie. 
Acum cîțiva ani, o altă forma
ție sosită din Havana, „Saludos 
cubanos", a repurtat un real 
succes pe scenele noastre, avînd 
ca solistă pe EVA CALVO, cu
noscută astăzi, în multe țări eu
ropene. Eva Calvo revine ’ în 
România cu „Directo de Cuba", 
care mai anunță ca solisti si 
pe „LOS PAPINES" : patru ti
neri talentați alcătuiesc această 
originală formație muzicală, 
reputată pentru autenticitatea 
ritmurilor cubaneze al căror 
mesager a fost în toată lumea. 
„Los papines" cîntă de noua 
ani în America (Mexic și Ca
nada), în Asia (Japonia), în A- 
frica (Algeria) ; în Europa ei 
au apărut cu succes pe scena 
teatrului „Olympia" din Paris, 
în programul Euroviziunii, în 
spectacole semnate de Jean Fer- 
rat, la Festivaluri de muzică 
ușoară — Sopot și Madrid — 
precum și în spectacolul „Va
rietăți din Havana" prezentat 
în mai multe țări. Calitatea 
muzicii și a ritmului melodii
lor prin care s-au făcut celebri 
„Los papines", prezența Evei 
Calvo, programul divers și bo
gat al întregului ansamblu cu
banez sînt o garanție a apre
cierii de care se va bucura cu 
siguranță „Directo de Cuba" în 
fața publicului nostru. Primele 
sale spectacole vor fi susținute 
la București, în zilele de 12 și 
13 septembrie, ora 20, la Tea
trul de vară „Herăstrău" și în 
sala Savoy.

• Oaspete tot din America 
latină va fi în curînd și bale
tul folcloric chilian „AUCA
MAN". ansamblul format din ti
neri, în mare parte studenți ai

• O EXPOZIȚIE de 
sculptură în aer liber

...deschisă în parcul Casei de 
creație Mogoșoaia. Ea cuprinde 
prestigioase lucrări de artă mo
numentală semnate de artiști 
ca : Ovidiu Maitec, George A- 
postu, Gheorghe Iliescu-Căli- 
nești, Ion Vlasiu. ' Constantin 
Popovici, Iulia Oniță, ca și de 
tineri artiști, de reală valoare, 
afirmați în ultimii ani ca : Na
poleon Tiron, Horia Flămînd, 
Cristian Breazu, Mihai Buculei, 
Nicăpetre, Șerban Rusu, Adina 
Țuculescu ș.a. Așadar, o expo
ziție de amploare ce etalează 
viziuni diverse, de la cele con
siderate tradiționale pină la 
cele mai îndrăznețe, o expozi
ție în care artiștii apelează 
deopotrivă la materiale „consa
crate", lemnul și piatra, ca și 
la materiale noi ca oțelul, ma
terialul plastic etc. Credem că 
amplasarea cunoscutului an
samblu realizat pentru Moisei, 
in lemn, de către Vida Gheza 

Universității din Chile. Anima
torul său, Claudio Loboș Amaro, 
profesor de folclor la Universi
tatea din Santiago a constituit 
acest grup artistic în scopul 
de a descoperi și cultiva bo
gățiile folclorice chiliene — 
muzică, dans — în dorința de 
a le face cunoscute în tară și 
peste hotare. Aspirația sa a 
fost împlinită, - fiindcă numai 
după cei cîțiva ani de la în
ființare, „Aucaman" se bucură 
de o admirație unanimă, atît in 
țara proprie, cît și pe întregul 
continent lațino-american. „Au
caman" vine acum de la Miin- 
chen, unde a participat la ma
nifestările culturale din cadrul 
Olimpiadei, pentru a întreprin
de un turn,eu în țara noastră, 
între 13 și 22 septembrie. După 
premiera ce rse .va prezenta în 
București, băietul folcloric chi
lian va da la Cluj și Cîmpia 
Turzii două spectacole (14 și 15 
septembrie), continuînd l.joî 
turneul și în alte orașe.

• LA RADIO : Sim
fonicul RTV de la So
rento...

Un moment unic a fost mar
cat în luna august în analele 
artei interpretative românești : 
Orchestra Simfonică a Radio- 
televiziunii Române a fost invi
tată în Italia, la Taormina și 
Sorento pentru a-și da con
cursul la desfășurarea unor im
portante manifestări muzicale 
internaționale. Presa de specia
litate a consemnat de altfel la 
timpul potrivit succesul deosebit 
al artiștilor români.

Mîine dimineață, la ora 11, pe 
programul II, Radiodifuziunea 
ne oferă imprimarea concertului 
susținut la 6 august. Tn progra
mul dirijat de Iosif Conta (solist 
Fausto Zadra) : Rapsodia a 2-a 
de Enescu, poemul „Till Eulen- 
spiegel*  de R. Strauss, Concer
tul în la major de Mozart, și 
Concertul în sol minor de F. 
Mendelsohn-Bartholdy.

Compozitorul Mihai Moldovan 
care a participat la manifestă
rile festivalului va comenta 
programul concertului.

