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S-au făcut investiții mari în județul dumneavoastră. Ne 
gîndim să dezvoltăm în continuare unele din unitățile exi-«' 
stente și să amplasăm aici noi întreprinderi. Aceste între- 
prinderi trebuie să producă însă din plin! Mijloacele peji 
care le cheltuim aparțin clasei muncitoare, întregului nos-1, 
tru popor — și avem răspunderea de a le folosi cu maxi-/ 
mum de eficiență economică, pentru a obține o producției' 
sporită, pentru a face să crească avuția națională și venitul c 
național. Numai pe această bază va putea crește bună- < 
starea materială și spirituală a întregului nostru popor! <

NICOLAE CEAUȘESCU j
AAAAA

c Este necesar să înțelegem că dezvoltarea economiei J 
S noastre în ritm înalt, crearea în fiecare an a sute și sute de ? 
< noi capacități de producție, în bună parte dotate cu utilaje S 
5 produse în țară, impun răspunderi deosebite tuturor între- ? 
j prinderilor, tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Tre- S
> buie înțeles că utilajele pe care le livrează întreprinderile ? 
( noastre sînt chemate să asigure creșterea avuției națio- S
> nale; ele constituie proprietatea întregului popor. A ad-2 
C mite lipsuri, a tolera defecțiuni cît de mici, înseamnă a adu- S
> ce daune intereselor întregului nostru popor, creșterii avu- ? 
(ției naționale, ridicării bunăstării generale a națiunii so-
> cialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU <

Textele integrale ale cuvîntărilor rostite de secretarul general al partidului, în paginile II și III

Turnatoria 
de fonta 

Roman

Nu sînt dour defecțiuni 
de montaj. ci și de organizare

La această oră, toate cele pa
tru linii tehnologice ale turnă
toriei de piese din fonta pentru 
mașini unelte din cadrul între

prinderii mecanice Roman tre
buiau să fie de mai multe luni 
în funcțiune. Dar nu produce 
decît una, linia a IV-a. Cauza

tuturor întîrzierilor, ni se spune, 
este cunoscută și obiectivă : u- 
tilajele restante. Pentru liniile 
II și III, nu se poate preciza, 
decît cu mare aproximație data 
finalizării lor, deoarece o parte 
din utilaje au fost contractate, 
din import, cu termene necore
late cu data intrării în funcți
une. Ministerul și centrala de 
resort fac demersuri acum pen
tru procurarea lor în avans. Li
nia I, însă întrunește de acum 
condițiile intrării în producție. 
Problema utilajelor este, aici, 
pe cale de rezolvare. Cele aștep
tate din import au venit și sint 
montate deja, iar cele din țară, 
vor sosi și ele, toate, in urmă
toarele două săptămini. De alt
fel sînt și foarte puține. între
prinderea de utilaj și piese de 
schimb Vatra Dornei s-a anga
jat să trimită pînă la 15 octom
brie cele două amestecătoare 
pentru stația de preparare. Era 
și timpul. Ele aveau termen de 
livrare... august 1972. U.Z.U.C. 
Ploiești n-a început încă, e 
drept, executarea alimentatoa
relor vidrante necesare la ace
eași stație, dar ele nu constituie

o problemă pentru o întreprin
dere specializată în utilaj chi
mic așa că în cel mult două 
săptămini vor sosi la Roman. 
Cel puțin așa a promis furnizo
rul.

— Problema este alta de a- 
cum, ne spune Culiță Năstase, 
inginer principal la biroul plan- 
dezvoltare. Trebuie comple
tate și de ce n-am spune — re
parate — utilajele montate deja, 
și, desigur, executate toate in
stalațiile aferente lor. Ce repa
rații, ce remedieri necesită o li
nie tehnologică nouă, abia mon
tată ? Dar pentru a nu exista 
nici- un dubiu, ni se pune la 
dispoziție un grafic de 15 pagini 
„pe care-1 pritocim și-l actuali
zăm săptămînal în ședințele de 
comandament" — adaugă el. Re
ținem din acest dosar promisi
unile ferme ale Trustului de 
montaj utilaj chimic București 
— de a-și concentra toate for
țele pentru remedierea defecți
unilor de montaj, pentru com-

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag,, a V-a)

In ziua de 18 octombrie 1973, a avut loc, la 
Palatul Republicii, ședința Consiliului de Stat, 
prezidata de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La ședința au participat, ca invitați, miniștri 
șl alți conducători ai organelor centrale de stat, 
precum și președinți ai unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat decre
tul privind funcționarea în condiții de siguranța a 
instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat 
și a aparatelor consumatoare de combustibil ; 
decretul privind valorificarea florilor de mină, 
altele decît cele care conțin aur nativ ; decretul 
privind organizarea și funcționarea formațiunilor 
sanitare voluntare ale Societății de Cruce Ro
șie din Republica Socialista România ; decretul 
pentru modificarea Legii nr. 20/1971, privind or
ganizarea contribuției bănești și în munca pen
tru efectuarea unor lucrări de interes obștesc ; 
decretul pentru modificarea Decretului nr. 783/ 
1969 privind organizarea și funcționarea Minis
terului Muncii, devenit Legea nr. 68/1969, cu 
modificările ulterioare ; decretul privind modifi
carea Legii nr. 3/1971 privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Comisiei Naționale de 
Demografie, cu modificările ulterioare.

De asemenea, Consiliul de Stat a ratificat Con
venția consulara dintre Republica Socialista 
România și Republica Democratica Sudan ; Con
venția privind soluționarea pe cale arbitralâ a 
litigiilor de drept civil decurgind din raporturile 
de colaborare economica și tehnico-științificâ, 
precum și Protocolul Adițional la Constituția 
Uniunii Poștale Universale.

Toate decretele adoptate au fost, în prealabil, 
dezbătute și avizate favorabil de comisiile per
manente de specialitate ale Marii Adunări Na
ționale, precum și de Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat raportul Consi
liului Central de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale și al Comisiei econo-

mico-financiare a Marii Adunări Naționale, care, 
din însărcinarea Consiliului de Stat, au analizat 
modul de aplicare a Legii nr. 19/1971, cu pri
vire la regimul prețurilor și tarifelor.

In urma dezbaterilor care au avut loc, Consiliul 
de Stat a constatat câ pe baza Legii nr. 19/1971 
au fost obținute îmbunătățiri în ceea ce priveș
te modul de stabilire a prețurilor și tarifelor, pre
cum și controlul ce se exercită asupra acestora. 
Totodată, Consiliul de Stat a constatat câ la 
unele ministere și întreprinderi se manifestă ten
dința negativa de majorare nejustificatâ, pe di
ferite căi, a unor prețuri, ceea ce este de na
tură să aducă prejudicii activității economice.

Consiliul de Stat atrage atenția ministerelor 
și întreprinderilor să acționeze cu toată fermita
tea pentru respectarea stricta a prevederilor le
gale privind regimul prețurilor și tarifelor, pentru 
reducerea consumurilor specifice și a cheltuie
lilor de regie, pentru reducerea prețului de cost 
și, în general, pentru reducerea tuturor prețu
rilor.

Concomitent, ministerele și întreprinderile tre- 
buie^ să acționeze pentru ridicarea continuă a 
calității produselor și pentru satisfacerea in tot 
mai mare măsură a cerințelor marii mase a 
populației, privind produse de bună calitate și 
la prețuri accesibile.

Comitetul de Stat pentru Prețuri trebuie să 
exercite un control permanent și eficace asupra 
respectării dispozițiilor legale privind regimul 
prețurilor și tarifelor.

Consiliul de Stat a hotârit ca raportul Consi
liului Central de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale și al Comisiei econo- 
mico-financiare a Marii Adunări Naționale să fie 
trimis Consiliului de Miniștri în vederea luării 
măsurilor necesare pentru înfăptuirea hotăririlor 
adoptate.

In continuare, Consiliul de Stat a rezolvat une
le cereri de grațiere.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

A PRIMIT DELEGAȚIA CONFEDERAȚIEI 
INDUSTRIILOR BRITANICE

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi după-amiază, de
legația Confederației industriilor 
britanice, condusă de Ralph Ba
teman, vicepreședinte al Con
federației. Oaspeții au fost în
soțiți de ambasadorul Marii Bri
tanii la București, Derick Ross- 
lyn Ashe.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele, Virgil Âctarian, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehni
cii, Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț, Gheor- 
ghe Oprea și Vasile Pungan, 
consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat.

în cadrul convorbirii a avut 
loc un.schimb de vederi privind 
modalitățile de dezvoltare și di
versificare a relațiilor de cola
borare și cooperare industrială 
dintre cele două țări.

Evocîndu-se relațiile care e- 
xistă în acest domeniu, precum

și posibilitățile largi pentru ex
tinderea lor in viitor, a fost re
levată dorința comună de a im
pulsiona conlucrarea cu Confe
derația industriilor britanice și, 
în general, cooperarea' dintre 
industriile română și britanică, 
în această ordine de idei, s-a 
apreciat că vizita oaspeților și 
discuțiile purtate au permis o 
mai bună cunoaștere a căilor de 
intensificare a relațiilor econo
mice în ansamblul lor, în inte
resul și avantajul reciproc, al 
înțelegerii și cooperării interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordia
litate.

STRĂLUCIREA
PRIMEI SHIIITF

Pe umerii Carolinei Orza 
strălucesc de cîteva, zile stelu
țele de sublocotenent. Face 
parte din prima promoție de 
ofițeri femei a armatei noastre 
populare. Emoții, firești o stă- 
pînesc. Primirea gradului de 
ofițer marchează în viața ei 
un moment nou, deosebit.

Festivitatea înaintării în 
grad a primei promoții de o- 
fițeri-femei a îmbrăcat veș- 
mîntul impresionantelor cere
monii ostășești. Au urmat apoi 
scene cu adevărat mișcătoare. 
Tinerele s-au îmbrățișat, s-au 
sărutat, exprimîndu-și exube
rant bucuria de a păși pe dru
mul carierei ostășești. Caro
lina Orza a polarizat afecți
unea colegelor. Era o recu
noaștere a ajutorului pe care 
multe dintre ele l-au primit 
de-a lungul zilelor și săptă
mânilor de pregătire pentru a 
pătrunde o parte din tainele 
vieții ostășești. Pentru că, tre
buie precizat, Carolina a ve
nit la cursul de- ofițeri cu un 
plus de experiență și o bună 
educație ostășească din mijlo
cul unui harnic colectiv mili
tar, dintr-o unitate de aviație.

în calitate de operator pen

tru cercetarea spațiului aerian, 
Carolina și-a făcut datoria cu 
pricepere și răspundere. Avia
torii, elicopteriștii care s-au a- 
vîntat spre înălțimile de azur 
au simțit în cei de la punctul 
de comandă, între care și Ca
rolina Orza, grija pentru reu
șita zborurilor la care erau 
solicitați. Inimile lor s-au a- 
flat totdeauna pe aceeași lun
gime de undă a datoriei. în

Colonel C. ZAMFIR

(Continuare în pag. a V-a)

CUM IUBIM
de MIHAI STOIAN

Mama care îmi vorbea despre cei doi copii ai ei trăiește 
la Ploiești, împreună cu soțul. Amîndoi părinții au muncit o 
viață întreagă, sînt la pensie, copiii au ajuns la maturitate, 
deci destule motive pentru ca mulțumirea să domnească ir 
casa familiei respective. Totuși, lucrurile nu stau cum trebuie, 
căci „problema cea mai grea" - după spusele mamei - o 
avem cu Marian. Are 18 ani. L-au crescut, de mic copil, cu 
toată dragostea, l-au ferit de orice pericol, ca să fie întreg 
și util societății, l-au dat la școala profesională și s-a cali
ficat strungar, apoi, în continuare, urmează liceul seral, fiind 
în anul I. Pină acum, relațiile cu familia au mers „în cursul 
lor normal", pînă cînd, intervenind în viața lui o tînără (care 
nu muncește nicăieri), Marian a fugit de acasă și trăiește, pe 
unde poate. Părinții ar vrea nespus să-l readucă pe băiatul 
lor acasă.

„Plîngerea" mamei din Ploiești mi-a adus aminte de tî- 
nărul cercetător chimist care, în cadrul unui interviu afirma : 
„Ca să te afirmi este nevoie să negi I (referindu-se, evident, 
la domeniul științific pe care-l slujea). Aforismul său conține 
o bună doză de adevpr, insă trebuie spus limpede că simpla 
negare^u duce, implicit, la o reușită, la o afirmare. Există un 
adevăr preexistent care se cuvine a fi luat în seamă, atît în 
lumea 
strînsă 
țat, al tînărului ploieștean, e greu să deslușești ; pînă unde 
merge 
avea, în continuare, foarte aproape, ca în „copilăria mică", 
feciorul acasă și de unde începe brutala și nedreapta uitare 
a tot ceea ce a fost mai înainte, de cum tînărul a avut pri
ma întilnire cu... dragostea. Este firesc ca, la un moment dat, 
un tînăr să se îndrăgostească și, după împrejurare, să pără-

'Continuare în pag a fV-a)

cercetării științifîce-tehnice, cit și în lumea - mai re- 
— a raporturilor familiale. Desigur, în cazul doar enun-

dorința exagerată, nerealistă, a părinților, de a-și
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea activului de partid al organizației județene Buzău
Dragi tovarăși.
Doresc să încep prin a adie-t 

sa activului de partid, tuturor) 
comuniștilor din județul Bu-1 
zău un salut călduros din par--; 
tea Comitetului Central al a 
partidului, a mea personal. -5 
(Aplauze puternice).

Ne aflăm in municipiul Bu-V 
zăn intr-o vizită de lucru și am | 
dorit să avem această intîlnireg 
cu activul de partid pentru a ••• 
discuta unele probleme privind $ 
activitatea desfășurată de co- \ 
muni.ști. de oamenii muncii din | 
Buzău in vederea realizării cu | 
succes a programului elaborat •' 
de Congresul al X-lea. a sarci
nilor trasate de Conferința Na-țî 
țională a partidului.

Am vizitat mai multe între- 
?rinderi din municipiul Buzău, 

n general am constatat cu 
multă satisfacție că, de la ul
tima mea vizită in Buzău, s-au 
înfăptuit aici multe lucruri 
bune. S-au dezvoltat industria și 
agricultura, a sporit producția 
de bunuri materiale, și, in prin
cipal. au crescut oamenii, s-a 
ridicat nivelul lor politic și de 
calificare. S-a dezvoltat și în
tărit organizația de partid și, ca 
urmare, și activul de partid. Aș 
putea spune, deci, că primele 
impresii sînt bune. Activul de 
partid, comuniștii, oamenii mun
cii înfăptuiesc eu entuziasm și 
cu succes sarcinile ce le revin 
din programul trasat de Congre
sul al X-lea. (Aplauze puter
nice).

După cum știți, în întreaga 
țară planul cincinal se reali
zează cu rezultate bune. Pe pri
mele nouă luni ale acestui, an 
avem o creștere a producției in- 
dustrialc de 14,7 la sută. Dacă 
însă toate întreprinderile, toate 
județele și-ar fi realizat inte
gral planul și angajamentele a- 
sumate, ritmul de creștere ar 
fi fost și mai ridicat, depă
șirile planului — care se cifrea
ză la peste un miliard de lei. 
pe primele nouă luni — ar fi 
fost mult mai mari.

Județul Buzău și-a adus con
tribuția la înfăptuirea cu sue- 
CC' a planului pe cele noua 
luni, realizind o creștere a pro
ducției industriale de circa 32 
la sută față de anul precedent. 
Aceasta a necesitat, iară îndo
ială. un efort deosebit, dar este 
in primul ripd rezultatul fap
tului că în această perioadă au 
intrai in producție noi capacități 
— ca urmare a preocupărilor 
partidului și statului de a am
plasa in Buzău, ca și în alte 
județe, noi unități industriale. Se 
înfăptuiește astfel în mod con
secvent politica de repartizare 
teritorială a industriei, de dez
voltare armonioasă a economi
ei in întreaga țară.

Pentru realizările bune obți
nute pînă acum, adresez oame
nilor muncii, organizațiilor de 
partid, tuturor comuniștilor, fe
licitări și urări de noi succese ’. 
(Aplauze puternice).

Avem motive să fim mulțu
miți de realizările obținute. 
N-am fi însă comuniști dacă nu 
am analiza în spirit critic ac
tivitatea noastră, dacă nu am 
vedea și neajunsurile, lipsurile 
care se mai manifestă și pe 
care trebuie să le Înlăturăm cu 
hotărîre.

In cele ce urmează mă voi 
referi la situația din județul 
Buzău. Nu doresc să fac acum 
o analiză a dezvoltării econo
mice pe (ară ; vom avea în 
toamna aceasta o plenară a Co
mitetului Central care va ana
liza modul in care se realizează 
cincinalul, în care se înfăptuiesc 
hotărîrile Congresului al X-lea.

M-am referit la succesele pe 
care le-ați realizat, la dezvolta
rea în ritm înalt a industriei 
Buzăului. Am vizitat cîteva în
treprinderi. Am ținut să fac 
aceasta pornind de la faptul că 
două dintre ele sînt destinate să 
producă utilaje mai complexe — 
una utilaj chimic, iar cealaltă 
să asigure turnarea pieselor ne

cesare industriei de tractoare. 
Am doriț să-mi dau seama in 
ce măsură oamenii muncii de 
aici, organizațiile de partid au 
trecut la realizarea sarcinilor 
de mare răspundere ce ,le revin 
în această direcție. Fiind aici 
ani mai vizitat și alte între
prinderi. Am constatat — mă 
refer , in special la cețe două în
treprinderi — că s-au luat ma
suri pentru îndeplinirea in 
bune condițiuni a, noilor sarcini.

Ne aflăm, însă, la o ședință a 
activului de partid unde tre
buie să analizăm lucrurile te
meinic, reliefînd atit realizării 
le, cit și, mai ales, lipsurile și 
ceea re trebuie să mai facem 
pentru a asigura înfăptuirea 
sarcinilor în cele mai bune con
diții.

După cum știți, unele județe, 
printre care chiar și județe ve
cine cu Buzăul. au realizat pla
nul pe 3 ani cu 3 luni mai de- 
vreme. Aceasta creează posibi
lități reale pentru îndeplinirea 
angajamentului lor de a rea
liza planul cincinal în 4 ani și 
jumătate. Știu că și județul Bu
zău și-a luat angajamentul de 
a realiza cincinalul mai devre
me. Or. în acest an. cu toată 
creșterea mare a producției care 
s-a obținut, și de care am vorbit, 
planul industrial nu a fost 
realizat decit in proporție de 
98,4 Ia sută. Aveți o rămînere 
în urmă de 65 de milioane Iei. 
Este adevărat că. la producția 
anuală actuală, de aproape 5 mi
liarde lei, această rămînere in 
urmă poate fi recuperată pînă 
la încheierea anului, în următoa
rele 2 luni și jumătate. Consta
tăm, totuși, o rămînere în urmă, 
față de plan, cu toate că jude
țul Buzău și-a luat angajamen
tul de a da o producție supli
mentară. Nici la productivitatea 
muncii prevederile nu s-au rea
lizat integral. Multe întreprin
deri prezintă rămineri in urina 
foarte serioase. Sînt întreprin
deri care n-au realizat planul la 
producția globală decit in pro
porție de 81 la sută, altele de 
67 Ia suta, altele de numai 57 Ia 
sută. Sînt nerealizări la multe 
produse de mare importanță 
pentru economie. Nu s-a înde
plinit planul de reducere a 
cheltuielilor materiale. înregis- 
trindu-se depășiri de consumuri 
materiale peste prevederile pla
nificate. Investițiile pe primele 
'nouă luni sînt realizate în pro
porție de 91 la sută, iar pe luna 
septembrie, de 95 la sută.

M-aș opri aici cu datele. Din 
citarea lor reiese cu toată clari
tatea că. în domenii de impor
tanță deosebită. întreprinderile 
industriale din Buzău prezintă 
serioase rămineri în urmă. Este 
necesar să se analizeze cauzele 
care au determinat aceste stări 
de lucruri negative. Trebuie cri
ticate" ministerele care nu s-au 
ocupat de funcționarea cores
punzătoare a acestor întreprin
deri. Trebuie însă să analizăm 
cu toată seriozitatea cum au 
muncit conducerile acestor în
treprinderi, consiliile și comite
tele oamenilor muncii, organi
zațiile de partid, comuniștii, co
lectivul fiecărei întreprinderi 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le stăteau in față. Trebuie să 
vedem, de asemenea, cum au 
acționat comitetul județean, ac
tivul de partid, comitetul mu
nicipal de partid pentru reali
zarea obiectivelor economice din 
acest an.

Se pare că nu s-a făcut tot 
ce se putea, că nu s-au luat toa
te măsurile necesare pentru în
deplinirea sarcinilor de plan la 
toți indicatorii — în special în 
ce privește buna organizare a 
producției, folosirea capacităților 
de producție, a utilajelor.

Tovarășul Sîrbu a arătat că 
Intr-o întreprindere nouă, circa 
30 000 mp construiți au început, 
practic, să fie folosiți abia in 
ultimele citpva luni. De aseme
nea, ș-a acționat cu o întirziere 
de 3 luni pentru organizarea 

unității de piese turnate. De 
vină sint ministerul. centrala, 
dar și comitetul județean de. 
partid, care in loc să acționeze 
conform hotăririi stabilite pen
tru transformarea acestei uni
tăți intr-o turnătorie de inaltă 
capacitate a economiei naționa
le, continuau să poarte discuții.

Am constatat cu multă bucurie 
realizările fabricii de geamuri, 
dar nu pot să nu remarc faptul 
că și aici sînt o serie de lipsuri 
privind calitatea. Cu toate mă
surile luate pentru punerea in 
funcțiune a capacităților con
struite și a unor capacități su
plimentare, continuă să existe 
spații nefolosite în mod cores
punzător. Fluxul tehnologic, or
ganizarea lucrărilor, mecanizarea 
lasă încă de dorit. Deși trebuie 
să menționez că de ia ultima 
mea vizită în fabrică s-au făcut 
multe lucruri bune, in întreprin
dere continuă încă să se produ
că pierderi serioase. Pentru a 
putea merge înainte este necesar 
să pornim de la ceea ce tre
buie să realizăm și nu să ne 
comparăm doar cu situația din 
trecut. Apreciind ceea ce s-a fă
cut, consider că colectivul de 
aici trebuie să facă eforturi și 
mai mari pentru a pune ordine 
desăvirșită in activitatea uzinei.

Nu voi mai da și alte exem
ple. Din cele înfățișate reiese 
clar necesitatea de a se lua mă
suri hotărîte de către comitetul 
județean de partid, de către ac
tivul de partid, pentru lichidarea 
neajunsurilor. Organizațiile de 
partid, conducerile colective ale 
întreprinderilor, comuniștii, toți 
oamenii muncii, trebuie să dez
bată lipsurile constatate și să 
stabilească programe de măsuri 
concrete pentru lichidarea lor 
rapidă, pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condițiuni a sar
cinilor de plan pe acest an, pen
tru crearea condițiilor necesare 
înfăptuirii integrale a sarcinilor 
planului pe 1974.

S-au făcut investiții mari în 
județul dumneavoastră. Ne gîn- 
dim să dezvoltăm in continuare 
unele din unitățile existente și 
să amplasăm aici noi întreprin
deri. Aceste întreprinderi tre
buie să producă însă din plin ! 
Mijloacele pe care le cheltuim 
aparțin clasei muncitoare, între
gului nostru popor — și avem 
răspunderea de a le folosi cu 
maximum de eficiență economi
că, pentru a obține o producție 
sporită, pentru a face să crească 
avuția națională și venitul na
țional. Numai pe această bază 
va putea crește bunăstarea ma
terială și spirituală a întregului 
rfostru popor I (Aplauze prelun
gite).

Se impun, în primul rind, mă
suri ferme pentru grăbirea do
tării întreprinderilor. Atit comi
tetul județean, cit și întreprin
derile respective pot face mai 
mult în această privință. La rîn- 
dul lor, conducerile ministere
lor trebuie să întocmească în a- 
cest scop programe specia
le de măsuri. De altfel, 
vizita In județul vostru este o 
urmare ă celor constatate in 
utilarea Combinatului chimic din 
Tîrgu Mureș. Am vrut să văd 
cum stau lucrurile în această 
privință șt aici la Buzău, precum 
și la Ploiești. Se poate spune că 
in întreprinderile din Buzău 
există spații care pot permite să 
se producă mult mal mult. Pen
tru aceasta trebuie să le dotăm 
rapid, să le mecanizăra, re- 
curgînd chiar la lucrări mai 
simple, să asigurăm condiții ci
vilizate de muncă. La uzina 
de utilaj chimic pe care am vi
zitat-o astăzi am constatat că 
unele lucrări de mecanizare se 
pot face fără nici o Investiție. 
Pentru aceasta trebuie insă o 
mai bună organizare a activită
ții, mai multă gîndire, spirit gos
podăresc și ordine pentru folo
sirea eficientă a ceea ce avem, 
pentru dotarea tehnică cu for
țele proprii ale întreprinderii, 
.Aceasta este sarcina conducerii 
întreprinderii, sarcina comuniș

tilor. Comitetul județean trebuie 
sa exercite în această direcție 
un control ferm. La rîndul lor, 
muncitorii trebuie să înțeleagă 
că numai astfel punem produc
ția noastră pe o bază modernă. 
Am stabilit ca întreaga capa
citate de 30 000 m pătrați la care 
m-am referit mai înainte, să 
producă pină la începutul lunii 
noiembrie. Cu mijloacele de ca
re dispune, această unitate tre
buie să producă mai mult, pro- 
filîndu-se pe utilaj chimic, utilaj 
metalurgic, inclusiv, pe mașini 
de prelucrare a maselor plas
tice. ce trebuie realizate în cola
borare cu uzina de mase plas
tice (Aplauze). Folosind capaci
tățile dc care dispune, Uzina de 
utilaj chimic poate realiza acest 
program, fără noi investiții. In
vestițiile noi pe care le vom 
realiza aici, și pe care le-am 
aprobat, vor trebui să conducă 
la elaborarea unui nou plan, 
cu sarcini de producție sporite, 
în turnătoria care produce acum 
circa 12 000 de tone de piese, tre
buie să ajungem pînă la sfîr- 
șitul anului viitor, la 30 de mii 
de tone de piese. Mecanizind lu
crările, realizind și alte spații de 
turnare, preluind eventual și 
spațiile întreprinderii de indus
trializare a lemnului, să inte
grăm totul într-o turnătorie de 
fontă și oțel de 80 000-100 000 de 
tone. (Aplauze puternice). Aces
te măsuri se impun să fie luate 
încă din luna noiembrie pentru 
a asigura folosirea rațională a 
tuturor capacităților.

In general, comitetul jude
țean, activul de partid, trebuie 
să analizeze mai temeinic, cu 
colectivele din fiecare întreprin
dere, posibilitățile unei mai 
bune, mai eficiente folosiri a 
spațiilor, a mașinilor, ale unei 
organizări mai raționale a acti
vității fiecărei unități. Sint con
vins că veți lua toate măsurile 
pentru recuperarea nerealizării 
planului pe primele 9 luni astfel 
incit să incheiați anul cu înde
plinirea cel puțin a sarcinilor 
planificate ! (Aplauze puternice).

Aș dori, de asemenea, să atrag 
atenția asupra mai bunei folo
siri a suprafețelor din perime
trul orșului. Să nu se mai ad
mită extinderea amplasării de 
noi unități in afara localității, fo- 
losindu-se mai rațional, mai e- 
conomic suprafețele din incinta 
orașului. La amplasările de pină 
acum s-a făcut risipă de teren ; 
trebuiau găsite soluții pentru 
construirea noilor unități in in
cinta orașului. Comitetul jude
țean de partid trebuie să ela
boreze un studiu mai temeinic 
privind amplasarea spațiilor in
dustriale, folosirea suprafețelor 
din oraș, economisirea la maxi
mum a terenurilor arabile. Vă 
plingeți de erodarea unor su
prafețe, de daunele produse de 
inundații și în același timp fa
ceți risipă de teren. Trebuie pus 
capăt cu hotărîre acestei stări 
de lucruri ! Comitetul județean. 
Consiliul popular trebuie să ac
ționeze cu energie pentru apli
carea hotărîrilor de partid, a le
gilor statului care prevăd re
guli foarte stricte in această pri
vință. Trebuie spus că prin am
plasarea neeconomicoasă a unor 
unități economice aceste reguli 
au fost încălcate în județul 
vostru.

Trebuie luate, de asemenea, 
măsuri hotărite pentru crește
rea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și chel
tuielilor de producție. Trebuie 
ridicată la un nivel superior în
treaga activitate industrială, efi
ciența economică a tuturor in
vestițiilor ! Pentru a amplasa 
noi unități în Buzău, pen
tru a faee aici noi investiții tre
buie să avem convingerea că 
se vor valorifica la maxim cele 
existente. Județe care au înde
plinit de-acum planul ne spun : 
„Dați-ne nouă investițiile jude
țelor care nu-și îndeplinesc pla
nul". Pînă la urmă va trebui să 
ținem seama de felul cum un 
județ sau altul reușește să gos
podărească investițiile. Noi nu 
putem imobiliza materiale și 

mijloace financiare in județe sau 
in unități care nu reușesc să 
înfăptuiască la timp și in bune 
condițiuni planul de investiții, 
să pună in valoare pe deplin 
obiectivele nou create.

Trebuie să discutăm lucrurile 
foarte deschis. Aici se află ac
tivul de bază al partidului din 
județ. Trebuie să înțelegeți că 
vă revine răspunderea directă 
de a lichida neajunsurile și 
de a pune ordine in toa
te sectoarele de activitate.

Aici s-a vorbit și despre agri
cultură. Desigur și în acest do
meniu există o serie de rezul
tate pozitive. Dar sînt și cîteva 
probleme mari care trebuie re
zolvate de Ministerul Agricul
turii. Se cer, de pildă, investiții 
pentru baraj și pentru alte lu
crări de mai mare amploare. 
Dar sint și o serie de lucrări, 
cum sint cele de îndiguiri, de 
scurgerea apelor, pentru reali
zarea cărora cooperatorii, lucră
torii din agricultură, puteau și 
trebuie să facă mai mult. Se 
putea, de asemenea, face mai 
mult pentru executarea Ia timp 
și de bună calitate a lucrărilor 
agricole.

Anul acesta agricultura din 
Buzău se prezintă cu o serie de 
realizări, dar și cu lipsuri seri
oase, mai cu seamă in ce pri
vește producția de cereale. Nu 
îmi propun să vorbesc acum 
despre agricultură. Am mențio
nat acum aceste citeva aspecte 
în treacăt, pentru că și in acest 
domeniu este necesară o mobi
lizare mai serioasă a activului 
de partid, a cooperatorilor, a 
tuturor lucrătorilor din agricul
tură. Scopul principal trebuie să 
fie*folosirea cit mai rentabilă a 
pămintului, utilizarea cit mai 
eficientă a terenului și utilaje
lor.

După cum știți, există coope
rative care obțin recolte foarte 
bune, dar, alături de ele, sint 
cooperative care nu obțin nici 
jumătate din producția acestora. 
Pămintul este același, cantitatea 
de precipitații aceeași, gradul 
de mecanizare același. în ase
menea cazuri este clar ca totul 
depinde de oameni, de munca 
lor. de răspunderea cu care exe
cută lucrările agricole. Deci și 
în agricultură sint rezerve mari, 
pentru valorificarea cărora se 
impune întocmirea unor progra
me pe fiecare cooperativă in 
parte, pe fiecare unitate, pe fier 
care brigadă.

Trebuie asigurată executarea 
tuturor lucrărilor agricole de 
care depinde recolta anului vii
tor in cit mai bune condițiuni. 
Și în această direcție activul de 
partid, toți comuniștii din agri
cultură trebuie să pornească cu 
mai multă hotărire la muncă 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le stau in față.

Iată, tovarăși, unele probleme 
pe care am dorit să le ridic as
tăzi in fața activului de partid 
din Buzău. Fără îndoială că în
făptuirea în bune condițiuni a 
tuturor acestor sarcini cere o 
preocupare sporită pentru pre
gătirea cadrelor, a tuturor oa
menilor muncii. Lipsurile pe 
care le avem într-o Întreprin
dere sau alta, într-un sector sau 
altul, sint legate și de neajun
surile existente in pregătirea 
cadrelor, in ridicarea nivelului 
lor de cunoștințe profesionale, 
în dezvoltarea simțului lor de 
răspundere, de care depinde 
înfăptuirea în cele mai bune 
condițiuni a sarcinilor stabilite 
de partid și de stat.

S-a făcut mult, facem mult in 
domeniul pregătirii cadrelor. Nici 
nu s-ar fi putut concepe reali
zarea a ceea ee am înfăptuit 
dacă nu am fi acționat pentru 
formarea muncitorilor calificați, 
a inginerilor și tehnicienilor, 
pentru ridicarea cunoștințelor 
lor profesionale. Mai avem încă 
mult de făcut în această direc
ție. Intensificarea muncii de 
pregătire a cadrelor este deter
minată de ritmul înalt de dez
voltare, de construirea a noi șl 

noi unități economice, a noi șl 
noi întreprinderi cu o inaltă 
tehnicitate. Va trebui să se apli
ce cu consecvență directivele 
Comitetului Central al partidu
lui privind întocmirea unui pro
gram special de pregătire a 
muncitorilor calificați, ridicarea 
nivelului de pregătire a tehni
cienilor, inginerilor și cadrelor 
de conducere. Numai astfel vom 
putea asigura ca noile unități ce 
urmează să intre în producție, 
să lucreze la parametrii cei mai 
ridicați. Aceasta este, de aseme
nea, o problemă hotăritoare 
pentru activul de partid din Bu
zău, asupra căreia trebuie să vă 
concentrați eforturile.

Toate aceste probleme duc la 
concluzia că se impune să ana
lizăm in mod mai temeinic sti
lul și metodele de muncă ale 
organizațiilor de partid, felul in 
care comitetul județean, activul 
de partid organizează și conduc 
toate domeniile de activitate, 
asigură mersul armonios înain
te, pe toate fronturile, a con
strucției socialiste.

Consider necesar să se acorde 
mai multă atenție repartizării 
forțelor de partid în domeniile 
hotăritoare, organizării acesto
ra, pentru a puica soluționa la 
timp șirul de probleme ce se 
ridică in procesul complex de 
dezvoltare rapidă a țării noas
tre.

Totodată, trebuie să ridicăm 
spiritul de răspundere și spiritul 
practic al cadrelor în soluționa
rea problemelor ; să nu admi
tem aminarea rezolvării sarcini
lor, să nu ne lăsăm legănați în 
speranța că ele se vor soluționa 
de la sine. Toate cerințele pe 
care le ridică viața la un mo
ment dat, intr-un domeniu sau 
altul, trebuie rezolvate la timp, 
găsindu-se soluțiile cele mai co
respunzătoare ! Să punem capăt 
cu desăvirșire atitudinii lipsite 
de răspundere care se mai ma
nifestă, de a se trece peste unele 
probleme, lăsindu-le nesoluțio
nate. Procedind astfel, ajungem 
în situația de a constata, după 
un anumit timp, că problemele 
nu numai că nu s-au rezolvat, 
dar s-au agravat, au generat 
complicații mari în domeniile 
respective de activitate. Lucrul 
acesta este valabil în sectorul 
economic, în domeniul pregătirii 
cadrelor, în toate domeniile de 
activitate. Din acest punct de 
vedere mi se pare că în activi
tatea comitetului județean, a ac
tivului de partid din Buzău mai 
sînt lucruri de îmbunătățit. Aș 
apela la o analiză mai temeini
că a acestor probleme, la întoc
mirea unui program concret de 
măsuri în vederea perfecționă
rii întregii activități de partid 
din județ.

Este nevoie să crească exigen
ța în muncă a cadrelor noastre. 
Fiecare trebuie să înțeleagă că 
acolo unde este pus trebuie să 
soluționeze problemele, răspun
de de îndeplinirea sarcinilor în
credințate. Organele de condu
cere de partid și de stat, tre
buie să manifeste o exigență 
sporită șl să nu admită nici un 
fel de abateri, nici un fel de 
scuze față de neindeplinirea 
sarcinilor, incepind de jos pină 
sus, și de sus pină jos. Dacă se 
trece cu vederea peste faptul că 
o piesă industrială cît de mică 
este prost realizată, aceasta va 
avea o influență negativă asu
pra întregului produs. Mă refer 
la asemenea lucruri elementare, 
pentru a se înțelege că nici o 
problemă nu trebuie considerată 
fără importanță. Orice cedare 
de Ia exigențele tehnice și eco
nomice, ca să mă refer la eco
nomie, — dar problema exigen
tei se pune in aceleași condiții 
și în sfera activității politice, 
ideologice, culturale, — înseam
nă a admite de la început lip
suri, a crea condițiuni pentru 
amplificarea lor. Iată de ce este 
necesar să se ia atitudine hotă- 
rită împotriva unor asemenea 
stări de lucruri, să se acționeze 

în toate sectoarele pentru in
staurarea ordinii și disciplinei, 
pentru executarea exemplară a 
tuturor sarcinilor. (Aplauze pu
ternice).

E necesar, de asemenea, să 
întărim controlul de partid, con
trolul tehnic în producție, con
trolul în toate domeniile de 
activitate. Și în această direcție 
comitetul județean de partid, 
activul de partid și conducerile 
întreprinderilor — nu mai vor
besc de conducerile ministerelor 
— trebuie să-și intensifice efor
turile.

înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională privind 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, presupu
ne ridicarea nivelului general 
al activității de partid. M-am 
referit la aceasta și la Congre
sul al X-lea, și la Conferința 
Națională.