• O RECONSTITUI
RE Cinematografică

,.TORA, TORA, TORA“ este-o 
reconstituire a unui dramatic 
moment din cel de-al doilea răz
boi mondial : atacul japonez a- 
supra bazei americane de la 
Pearl Harbour din 7 decembrie

1941, dată la care S.U.A. a in
trat în război împotriva puteri
lor Axei, Berlin—Roma—Tokio.

Filmul este realizat de mai 
mulți regizori, americanul Ri
chard Fleischer (autorul „Călă
toriei fantastice" și a adaptării 
după Jules Verne „20 000 leghe 
sub mări") și japonezii T. Ma- 
suda și K. Fukasaku.

Din marea distribuție a aces
tei reconstituiri cinematografice 
care a primit în 1970 premiul 
Oscar pentru cele mai bune e- 
fecte vizuale se remarcă un ac
tor bine cunoscut publicului no
stru din filmele „12 oameni fu
rioși". „După vulpe" și „Mărtu
risirile unui comisar de poliție 
făcute procurorului Republicii" : 
Martin Balsam (în fotografie) 
care interpretează rolul coman
dantului bazei navale americane 
de la Pearl Harbour.

(înlocuit recent cu o variantă 
în piatră in localitatea amintită) 
sporește, credem, interesul pen
tru această interesantă mani
festare artistică ce reunește in 
același spațiu intr-o insolită 
comparație forme de artă des
părțite în timp de aproximativ 
două secole (ne referim la te
zaurul de arta brincovenească 
pe care-1 reprezintă Palatul 
Mogoșoaia și muzeul său, la lu
crările artiștilor contemporani 
incluși în această expoziție). A- 
semeriea inițiative ne demons
trează că există posibilități de 
a realiza astfel de expoziții și 
în spațiile verzi ale Capitalei Ia 
indemina unui public mai nu
meros, se înțelege. .Celor pe 
care-i invjțgm să viziteze expo
ziția le reamintim programul : 
miercuri, joi, vineri, sîmbătă și 
duminică, intre orele 11—18.

C. R. CONSTANTINESCU 
IOSIF SAVA
TUDOR STANE.SCU.
V. TANASESCU



TELEGRAME
Tovarășul NICQLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Kt - 
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGIIF 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au adresat tovarășului KIM IK SEN. se
cretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, și tovarășului ȚOI EN GHEN, pre
ședintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român. 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
.Socialiste România, al poporului român și al nostru oersor.il. 
adresăm Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea. 
Prezidiului Adunării Populare Supreme și Cabinetului de Mi
niștri ale Republicii Populare Democrate Coreene, poporului 
frate coreean și dumneavoastră personal cele mai călduroase 
felicitări împreună, cu salutul nostru tovărășesc cu prilejul celei 
de-a 24-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Anii care au trecut de Ia crearea Republicii au marcat eve
nimente și succese remarcabile în istoria poporului coreean, 
în opera de făurire a societății socialiste în țara dv. Munca 
plină de abnegație a poporului coreean, condus de Partidul 
Muncii din Coreea, a avut ca rezultat refacerea rapidă a eco
nomiei țării și transformarea intr-un stat socialist cu o in
dustrie și agricultură înaintate, cu o puternică capacitate de 
apărare. în care înfloresc știința, cultura și arta, creste necon
tenit nivelul de trai al celor ce muncesc.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările de 
seamă ale oamenilor muncii din Coreea Populară si le urează 
tot mai mari succese în activitatea susținută pe care o depun 
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al V-lea Congres 
al Partidului Muncii din Coreea.

Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie frățească :: 
colaborare multilaterală statornicite între partidele, guvernele 
și popoarele noastre se dezvoltă necontenit pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist? Ne expri
măm ferma convingere că aceste legături -- . i ■ 
mult, în interesul popoarelor român si coreean. al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, cauzei păcii si soc;a- 
iismului.--*.-  - —*

Reafirmăm și cu acest prilej, dragi tovarăși, deplinul nostru 
sprijin, și solidaritatea internationalist cu ’up:â dreaotă < 
eforturile sușț.inute pe care le depuneți pentru reuni: 
patriei — aspirație legitimă a întregului popor coreean de a 
trăi într-o patrie unita, democratică și independentă.

De ziua~ marii sărbători vă adresăm, stimați tovarăși, dum
neavoastră și poporului frate coreean, rele mai cordiale urări 
de noi succese în înflorirea Republicii PoDulare Democrate 
Coreene.

Adunare festivă
La întreprinderea „Dîmbovi- 

ța“ din Capitală a avut loc vi
neri după-amiază o adunare 
festivă, organizată de Comite
tul Municipal București al 
P.C.R., cu prilejul Zilei națio
nale a R.P.D. Coreene — 24 de 
ani de la crearea Republicii.

Au participat reprezentanți

Recepfie la
R. P. D.

Cu prilejul celei de-a 24-a a- 
niversări a întemeiereii Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, Kang Iăng Săp, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bu-

ai organelor municipale de 
partid și de stat, numeroși mun
citori, ingineri și tehnicieni din 
întreprindere.

în cadrul adunării au luat cu- 
vîntul ing. Ion Tema, directo
rul întreprinderii și Kar.g Iăng 
Sâp. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București

ambasada
Coreene

curești, a oferit vineri seara o 
recepție în saloanele ambasa
dei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de .Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului TODOR JIVKOV, prim- 
secrctar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
și tovarășului STANCO TODOROV, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă:
Cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări a victoriei Revo

luției socialiste în Bulgaria, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al întregului 
popor român și al nostru personal, adresăm Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și. gu
vernului Republicii Populare Bulgaria, poporului frate bulgar 
și dumneavoastră cele mai cordiale felicitări și salutul nostru 
tovărășesc.

Oamenii muncii din România socialistă se bucură din inimă 
de realizările importante obținute- de poporul bulgar, care, sub 
conducerea Partidului său comunist, repurtează noi succese in 
toate domeniile vieții materiale și spirituale, în ridicarea nive
lului său de bunăstare materială.

Cu deosebita satisfacție constatăm că legăturile de prietenie 
și colaborare multilaterală, statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria se dezvoltă continuu 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismu
lui socialist, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor 
socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
al cauzei colaborării și păcii în Balcani și în lumea întreagă.

Folosim prilejul aniversării sărbătorii dv. naționale pentru a 
vă ura, dumneavoastră și poporului bulgar, succese tot mai 
mari pe calea progresului și prosperității Bulgariei socialiste.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genera] al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste- România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au primit din partea comandantului FIDEL 
CASTRO, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba și a dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO, 
președintele Republicii Cuba, următoarea telegramă :

în numele poporului, al Partidului Comunist și al Guvernului 
Revoluționar al Cubei dorim să vă exprimăm dumneavoastră și 
— prin bunăvoința dumneavoastră frățească — Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, precum 
si poporului român mulțumirile noastre pentru cordialul mesaj 
de felicitare pe care ni l-ați adresat cu prilejul celei de-a 
XlX-a aniversări a asaltului asupra cazărmii Moncada.

Folosim aceasta ocazie pentru a .vă transmite sincerele noa
stre urări pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor frățești de 
prietenie și colaborare între popoarele, partidele și guvernele 
noastre. ,

Primiți salutul și afecțiunea noastră frățească.

Grupul de tineri americani „Ambasadorii Priei.enieț-1972" au 
adresat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Noi, cei o mie’.de tineri americani, cape, în timpul verii, am 
călătorit pretutindeni .în țara dumneavoastră, ca participant 
la programul. „Ambasadorii Prieteniei", dorim să vă adresăm 
dumneavoastră și poporului român mulțumirile noastre cele 
mai calde și torofunde pentru ospitalitatea și prietenia cu care 
am fost primiți.

Nimic nu va. egala vreodată experiența pe căre am trăit-o 
în România găzduirea noastră la familiile de țărani din 
Lerești, cărora le-am prezentat obiceiurile noastre si le-am 
cunoscut pe ale lor, vizita ia mănăstirea Agapia, unde am și 
locuit, clipele de recreere din frumoasa stațiune Tușn'ad, săp- 
tămîna petrecută pe litoralul Mării Negre, unde am avut pri
lejul să întîlnim oameni din multe țări, dar mai ales pe stu
denții de la CQștineșți.

O zi de neuitat a fost aceea în care v-ați întreținut la sta
țiunea Neptun. cu .cei 168 de „ambasadori, ai prieteniei44 din 
Texas. Generozitatea și bunătatea pe care le-ați arătat, în ziua 
aceea, studenților din Texas, reprezintă, de fapt, ceea ce noi 
toți am simțit din partea poporului român în tot timpul șe
derii noastre în România.

Amintirile noastre minunate despre România sint nenumă
rate, fiindcă , am avut , posibilitatea să vedem atît de mult din 
frumoasa dumneavoastră țară, ai cărei popor, prietenos și 
ospitalier, ne-a primit cu inima deschisă. Vizita noastră a con
stituit pentru noi. toți o autentică experiență de ordin cultu
ral și educativ, pentru că am venit să cunoaștem mai mulie 
despre România și poporul ei. care, la rîndul său, să cunoască 
mai multe despre, noi, prin limbajul internațional al cîntecului.

Am dori, totodată, să exprimăm mulțumirile noastre Oficiu
lui Național .de Turism „Carpați* 4 pentru concursul deplin 
acordat si încrederea pe. care a avut-o în proiectul acestui 
program,’ Grație cooperării strînse dintre Oficiul Național de 
Turism ..Carpați44 si fundația „American Council for Nationa
lities Service" a fost posibilă realizarea programului „Amba
sadorii Prieteniei* 4. Soerăm că acest program va continua să se 
dezvolte astfel incit:; tot mai mulți tineri americani să aiba 
posibilitatea de a împărtăși experiența minunată pe care am 
:rait-o noi în România în cursul acestei veri.

întorc în dtH-ne in Statele Unite, o părticică din noi rămîne 
pentru totdeauna în Ropiânia și sperăm că: dorința noastră de 
-.ace și prfeterițe. a lăsat-o urmă de neșters în amintirea celor 
.are ne-au cunoscut în țara dumneavoastră.

delpest elhotare
VIETNAMUL DE SUD

Un oraș 
de forțele
Forțele patriotice din 

Vietnamul de sud an eli
berat vineri orașul Tîen 
Phuoc. constnngind tru
pele saigoneze să-și a- 
bandoneze pozițiile.