Creșterea rolului conducător 
al partidului, exercitarea con
cretă a conducerii de partid în 
toate domeniile de activitate, 
constituie o latură esențială a 
înfăptuirii acestui program, o 
condiție a însăși procesului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. De a- 
ceea, paralel cu preocupările 
pentru îndeplinirea programului 
de dezvoltare economică, tre
buie să perfecționăm activitatea 
de partid, să facem să crească 
rolul conducător al partidului, 
munca concretă pentru soluțio
narea problemelor din toate do
meniile de activitate. Aceasta 
este chezășia mersului nostru 
hotării înainte ! (Aplauze pre
lungite).

Este necesar să fie acordată 
mai multă atenție activității or
ganizațiilor de bază ale parti
dului, care trebuie să consti
tuie forța motrice în activitatea 
fiecărei unități economice sau 
social-culturale. Organizațiile de 
partid trebuie să-și exercite in 
mod concret — și nu în gene
ral — rolul de a uni eforturile 
tuturor oamenilor muncii în în
făptuirea politicii generale a 
partidului, în fiecare sector în 
parte.

Consider că trebuie acordată 
mai multă atenție dezbaterii 
problemelor in cadrul organiza
țiilor de partid, creșterii răs
punderii acestora în viața fie
cărei întreprinderi. Fiecare con
ducător pe linie administrativă, 
economică sau de partid, tre
buie să lucreze mai strîns cu 
organizația de partid, să fie su
pus controlului organizației de 
partid și să fie tras la răspun
dere de către comuniști, de că
tre organizația de partid, pen
tru felul cum își îndeplinește 
sarcinile.

Organizația de partid trebuie 
să se preocupe de ridicarea ro
lului conducerilor colective, al 
comitetelor de oameni ai mun
cii, al adunărilor generale, al 
întregului colectiv din întreprin
dere. Oamenii muncii sînt stă- 
pînii tuturor mijloacelor de pro
ducție. în calitatea lor atit de 
producător cît și de proprietari 
ai avuției socialiste trebuie să 
fie forța principală în îndepli
nirea programului partidului 
nostru. înfăptuirea de către fie
care organizație de partid a ro
lului conducător al partidului, 
presupune unirea eforturilor 
fiecărui colectiv în înfăptuirea 
programului general de dezvol
tare a României socialiste ! Nu
mai așa partidul își va îndeplini 
rolul de forță politică conducă
toare în România ! (Aplauze 
puternice).

Doresc să atrag atenția asu
pra rolului important al activu
lui de partid, pe care trebuie să 
se sprijine comitetul județean, 
comitetul municipal, fiecare co
mitet de partid în înfăptuirea 
sarcinilor sale. Comitetul jude
țean de partid, celelalte comite
te de partid trebuie să se con
sulte cu activul, să apeleze la 

el în elaborarea măsurilor ne
cesare privind lichidarea unor 
neajunsuri sau îndeplinirea în 
bune condițiuni a sarcinilor puse 
de Comitetul Central. Dar, nu 
numai atunci cînd sînt lipsuri 
trebuie să apelăm la activul de 
partid — sau nu In primul rînd 
atunci ; trebuie să discutăm cu 
activul de partid, cu toți mem
brii partidului, atunci cînd por
nim la treabă, cînd gindim cum 
să acționăm mai bine pentru a 
preveni lipsurile, pentru a asi
gura înfăptuirea in cît mai bune 
condițiuni & sarcinilor. In felul a- 
cesta se va realiza o conducere 
de partid bună, se va asigura ea 
activitatea în toate domeniile să 
se desfășoare cu eît mai puține 
neajunsuri. Iată de ce apelez la 
Comitetul județean de partid să 
acorde o mai mare atenție ac
tivului de partid, sa se consfă- 
tuiască cu el, să-I folosească in 
scopul asigurării mersului ferm 
înainte in toate domeniile de 
activitate.

Apreciez că in județul Buzău 
avem un activ de partid bun, 
in stare să soluționeze în bune 
condițiuni sarcinile trasate de 
Comitetul Central. Mă uit aici in 
sală — unde nu este întregul 
activ — și îmi dau seama de 
forța pe care o reprezintă acti
vul de partid al Comitetului ju
dețean Buzău. Activul de partid 
se amplifică eu activul din ora
șe. din comune, din întreprin-^ 
deri, alcătuit din mii de comu
niști. La aceasta trebuie să a- 
dăugăm alte mii de necomunișfi, 
dar care trebuie antrenați activ 
în jurul organelor noastre de 
partid, pentru a contribui ia În
făptuirea in cele mai bune con
dițiuni a sarcinilor trasate de 
Comitetul Central. Sînt convins 
că în județul Buzău există un 
activ de partid valoros, în stare 
să lichideze rapid neajunsurile, 
să asigure îmbunătățirea mun
cii în întreprinderile și sectoa
rele care merg prost, să facă 
ca județul Buzău să-și aducă o 
contribuție mai mare Ia dezvol
tarea generală a țării noastre. 
(Aplauze puternice).

Cunosc, de asemenea, organi
zațiile de partid, comuniștii din 
Buzău. Știu că ei reprezintă o 
forță uriașă. Am deplina încre
dere că, sub conducerea Comi
tetului județean de partid, vor 
ști să unească eforturile tuturor 
oameniiQr muncii, pentru ca pro
gramul ce revine județului' Bu
zău in Industrie și în agricultu
ră. în pregătirea cadrelor, in 
cultură, in învățămînt și in alte 
domenii de activitate, să fie 
realizat în cele mai bune con
dițiuni. în felul acesta, cred că 
județul Buzău se va putea pre
zenta Ia sfîrșitul cincinalului eu 
sarcinile Îndeplinite exemplar și 
chiar depășite. (Aplauze pu
ternice).

Apreciez, de asemenea, eă,' 
comitetul județean de partid, 
cadrele sale de conducere, au 
capacitatea de a Înfăptui sarci
nile de răspundere pe care Co
mitetul Central le-a stabilii șl 
pe care organizațiile de partid, 
organizația județeană li le-au 
Încredințat atunci eind i-au ales 
în fruntea organizației Buzău. 
Am convingerea că, comitetul 
județean de partid va ști să a- 
nalizeze, cu răspundere, proble
mele, și să stabilească măsurile 
pentru, îndeplinirea Întregului 
program de dezvoltare a județu
lui. Sini convins că în județul./ 
Buzău, avem un comitet jude
țean care poate realiza in bune 
condițiuni sarcinile ce îi revin. 
(Aplauze puternice).

în încheiere, urez comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii 
din Buzău, îndeplinirea cu 
succes a tuturor sarcinilor. Vă 
doresc vouă, tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii, 
succese tot mai mari, mul
tă sănătate și multă fericire ! 
(Aplauze puternice, se scan
dează : ,,Ceaușescu-P.C.R“).
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la adunarea activului de partid al organizației județene Prahova
Dragi tovarăși,
Vizita de lucru pe care o fa

cem astăzi în municipiul Ploiești 
are drept scop de a analiza, îm
preună cu Comitetul județean, 
cu colectivele unor întreprinderi, 
cu activul de partid, modul cum 
se îndeplinește de către oame
nii muncii din Ploiești progra
mul elaborat de Congresul al 
X-Iea și de Conferința Națio
nală ale Partidului.

Am vizitat trei Întreprinderi 
constructoare de mașini din Plo. 
iești importante pentru întreaga 
noastră economie. Aș putea spu
ne că impresiile pe care le a- 
vem in urma vizitei în aceste 
întreprinderi sînt în general 
bune. Intr-adevăr oamenii mun
cii, sub conducerea organizații
lor de partid, înfăptuiesc nea
bătut, cu bune rezultate sarci
nile ce le revin din programul 
trasat de Congresul al X-lea al 
partidului. (Aplauze puternice). 

Aș dori să folosesc prilejul a- 
cestei ședințe pentru a adresa 
un salut călduros activului de 
partid, tuturor comuniștilor, din 
partea Comitetului Central al 
partidului, precum și din partea 
mea personal, (Aplauze puter
nice).

După cum am menționat, in 
cadrul vizitei am constatat cu 
multă satisfacție succesele În
registrate de aceste întreprin
deri ploieștene. Mă bucură, de 
asemenea, faptul că oamenii 
muncii din județul Prahova au 
r.'alizat planul industrial pe 
nouă luni ale acestui an cu o 
depășire de peste 140 milioane 
lei.

Ați obținut rezultate pozitive 
și în alte domenii. Nu pot să nu 
menționez însă faptul că, în 
timp ce pe întreaga țară pro
ducția industrială a crescut co 
14,7 la sută, în județul Prahova 
— cu toată depășirea planului —, 
creșterea este de numai 10,5 
la sută. Nerealizarea la timp a 
unor capacități de producție a 
făcut ca aportul oamenilor mun
cii din Prahova să nu fie pe 
măsura posibilităților existente. 
Dar, desigur, planul e plan și 
pe nouă luni el a fost depășit.

Ați obținut, de asemenea, re
zultate pozitive în agricultură 
și în alte domenii de activitate. 
Se poate spune deci că la reali
zarea cu succes, pe întreaga ța
ră, a planului pe nouă luni din 
acest an și la depășirea lui cu 
peste un miliard lei — oamenii 
muncii din întreprinderile pra
hovene au adus o contribuție 
importantă. Aș dori să folosesc 
acest prilej pentru a adresa cele 
mai calde felicitări tuturor oa
menilor muncii din Ploiești și 
din întregul județ Prahova. 
(Aplauze puternice).

Ne bucură, desigur, rezultatele 
obținute. Dar, fiind comuniști, 
trebuie să analizăm în mod cri
tic activitatea, să tragem învă
țămintele corespunzătoare atît 
din ceea ce am făcut bine, cit 
și din lipsurile și neajunsurile 
pe care le mai avem.

Trebuie menționat că o serie 
de întreprinderi importante din 
județul dumneavoastră nu și-au 
realizat planul, au rămîneri in 
urmă destul de serioase ; pro
ductivitatea muncii- s-a realizat 
în proporție de 99,6 la sută, iar 
reducerile planificate la prețul 
de cost nu au fost realizate ; ba 
mai mult, în unele întreprinderi 
cheltuielile de producție au fost 
depășite. Deci, din punct de ve
dere al eficienței economice e- 
xistă deficiențe serioase.

Foarte grave, aș putea spune, 
sînt rămînerile în urmă în do
meniul investițiilor, care pe 9 
luni nu au fost realizate decît 
în proporție de 99,4 la sută. A- 
ceasta a condus la neintrarea în 
producție a unor capacități in
dustriale de mare importanță.

Aceste neajunsuri manifestate 
în activitatea economică a unor 
întreprinderi din Ploiești și din 
județul Prahova fac necesară o 
analiză temeinică a cauzelor ca
re le-au generat, a măsurilor ce 
trebuie luate pentru realizarea 
tuturor sarcinilor de plan pe a- 
cest an, pentru sporirea contri
buției oamenilor muncii din Plo
iești și din județul Prahova la 
înfăptuirea programului trasat 
de Congresul al X-lea al parti
dului.

Sînt și o serie de probleme ce 
pot fi mai greu prezentate in 
procente sau cifre absolute, dar 
care au o importanță deosebită 
în activitatea noastră economi
că. Mă refer, de pildă, la cali
tatea producției. După cum știți, 
atît Congresul al X-lea, cit și 
Conferința Națională au acordat 
o atenție deosebită ridicării ni
velului tehnic și înnoirii pro
ducției, ' introducerii în fabrica
ție a noi utilaje și mașini de 
înaltă tehnicitate și randament, 
ridicării calității producției în 
toate ramurile economiei națio
nale. Mi-a făcut plăcere să con
stat, în timpul vizitei de astăzi, 
faptul că întreprinderile respec
tive au făcut eforturi pentru
perfecționarea activității lor,
pentru mai buna organizare a 
muncii, precum și pentru ridi
carea calității producției. în
comparație cu perioadele din 
trecut, cînd am mai vizitat a- 
ceste întreprinderi, s-au obținut 
o serie de rezultate pozitive. 
Colectivele respective ca și alte 
colective dispun atît de capaci
tatea tehnică cît și de cadrele 
calificate necesare executării u- 
tilajelor și mașinilor de înaltă 
tehnicitate. Cu toate acestea, pe 
porțile uzinelor respective con
tinuă să iasă o serie de utilaje 
care prezintă defecțiuni. Aceasta 
se datorește nu lipsei de capa
citate tehnică, ci neglijenței, ne
păsării, care nu mai pot fi to
lerate sub nici o formă. Mi-a 
produs o profundă mîhnire con
statarea la Tg. Mureș, a faptului 
că pe porțile unei vechi uzine 
ploieștene, cu o înaltă capacitate 
tehnică, au putut ieși utilaje 
neterminate, nefinisate cores
punzător, în speranța că aseme
nea lucrări vor fi executate 

meșteșugărește pe șantier. A- 
ceasta a fost cauza măsurilor — 
poate severe, dar care ar fi pu
tut fi chiar mai severe — pe 
care le-am stabilit acolo. Această 
situație m-a determinat să vin 
ceva mai repede decît aveam de 
gînd, la Ploiești. Am constatat 
cu satisfacție că, încă de a doua 
zi, comitetul județean, organiza
ția de partid din uzină, ministe
rele au luat măsuri pentru a in
troduce ordine în producție, 
pentru a nu mai face posibilă 
repetarea unor asemenea stări 
de lucruri.

Este necesar să înțelegem că 
dezvoltarea economiei noastre 
în ritm înalt, crearea in fiecare 
an a sute și sute de noi capaci
tăți de producție, în bună parte 
dotate cu utilaje produse în 
țară, impun răspunderi deose
bite tuturor întreprinderilor, tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii. Trebuie Înțeles că uti
lajele pe care le livrează între
prinderile noastre sînt chemate 
să asigure creșterea avuției net- 
ționale ; ele constituie proprie
tatea întregului popor. A admite 
lipsuri, a tolera defecțiuni cît 
de mici, înseamnă a aduce daune 
intereselor întregului nostru po
por, creșterii avuției naționale, 
ridicării bunăstării generale a 
națiunii socialiste. Iată de ce 
trebuie să fim foarte exigențf, 
să nu admitem nici un fel de 
defecțiuni în producția ce se e- 
xecută în întreprinderile din 
România. Totodată, trebuie să 
ținem seama de faptul că țara 
noastră participă tot mai activ 
la diviziunea internațională a 
muncii, la cooperarea interna
țională. Este adevărat că utila
jele românești se bucură dc o 
apreciere bună pe plan mondial. 
Renumele produselor noastre 
trebuie însă sporit, întărit. Nu 
vreau să repet ceea ce am mai 
spus de cîteva ori — și anume 
că nu putem realiza două feluri 
de producție : una pentru inte
rior și alta pentru exterior. în
treaga producție trebuie să fie 
la același nivel tehnic, de ace
eași calitate ! Aceasta este una 
din cerințele obligatorii ale acti
vității noastre economice ; (A- 
plauze puternice). Aceasta Im
pune măsuri hotărîte pentru a 
pune capăt cu desăvîrșire atitu
dinilor de tolerare a unor lipsuri 
și defecțiuni tehnice în livrarea 
unor utilaje și produse.

Mă refer acum nu numai la 
domeniul construcțiilor de ma
șini. In orice sector, problema 
calității, a controlului de cali
tate, a răspunderii pentru cali
tate a fiecărui muncitor și in
giner și a conducerii întreprin
derii, constituie una din îndato
ririle centrale, un obiectiv esen
țial al activității fiecărui colec
tiv, al fiecărei organizații de 
partid. (Aplauze puternice).

Din păcate, mai avem încă 
lipsuri în buna organizare a pro
ducției în întreprinderi, a flu
xului tehnologic, în folosirea ca
pacităților de producție, a ma
șinilor. Trebuie să spunem că 
unele dispozitive pe care le-am 
putea realiza și pe care chiar 
le-am făcut, într-o serie mică, 
în unele întreprinderi, nu le ge
neralizăm în mod ferm, obliga
toriu in toate unitățile. Din a- 
ceastă cauză, în unele întreprin
deri se mai folosesc încă meto
de meșteșugărești de lucru, li
nele întreprinderi de înaltă teh
nicitate manifestă tendința de a 
fugi după lucrări ușoare. Să nu 
se supere tovarășii de la Uzi
nele „1 Mai“, dar de doi ani el 
trebuiau să scoată din producție 
remorcile — care se pot face și 
în alte părți — și să treacă la 
executarea utilajului chimic și 
a utilajului metalurgic necesar 
economiei naționale. Este, oare, 
aceasta o atitudine pătrunsă de 
spirit de răspundere față de in
teresele generale ale economiei 
naționale, sau este fugă după 
soluții ușoare, după creșterea 
producției globale în detrimen
tul îndeplinirii programului dc 
modernizare economică a patriei 
noastre ? Nu de producție globa
lă avem nevoie ! Avem nevoie 
de utilaje de înaltă tehnicitate 
— și uzinele de înaltă tehnici
tate trebuie puse să producă nu
mai astfel de produse ! Trebuie 
să mergem cu hotărîre pe aceas
tă cale ! Numai așa vom putea 
soluționa rapid sarcinile mari 
pe care le avem în domeniul 
modernizării industriei. (Aplau
ze puternice).

Vorbim de specializarea în 
producție. Aceasta este o ten
dință pe plan internațional, o 
necesitate pentru realizarea li
nei producții moderne, cu efi
ciență economică sporită. Dar, 
în trei întreprinderi din județ 
se produc același fel de pro
duse : într-un loc cu mijloace 
mai bune, intr-altul cu mijloace 
mai meșteșugărești. în acest fel 
nu se înfăptuiesc directivele 
Congresului al X-lea cu privire 
la specializarea în producție, la 
profilarea întreprinderilor, la 
realizarea unei producții de înalt 
nivel tehnic și de sporită efici
ență economică. Ministerele, co
mitetul județean de partid, în
treprinderile, trebuie să renunțe 
la această concepție meșteșugă
rească potrivit căreia fiecare își 
face totul la el în uzină. Trebuie 
să mergem hotărît pe calea spe
cializării !

La sfîrșitul anului 1972 și în
ceputul acestui an am hotărit 
ca încă o întreprindere din Plo
iești, care aparținea Ministeru
lui Transporturilor, să treacă la 
producția de utilaj chimic. Am 
înțeles atunci că această uzină 
se va integra cu uzina mai ve
che, cu U.Z.U.C.-ul, realizîndu- 
se o întreprindere unică. Con
stat astăzi că de fapt această 
unitate a fost organizată ca o 
întreprindere independentă, deși 
distanța dintre cele două uzine 
este de cîteva sute de metri. 
Trebuie asigurată integrarea lor 
organică, realizată o specializare 
completă, care să ducă la folo
sirea rațională a forțelor teh

nice, a tuturor mijloacelor din 
dotare ! Am dat acest exemplu 
pentru că el este foarte elocvent; 
dar nu este singurul. Chiar aici, 
în județul Prahova, în care sînt 
multe întreprinderi republicane, 
cu capacități de producție foarte 
dezvoltate, cu cadre competente, 
datorită neorganizării corespun
zătoare a specializării și profi
lării nu este folosit la maximum 
potențialul existent.