Patnobi și-au început atacul 
îșcâ de joi seara împotriva pozi
țiilor inamice din această locali
tate de importanți strategică, si
tuată ia aproximativ 60 kilometri 
sud de Da Nang. Schimburile de 
focuri au continuat în cursul 
nopții și vineri dimineață, după 
ce patrioțxi reușiseră să-î ehmine 
pe saigonezi din cartierul lor ge
neral. Deși au primit întăriri, tru
pele saigoneze au fost nevoite sâ 
părăsească orașul sub puternica 
presiune a atacului forțelor de e- 
liberare.

După cum informează agenția 
de presă ..Eliberarea*.  atacurile 
repetate pe care le-au lansat.

eliberat 
patriotice
intervalul 26 august — 3 sep-

tembrie a. c. forțele patriotice

represiv organiza: de adminis
trația de la Saigon, au distrus 
importante cantități de tehnică

Jurat diferite

Acționfcd In provincia Quang
Trl forțele patriotice de elibe-

xa Tan Teo. Phuoc Mon Hai și 
Thuong Nguyen, decimind trei 
companii inamice. In zonele 
Doag Ha. Hai Larg și Truong 
Phuoc, patrioții au dobori t pa
tru aparate de zbor ale S.U.A. 
care sprijineau forțele saigo- 
neze.

Protocol româoo-polon privind
colaborarea și cooperarea economică

In zilele de 3—3 septembrie 
1972. a avut loc. la Varșovia. în
tâlnirea președinților celor două 
părți in Comisia guvernamentală 
româno-polonă de colaborare 
economică. Delegația română a 
fost condusă de Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele părții ro
mâne în Comisie, iar delegația 
polonă de Jozef Tejchma. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, președin
tele părții polone.

La intiinire au fost examinate 
probleme ale cooperării și co
laborării in domeniul industriei 
metalurgice, precum și alte pro
bleme care se referă la adincirea 
cooperării și colaborării in dife
rite domenii de interes comun, 
cum sint, in principal : industria 
constructoare de mașini, indus
tria chimică, industria ușoară și 
alimentară, agricultura. Au fost 
semnate acordul intre miniștrii

Adunarea 
festivă 

de la Sofia
SOFIA 8. ft- Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amarițeî, 
transmite : Cu prilejul celei de-a 
28-a aniversări a Revoluției So
cialiste în Bulgaria, în Sala 0- 
perei Naționale din Sofia a avut 
loc, la 8 septembrie, o adunare 
festivă.

In prezidiul adunării au luat 
loc Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria. Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Miniștri, alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

Despre semnificația evenimen
tului de la 9 septembrie 1944 în 
viața poporului bulgar și despre 
realizările înfăptuite în țară în 
cei 28 de ani care au trecut de 
la eliberare a vorbit Tano Țolov. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Referindu-se la succesele obținu
te în domeniul economiei, vorbi
torul a relevat că venitul națio
nal a crescut în ultimele două 
decenii, în medie, cu 9,3 la sută 
anual, veniturile reale pe cap de 
locuitor au sporit în ultimii 15 
ani de 2,5 ori, iar fondurile so
ciale de consum au crescut de 
aproape 6 ori.

în încheierea adunării, a avut 
loc un concert festiv.

indusu’iiior chimice din cele 
două țări cu privire la colabo
rarea in crearea de capac!lăți 
suplimentare de producție de fi
bre poliacrilnitrilice in România 
și de polipropiienă in Polonia. în 
vederea satisfacerii necesarului 
reciproc, axit in perioada 1974— 
1975. cit și pinâ in 1980, contrac
te de lungă durată pe anii 1972— 
1975 privind livrarea de locomo
tive Diesel electrice, mașini de 
caicul electromecanice și elec
tronice. centrale telefonice auto
mate și vagoane din România, și 
nave, motoare navale, încărcă
toare din Polonia.

In cursul convorbirilor, părțile 
au conveni: rezolvarea unor 
probleme legate de cooperare, 
colaborare și specializare pe o 
perioadă îndelungată in dome
niul industriei metalurgice, au 
analizat multilateral posibilită
țile de a dinei re a specializării și 
cooperării in producția indus
trială.

Părțile au convenit măsuri 
pentru accelerarea și lărgirea 
colaborării, cooperării și specia
lizării in producția de mașini- 
unelte pentru prelucrarea meta
lelor și lemnului, utilaje de con
strucții și utilaje pentru indus
tria ușoară și alimentara.

Potrivit înțelegerii părților, în 
perioada imediat următoare se 
va perfecta acordul de colabo
rare in domeniul metalelor nefe
roase.