Acestea sînt probleme asupra 
cărora activul de partid, comir. 
tetul județean, împreună cu con-, 
ducerile întreprinderilor, cu toți 
oamenii muncii trebuie să re
flecteze, acționînd pentru găsi
rea căilor de soluționare rapidă, 
în această privință și ministerele 
au răspunderi, sarcini și obliga
ții mari — și despre ele s-a dis
cutat recent cu conducerile a- 
cestora — urmînd să se treacă 
neîntirziat la soluționarea pro
blemelor. Paralel cu ceea ce tre
buie să facă ministerele, orga
nizația județeană, activul de 
partid, oamenii muncii — care 
au o înaltă răspundere în con
ducerea procesului de producție, 
a întregii activități — trebuie să 
acționeze cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid.

Nesoluționarea deplină a unor 
asemenea probleme în întreprin
derile din județul Prahova face 
ca aportul oamenilor muncii din 
județ la înfăptuirea programu
lui de înflorire generală a țării 
să nu fie pe măsura posibilită
ților, a capacităților de produc
ție de care dispun. Trebuie să 
vă spun deschis convingerea 
mea, că județul Prahova poate 
realiza printr-o mai bună orga
nizare și folosire a capacităților 
și forțelor de care dispune, o 
producție superioară celei ce va 
fi obținută în acest an. (Aplauze 
puternice).

Se pune pe drept cuvînt între
barea : De ce se manifestă ase
menea neajunsuri ? Fără a scu
za în vreun fel conducerile mi
nisterelor — cu care am discutat 
recent — cred că multe din ne
ajunsuri se datoresc modului în 
care este condusă activitatea 
economico-socială de către orga
nele de partid din județ. Este 
bine știut că au fost create 
atît la nivelul județului cît și în 
întreprinderi, organe însărcinate 
tocmai cu înfăptuirea măsurilor 
de asigurare a calității, de efec
tuare a controlului, pentru a se 
împiedica ieșirea pe porțile fa
bricii a oricăror produse care 
nu corespund normelor de cali
tate stabilite. Un tovarăș de la 
Uzina de îngrășăminte s-a plîns 
de întreprinderile din Bucu
rești. Să știți că întreprinderi din 
numeroase județe se pling, Ia 
rîndul lor, de întreprinderile din 
Ploieșii pentru faptul că nu le 
livrează Ia timp utilajele. Aceas
ta impune comitetului jude
țean Prahova — ca de altfel și 
celorlalte comitete județene de 
partid — să analizeze măsurile 
ce trebuie luate pentru ca uti
lajele sa se realizeze și să fie li
vrate la timp și de bună cali
tate. Ploieștiul are datorii res
tante la livrare cîteva mii de 
tone de utilaj chimic, cîteva mii 
de tone la utilaj metalurgic, cî
teva instalații de foraj — ca să 
mă refer numai la acest sector 
al construcțiilor de mașini.

Aceasta impune să se analizeze 
cu toată răspunderea neajunsuri
le și rămînerile în urmă, să se 
asigure înfăptuirea în cele mai 
bune condițiuni a sarcinilor pla
nului cincinal, a prevederilor pe 
acest an, în toate domeniile de 
activitate.

Apreciez că oamenii muncii, 
întreprinderile, organizațiile de 
partid din Ploiești, dispun de 
tot ce este necesar pentru lichi
darea rapidă a ^cestor defec
țiuni, pentru asigurarea desfă
șurării în cele mai bune condi
țiuni a întregii activități. Con
sider că poate fi realizată in 
întregime cantitatea de utilaj în 
restanță, printr-o bună organi
zare a muncii, prin mecanizarea 
corespunzătoare a lucrărilor, prin 
introducerea unor metode mo

derne de activitate în întreprin
deri. (Aplauze puternice).

în discuțiile purtate la UZUC, 
unii tovarăși au încercat să^ jus
tifice situația negativă și să de
monstreze că nu realizează în
treaga producție pentru că au 
trecut la fabricarea unor pro
duse de tehnicitate mai înaltă. 
Noi nu avem nevoie de justifi
cări 1 Avem nevoie de măsuri 
concrete, de unirea tuturor efor
turilor din fiecare întreprindere, 
din toate întreprinderile județu
lui, pentru îndeplinirea planului 
în întrfegime;- la toțv indicatorii.

‘ (Aplauze prelungite). ""
Este necesar să se acorde mai 

multă atenție felului în care își 
desfășoară activitatea conduce
rile întreprinderilor, comitetele 
oamenilor muncii, adunările ge
nerale. Trebuie să se analizeze 
modul în care organizațiile de 
partid își îndeplinesc rolul de a 
uni eforturile tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderile res
pective. Fără îndoială că una din 
cauzele neajunsurilor manifesta
te este și existența unor defec
țiuni in munca de conducere, în 
activitatea organelor de con
ducere din întreprinderi, în 
munca organelor de control de 
calitate, precum și în activitatea 
unor organizații de partid. La 
UZUC, spre exemplu, există o 
organizație de partid puternică; 
comuniștii nu trebuiau să ad
mită ieșirea din fabrică a unor 
utilaje nefinisate corespunzător 
și neverificate, trebuiau să lup
te pentru o calitate cit mai înal
tă a produselor.

Aceasta demonstrează nece
sitatea de a se acționa cu mai 
multă fermitate pentru îmbună
tățirea conducerii activității eco
nomice, pentru creșterea răs
punderii comitetelor de condu
cere, a adunărilor generale, ca 
organe colective de conducere a 
întreprinderilor, in fața cărora 
conducerile administrative tre
buie să prezinte dări de seamă. 
Comitetele oamenilor muncii 
și adunările generale trebuie să 
exercite un control activ asupra 
desfășurării intregii activități. 
Tocmai, pornind de la dubla ca
litate a oamenilor muncii — de 
producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție, ai in
tregii avuții naționale — trebuie 
acționat pentru creșterea răs
punderii colectivelor de oameni 
ai muncii in întreaga activitate 
din fiecare întreprindere. Parti
ciparea lor Ia conducerea tutu
ror domeniilor de activitate este 
o necesitate imperioasă, o latu
ră esențială nu numai a demo
crației în general, ci și a în
făptuirii cu succes a programu
lui de înflorire a patriei noas
tre, în noul stadiu al făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, al creării condițiilor 
pentru trecerea spre comunism. 
(Aplauze).

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție felului în care organi
zațiile de partid își îndeplinesc 
rolul și răspunderea. După cum 
știți, Congresul al X-lea, Confe
rința Națională, au acordat o 
mare atenție creșterii rolului 
conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate. Mersul 
înainte al societății noastre, de
mocrația socialistă, participarea 
activă a maselor largi populare 
la conducerea intregii activi
tăți, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a sta
tului nostru, presupun intensi
ficarea activității comuniștilor, 
a fiecărei organizații de partid, 
în fiecare sector partidul tre
buie să exercite o influență tot 
mai rodnică în unirea eforturi
lor maselor de oameni ai mun
cii, in ridicarea nivelului lor de 
conștiință, a calificării lor pro
fesionale, în participarea orga
nizată, conștientă a maselor la 
conducerea întreprinderilor. De 
felul cum organizațiile de partid 
vor ști să-și îndeplinească rolul 
care le revine in fiecare între
prindere și instituție, depinde, 
pînă la urmă, creșterea rolului 
conducător al partidului în toa
te domeniile de activitate. 
(Aplauze puternice).

Este necesar să dăm mai mul

tă atenție perfecționării organi
zării muncii, repartizării forțe
lor de care dispunem, in sectoa
rele hotărîtoare, atît în între
prinderi, cît și pe plan jude
țean. Mă refer atît la forțele 
tehnice, de specialiști, cît și la 
forțele politice. Astfel vom pu
tea cuprinde și îndruma în mod 
corespunzător toate domeniile de 
activitate, asigurind mersul ar
monios înainte al întregii so
cietăți. Nu trebuie să admitem 
nici o rămînere în urmă într-un 
sector sau altul, pentru că aceas
ta influențează negativ asupra 
întregii noastre dezvoltări. Buna 
organizare a muncii, repartiza
rea corespunzătoare a for
țelor constituie una din pro
blemele esențiale ale înfăptuirii 
cu succes de către fiecare 
organizație de partid, de către 
comitetul județean de partid 
Prahova a sarcinilor de răs
pundere ce le stau în fată. 
(Aplauze puternice).

Trebuie să acordăm mal mul
tă atenție creșterii răspunderii 
în muncă și exigenței față de 
felul în care fiecare, la locul 
său, își îndeplinește atribuțiu- 
nile încredințate. Nu trebuie să 
trecem peste nici o lipsă ! Să 
nu fim îngăduitori cu lipsurile, 
cu greșelile ! Tolerarea lipsuri
lor nu este o atitudine comu
nistă, nu reprezintă o manifes
tare a umanismului, asa cum în 
mod greșit înțeleg, poate, unii. 
Dimpotrivă, aceasta aduce pre
judicii societății, intereselor oa
menilor muncii, dăunează acti
vității partidului nostru. con
strucției socialiste. Trebuie in
transigentă fată de lipsuri, față 
de greșeli, exigență fată de cei 
puși să îndeplinească anumite 
atribuții I Numai așa vom ajuta 
pe fiecare să muncească mal 
bine, să-și facă datoria fată de 
partidv fată de popor, fată de 
propria sa conștiință, să-și a- 
ducă contribuția la mersul îna

inte al societății socialiste ro
mânești. (Aplauze puternice).

Este necesar să ne ocupăm 
mai mult de întărirea spiritu
lui de disciplină în muncă. Sînt 
încă numeroase deficiențe în 
acest domeniu. Există si mani
festări de automulțumire. Unii, 
bazîndu-se pe rezultatele bune 
obținute, cred că îsi pot per
mite să comită anumite indis
cipline, să-si neglijeze îndato
ririle. Trebuie să punem capăt 
cu desăvîrsire acestor mani
festări negative, să luăm ati
tudine fermă pentru întărirea 
disciplinei in toate domeniile 
de activitate ! Aceasta consti
tuie o cerință obligatorie pen
tru buna desfășurare a întregii 
noastre activități.

Trebuie să întărim controlul 
economic, controlul obștesc, 
controlul muncitoresc, controlul 
de partid în toate domeniile de 
activitate. Controlul este o la
tură de importanță deosebită a 
conducerii vieții economice și 
sociale. Realizarea în bune 
condițiuni si la timp a contro
lului. urmat de măsuri de lichi
dare a lipsurilor, asigură bunul 
mers al activității, descătușea
ză puternic energiile creatoare 
în toate sectoarele, asigură suc
cesul în înfăptuirea sarcinilor 
construcției socialiste.

Tot ceea ce înfăptuim este 
realizat de oameni. Unele nea
junsuri se datoresc deficiențe
lor în nivelul profesional si teh
nic și în nivelul politic al unor 
cadre, al unor activiști, al unor 
oameni ai muncii. Am realizai 
multe în domeniul ridicării 
pregătirii cadrelor, desfășurăm 
o activitate susținută, cu rezul
tate bune, in această privință. 
Dar mai există in acest dome
niu lipsuri serioase. Ritmul 
rapid in care se dezvoltă în
treaga noastră activitate econo
mică si socială cere măsuri e- 
nergice în domeniul pregătirii 

cadrelor — incepind de la mun
citorii calificați pină la cadrele 
de conducere. Totodată, se im
pune o preocupare continuă din 
partea fiecăruia pentru ridica
rea nivelului de cunoștințe, 
voință de a studia, de a învăța.

Nimeni nu trebuie să consi
dere că dacă a absolvit o facul
tate, dacă a terminat o scoală 
de partid, dacă este activist în
tr-un organ de partid sau In 
conducerea unei întreprinderi, 
este absolvit de datoria de a 
învăța. Dimpotrivă, faptul că 
partidul, statul, clasa munci
toare i-a încredințat unui om 
anumite sarcini, anumite Înda
toriri, îi impune obligații si mal 
mari de a învăța pentru a-și 
putea îndeplini în cele mai 
bune eondițlunl atribuțiile ee-1 
revin.

Va trebui să ne ocupăm mal 
serios de îndeplinirea hotărâri
lor Comitetului Central privind 
dezvoltarea cursurilor si școli
lor de perfecționare a pregăti
rii politice si ideologice, profe
sionale si de cultură generală 
a cadrelor de partid si de stat, 
a oamenilor muncii, preoeupln- 
du-ne în mod deosebit de cali
tatea acestor*. Aș putea spune 
că problema ridicării nivelului 
general de otmosiințe — profe
sional. politic, eultural — con
stituie una din cerințele de im
portanță fundamentală pentru 
înfăptuirea programului trasai 
de Congresul *1 X-lea de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Această so
cietate noi o concepem nu nu
mai dezvoltată din punct de 
vedere economic, dar si în stare 
să asigure ca omul să fie stă- 
pin pe tot ceea ce se realizea
ză, să participe activ la în
treaga activitate politieo-soeială. 
Oamenii muncii trebuie să aibă 
o înaltă conștiință socialistă, să 
facă totul și să pună totul in 
slujba poporului, a cauzei so
cialismului și comunismului ! 
(Aplauze puternice).

Este necesar să aoordăm o 
atenție sporită problemelor 
muncii educative. Am elaborat, 
la plenara din 1971, un program 
de educație, de afirmare a eticii 
și echității socialiste, și trebuie 
să ne conducem In fapt, in în
treaga activitate, după aceste 
principii. în această direcție, 
consider că trebuie să faeem 
mai mult decit am făcut pînă 
acum. Lipsurile la oare m-am 
referit, de pildă, nu s-ar fl pu
tut întîmpla dacă activitatea po
litică și ideologică de la UZUC 
ar fi fost corespunzătoare, dacă 
oamenii ar fi înțeles ma| bine 
ce prejudicii grave își aduc lor 
inșiși prin neglijențele manifes
tate. Iată, de ce este necesar ca, 
analizind problemele îndeplinirii 
sarcinilor economice, să ne gîn- 
dim la toate sectoarele activi
tății noastre de conducere a so
cietății. Ele constituie un tot 
unitar șt numai Împletirea lor 
armonioasă, desfășurarea in 
bune condițiuni atît a activității 
politice și educative eît și a 
producției, poate asigura înfăp
tuirea cu succes a programului 
elaborat de Congresul al X-lea.

Creșterea rolului conducător 
al partidului — necesitate 
obiectivă a mersului nostru îna
inte — presupune o activitate 
intensă, combativă șl o îndru
mare de zi cu zi și ceas de ceas, 
a tuturor domeniilor de activi
tate. Comuniștii trebuie să ac
ționeze ca forța cea mai Înain
tată a societății, ca oamenii cei 
mai conștienți, unind eforturile 
tuturor oamenilor muncii într-® 
singură direcție — înfăptuirea 
neabătută a politicii Partidului 
nostru Comunist 1 (Aplauze pu
ternice).

Este cunoscut că Întregul nos
tru popor aprobă și înfăptuiește 
neabătut politica marxist-leni- 
nistă a partidului. Pornind de 
aici este necesar ca orgafitoa^itie 
de partid, toata organele de 

partid, să depună o activitate și 
mai intensă, astfel ca această 
politică justă, ce corespunde pe 
deplin intereselor națiunii noas
tre socialiste, să fie realizată în 
cît mai bune condițiuni. în fe
lul acesta vom asigura mersul 
tot mai ferm înainte al țării 
noastre, progresul ei rapid pe 
calea civilizației, făurirea bună
stării și fericirii întregului po
por. (Vii aplauze).

Criticile pe care le-am făcui, 
problemele asupra cărora am 
insistat, trebuie să constituie 
preocupări de prim ordin ale 
comitetului județean, ale activu
lui de partid, ale tuturor comu
niștilor. Cunosc bine organizația 
de partid din Ploiești, știu că 
are rezultate bune în activitatea 
sa. Nu mă refer la trecut, ci la 
activitatea de astăzi a organiza
ției. Este o organizație puterni
că, comuniștii înfăptuiesc cu 
elan și abnegație îndatoririle 
lor. De aceea am deplina în
credere că întreaga organizație 
de partid județeană, toti mem
brii partidului nostru din jude
țul Prahova vor acționa eu fer
mitate, unind în jurul lor colec
tivei® oamenilor muncii pentru 
a înfăptui cu succes îndatoririle 
ce le revin. în felul acesta orga
nizația dumneavoastră de partid 
va aduce o contribuție tot mai 
prețioasă la înfăptuirea progra
mului general de dezvoltare a 
țării noastre. (Aplauze puter
nice).

Avem în Ploiești un activ de 
partid bun, numeros. Aici se 
află doar o part® a acestui ac
tiv ; există însă un activ larg 
în organizațiile municipale, oră
șenești, în organizațiile comu-j 
nale, din întreprinderi, care re-^ 
prezintă o forță uriașă și pe care' 
comitetul județean trebuie să* 
se sprijine continuu. Este 
necesară sfătuirea permanen
tă cu activul de partid, par
ticiparea lui activă la elabora-* 
rea tuturor măsurilor de care g 
depinde înfăptuirea în bune | 
condițiuni a hotărîrilor partidu- f 
lui și statului. Trebuie să ne j 
consfătuim cu activul de partid, 
în primul rînd atunci cind ana
lizăm cum să înfăptuim hotărî- 
rile și nu numai atunci cind 
apar neajunsuri. Dacă vom ac
ționa in acest spirit, mobilizînd 
eforturile uriașe ale activului de 
partid vom evita o serie de lip
suri și greșeli, vom găsi și căile 
realizării in bune condițiuni a 
politicii partidului. Cunosc bine 
activul de partid din Ploiești și 
sînt convins că el va acționa cu 
toată ho târî rea pentru ridicarea 
la un nivel și mai înalt a acti
vității economice și politice din 
județul dumneavoastră. (Aplau
ze puternice, prelungite).

în Prahova există, de aseme
nea, un comitet județean de 
partid bun, activiști buni, care 
aeționează ou hotărîre pentru 
îndeplinirea sarcinilor. Sini con
vins că, tr&gînd toate învăță
mintele din neajunsuri, unind 
eforturile activului, ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, comitetul județean de 
partid Își va îndeplini cu succes 
sarcinile trasate de Comitetul 
Central, propriile hotărîri ale 
organizației de partid Prahova. 
(Aplauze puternice, prelungite). 

Cu convingerea că dispunem 
de tot ceea ce este necesar pentru 
înfăptuirea tuturor sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea, 
pentru creșterea contribuției oa
menilor muncii din Ploiești la în
făptuirea cincinalului înainte de 
termen, la ridicarea generală a 
țării noastre, la succesele între
gului popor, urez comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din 
Ploiești șl din județul Prahova 
noi și noi succese, multă sănă
tate șl multă fericire !