Incidente la Belfast
• ÎN NOAPTEA de joî spre 

vineri, in cartierul Shankhill 
Road, din Belfast, au avut loc 
noi incidente în urma carora 
două persoane au fost ucise, iar 
alte două rănite : focul a fost 
deschis de extremiștii protes
tanți asupra unei patrule brita
ni te. După cum se știe. în ulti
mii ani ciocnirile armate dir. 
Irlanda de Nord s-au produs 
numai între extremiști catolici 
și trupele de ordine britanice.

loan Avram în Anglia
• MINISTRUL industriei con

strucțiilor de mașini al Repu- 
publicii Socialiste România, 
loan Avram, a vizitat in cursul 
zilelor de joi și vineri o serie 
de unități de producție ale fir
melor „General Electric44, „Ma
ssey Ferguson44, și „Alfred Her
bert Ltd.44 din Leicester, Con- 
\ entry și Birmingham.

Parlamentul danez a 
aprobat aderarea la 

C.E.E.
• DUPĂ MAI MULTE ZILE DE 

DEZBATERI, Folketingul danez 
(Parlamentul) a adoptat vineri 
proiectul de lege privind aderarea 
Danemarcei la Piața comună. A- 
gențla France Presse menționează 
ci mai mulți parlametari au vo
tat împotriva legii: toți deputății 
socialist-populari, un număr de 
deputați socialist-democrați și ra
dicali.

• CIU EN-LAI, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului 
Politic, al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a avut, vineri, o convor
bire cu Le Duc Tho, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
consilier special al ministrului 
Xuan Thuy — conducătorul dele
gației guvernului R.D. Vietnam la; 
Conferința de la Paris In proble*  
ma Vietnamului. - '

• AGENȚIA CENTRALA TE
LEGRAFICA COREEANA a 
fost împuternicită să declare că, 
recent, 160 de pescari sud-co- 
reeni au ajuns, din cauza 
timpului nefavorabil pe mare, 
pe teritoriul R.P.D. Coreene. 
Prin grija organelor corespun
zătoare. pescarii au putut să se 
reîntoarcă, la 7 septembrie, în 
Coreea de Sud. Aceasta, rela
tează agenția A.C.T.C., este o 
expresie a fraternității din par
tea guvernului R.P.D. Coreene, 
care a asigurat pescarilor sud- 
coreeni o primire călduroasă.Raiduri israeliene asupra

Siriei și
TEL AVIV 8 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene, citat de agen
țiile United Press Internatio
nal și France Presse, a anunțat 
că avioane israeliene au atacat 
la 8 septembrie baze ale fedai- 
nilor situate în șapte localități 
din Siria.

El a mer.ționat că unul dintre 
atacuri a fost întreprins la El 
Hame, în apropiere de Damasc. 
Purtătorul de cuvînt a adăugat 
că avioanele israeliene s-au 
înapoiat la bazele lor.

DAMASC 8 (Agerpres). — A- 
vioane israeliene au violat la 
8 septembrie spațiul aerian al 
Siriei și au bombardat regiuni 
populate din apropierea țărmu
lui mediteranean, a Damascu
lui și zonei înălțimilor Golan, 
ocupată de forțele israeliene, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
militar sirian, citat de agenția 
United Press International. El 
a menționat că un număr de 
militari și civili au fost uciși 
sau răniți în cursul raidului 
israelian. Purtătorul de cuvînt 
a declarat că în nici una dintre 
localitățile siriene bombardate 
de avioanele israeliene nu se 
aflau baze ale comandourilor 
palestiniene. El a adăugat că 
artileria antiaeriană siriană a

Libanului
intervenit, obiigînd avioanele 
israeliene să se retragă.

TEL A\TV 8 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al arma
tei istraeliene, citat de agențiile 
Associated Press și Reuter, a 
anunțat că aviația israeliană a 
atacat la 8 septembrie baze ale 
comandourilor palestiniene a- 
flate pe teritoriul Libanului. El 
a precizat că obiectivele atacu
rilor au fost taberele de fedaini 
de Ia Nahar El Bared (la nord 
de orașul libanez Tripoli), pre
cum și de la Rashia El Wadi 
și Rafid. din regiunea sudică a 
Libanului.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Un 
comunicat al comandamentului 
armatei libaneze, reluat de. a- 
gențiile Associated Press și 
Reuter, informează că artileria 
antiaeriană libaneză a intercep
tat la 8 septembrie avioanele 
israeliene care au pătruns în 
spațiul aerian al Libanului pen
tru a ataca taberele palestiniene 
de la Nahar EI Bared, Rashya 
El Wadi și Rafid. Comunicatul 
mențoinează că, potrivit infor
mațiilor preliminare, 24 de per
soane au fost rănite în cursul 
raidurilor întreprinse de avioa
nele israeliene asupra taberelor 
de refugiați palestinieni.

Rmemo
SIMBATA, 9 SEPTEMBRIE 1972

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
rulează la Patria (orele 10; 12,30: 
15,30; 18; 20,30); Gloria (orele 9; 
11,15: 13.30: 16: 18,15: 20,30).

SATUL MEU. PATRIA MEA : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,45; 
14,30: 17,15 : 20).

GENTLEMENII NOROCULUI î 
rulează la Festival (orele 19; 21).

MESAGERUL : rulează la Gră
dina Capitol (ora 19: 21).

TORA ! TORA ! TORA : : rulea
ză la Scala (orele 8,45; 11,30; 14,30; 
17,30; 20.30), București (orele 3,15; 
11,15: 14.15; 17,15: 20,15), Grădina 
Doina (ora 19), Grădina Festival 
(ora 19.15).

CĂLĂREȚII : rulează la Gră
dina Select (ora 19,30), Favo
rit (orele 9.15: 11,30; 13.45: 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 8.45, 11,15; 
13.45: 16: 18,30: 20.45).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Capitol (orele 10; 16: 19).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează Ia Cotroceni (orele 15,30; 18).

PROVINCIALII : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 
18,30; 21); Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; ÎS: 18,15: 20,30); Grădina Mo
dern (ora 19,30).

CREIERUL : rulează la Victoria 
(orele 9: 11.15: 13.30; 16; 18,30;
20,45); Excelsior (orele 3,45; 11;
13,15: 13,45: 18,15; 20.30): Aurora 
(orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15): Grădina Aurora (ora 19.15).

AVENTURI LA MAREA NEA-

Cunoștința pe care călătorul 
venit din Europa o face cu Re
publica Populară Democrată Co
reeană începe cu o imag ne-răs- 
puns la o întrebare pe care și-o 
pune încă din avion : unde poate 
să se afle aeroportul între atî- 
tea coline, strins legate între ele, 
care preced Phenianul ? Fiindcă 
de sus, din înălțimi, pare că pă- 
mintui n-a lăsat nici un ochi des
chis păsării de argint să-și așe
ze aripile. Și totuși, aeroportul 
apare într-o vilcea cit o panglică 
în care crește o aerogara cochetă, 
albă. in fața căreia stau să aș
tepte frumos aliniate grupuri de 
fetițe-pioniere cu boabe de stră
lucitoare vioiciune în ochișorii 
lor mîgdalați cu buchete de flori 
ale Orientului în brațe, flori ca
re dublează policromia rochițelor 
lor de mătase și le sporește lu
mina zîmbetelor de pe fețe. La 
coborirea pe pamintul coreean am 
simțit zborul acestor fetițe fpre 
noi. prim semn simbolic al unei 
prietenii extrem de fierbinți care, 
timp de două săptămîni. ne-a în
conjurat in toate colțurile repu
blicii dimineților liniștite, pe 
unde am umblat.

fiind aici faptul că, în ciuda 
greutăților prin care a trecut țara 
intr-un război pustiitor nu cu 
prea multă vreme în urmă, sta
tul a preluat aproape în sută la 
sută procente grija pentru copiii 
țării, cea mai mare parte fiind 
ocrotiți în timpul zilei în creșe, 
grădinițe, școli.

CANALELE...
Ă doua mare realitate a aces

tei țări socialiste de pamintul că
reia vin să sc lovească valurile 
îndepărtatului Pacific trecute 
prin Marea de Est, se găsește 
concentrată în fascinanta țesă
tură a canalelor de irigații. 
R.P.D. Coreeană este, intr-ade
văr, una dintre acele țări din 
lume care se pot lăuda că au a- 
coperit tot teritoriul îlntr-un sis
tem complet de irigații. Reușita 
este obținută, dacă nu mă înșel, 
anul trecut, iar pentru ea tre
buie să se fi desfășurat o muncă

tului. Ca să dau un exemplu, 
între diferitele parcele de orez, 
pentru păstrarea apei se ridică 
mici digulețe, subțiri ca niște 
șnururi de humă. Nici acestea 
— groase nu mai mult de 15— 
20 centimetri — nu rămîn ne
folosite : pe ele se plantează fa
sole, soia. „Gîndiți-vă, îmi spu
nea același țăran coreean, mii de 
kilometri de asemenea digulețe 
înseamnă milioane de cuiburi de 
plantă. Putem să le pierdem ?“.

LOCOMOTIVELE...
A treia mare realitate a Co

reei socialiste este aceea că nici 
o locomotivă cu aburi nu. mai 
umblă pe drumurile ei de fier : 
toată rețeaua (și nu este una 
foarte simplă) a fost electrifica
tă, trenurile fiind purtate de lo
comotive de fabricație proprie. 
In 1961 R.P.D. Coreeană a pro
dus prima locomotivă electrică, 
iar în 1963 prima locomotivă 
Diesel-electrică. Locomotive pe 
4 și 6 osii, aceasta din urmă a-