(Aplauze puternice, urale ; sg 
ovaționează Îndelung pentrtă 
partid, pentru Comitetul Cen{ 
tml, pentru secretarul genera 
al»partidului, tovarășul Nicolai 
Oeaușescu).
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ZILE DECISIVE IN CAMPANIA VIAȚA DC ORGANIZAȚIE

STILUL DE MUNCA AL UNUI

AGRICOLĂ DE TOAMNĂ BIROU ORĂȘENESC U.T.C

gorj: Au fost încheiate insă
mintarea culturilor ac toam
nă și recoltarea porumbului

Oamenii muncii de pe ogoarele Gorjului au raportat încheie
rea in cursul zilei de joi a insămințârii culturilor de toamnă pe 
suprafețele planificate și a recoltării porumbului.

In telegrama adresată cu acest prilej COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean de partid 
se spune, între altele :

In spiritul prețioaselor dumneavoastră indicații cuprinse in 
cuvîntarea rostita cu ocazia „Zilei recoltei", Comitetul ju
dețean de partid și Consiliul popular județean se angajează să 
depună in continuare eforturi susținute pentru mobilizarea co
muniștilor, specialiștilor și lucrătorilor din agricultură in vede
rea încheierii în următoarele zile a arăturilor de toamnă și a 
fertilizării terenurilor, astfel incit producția anului 1974 să fie 
superioară tuturor rezultatelor obținute pînă acum, inscriindu- 
ne in acest fel și noi CU un aport mai substanțial la edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.dezvoltate pe pămîntul României.

ASPERSOARELE
FUNCȚIONEAZĂ

NORMAL
Unitățile agricole din jude- 

ul Ialomița dispun de peste 
’.ouă sute de mii de hectare 
erenuri irigate. Circa o trei- 
le din această suprafață a 
)St planificată a fi semăna- 
ă cu grîu. Mai ales pentru 
ondițiile acestei toampe — 
’estul de săracă în precipi- 
•iții — orientarea s-a dove

dit a fi deosebit de bună : 
deficitul de apă din sol fiind 
compensat prin ploaia artifi
cială a aspersoarelor. Peste 
"0 000 de hectare semănate cu 
griu au beneficiat udarea 
de aprovizionare. Deservite 
de membrii cooperatori și 
mecanizatori, aspersoarele 
funcționează zi-lumină.

Au încheiat recoltatul

ju- 
joi 
de

strugurilor
Lucrătorii din I.A.S. din 

dețul Galați au încheiat, 
seara, stringerea recoltei
struguri de pe întreaga supra
față de 1 880 ha de vii pe rod. 
Succesul lor e în aceeași măsu
ră și un succes al miilor de 
elevi din județul Galați, care, în 
această campanie nu și-au pre
cupețit eforturile pentru a pune 
la adăpost cit mai repede și în 
condiții cît mai bune roadele 
toamnei. Acum se poate face și 
un bilanț ; recolta e superioară 
cu 2 700 kg struguri la hectar 
mediei realizate în anii prece
dent!. Planul anual a fost depă
șit cu 2 260 tone. Cu cele mai 
bune rezultate se prezintă I.A.S. 
Ivești, care a obținut 12 200 kg 
struguri la hectar (depășind ast
fel prevederile cu 4 070 kg la 
hectar) și I.A.S. Dealu Bujoru
lui cu 9 200 kg la hectar.'

»

Griul a fost semănat pe cea 
mai mare parte din suprafața 
planificată. De fapt, in maxi
mum' două-trei zile lucrarea va 
fi încheiată pe cele mai bine 
de două milioane de hectare și 
jumătalc. De asemenea, recolta
tul florii-soarelui practic poate 
fi considerat ca încheiat, iar 
culesul strugurilor este rapor
tat ca lucrare efectuată pe în
treg întinsul podgoriilor de tot 
mai multe unități agricole. Con
tinuu și eficient sprijinite de 
către elevii și studenții aflați la 
muncile patriotice, cooperative
le de producție și întreprinde
rile agricole de stat se află a- 
Clim in momentul raportării 
unui ritm pe măsura celui ce
rut de către secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin scrisoarea adre
sată lucrătorilor de pe ogoare. 
Firește, acum toate forțele se 
cer concentrate pe suprafețele

de porumb. Faptul că in ulti
mele patru zile ritmul de lucru 
s-a apropiat de două sute de 
mii de hectare — subliniază 
buna organizare, contribuția ne 
măsura așteptărilor a mecaniza
torilor, cooperatorilor, lucrăto»

Sat.u-Mare, Botoșani, Iași, Bihor 
și Sălaj, culesul porumbului s-a 
realizat pe cea mai mare parte 
din suprafețele cultivate. Aici, 
după cum se subliniază și in 
operativa încheiată la ministe
rul de resort, toate combinele

CULESUL PORUMBULUI
TREBUIE SA CONCENTREZE

TOATE FORȚELE!
rilor din întreprinderile agrico
le de stat și a elevilor și stu
denților — aflați încă puternic 
ancorați în eforturile din agri
cultură ale acestei toamne. în 
județe, cum sînt Dolj, Arad,

au lucrat, iar mijloacele 
transport au fost rațional folo
site, în sensul că programul de 
lucru al autocamioanelor și ate
lajelor a fost extins la 16 ore 
zilnic ; în cîmp au fost amena-

de

jate arioaie, iar recoltatul co
cenilor este operațiunea ce se 
execulă numai noaptea. Surprin
de, totuși, ritmul cu totul 
nesatisfăcător în care se avan
sează recoltatul porumbului de 
către unitățile agricole din ju
dețele Ialomița, Buzău, Con
stanța, Brașov, Sibiu, Mureș și 
Tulcea. în ultimele zile, deși 
timpul a fost favorabil, viteza 
de lucru in loc să crească a 
scăzut sau se menține încă la o 
cotă nesatisfăcătoare, raport in- 
d-o la condițiile de dotare exis
tente. în aceste județe — cum 
de fapt trebuie să se întimple 
peste tot — trebuiesc adoptate 
măsuri 
termine 
tuturor 
pe frontul 
astfel îneît pînă cel mai tîrziu 
la sfîrșitul acestei luni recolta
tul porumbului să se încheie.

G/F.

operative care să de- 
stimularea participării 
membrilor cooperatori 

strîngerii recoltei,

Mecanizatorii lucrează in dorul lelii, iar cei care
trebuie să-i supravegheze nu se află la datorie

PUNCT OE PLECARE:

REALITATII

După ce am colindat cîmpul 
mai bine de o oră, Imre Hon
dra, inginer-șef la C.A.F. Bre
tea Strei, județul Hunedoara, 
ne-a propus să vizităm tarlaua 
cu orz de lingă șosea.

— Am însămînțat-o' — ne-a 
explicat el — în ziua indicată 
do specialiști. E o minunăție I

Intr-adevăr, plantele au răsă
rit bine și s-au dezvoltat rapid, 
deosebindu-se izbitor de cele în- 
sămințate mai tîrziu.

— Dar griul, cum arată ? l-am 
întrebat curios pe însoțitorul 
nostru.

— Griul ? repetă el între
barea după citeva momente de 
meditație. N-a răsărit încă ! 
De-abia l-am așezat sub brazdă 
pe o mică suprafață.

Iată o situație contradictorie, 
de neînțeles. Deși cooperatorii 
din Bretea Strei s-au convins pe 
viu de avantajele însămîtnțării 
în epoca optimă, n-au acționat 
pină la cap(‘ 
mai cînd băt; 
decisivă.

...Ne deplasăm din nou pe 
cîmp. Este o zi splendidă, cu 
un soare prietenos și cald care 
te îmbie la muncă. Ajungem în 
locul unde, după spusele ingine
rului șef, „se ară intens". Zărim 
de departe tractoarele... stațio- 
nînd în dreptul unor tufișuri. 
Cînd sîntem recunoscuți pornesc 
ca la un semn spre brazdele pă
răsite. Inginerul Hondra se sim
te dator să dea o explicație : 
,.S-or fi așezat să mănînce" cre
de el, dar ajungînd la fața locu
lui presupunerea nu se adeve
rește. De unde am tras conclu
zia că e vorba de un obicei al

mecanizatorilor Gheorghe Simu- 
lete. Ion Lazea, Ion Servenski, 
care, atunci cînd observă că nu 
sint supravegheați... trag pe 
dreapta. De fapt, ceea ce reali
zaseră pînă la acea oră spunea 
totul...

Din cîte știam, la arat și dis
cuit trebuiau să se afle 6 trac
toare dar oricît le-am fi numă
rat mai mult de trei nu ieșeau 
cu nici un chip. Unde erau ce
lelalte ? Chiar în clipa cînd na 
gindeam să-i adresăm ingineru- 
lui-șef această întrebare, obser
văm că dinspre șosea coboară 
alene un tractor.

— Ei, Dolha, Dolha ! 11 muatră 
de departe inginerul Hondra. 
Unde ai umblat ?

— Unde să umblu ? 
mecanizatorul. Pentru 
am parcurs zeci de kilometri.

Ne-a explicat că i s-a uzat 
fierul de plug și neșvînd altul 
de rezervă, neavînd nici posibi
litatea să-1 ascută pe cel vechi 
a fost nevoit să se deplaseze 
pînă la Călan, la sediul S.M.A. 
A luat de la magazie cinci fiare 
noi și a plecat imediat înapoi 
dar pentru asta i-au trebuit 
totuși citeva ore bune. Ore con
sumate din timpul afectat pro
ducției. Am vrut să aflăm de ce 
nu este organizată activitatea în 
așa fel incit mărunțișurile aces
tea să fie rezolvate operativ, pe 
loc, dar inginerul șef al C.A.P. 
a ridicat neputincios din umeri,

se miră 
un fleac

iar cu șeful secției S.M.A. n-am 
putut sta de vorbă pentru sim
plul motiv că lipsește de o 
lună ! Din această cauză unita
tea pare a fi a nimănui. Unul 
dintre mecanizatori a plecat în 
armată dar nimeni nu s-a în
grijit să pună altul în loc. Peste 
tractorul părăsit de mai multe 
zile în incinta secției a început 
să se așeze un covor de frunze. 
Cauciucurile s-au dezumflat, u- 
nele piese i-au dispărut pentru 
că amatorii se pot aproviziona 
fără nici un obstacol : poarta 
secției stă deschisă vraiște ziua 
și noaptea.

Un alt tractor are o soartă 
identică deoarece s-a îmbolnăvit 
cel care-1 conducea. In diverse

locuri am întîlnit ingineri care, 
în cazuri de forță majoră, cum 
sînt și acestea, se urcă ei înșiși 
pe tractoare și lucrează de zor. 
La Bretea Strei nu se poate 
vorbi însă de așa ceva.

Cunoscînd toate acestea nu ne 
mai mirăm de ce au fost arate 
pină acum doar 120 hectare, deși 
existau condiții să se realizeze 
cu mult mai mult. Mecanizatorii 
lucrează în dorul lelii, cei care 
trebuie să-i supravegheze nu 
se află la datorie, iar inginerul- 
șef al C.A.P. se consolează că a 
însămînțat totuși în epoca opti
mă citeva hectare cu orz. Satis
facție ce rămîne pur simbolică.

>ăt. oprindu-se toc- 
talia a intrat în faza

„Pentru fierul ăsta de plug m-am deplasat pînă la Călan* 
spune cu amărăciune tînărul mecanizator Ion Dolha

NOT NU PUTEM MIȘCA UN DEGET"

AL. BALGRADEAN

Părăsit în curtea secției S.M.A., peste el se 
toamnei...

E întocmai așa cum spune Sil
via Costache, secretara comite
tului orășenesc U.T.C. Nimeni 
nu a făcut minuni, iar lipsuri 
mai există, și ele destule. Dar 
toți cei 13 membri ai biroului 
orășenesc sînt hotărîți și dove
desc că știu să facă lucruri 
bune, de vreme ce secretara co
mitetului orășenesc U.T.C. de 
aici, din Comănești, li știe și 
garantează pentru ei. Ii cunoaș
te bine pe toți. Pe Alexandrina 
Boca, pe Niculae Mănăilă, pe 
Maria Adam, pe Aurel Mierluș- 
că și, sigur, și pe... Silvia Cost.a- 
che. Și îi știe nu pentru că unul 
ar lucra, să zicem, la Școala 
generală 1, sau celălalt la între
prinderea minieră, pentru că 
unul ar lucra la întreprinderea 
forestieră sau altul la spital, ci 
pentru că toți treisprezece sînt 
de la U.T.C.

„La început, ne spunea Silvia 
Costache, mi se părea că sîntem 
cu toții niște croitori care În
cercăm să facem haine cuiva 
luînd măsura după umbre". I 
se părea și avea Intr-adevăr 
dreptate. Dar începutul a fost 
un început care nu s-a rezumat 
la cîteva acțiuni, mai de răsu
net, pentru impresie, ci a în
semnat o cunoaștere exactă, la 
sursă, a situației și a probleme
lor cu care se confruntă orga
nizația orășenească U.T.C. Și, 
pentru secretară, organizația 
orășenească a început cu mem
brii biroului orășenesc :

„Pe tovarășa Alexandrina 
Boca, am cunoscut-o la Școala 
generală nr, 1. Pe Niculae Mă
năilă la Leorda, la școală. Pe 
Maria Adam în timpul unei ac
țiuni de donare a sîngelui, iar 
pe mulți din ei acasă. în fami
lie. Parcă îl văd și acuma pe 
Aurel Mierlușcă dînd mincare 
la copii".

întelegind că una e a face cu
noștință și alta a cunoaște, se
cretara a reușit să închege cu 
rapiditate colectivul biroului 
orășenesc, să-i asigure profunzi
me și mobilitate in acțiuni.

Cu , această garanție, acum 
vftfo ^fapte luni începea cunoaș
terea în amănunt a organizații
lor U.T.C. Pentru o mai bună 
stăpînlre a problemelor, pentru 
înregistrarea exactă a celor mai 
noi, dar și pentru că...

Fără intenția de-a judeca pe 
cineva post-festum, trebuie să 
arătăm totuși că noul comitet 
preluase oarecum o torță stinsă. 
Deși miner, de pildă, fostul se-

PRACTICA DE TOAMNA A STUDENȚILOR AGRONOMI

ne-au spus studenții piteșteni despre

propria lor casă de cultură! De ce?
B>tu- 
în- 

cul-
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cretar nu mai coborîse vreo trei 
ani in mină, adică de la promo
varea sa, iar secretarul U.T.C. 
de la întreprinderea minieră se 
dovedise „un om de suprafață 
la propriu și la figurat". Multe 
de altfel dintre problemele 
fundamentale ale organizației 
orășenești U.T.C. nu fuseseră 
rezolvate, ei mai curînd dizol
vate într-un formalism capabil 
să producă doar beatitudini 
nejustificate. Aceasta a și deter
minat de altfel biroul nou 
ales să-și reașeze activitatea în 
temeiuri mai reale, să se con
sidere la început și să-și propu
nă să facă așa cum se cuvine 
începutul.

Nu se putea de pildă raporta 
la infinit că sînt șase organiza
ții de cartier, de vreme ce a- 
cestea trebuiau de fapt înființa
te. Iată aici și fața concretă a 
începutului, surprinsă într-o 
mărturisire a Silviei Costache. 
care devine plauzibilă pentru 
toate cele șase organizații dp 
cartier : ..Acolo, la Supan. mi-au 
ieșit treburile ceva mai bine. 
Adunările se țin la școală sau 
acasă la Doina Hurmuzache ^=e- 
cretara). E o imagine aproane 

familie, Unii pe scaun, alții 
pat, alții pe vatră. Iar cînd 
plouă, seara, afară în cerdac, 
principal doresc cu toții să 

folositori. să părăsească

Spre deosebire de elevi, 
denții pi/teșteni trec nar șl 
tîmplător pe la casa lor de 
tură.

— Nu ni se organizează 
țiuni proprii, specifice nouă, 
care să corespundă, adică, per
sonalității noastre. Și ce nu s-ar 
putea întreprinde, ne-au spus 
pe rînd, cu ochii plini de nostal
gie, cînd studenții de la Institu
tul pedagogic, cînd cei de la 
Institutul de subingineri ; dar, 
din păcate, noi nu putem mișca 
un deget, noi avem un program 
atit de încărcat, la noi sînt a- 
titea de asimilat îneît...

Merită să ne întrebăm : este 
acest reproș un semn al incapa
cității așezămîntului la care ne 
referim de a se adapta operativ 
și pe de-a întregul pretențiilor 
unui public de o mare exigență? 
Să pornim de la mărturisirile 
directorului Casei de cultură a 
elevilor și studenților din Pi
tești, Dorel Stefânescu.

— Specializarea noastră, ne 
spunea dînsul, nu poate fi înțe
leasă de nimeni ca o îngustare 
a cîmpului acțiunii educative. 
Noi înșine ne situăm departe de 
o asemenea interpretare. Nu 
sîntem singura casă de cultură 
din Pitești ; evident, nu sîntem 
nici singurii care ne adresăm ti
neretului. Avem doar avantajul 
că dispunem de un beneficiar 
constant, de categorii determi
nate, distincte, bine conturate, 
deci elevi și studenți, ceea ce 
înseamnă că ne putem dirija e- 
f orturile, ni le putem conjuga 
pe o arie unde localizările se 
decid în funcție de norme clare 
pentru toaită lumea. Adeseori, 
acest avantaj ne ajută să valo
rificăm idei, să promovăm, pînă 
acum aproape numai cu ajuto
rul elevilor, acțiuni proprii și 
asta în pofida unor neajunsuri 
gospodărești obiective.