COPIII...
Copiii sint. într-adevăr, prima 

mare realitate a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
care m-a impresionat. N-am să 
uit niciodată stringerea de mînă, 
egală cu o îmbrățișare, a acelor 
pioniere de pe aeroport. După 
cum n-am să uit modul foarte 
prietenesc al acestor copii de a 
se opri din mers și a-i saluta pe 
oaspeți, pionerește, chiar dacă a- 
e ești a se află în mașină. „Ei nu 
vă cunosc, spunea Kim De Sik, 
însoțitorul, un băiat care învă
țase în România, dar știu că 
dacă sînteți oaspeții statului 
nostru, sînteți cu siguranță oa
meni buni44. Imaginea dimensiu
nilor copilăriei lor am aflat-o 
însă cu adevărat în mai multe 
locuri, dintre care primul a fost 
Palatul pionierilor din Phenian, 
o clădire uriașă (cîteva sute de 
camere) care primește săptamî- 
nal în cercuri circa 10 000 de 
copii. Impresionantă este aici se
riozitatea concepției asupra re
zultatelor... distracției copiilor, a 
activității lor extrașcolare. De 
fapt palatul este o foarte com
plexă școală care intervine fun
damental în viața generațiilor 
celor mai fragede. De la cercu
rile în care se deprinde arta cu
săturilor vestite ale Orientului 
(sute de mii de împunsături cu 
acul pentru a realiza un tablou 
în fir de mătase), pînă la elec
tronică și aviație supersonică, 
totul se Snvață aici de către co
pii. Totul este legat de viața vie. 
ue munca productivă în primul 
rind, iar realizările lor sint de-a 
dreptul remarcabile. Vizita și în 
alte localități — în orașe ca și 
în sate — arată că în R.P.D. Co
reeană se face o adevărată poli
tica în favoarea copilăriei și se 
desfășoară o adevărată educație 
pentru viitor. O școală săteasca, 
din comuna Sam Bong, aflată un
deva în munți, departe de oraș, 
este un argument grăitor pentru 
această concluzie. Urmînd linia 
generală a școlii modeme — îm
binarea educației cu producția — 
la sfîrșitul clasei a IX-a toți co
piii satului stăpînesc bine condu
cerea tractorului, conducerea au
tocamionului, mînuirea stației de 
pompaj, cunoștințe de telecomu
nicații. Dar nu numai atît. Cei 
1 400 de elevi dispun de 1 seră, 
1 mica fermă (oi, păsări, iepuri), 
20 de zile pe an ei lucrează la se
mănat, transplantat și semănat 
orez (pentru a cunoaște toate cele 
3 operații de bază). Ei dispun de 
un mare complex sportiv, cu 
multe terenuri de baschet, volei, 
fotbal, bazin de înot, aparate di
verse și... 30 mese de ping-pong.

Făcînd inventarul, ca u« pe
dagog modem, constați că nimic 
nu lipsește din educația acestor 
copii, de la ideologie la sport, 
de U cultură la munca produc
tivă, marea realitate a copilăriei

CĂLĂTOR PRIN
REPUBLICA

DIMINEȚILOR 
LINIȘTITE

însemnări de EUGEN FLORESCU

titanică. Pămîntul, cum spu
neam, este în cea mai mare parte 
muntos. Cu toate acestea apa a 
fost urcată pînă în vîrfuri din
tre cele mai înalte, în destul de 
multe cazuri săpîndu-se în pia- 
tra-piatră brîuri drepte pe care-a 
fost urcat pămînt fertil și-au 
fost plantați pomi, ori răsădit 
orez. In același sat, Sam Bong, 
discutam cu președintele coope
rativei Qgricole de producție 
„Prietenia coreeano-română“. „De 
la ce distanță aduceți apa ?“, îl 
întrebasem nevăzînd în acele 
locuri înalte nici un rîu. „în li
nie dreaptă, de la 80 (opt zeci) 
de kilometri, mi-a zis. Pe canale, 
(de pămînt), de la 240 (două 
sute patru zeci!) de kilome
tri... Munca titanică a coreeni
lor a făcut din pămîntul țării lor 
o adevărată bijuterie. Iar calita
tea lor de gospodari se poate de
duce și din aceea că nicăieri 
n-am văzut mai mult decît la ei 
o atît de bună folosire a pămîn-

vînd în componența sa 180 000 
de piese (mașină de mare com
plexitate, care este prin ea în
săși un certificat de competență 
pentru multe ramuri industriale 
ale Coreei socialiste). Parametrii 
ei: 110 tone, 120 km/h, 4 300 cai 
putere, 4.700 tone capacitate de 
tracțiune. Ambiția muncitorilor 
uzinei producătoare este, acum, 
de a produce modele și mai noi, 
multiplicîndu-și în același timp 
tipurile de produse.

...Copiii, canalele, locomoti
vele. Mi-au rămas, cred, nu în
tâmplător în minte aceste trei 
realități de mare succes ale Re
publicii Populare Democrate Co
reene. Fiindcă ele vorbesc des
pre puterea de muncă a poporu
lui coreean, despre capacitatea 
sa de a-și conjuga talentele cu 
momentele cele mai înainta
te ale tehnicii mondiale. Și des
pre viitorul acestei țări, repre
zentat într-o mare investiție fă
cută în educația copiilor săi.

^PENTRU TIMPUL D V. LIBER^
GRA : rulează la Ferentari (orele 
15.30: 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
ruiează la Flamura (orele 9; 11,30; 
15: 17,30; 20).

RIO BRAVO : rulează la Festival 
(orele 9; 12; 16).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Doina (orele 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30 — la ora 10 
program de desene animate pen
tru copil).

OCHI AGERI î rulează la Ca
pitol (orele 10; 12; 14,30; 16,30;
18.30: 20,30).

NIKOLETINA BURSAC î rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE : rulea
ză la Feroviar (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,30); Tomls (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15); Grădina To
mis (ora 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18 în continuare): Program de do
cumentare (ora 20,15).

DESPRE DRAGOSTE : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18).

BINECUVÎNTATI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Grivița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13,15;
20,30).