Dar ce este o acțiune proprie, 
de vreme ce unii îi ignoră exis
tența în timp ce alții i-o recu
nosc, ce presupune și de ce a- 
nume depinde ea ? Ceea ce rea
lizează elevii în cadrul casei de 
cultură ne poate oferi un răs
puns. De fapt, interesul nostru

ac-

pen/tru ceea ce am văzut 
afirmat mai cu seamă in 
mentul cînd am înțeles că 

(Coperim unul din numeroasele 
exemple de așezăminte cultura
le care își desfășoară activitatea 
în spiritul concluziilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971, consacrată dezbaterii pro
blemelor referitoare la necesita
tea ridicării nivelului general al 
cunoașterii și educației socia
liste. Se sublinia, atunci, dato
ria tuturor factorilor societății 
de a-și aduce contribuția la 
creșterea unui tineret cu un larg

s-a 
mo- 
des-

învață încă în școala generală 
sau în liceu, drepturile și obli
gațiile cetățenești care îi așteap
tă în frontul larg al muncii. Li 
se adaugă dezbaterile din ciclul 
„Să muncim și să trăim în chip 
comunist", prelegerile reunite 
sub genericul „Figuri de seamă 
ale științei românești", temele 
ciclului „Ateism, știință, reli- 
?ie“, ale „Atlasului geografic", 

n sfîrșit, să nu uităm noutățile 
de ultimă oră : „Enciclopediile 
pentru tineret" și ..Cercul prie
tenilor filmului". Nu credem să 
ni se poată reproșa vreo omisiu-

. SPIRITUL REVOLUȚIONAR,
SPIRITUL CULTURII DE MASĂ

orizont spiritual, înarmat cu tot 
ceea ce a creat mai bun omeni
rea atit în domeniul științei cit 
și al culturii umaniste, informat 
și capabil să discearnă intre fo
lositor și inutil, între bine și 
rău. Or, tocmai acțiunile cul
tural-educative ale elevilor la 
care ne vom referi, constituie, ni 
se pare, mărturia aplicării prac
tice a acestor idei. Apelăm nu
mai la cîteva exemple. Perma
nentizarea simpozioanelor din 
ciclul „Argeș pe coordonatele 
socialismului", în cadrul cărora 
au loc și întîlnirile cu Eroi ai 
Muncii Socialiste, cu partici
pant! la Conferința Națională a 
partidului precum și convorbi
rile tematice de orientare pro
fesională intitulate „Ce profe
sii ne alegem" și „Profesiile 
noastre de mîine" sînt tot atîtea 
prilejuri în care se discută nu 
numai mijloace și căi imediate 
de îndeplinire a angajamentelor 
economice, dar și posibilitățile, 
în perspectivă ale integrării ti
nerilor în efortul unitar dedicat 
dezvoltării continue a județului, 
domeniile de astăzi și de mîine 
ale afirmării acelora care mai

ne importantă, ceea ce caracte
rizează programul Casei de cul
tură a elevilor și studenților din 
Pitești nefiind bogăția excesivă 
de acțiuni, numărul în sine, ci 
coeziunea acestora intr-un sis
tem de o reală densitate. Pentru 
a sugera modalitățile practicate 
iată o foarte selectivă enumera
re a unor concursuri de largă 
audiență menite să fixeze infor
mațiile puse în circulație de for
mele consemnate deja : „Mișca
rea muncitorească în perioada 
1929—1933", „Răscoalele țărănești 
din 1907", „Teatrul românesc 
de-a lungul anilor", „1848 in Ță
rile Române", „Noi obiective 
industriale pe harta țării", „Des
trămarea sistemului colonial", 
„Superlative geografice și turis
tice românești", „Folclorul, pri
vit ca sursă de inspirație a ma
rilor artiști", „Omul în cosmos", 
„Pictori români și tablourile 
lor", „Scriitori contemporani". 
„Cetăți ale chimiei românești", 
„Cine a spus, cine a descoperit, 
cine a inventat ?" etc. Ca să nu 
mai amintim că pină și progra
marea manifestărilor turistice

este subordonată acelorași crite
rii educative majore, pe de o 
parte de cunoaștere a trecutului 
istoric, a oamenilor și eveni
mentelor care au contribuit la 
formarea comunității și a dem
nității noastre naționale, pe de 
alta de clarificare a dimensiu
nilor dinamice ale prezentului 
socialist. Vizitării monumentelor 
arheologice, a galeriilor de artă 
sau a caselor memoriale îi ur
mează, astfel, trecerea în revistă 
a' unor obiective industriale de 
prim plan : Fabrica de motoare 
electrice, Platforma petrochimi
că, Fabrica de 
șana".

Discuțiile avute 
la Liceul „Zinca 
ceul economic, 
zică. Grupurile școlar? „petrol", 
„construcții civile", „sanitar" 
ne-au ajutat să înțelegem că ei 
înșiși apreciază programele ca
sei de cultură ca deosebit de 
utile, interesante. Reprezentanții 
școlilor în consiliul de condu
cere al casei de cultură asi
gură o permanentă cunoaștere, 
în ambele sensuri, a intențiilor 
și intereselor existente, și nu e 
de mirare că așteptările elevilor 
se întruchipează în proiecte care 
nu se resimt de pe urma lipsei 
de popularitate. De ce elevii pot 
face asta iar studenții, nu? ! Fi
rește că nu ne asociem acelor 
studenți care au adresat repro
șuri casei lor de cultură. Un 
consumator pasiv, condescen
dent, care se mulțumește să „a- 
tragă atenția", să facă observații 
de pl margine, nu poate fi luat 
ca etalon. Revendicări cu bra
țele încrucișate nu duc la nimic. 
Casa de cultură este a lor. De 
ce n-o folosesc cum cred că e 
mai bine ? Credem că o aseme
nea întrebare merită să consti
tuie subiect de meditație pentru 
asociațiile studențești ale celor 
două institute superioare de în- 
vățămint din Pitești.

S-n discutat destul de mult 
toamna trecută despre efici
ența asimilării practicii stu
denților agronomi cu munca 
patriotică. în pofida unor o- 

pinii pesimiste care ar mai 
putea exista și acum, impor
tanța multiplă a îmbinării a- 
cestor activități este dovedită.

stofe „Arge-

cu elevi de 
Golescu", Li- 

Liceul de mu-

MIRCEA TACCIU

,.între 17 septembrie și 15 oc
tombrie, preciza prof. univ. dr. 
docent loan *Puia, prorectorul 
Institutului Agronomic din Cluj, 
1243 de studenți au efectuat con
comitent practica și munca pa
triotică. Astfel, la anii I, munca 
patriotică asimilată cu stagiul de 
practică i-a pus pe studenții 
noștri in situația de a lua con
tact, unii pentru prima oară, cu 
realitățile agricole. De aceea, so
cotim că această activitate este 
importantă pentru pregătirea 
lor, ca o introducere generală in 
profesie. Ei au fost prezenți in 
unități agricole cu care de mai 
mulți ani avem legături, la 
I.A.S. Cluj, Stațiunea experi
mentală zootehnică Jucu ș.a. 
Stațiunea experimentală agricolă 
Turda ne-a trimis o scrisoare de 
mulțumire în termeni elogioși 
pentru ajutorul dat de studenți 
la recoltările de toamnă. Stu
denții anilor II, III, IV Medicină 
veterinară au fost prezenți în 
unitățile din jurul Clujului, cei 
mai mulți la întreprinderea „A- 
vicola“, pentru acțiunea de imu
nizare. sortare și livrare a pui
lor. Este evident că o bună par
te din activitatea lor a contribuit 
la îmbogățirea cunoștințelor 
practice de specialitate cu aspec
te de care se vor ocupa direct 
după absolvire. Dacă in ce pri
vește conținutul practicii și a- 
portul efectiv al studenților la 
diferite lucrări se poate vorbi in 
termeni mulțumitori, nu în ace
lași fel ne putem exprima des
pre condițiile existente uneori 
în punctele de practică. Anul 
trecut au fost mai dificile : în 
această toamnă ele s-au îmbună
tățit net. mai ales la I.A.S. Cluj, 
deși în ce privește primirea, am
bianța de lucru creată studenți
lor pretutindeni se mai poate 
face încă destul de mult. Pen
tru ca. noi să putem angaja toa
te demersurile necesare unei 
bune organizări a practicii, va 
trebui ea forurile superioare să

comunice din timp hotărîrile 
luate cu privire la data și ca
racterul practicii agricole a stu
denților noștri". Opinia despre 
îmbinare®, practicii cu munca 
patriotică este susținută și de 
alte cadre didactice și studenți. 
La Ferma și in livada didactică 
am întîlnit studenți din. anii III 
și IV pentru care recoltările re
prezintă „o ocazie prețioasă pen
tru efectuarea unor lucrări ex
perimentale prevăzute de pro
gramă, de temele alese în cercu
rile științifice, iar pentru unii 
chiar de lucrarea de diplomă", 
arăta asistent Ersilia Munteanu. 
Ei sînt mulțumiți că in același 
timp cu întreaga studențime a 
țării pot contribui Ia recoltarea 
fructelor, porumbului, cartofilor, 
iar ca ,.profesioniști" pot obser
va, analiza aspecte care trec ne
observate necunoscătorilor, își 
pot completa bagajul cunoștin
țelor de specialitate. Sub îndru
marea. cadrelor didactice, ei re
cunosc că pot învăța multe chiar 
și din această practică unilate
rală. „Colocviul de practică din 
această vară a dovedit că unii 
studenți nu cunosc bine proble
me elementare de practică, as
pecte care nu sînt de speciali
tate. familiare oricărui om, chiar 
dacă n-a lucrat niciodată în a- 
gricultură, și au fost trimiși 
să-și refacă stagiul. De aceea, 
spunem că se poate învăța chiar 
și din culesul porumbului, spu
nea conf. univ. Bela Kovacs 
unui grup de studenți intr-o 
pauză de muncă. Și anume in 
fața roadelor ne întrebăm, ana
lizăm asemenea aspecte : cum a 
fost fertilizat și pregătit 
nul, care a fost rotația culturi
lor, ce lucrări 
s-au făcut, ce densitate a rin- 
durilor a existat ; cum se deter
mină momentul optim al recol
tării, ciți muncitori sînt necesari 
pentru recoltare, ciți pentru în
cărcarea unei remorci și alte 
aspecte de decizie economică in
tr-o unitate agricolă. Cu acest 
prilej sint rememorate o serie 
de cunoștințe, in lipsa cărora 
prestigiul inginerului agronom 
in fața muncitorilor are de su
ferit". „Cred că și A.S.C., spu
nea studentul Ilie Țeicu, respon
sabil cu practica anului III, 
Agronomie, trebuie să reflecteze 
mai mult la posibilitatea de im-

binare a practicii cu munca pa
triotică. astfel incit, și dintr-un 
punct de vedere și din celălalt, 
randamentul să fie maxim. Sint 
convins că tocmai această îmbi
nare contribuie mai mult la pre
gătirea noastră ; orice nereușită 
în acest sens, s-a văzut, vizează 
mai mult organizarea decit con
ținutul practicii. Nu va fi deci 
greu ca in viitor să se îmbună
tățească $i sub acest aspect spre 
folosul prezent și viitor al mun
cii noastre".

GEORGETA RUȚA

de 
pe 
nu 
în 
fie _______ , __ r_
maidanul pentru cîmpul mun
cii și noi îi ajutăm". Și sint 
ajutați intr-adevăr. Prompt și 
cu toată energia de care se dis
pune. într-un registru se con
semnează deja mai bine de 50 
de probleme rezolvate. Spațiul 
nu ne îngăduie să transcriem din 
foile acestui registru nici măcar 
problemele care s-au dovedit 
mai greu solubile. Un lucru ră
mîne insă evident : frecvența cu 
care se succede, la rubrica ob
servații, formula — rezolvat la 
(data respectivă), din care re
zultă consecvența și seriozitatea 
cu care sînt problemele tratate.

Un astfel de început a fost 
făcut de fapt și în problemele 
fundamentale ale organizațiilor 
U.T.C. Nu că nu se acționase în 
această direcție $i în trecut. Dar 
în suficient de multe cazuri se 
acționase cam tangent. Cite con
cursuri gen „cine știe cîștigă" 
nu se organizaseră, de pildă. $i 
totuși nu se recondiționase încă, 
la întreprinderea minieră, nu
mai prin efortul tinerilor, armă
turi în valoare de 1,5 milioane 
lei.

Prin sarcinile pe care le fixea
ză (e și aceasta un început la 
Comănești). cele mai multe șe
dințe de birou sfîrșesc de fapt 
în organizații, odată cu trans
punerea în fapte a hotărîrilor 
luate. Și tot de acolo, din orga
nizații încep de fapt cele mai 
multe ședințe de birou care au 
ca bază de discuții observațiile 
contactului operativ cu realita
tea. O astfel de geneză are șl 
programul de activități al birou
lui. și agenda zilnică de lucru a 
membrilor 
..pentru că 
agenda 
poezie 
sarcina

E așa 
de ce n-am recunoaște, e și a- 
cesta un început : constituirea 
sumei de principii, de practică, 
de acțiune, a organului ales. Un 
început care conține însă mie
zul.

acestuia. Și acea«ta 
nici programul, nici 
trebuie create ca o 
care cineva să aibă

nu
pe

să o învețe pe de rost", 
cum spune secretara. Și,

ION CHIRIAC

CUM IUBIM

tere-

de întreținere

(Urmare din pag. I)
tească eventual locuința familiei, insa nu văd de ce o viza 
de flotant înseamnă și o... mutație gravă, afectivă ? De aceea 
am și citat părerea cercetătorului chimist - doar aparenl 
contrapunctînd cazul - în care, vrînd-nevrînd, se pune si 
chestiunea adevărului preexistent. Nimic nu se clădește pe 
teren gol, întotdeauna este nevoie de o temelie de un fel sau 
oltul, nimeni nu poate veni în fața celorlalți (fie că e vorba 
de un întreg colectiv de muncă, fie că e vorba de un grup 
de colegi de an sau de clasă, fie că e vorba de.,, propria 
familie) declarînd categoric și senin :

- De la mine încolo începe totul, pînă la mine n-a fost ni
mic, nu s-a făcut nimic, eu sînt prezentul, trecutul și viitorul !

Cine-i atît de naiv să exprime o asemenea poziție ridicolă 
și imposibilă, în cuvinte atît de precise ? Dar prin purtare, 
prin felul de a lega „dialogul" cu ceilalți, mai sînt semeni 
de-ai noștri, și destui tineri, care nu vor să înțeleagă, de 
pildă (ca să ne reîntoarcem la „măruntul" caz din Ploiești) 
că o dragoste nu se poate clădi in absența temeliei altei dra
goste, trecute, că iubirea și respectul pentru părinți nu îm
piedică, cl dimpotrivă, susține șî întărește iubirea actuolă 
pentru o tînără sau invers, a unei tinere pentru un tînăr). 
Cei care trag rapid cu buretele peste o viață de grijă și 
căldură sufletească, imediat ce dau peste două brațe dră
găstoase, dau dovada unui cras primitivism afectiv, vor iubi 
prost și Incert și în noua legătură sufletească, pe care o 
încep prin sacrificarea brutală și inutilă a celor (de presupus) 
anterior iubiți. O iubire autentică, ca orice lucru constructiv, 
făptuit pe lumea aceasta, repet, nu. se clădește în gol, pe un 
teren pustiu sau presărat cu cioburi sufletești.
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CU PRILEJUL

Tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, a primit, 
joi dimineața, delegația cultura
lă din R.P, Bulgaria, condusă de 
tovarășa Liudmila Jivkova, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului pentru Artă și Cultură 
din Republica Populară Bulga
ria.

în cadrul convorbirii au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea colaborării culturale și 
artistice dintre cele două țări.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovără
șească, a participat loan Jinga. 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

A fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

lor de Construcții, joi a sosit în 
Capitală, G. I. Vorobiov, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru silvicultură de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al Uniunii 
Sovietice.

Delegația filialelor din Novgo
rod și Iaroslavl ale Asociației 
de prietenie sovie!«-român*, 
condusă de K. M. Okuniova, ad
junct al șefului Secției industrie 
și transport a Comitetului re
gional Novgorod al P.C.U.S., 
care a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S., a părăsit 
joi la amiază Capitala.

„ZILH actualitatea
a

Joi dimineața, Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a primit, delegația 
Confederației Industriilor Bri
tanice, condusă de Ralph Ba
teman. vicepreședinte al Confe
derației. în cursul întrevederii, 
desfășurată într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate pro
bleme privind lărgirea și diver
sificarea relațiilor de cooperare 
și colaborare, precum și a creș
terii schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

Au participat Constantin Stan- 
ciu, adjunct al Ministrului co
merțului exterior. Hristache 
Zambeti. vicepreședinte al Ca
merei de Comerț.

Au fost de față Derick Ross- 
lyn Ashe, 
Britanii la București, 
ai ambasadei.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Constantin Bă- 
beanu a fost numit în calitatea 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in Republica 
Democratică Populară a Yeme
nului, în locul tovarășului Titus 
Sinu, care a fost rechemat in 
centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

in j_______ ....

SEMNALAM
- • ■ | 

CIREȘARII
un serial de televiziune în care 
toate rolurile de copii sînt in

terpretate de elevi

ambasadorul Marii 
membri

în cursul zilei de joi. Ton Pâ- 
tan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, a avut con
vorbiri cu Matteo Matteotti, mi
nistrul comerțului exterior al 
Italiei, care face o vizită în 
țara noastră. Cu acest prilej au 
fost analizate posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor comer
ciale. a colaborării și cooperării 
dintre cele două țări.

Au luat parte Iacob Ionașcu, 
ambasadorul țării noastre la 
Roma, alte persoane oficiale ro
mâne. precum și Antonino 
Restivo. ambasadorul Italiei la 
București.

★
în aceeași zi, ministrul 

merțului exterior al Italiei 
avut o întrevedere cu Vs 
Gliga. adjunct al 
afacerilor externe, 
convorbirii, care a avut loc cu 
acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
relațiilor româno-italiene.

l co- 
i a 

Vasile 
ministrului 
în cadrul

întreprinderile bucureșt^ne — 
„Danubiana" și „Electromag
netica" s-au înscris pe lista 
unităților economice din Capi
tală care au raportat îndeplini
rea prevederilor 
producția globală 
ani ai cincinalului.

La „Danubiana", 
lizare se datorează 
creșterii productivității 
indicator la care, numai în a- 
cest an a fost depășit nivelul 
planificat cu 11 500 lei pe sala
riat. La obținerea acestui suc
ces a contribuit reducerea la 
jumătate a timpului de reparat 
a utilajelor de bază, precum și 
generalizarea utilizării in fabri
cație a cordului poliamidic pen
tru carcasele anvelopelor.

Specialiștii întreprinderii es
timează ca pină la finele anului 
harnicul 
producție 
nulul pe primii 3 ani ai cin
cinalului în valoare de 375 mi
lioane lei.

De menționat că la întreprin
derea ..Electromagnetica" un 
rol deosebit în obținerea acestor 
realizări l-a avut producerea 
prin forțe proprii a unui în
semnat volum de utilaje de 
mare importanță în procesul de 
fabricație.

întreprinderea are asigurate 
condițiile de a intra în 1974 cu 
o producție globală suplimen
tară în valoare de circa 80 mi
lioane lei.

planului la 
pe primii 3

această rea- 
î'ri întregime ..

muncii,^

colectiv va obține o 
suplimentară pla-

COMITETULUI CEN- 
PARTIDULUI CO- 

ROMÂN, tovarășului 
CEAUȘESCU, o tele- 
care se spune între

cu entuziasm 
însuflețite ale

plecat la 
Grupului ro- 
i int.erparla- 

Corneliu 
grupului, 
lucrările 
și ale

Joi dimineața a 
Geneva delegația C 
mân din Uniunea 
mentară, condusă de 
Mănescu, președintele 
care va participa la 
Comitetului Executiv 
Consiliului Uniunii interparla
mentare. Din delegație fac parte 
deputății Ion Mărgineanu și 
Mircea Angelescu.

La invitația Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materiale-

CRONICA
U.T.C.

Joi a părăsii Capitala de
legația Tineretului Sportiv 
German (D.S.J.) din R. F. 
Germania, care a efectuat o 
vizită în România la invita
ția C.C. al U.T.C.

In timpul șederii în țara 
noastră delegația D.S.J. a 
avut convorbiri la C.C. al 
U.T.C.. C.N.E.F.S., Ministe
rul turismului, a vizitat 
baze și cluburi sportive, uni
tăți de învățămînt și cultură.

La plecare, pe aeroportul 
Bucureșii-Otopeni, delegația 
a fost salutată de Seplimiu 
Todea, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C.. de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori a „Zilei energeticianului", 
joi, în Sala mică a Palatului 
Republicii din Capitală, au în
ceput lucrările unei sesiuni de 
comunicări tehnico-științifice.

La ședința de deschidere au 
luat parte Constantin Băbălău, 
ministrul energiei electrice, Oc
tavian Groza, ministru-secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al 
Consiliului National pentry 
Știință și Tehnologie, Dumitru 
Niculescu, inspector general de 
stat pentru controlul calității 
produselor, academicieni, spe
cialiști.

Participanta la sesiune au 
adresat
TRAL al 
MUNTST 
NICOLAE 
gramă în 
altele :

„Ne alăturăm 
angajamentelor 
întregului nostru popor, de rea
lizare a planului cincinal îna
inte de termen și ne exprimăm 
hotărîrea fermă de a intensifica 
eforturile noastre, pentru a con
tribui din plin la mărirea ran
damentelor instalațiilor ener
getice, la micșorarea consumu
rilor specifice, la raționalizarea 
consumurilor de combustibili 
primari, de energie electrică și 
termică, la economia de materii 
prime și materiale. Totodată ns 
angajăm să contribuim la obți
nerea de noi căi și tehnologii 
pentru producerea, transportul 
și. distribuția energiei electrice 
și termice, la perfecționarea 
mijloacelor de protecție, auto
matizare și comandă prin dis
pecer, la scurtarea ciclului de 
cercetare, proiectare-asimilare 
în producție a rezultatelor cer
cetării științifice, — contribuind 
astfel la mărirea siguranței în 
funcționare și la optimizarea a- 
cesteia, la creșterea eficienței 
economice a investițiilor".

• Acum un an. la Cîmpulung- 
Muscel, s-a dat primul tur de 
manivelă la serialul pentru te
leviziune Cireșarii, o transpu
nere după cunoscuta carte a lui 
Constantin Chiriță, care a sta
bilit un adevărat record edito
rial : 1 000 000 de exemplare. Azi 
sîntem în situația de a anunța 
că filmările s-au terminat, că 
regizorul Andrei Blaier lucrea
ză zi și noapte la montarea sec
vențelor, și că pină la sfirșitul 
anului îl vom putea vedea pe 
micul ecran. Avind în vedere 
că el se adresează în primul 
rind adolescenților și tineretului, 
și mai 
rolurile 
tate de 
tată cu
ne-a interesat 
s-au comportat ei într-un cli
mat nou : filmul.

— Dacă consultați filmografia 
mea — începe Andrei Blaier — 
veți vedea că am multe filme 
cu și despre copii și tineret. 
Ceea ce vă pot spune precis 
este că lucrul cu copiii este 
foarte interesant. Deja îi cunosc, 
le cunosc psihologiile, compor
tarea în timpul și in afara pla- 
tourilor de filmare. Referitor 
cei din Cireșarii, ei s-au 
flat, dintr-un anumit punct 
vedere, intr-o expediție
iceea pe care au parcurs-o 

eroii din film. I-am purtat prin 
țară, le-am asigurat cazarea 
cabane, unde și-au petrecut 
dublă aventură : aceea a lor, 
care nu se așteptau (pentru
timp de un an de zile n-au fost 
la școală, dar ei n-au uitat 
sint elevi avind la 
meditator), trăind 
rioadă împreună, 
familie, o echipă

ales faptului că toate 
de copii sint interpre- 
elevi, în discuția pur- 
regizorul Andrei Blaier, 

modul în care

un alter ego al eroilor cărții. 
Mi s-a părut interesant cum 
s-au construit legăturile dintre 
ei, care, citeodatfi, le contrazi
ceau pe cele ale cărții. Ionel, 
Ursu și Lucia și-au găsit echi
valentul de cele mai multe ori 
in copii care i-au interpretat.

— S-au comportat ei ca niște 
adevărați factori ?

— N-a fost o joacă pentru ei. 
S-au apropiat cu entuziasm de 
personaje interesindu-se pe 
toate căile de ele. Cunoscînd și 
cartea și scenariul, de multe ori 
ne-au atras atenția asupra unor 
Inadvertențe ce au intervenit pe 
parcursul filmării. își iubesc 
foarte mult eroii, sînt mîndri că 
au ajuns să joace aceste ro
luri și așteaptă cu multe emo
ții să vadă ce au realizat.

— Pe lingă calitatea de re
gizor ați avut și una nouă : cea 
de pedagog. V-ați descoperit o 
asemenea vocație ?

— Am fost în situația de a 
avea 10 copii deodată. Am avut 
grijă, împreună, cu ceilalți mem
bri ai echipei, de odihna lor, de 
masa lor, de timpul liber. Le- 
am asigurat asistență medicală 
și, cum am mai spus, și un me
ditator. In fiecare zi stăteam de 
vorbă, vedeam ce fac, ce 
bleme au. sau mergeam 
plimbare. Și un lucru 
că 
te 
te, 
că 
în

I semnaturi care
I ONOREAZĂ

In cartea de onoare 
a constructorilor...

la 
a- 
de 
ca

în
o 

la 
că

că 
dispoziție un 
această pe- 
formînd o 

a cireșarilor,

pro- 
la 

ciudat : 
senzațiile de legătură, foar- 
nuanțate. care există în căr
ei le cunosc și am siguranța 
au pornit după aceste date 
micile, in foarte mjeile ami

ciții, nevinovatele amiciții, 
care ei le-au încercat în 
acest timp.

— Cît și cum îi influențează 
filmele pe copii, pe tineri ?

-- Filmul este un mijloc foar
te eficace in educație și în mod 
special în cea a copiilor și ti
neretului. ei constituind ma
rea majoritate a spectatori
lor. Prezența lor în sălile de 
cinematograf arată dragostea lor 
față de eroi, apropiindu-i în așa 
fel incit, de multe ori, ii copia
ză (vestimentație, gestică, lim
baj etc.). Chiar și copiii cu care 
am avut de-a face au o serie de 
eroi preferați din filme și am 
dedus cit de mult, i-au influen
țat acest lucru. în majoritatea 
filmelor mele unde am vorbit 
fie despre adolescenți, fie des
pre tineri, iar acum în „Cire
șarii", vreau să-mi reconfirm 
părerea educației prin film.

1 200 de tineri și-au adăugat 
semnăturile la succesele obținu
te de colectivul T.C.I. Oradea în 
intrecerea socialistă pentru rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen. Ing. Ovidiu Tarău îmi 
spunea că peste 60 la sută din 
salariați sînt tineri și că fiecare 
succes li se cuvine în măsură 
egală. Un succint bilanț este 
edificator. S-au dat în funcțiu
ne 7 obiective peste olan : 16 
s-au realizat în medie cu 23 de 
zile mai devreme ; indicele de 
utilizare a fondului de timp a 
crescut cu 0.8 la sută față de a- 
eeeași perioadă a anului trecut. 
Angajamentele anuale au fost 
cu mult depășite, la ciment, ma
teriale de zidărie. oțel beton, 
metal, material lemnos. Fiecare 
țînăr, fiecare constructor s-a 
dovedit astfel un foarte bun 
gospodar un om al cărui cuvint 
nu poate fi pus la îndoială.

— Rezultatele. spune Alfred 
Schnevder, secretarul comitetu
lui U.T.C. sint o mărturie a se
riozității cu care se muncește, a 
pasiunii in muncă. Și un îndemn 
penlru următoarea etapă a în
trecerii. (VASILE MARINES-

rozi vi C.T.C."). Recunoașteți, vă 
rugăm că nimic, dar absolut ni
mic, n-a rezistat intemperiilor 
(citiți criticilor) mai mult decit 
aceste trei inițiale — C.T.C, — 
care atestă calitatea gazului îm
buteliat în vestitele capsule. Tot 
ce s-a scris despre farul din 
Alexandria, de pildă, pălește pw 
lingă imensa ..operă" a. condici
lor de reclamații prezente 
magazinele de sifoane. Care este 
oare competenta celor trei ini
țiale care certifică calitatea ga
zelor îmbuteliate și prezența lor 
efectivă in toate cele zece 
capsule ? Credem că in ziua, 
luna și anul în care se va con
stata că din cele 10 capsule, zece 
vor fi pline vom avea de-a face 
eu cea de a opta minune. (E. 
MUNTEANU).
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• „O viață întreagă" se nu
mește filmul celebrului regizor 
Claude Lelouch început la Pa
ris. Realizarea filmului va dura 
20 de săptămini și se va desfă
șura in 10 țări. 50 000 
ranți vor participa la 
superproducție care va 
să reconstituie istoria 
XX. Marthe Keller și 
Dussolier vor 
pali. Muzica 
toate melodiile celebre de 
începutul secolului pină în zile
le noastre, prelucrate de Fran
cis Lai care va încerca să pre
figureze muzica anului... 2 000.

de figu- 
această 
încerca 

secolului 
Andre 

fi eroii princi- 
va înmănunchia 

la

ION PASAT

A opta minune
Se înmulțesc, văzînd cu ochii, 

minunile lumii. După cele 7 a- 
testate istoric, concurența la cea 
de a opta a devenit o obsesie 
a contemporaneității. întrebarea 
care se pune, este, cine va re
zista totuși pe acest rivnit loc ? 
Opinăm pentru capsulele de si
fon. E drept, nu sint nici mari, 
nici realizate prin contribuția 
miilor de sclavi, insă „calitatea*' 
lor in timp este un argument 
de-a dreptul zdrobitor. Care po
sesor n-a citit oare indicația în
scrisă pe banda însoțitoare a a- 
cestor minunate capsule ? (,,Se 
va păstra la locuri ferite de 
căldură, umezeală și ageriți co-

• 18 volume va avea o amplă 
lucrare bibliografică pregătită 
de Biblioteca națională din Var
șovia. Va cuprinde toate cărțile 
apărute in Polonia intre 1901 — 
1939. Clasoarele care vor oferi 
o imagine completă asupra vie
ții culturale, științifice și litera
re poloneze, vor prezenta si ti
tlurile cărților apăruie in străi
nătate despre Polonia sau care 
au fost traduse din limba po
lonă. Primul volum, care va 
apare la sfirșitul acestui an. va 
fi rodul unei activități de peste 
10 ani.

DP2SPRE O ANUME FERICIRE : 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16.30; 19; 
21,15), Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30).

STAREA DE ASEDIU : Melodia 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30;
20.45) , Modern (orele 8,30; 11;
13,30; 18,30; 21).

CU CĂRȚILE PE FAȚA ; Buzești 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; ------

Y—17
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

TU ȘI EU : Victoria (orele 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIBULKA : Central (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

PARADISUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). București 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16,30: 18,45; 
21), Favorit (orele 9,15; 11.30; 13,45; 
lt; 18,15; 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE
Lumina (orele 9; 11,15; 
18,30: 20 45).

EFECTUL RAZELOR 
ASUPRA CRĂIȚELOR : 
rul (orele 9; 11,15; 13.30;
20.45) , Capitol (orele 9,30; 
14; 16.15; 18,30; 20.45).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
ÎS,15; 20,30).

PISICA JUNGLEI ; Doina (orele 
11,15; 13.15; 15,45; 18; 20).

SINGUR : Unirea (orele 16; 18; 
20).

AVENTURI LA MAREA 
GRA ; Timpuri Noi (orele 
In continuare).

COPERNIC ;
16; 19).

BÂRBATII : 
20).

FANTOMA _ _
GRA ; Moșilor (orele 

Munca (orele

20,30).
ACȚLONF.AZA : Festival

9;

VINERI : 
13.30; 16;

GAMMA 
Luceafă- 
16; 13.30;

11.45;

Cotroceni

NEA-
10— ÎS

(orele

Lira (orele 16; 18;

LUI BARBA NEA-

PROGRAMUL III

9,oo Știri ; 
program de 
9,55 Melodia 
cu voioșie" 
10,00 Clubul 
Știință și tehnică ; 
pe portativ — Alexandru Gțozu- 
ță ; 11,30 Antract muzical 12 00 
Transmisiuni directe din țară : 
12,10 Invitație in fonotecă. 12,55 
Melodia zilei ; 13,00 închiderea e- 
misiunii de dimineață. 17,00 Ști
rile după-amiezii ; 17,05 Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor ; 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arhitectura ; 18.10 Pa
gini muzicale de compozitori sud- 
americani ; 18,55 Melodia zilei ; 
19.00 în direct... 24 de ore la Ga
lați : 19.20 știri ; 19.35 Casa de 
discuri Electrecord ; 20.00 Educație, 
răspunderi ; Pentru dezvoltarea si 
perfecționarea învățămintului în 
țara noastră ; 20,30 Simfonietta de 
Mircea Basarab ; 21.00 Radio-su-
per-top. Topul revistei „Săptă- 
mîna“ ; 22,00 Radiojurnal : 22.30
Melodia zilei ; 22,35 Vedete ale
muzicii ușoare ; 23,15 Poetica.
Eugen Frunză ; 23,20 Jazz varia
te ; 23,55—24,00 Ultimele știri.

9,05 „Incognito" — 
varietăți muzicale ; 
zilei. „Hai să cîntâm 
de Eugen Popescu ; 
curioșilor ;

11,10

• „Ropotamo" se va numi 
noua stațiune ce se va ridica pe 
litoralul Mării Negre de către 
constructorii bulgari. Comple
xul va avea 50 000 locuri 
cazare și se va întinde de 
Sozopol la Primorsk și va 
realizat în etape. Construcția 
primelor clădiri urmind să 
înceapă în 1974. în numeroase 
porțiuni ..Ropotamo" va oferi 
privirilor o imagine aparte da
torită folosirii 
arhitecturale 
construcții din

de 
la 
fi

11,00
Profil

FOTOTECA ACTUALITĂȚII

STRĂLUCIREA
PRIMEI STELUȚE

tînăra a hotărit să îmbrățișeze 
cariera militară. Etalon al a- 
cestei hotăriri stau faptele : la 
învățătură și instrucția prac
tică a obținut rezultate care-i 
fac cinste.

Gradul de sublocotenent 
este într-un fel o răsplată. Prin 
hărnicia de care este capabilă, 
Carolina, ca și colegele sale, 
va da primelor steluțe ale pri
mului grad de ofițer adevărate 
străluciri.

Carolina Orza a plecat 
noua muncă cu încredere 
viață, în viitor. Hotărîrea ei e 
fermă : prin dăruire și pasi
une să formeze la tinerele stu
dente deprinderile și cunoștin
țele unor străjuitoare de nă
dejde ale vieții noi, socialiste 
ce se clădește, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, pe pă
mântul românesc.

Animată de asemenea senti
mente, inima generoasă a Ca- 
rolinei Orza își dăruie pulsul 
avintat înțr-o muncă pasio
nantă dedicată nobilului țel 
al apărării patriei socialiste.

(Urmate din pag. 1) 
mijlocul oamenilor în unifor
mă militară, tînăra a găsit nu 
numai un 
și mediul 
înțelegeri, 
omenești.

De viața aerodromului o 
leagă amintiri din cele mai 
plăcute. în inimă de cimpie, 
împreună cu soțul ei, locote- 
nent-major Orza, cu băiețelul 
lor, formau o familie fericită 
în cel mai frumos înțeles al 
cuvîntului. Se căsătorise din 
dragoste cu omul pe care-l în
drăgise din anii copilăriei, pe 
vremea cînd se jucau în vatra 
satului sau în curtea școlii din 
comuna natală.

în plină tinerețe, cu un an 
și ceva în urmă în viața Ca- 
rolinei Orza s-a petrecut însă 
o întîmplare tragică. Soțul ei, 
locotenentul-major Adrian 
Orza, a căzut la datorie. Din- 
tr-o însemnare lapidară, deve
nită document, reținem : „So
țul meu a decedat in urma 
unui accident cu elicopterul,

loc de muncă, dar 
celei mai depline 

a adevăratei călduri

în timp ce participa la o acți
une din acele momente grele 
pentru țară — inundațiile din 
1972 — cind a salvat 
vieți omenești44. Se 
nefericit, o căsătorie 
iată pe sentimentele 
înfiripate încă în anii copilă
riei.

Incercînd sentimente ce șo- 
văiau între deznădejde și în
credere în viitor, Carolina a 
continuat să muncească pe ae
rodrom. Prin eforturi și-a per
fecționat deprinderile profe
sionale, și-a îmbogățit pregăti
rea politico-ideologică. In 
colectiv și societate a conti
nuat să aibă o conduită exem
plară. Comuniștii au primit-o 
în rîndurile lor, înconjurînd-o 
cu dragoste și omenie.

Pentru meritele și compor
tarea sa Carolina Orza a fost 
propusă cu recomandări din
tre cele mai bune să urmeze 
cursul de ofițeri-femei înfiin
țat în baza prevederilor Legii 
privind organizarea apărării 
naționale. Fără nici o rezervă.

sute de 
încheia, 
inteme- 

curate

Toamnă la Cozia
Foto : O. PLEC AN

unor elemente 
soecifice vechilor
Bulgaria.

Viarpggio". unul• „Premiul ..........__
dintre cele’ mai mari premii li
terare din Italia, a revenit, anul 
acesta, lui Achille Campanile 
pentru romanul „Manual de 
conversație", iar premiile pentru 
poezie au fost cucerite de Ma
rio Praz, pentru volumul „Pac
tul șarpelui" și, respectiv, Fer- 
dinando Camon pentru placheta 
„Liberați animalul". Au fost a- 
tribuite. de asemenea. premii 
pentru eseuri și pentru debuturi.

în Editura Politica 
au apărut PROGRAMUL I

NU DOAR DEFECȚIUNI
(Unna’e din p«g. I)

pletarea utilajelor cu toate in
stalațiile aferente. în șantier 
insă nu găsim nici un montor. 
Or fi terminat ? Ultimele lor 
angajamente au fost luate în
tr-o ședință de comandament, 
de înalt nivel, acum două săp
tămini. Ar fi avut tot timpul.

— N-au făcut aproape nimic 
din tot ce au promis atunci, ne 
spune ing. Gheorghe Buhac, 
responsabilul cu punerea în 
funcțiune a turnătoriei. Ar mai 
avea de lucru aici, numai la li
nia I, 40 de oameni timp de 
trei săptămini. Dar, uitați-vă, e 
ora 13, și încă n-am văzut astăzi 
nici unul. Noi din partea bene
ficiarului. am adus peste 60 de 
oameni, dar ei nu pot face to
tul, pentru că sint lucrări pre
tențioase. pe care nu le pot face 
singuri. între cei pe care ii ve
deți aici, o parte sint specialiști 
veniți de la o serie de între
prinderi din țară — „Strungul" 
Arad. Independența Sibiu, Uni
rea Cluj. înfrățirea Oradea, în
treprinderea mecanică Suceava, 
etc. — să-i ajute pe montori. 
Dar n-are pe cine să ajute pen
tru că sînt lăsați singuri. Lip
sesc tocmai cei care au cerut 
ajutorul, adică montorii titulari.