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Bucegi (orele 15.45; 18): 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Arta (orele 15,30, 18;

20,15); Grădina Bucegi (ora 20,15); 
Grădina Arta (ora 19,30).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

FELIX ȘL OT1LIA : rulează ia 
Progresul (orele lb,30; 19).

ROBIN HOOD : rulează la Bu- 
zești (orele 15.30; 18); Grădina Bu- 
zești (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA - rulea
ză la .Dacia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) ; Grădina Lira (ora 19,30); 
Lira (orele 15,30; 20).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU : ru
lează Ia Drumul Sării (orele 15,30; 
19); Miorița (orele 9; 12,30; 16;

DRAGOSTE ȘI AMENZI î rulea
ză la Giuleștl (orele 15,30; 18;
20.30) .

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18: 20).

FATA CARE VINDE FLORT î 
ruiează la Central (orele 10; 12,30; 
15: 17,30; 20).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează Ia Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15); Popular (orele 15,30; 18;
20.30) .

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Floreasca (orele 15.30: 18; 20.30).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Moșilor (orele 15.30; 18);
Grădina Moșilor (ora 20,15).

BĂRBAȚI CUMSECADE î rulea
ză Ia Viitorul (orele 16: 18: 20).

20 000 DE LEGHE SUB MARI î 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) : Grădina Unirea (ora 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .
. KING KONG EVADEAZA : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20).

SIMBATA. 9 SEPTEMBRIE 1972
Teatrul „C. Tăr.ase“ (la Grădina 

Boema): TRĂSNETUL MEU DRAG
— ora 20.
DUMINICA, 1» SEPTEMBRIE 1972

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema): TRĂSNETUL MEU DRAG
— ora 20: Teatrul „Țăndărică' 
(Sala Victoria): O POVESTE CU 
CÎNTEC — ora 11.

SIMBATA, 9 SEPTEMBRIE 1972
Programul 1

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Biblioteca pentru toți. 9,50 De

vorbă cu gospodinele. 10,05 Tele- 
enciclopedia. 10.55 Jocurile Olimpi
ce de vară — 1972. Caiac-canoe — 
finale. Transmisiune directă de la 
Miinchen. 12,00 Telejurnal. 14,30 
Box — semifinale. înregistrare de 
Ia Miinchen. 16,00 Muzică distrac
tivă. 16.30 Emisiune în limba ger
mană. 17,30 Jocurile Olimpice de 
vară — 1972. Atletism lungime băr
bați — finală; 1 500 m. ștafeta 
4x100 m. femei — finale; 4x100 m. 
bărbați — finale. Transmisiune di
rectă de Ia Miinchen. 19,20 1001 de 
seri: „Bolek și Lolek". 19,30 Tele
jurnal. Marea întrecere socialistă 
Ia zi. 20,00 Drumuri în istorie. A- 
vram Iancu. Emisiune realizată cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de 
la moartea lui Avram Iancu. 20,20 
Film serial: „Mannix". 21,10 Selec- 
țiuni din Festivalul de la Sopot — 
1972. 21,40 Film documentar: Phe
nian. 22,10 Telejurnal. 22,30 Jocu
rile Olimpice de vară — 1972. Ca
iac-canoe — finale. înregistrare de 
la Miinchen. Volei bărbați — fi
nale. Transmisiune directă de la 
Miinchen.

Programul 2
16,15 Agenda. 16,25 Cîntece și dan

suri. populare. 17,00 Reportaj bucu- 
reștean. 17,20 Film artistic: „Copii 
minune".
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DUMINECA, 10 SEPTEMBRIE 1973
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toti.
8.30 Cravatele roșii. 10,00 Viața sa
tului. 11,10 Zubin Mehta la pu
pitrul Orchestrei simfonice din 
Los Angeles. 12.00 De strajă pa
triei. 12,30 Emisiune în limba 
maghiară. 14,00 Fotbal : Sportul 
studențesc—Steagul roșu Brașov. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul Republicii. In pauză : Jocu
rile Olimpice de vară — 1972. 15,45 
Film serial pentru tineret: „Civi
lul". Episodul iii : „în pădure". 
16,20 Publicitate. 16,30 Jocurile 
Olimpice de vară — 1972. Călărie
— „Cupa Națiunilor" la sărituri — 
pe echipe, manșa a Il-a. Transmi
siune directă de la Miinchen. 19,2o 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,10 
Reportajul săptămînii. Trepte pe 
cîmpul frumos. Noi dimensiuni ale 
orașului Sf. Gheorghe. 20,30 Film 
artistic : „Gardianul". 22,10 Selec- 
țiuni din Festivalul de la Sopot
— 1972. 22,30 Telejurnal.
PROGRAMUL U

12,30 Promenada duminicală. 15,00 
închiderea emisiunii de prînz. 20,00 
Eroi îndrăgiți de copii : Buratino
20.30 Serenade simfonice. 21,05 
Film documentar. 21,15 Tufă de 
Veneția ; moment umoristic de 
Valentin Silvestru. 21,45 Săptămina 
culturală bucureșteană. 22,00 Ro
manțe... romanțe. 22,15 Film serial: 
Mannix. „în capcană" — partea I 
(reluare).
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