Dar ce ar avea de „reparat" 
montorii aici ? O privire atentă 
descoperă ușor numeroasele e- 
rori de montaj, greșeli în ordo
narea utilajelor pe fluxul teh
nologic, descompletări etc. Pen
tru edificare, transcriem doar 

_ cîteva exemple : transportorul cu 
plăci este montat nu în linie 
dreaptă cum ar fi fost normal 
ci... șerpuit : majoritatea supor- 
ților-jgheab de la benzile trans
portoare au fost montați invers : 
cînd să monteze carcasa trans
portorului cu plăci, au constatat 
că s-a omis fixarea, în tavan, a 
plăcuțelor de ancorare. Acum e 
mult mai greu să se adauge ce 
nu s-a făcut la timp, să se re
pare ce nu s-a făcut cum tre
buie.

' ->
— Acum două săptămini, am 

discutat în cele mai mici amă
nunte pe parcursul unei ședințe 
de comandament, care a durat 
12 ore, toate aceste aspecte 
s-au angajat cu 
să le rezolve pe 
mine linia I, ne 
rul Vasile Gogu, 
treprinderii. Dar 
cuvint. Am convenit împreună 
să se apuce serios de treabă dar 
nu acordă importanța 
acestei investiții. Zece 
șurile hotărite atunci 
să fie finalizate deja, 
respectată nici una.

— O parte din aceste măsuri 
pot fi găsite și în angajamentele 
lor luate cu un an în urmă, a- 
daugă ing. Gh. Buhac.

în această situație o discuție 
cu maistrul Ion Iancu, coordo
natorul lucrărilor de montaj pe 
întreaga turnătorie, era absolut 
necesară. L-au găsit pină la 
urmă, dar nu în șantier, unde 
era așteptat de mai multe ore, 
ci în biroul său.

— Adevăru-i că n-avem oa
meni suficienți, dar dată fiind 
importanța lucrării de aici am 
repartizat, numai la linia I, 
21 de montori, ne spune mais
trul. Cu aceștia și cu ajutorul 
beneficiarului vom executa toate 
remedierile și completările ne
cesare.

— Poate sînt la masă, încear
că o explicație maistrul.

Dar pauza de masă s-a înche
iat de mai bine de o oră. Iar 
montorii n-au fost văzuți de 
nimeni nici în cursul dimineții. 
Adică nu aveți oameni suficienți, 
iar cei „prezenți" în șantier sînt 
mai mult absenți. Acum cind, 
conform angajamentului lor, ar 
trebui să lucreze cu toată ener
gia pentru remedierea defecți
unilor de montaj și pregătirea 
liniei I pentru a intra cit mai 
repede în funcțiune. Cu atît mai 
mult, cu cît. de această capaci
tate depinde în mare măsură 
realizarea producției anului vii-/ 
tor.

și 
termene clare 
toate, să ter- 
spune ingine- 
directorul în- 
nu se țin de

cuvenită 
din mă- 
trebuiau 
N-a fost

SPORT • SPORT • SPORT
FINALELE CAMPIONATULUI

NAȚIONAL DE BOX
SURPRIZA

DE PE WEMBLEY

Comunist 
activ al 

muncito- 
MIRCEA 

istorice

NICU BUJOR. CONSTANTIN 
FLOREA : Partidul 
Român — detașament 
mișcării comuniste și 
rești internaționale : 
MUȘAT : Rădăcinile
ale Partidului Comunist Român ; 
AURICA SIMION, STELIAN 
NEAGOE . Comitetul național 
antifascist din România ; N. 
ADANILOAIE : Cucerirea inde
pendenței de stat a României 
1877—1878 : ȘTEFAN PASCU : 
Mihai Viteazul. Unirea și 
tralizarea țărilor române ; 
DUZTNCHEVICI : ȘTEFAN 
MARE ȘI EPOCA SA.

cen- 
GH. 
CEL

Rubrici realizați de

DOMNIȚA VĂDUVĂ

9,00 Curs de limba franceză. 
9.30 Curs de limba rusă. 10,00 Te
lex. 10,05 Avanpremieră. 10,1# 
Album coral. 10,20 Teleobiectiv. 
10,35 Publicitate. 10,40 Vîrstele 
peliculei. 12.00 Telejurnal. 16,00— 
17,00 Teleșcoală : Fizică ; Mișcarea 
de rotație ; Geografie (anul IV) : 
Munții Apuseni ; Pagini din Isto
ria României : Enigmele de la 
Adamclisi. 17,30 Curs de limba 
engleză. 18.00 Telex. 18,15 La vo
lan. 18,30 Stadion. 18.50 Revista 
economică TV. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 20,00 Cîntecul 
săptămînii : „Nicăieri**. 20.05 Pa
noramic științific. 20,35 Film ar
tistic : ..O fată drăguță". 22.05 Mu
zică ușoară. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră. 20.05 Pagini 
din muzica de cameră. 20.30 
Reportajul săptămînii : „Visul 
marmurei". 20,50 Telex. 20,55 Por
tativ '73. 21,15 Ancheta TV : 
„S.O.S. Natura". 21,50 Selecțluni 
din Gala lunilor.

REVELION 74
364 DE NOPȚI INTR-UNA SINGURĂ!

CLUJ (prin telefon). Prima 
întîlnire din a doua gală a 
semifinalelor s-a consumat între 
constănțeanul Mihai Aurel 
clujeanul Cosma Remus 
ciul a fost foarte disputat, 
blicul l-a susținut frenetic 
Cosma, dar experiența fostului 
nostru campion la categoria se- 
mi-muscă și-a spus pină la 
urmă cuvîntul : el a lovit mai 
clar, a eschivat mai mult și de
cizia i-a fost acordată cu 4—1. 
O dispută frumoasă, de un bun 
nivel tehnic, au furnizat la a- 
ceeași categorie gălățeanul Pe
tre Ganea și Ștefan Băiatu, de
ținătorul titlului (de la C.S.M. 
București). Deși avantajat de 
alonjă. Băiatu nu și-a valorifi
cat-o decît în reprizele a doua 
și a treia, cînd sfătuit bine de 
antrenorul său L. Ambru«, și-a 
ținut adversarul la distanță 
punctînd mai mult și mai pre
cis. Publicul a dezaprobat 
cizia cu 4—1 a arbitrilor, 
justificat însă. Din nou 2 
legi de club în ring : sCteliștii
Lazăr Marian și Tusein Mehmed, 
într-un meci la categoria „co
coș". Oamenii din colțuri, I 
Chiriac și M. Spacov. i-au pri
vit liniștiți, fără să-și facă pro
bleme asupra desfășurării lup
tei din ring. Mai agresiv și mai 
dornic de victorie Marian Lazăr 
a cîștigat t'îta.șat (5—0) în fața 
adversarului său. O întîlnire 
foarte interesantă a avut loc 
tot la „cocoș" intre doi elevi

Și 
Mo- 
pu- 

pe

de- 
Ne- 
co-

ai antrenorului emerit P. Mihai 
(Constructorul Galați), vice- 
campionul european Mircea Tone 
și Ștefan Duminică (20 de ani). 
Tone a avut un adversar foarte 
puternic care a dominat lupta 
în două reprize și ar fi avut 
ciștig de cauză sigur dacă nu 
s-ar fi „accidentat" (!?), Dumi
nică refuzind — spre stupefac
ția tuturor — să reia lupta in 
repriza a treia. Păcat ! Noi cre
dem că aici nu este vorba de o 
accidentare reală, ci de un fals, 
n-am văzut nici un medic pe 
lingă el, și a contat preferința 
antrenorului pentru cel mai ex
perimentat dintre elevii săi. 
Dar asta nu mai are nimic cu 
sportul. Un alt meci „în fami
lie", așa că din nou... o relativă 
apărare a șanselor. Ca atare, în- 
tilnirea dintre cei doi dinamo-

viști. Simion Cuțov, campion 
european la categoria semi- 
ușoară, și colegul său Ion 
Vladimir nu a avut nici un is
toric. Meciurile unde lucrurile 
sint „trucate* nu plac. Și din 
nou un meci între colegi. în li
mitele aceleiași categorii : Iacob 
Augustin — Iliescu Aurel de la 
Farul Constanța. Dar ei nu vor
biseră înainte, așa că a avut 
loc o luptă sportivă, aprigă, 
deschisă pină în repriza a doua, 
minutul, cind Iacob, știind un- 
de-i vulnerabil colegul său, 
trimis pe acesta la podea 
o lovitură la ficat de unde 
s-a mai ridicat decit după 
arbitrul de ring terminase 
mult numărătoarea. Și astfel, 
am înregistrat primul KO in 
semifinale;

VASILE CABULEA

l-a 
cu 
nu
ce 
de

• 100 000 de spectatori, prezenți 
miercuri seara pe stadionul 
Wembley din Londra, plini de 
speranțe la început, neîncreză
tori apoi și decepționați în cele 
din urmă, au asistat la unul din 
cele mai mari eșecuri suferite 
de fotbalul englez in istoria sa.

învinși cu 2—0 in primul meci 
disputat la Katowice, fotbaliștii 
englezi și numeroșii lor susți
nători au așteptat eu iperedere 
partida retur cu formația Polo
niei. Rezultatul de egalitate 
(1—1) asigură selecționatei po
loneze, campioană olimpică, o 
calificare aproape nesperată. 
Cei mai buni jucători ai echi
pei Poloniei au fost portarul 
Tomaszewski, apărătorii Gor
gon și Bulzacki. Conduși, în ur
ma golului înscris de Domarski, 
englezii au egalat datorită unui 
penalty (și acesta dubios), trans
format de Clarke.

NOAPTEA BUNEI DISPOZIȚII, A ANTRENULUI. A 
UNEI AMBIANȚE PLĂCUTE ȘI BINEÎNȚELES A... SUR
PRIZELOR. POATE FI PETRECUTA ÎN UNA DIN UNITĂ
ȚILE ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCUREȘTI :

Athenee Palace, Ambasador, București, Nord, Lido, Bucur, 
Union, Victoria, Cina, Turn, Debarcader, Pădurea Bănee.«a, 
Parcul privighetorilor, la harurile Continental și Melody, 
sau la Complexul Snagov-sat.

Informații și înscrieri la Direcția restaurantelor de mai 
sus.

Excursii de revelion I

BUNA DISPOZITIV. ANTREN!

• în capitala Filipinelor a în
ceput un turneu internațional de 
șah cu participarea a 17 mari 
maeștri și maeștri internațio
nali, printre care Bent Lar
sen (Danemarca). Miguel Quin
teros și Miguel Najdorf (Argen
tina). Florin Gheorghiu (Româ
nia), iugoslavii Zvetozar Gligo- 
rici, Boris Ivkov, Liubomir Liu- 
bojevici și Alexandr Matano- 
vici.

Turneul a fost deschis cu o 
partidă simbolică. în care pre-

ședințele Republicii Filipine. 
Ferdinand Marcos, l-a întilnit 
pe campionul mondial Robert 
Fischer, aflat în vizită la Ma
nila. Partida s-a terminat re
miză. după numai trei mutări.

• Comisia de disciplină a 
U.E.F.A. a aplicat o serie de 
sancțiuni împotriva unor jucă
tori care au încălcat regula
mentul în meciurile pentru cu
pele continentale de fotbal. Prin
tre cei suspendați, pe una sau 
mai multe etape, se numără 
Gustav Starek (Rapid Viena). 
John Richards (Wolverhampton). 
Gyozo Martos (Ferencvaros Bu- 
daoesta), 
(Chimia 
Mujkici

Constantin Donose 
Rm. Vilcea), Fikret 
(Dynamo Zagreb)

AMBIANȚĂ PITOREASCĂ!
Toate acestea vă așteaptă în excursiile organizate de către 
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES
TAUR ANTE-BUCUREȘTI
cu ocazia Revelionului 1974 pe :
Valea Prahovei (Predeal, Sinaia, Bușteni)
Valea Oltului (Călimănești, Căciulata. Govora, Olănești) 
La cabanele de pe Valea Prahovei și Valea Ialomiței 
în orașele : Iași, Piatra Neamț, Tg. Neamț, Agapia, Cluj, 
Sibiu
Pe litoral : NEPTUN, MANGALIA, MAMAIA 
în stațiunile : Tușnad, Sovata, Borsec, Slănic-Moldova, 
Pucioasa și Herculane.

Informații și înscrieri la filialele de turism din cal. Vic
toriei nr. 100. b-dul Republicii nr. 68
Telefon 14 08 00 și 15 74 11



Rumânia-gazdă a Conferinței
mondiale a populației

Joi dimineață, la palatul 
O.N.U. din New York, a avut 
loc ceremonia semnării Acordu
lui încheiat între guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Organizația Națiunilor Unite 
privind aranjamentele pentru 
Conferința mondială a popu
lației care urmează să aibă loc 
la București, in perioada 19—30 
august 1974.

Din partea guvernului Româ
niei, Acordul a fost semnat de 
ambasadorul Ion Datcu. repre
zentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U., iar din par
tea Națiunilor Unite, de secre
tarul general. Kurt Waldheim.

La ceremonia semnării-au par
ticipat Antonio Carillo Flores, 
secretarul general al Conferin
ței mondiale a populației, Iosif 
ionașcu, secretarul Comisiei na
ționale pentru demografie a 
României, funcționari superiori 
ai O.N.U.. membri ai reprezen
tanței române la O.N.U, ziariști.

După semnare, ambasadorul 
român a declarat că invitația a- 
dresată de guvernul României 
Națiunilor Unite de a ține aceas
tă importantă Conferință la 
București se înscrie pe linia 
politicii consecvente a țării noas
tre de sprijinire a acțiunilor 
O.N.U. în scopul întăririi con
tinue a rolului său în viața in
ternațională. Vorbitorul a rea
firmat hotărirea României de a 
face tot ce îi stă în putință 
pentru a asigura deplinul succes 
a.1 lucrărilor Conferinței mon
diale a populației.

La rindul său. secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a mulțumit guvernului român 
pentru inițiativa de a găzdui 
lucrările Conferinței, elogiind e- 
forturile depuse de România 
pentru asigurarea succesului a- 
cestora. El a evocat, totodată, 
sprijinul constant de care 
bucură activitățile O.N.U. 
partea țării noastre.

de peste hotare

SESIUNEA O.N.U
• DEZBATERILE DIN CADRUL UNOR COMITETE ALE ADUNĂRII 
GENERALE • PE AGENDĂ : RESTABILIREA DREPTURILOR LEGI

TIME ALE G.R.U.N.C. LA NAȚIUNILE UNITE.
în Comitetul pentru probleme 

juridice al Adunării Generale 
continuă dezbaterile pe margi
nea proiectului de convenție 
privind prevenirea și pedepsirea 
crimelor comise împotriva agen- 
ților diplomatici și a altor per
soane care se bucură de protec
ție internațională. Luîn'd cuvîn
tul în cadrul dezbaterilor, re
prezentantul țării noastre în co
mitet a arătat că România se 
pronunță pentru adoptarea, prin 
consens, a unui instrument ju
ridic, ale cărui dispoziții să țină 
seama de interesele tuturor sta
telor. în consecință, a arătat el, 
delegația română se alătură e- 
forturilor altor membri ai comi
tetului, vizind elaborarea unui 
text general acceptabil al pro
iectului de convenție supus dez
baterii. adăugind că acest text 
trebuie să fie cît mai complet 
posibil, acoperind toate faptele 
ilicite îndreptate împotriva 
vieții, integrității fizice, sănă
tății. libertății sau demnității 
reprezentanților statelor străine, 
ca și a oricărei alte 
avi nd dreptul la o 
specială.

ternaționale în domeniul protec
ției drepturilor omului, vorbito
rul a evidențiat contribuția pe 
care România a adus-o în aceas
tă direcție și a prezentat reali
zările poporului român in con
struirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de na
tură să asigure realizarea înal
telor idealuri umanitare. . Re
prezentantul țării noastre a 
subliniat că această aniversare 
constituie prilejul cel mai po
trivit pentru adoptarea și lansa
rea unui apel al Adunării Ge
nerale adresat statelor pentru a 
nu recurge la represalii împo
triva persoanelor care luptă 
pentru progres și democrație, 
pentru pace și cooperare întfe 
popoare.

Un detașament al forțelor patriotice angoleze intrind intr-o regiune eliberata.

EVOLUȚIA CONFLICTULUI
DIN ORIENTUL APROPIAT

persoane 
protecție

★
în comitetul pentru 

politice și de securitate al 
dunării Generale a O.N.U. 
desfășoară, in prezent, dezbateri 
referitoare la utilizarea in sco
puri exclusiv pașnice a terito
riilor submarine și a subsolului 
lor din marea liberă, dincolo de 
limitele actualei jurisdicții na
ționale, exploatarea resurselor 
lor în interesul umanității și 
convocarea unei conferințe asu
pra dreptului mării. Principalul 
document de lucru al Comitetu
lui este raportul întocmit de 
Comitetul pentru utilizarea paș
nică a teritoriilor submarine 
dincolo de limitele jurisdicției 
naționale — o amplă lucrare în 
șase volume, care reflectă punc
tele de vedere ale celor 91 de 
state membre, precum și pro
gresul acțiunilor cu caracter 
pregătitor întreprinse în vederea 
convocării, anul viitor,' a celei 
de-a treia Conferințe aA Națiu
nilor Unite asupra Dreptului 
mării. <

probleme
A-
se

★
întrunită în ședință plenară, 

Adunarea Generală a O.N.U. a 
hotărît, miercuri seara, înscrie
rea pe agenda actualei sesiuni » 
punctului intitulat „Restabilirea 
drepturilor legitime ale Guver
nului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei la Națiunile 
Unite". Cererea de includere pe 
ordinea de zi a acestui punct a 
fost prezentată de un grup de 
32 state. între care si România.

în aceeași zi. Adunarea Ge
nerală- a adoptat rezoluția pre
zentată de Comitetul pentru 
probleme economice, și sociale 
asupra situației din. regiunea 
sudaho-saheliană afectată de 
secetă, și a măsurilor, ce trebuie 
adoptate pentru.ajutorarea popu
lației din această zonă.

„Ziua României44 la

La tîrgul internațional de 
mostre al statului Texas, 
deschis la Dallas, unde țara 
noastră este prezentă cu un 
stand în care 11 întreprin
deri de combrț exterior ex
pun o gamă variată de pro
duse ale • industriilor ușoară 

,și alimentară, s-a organizat, 
la 17 octombrie, „Ziua Româ- 
niei‘‘. Au participat, repre
zentanți ai departamentelor 
comerțului și agriculturii, ai 
camerelor de comerț, mem
bri ai conducerii tîrgului, in
dustriași, oameni de afaceri, 
ziariști. ;.

Cu acest prilej, ambasado
rul României în S.U.A. a 
expus' direcțiile esențiale ale 
politicii economice' externe a 
țării-noastre, participarea ac
tivă a României la circuitul 
mondial de valori materiale, 
eforturile sale 4 pentru lărgi
rea cooperării cu toate sta
tele lumii.

întrevederi ale ministrului
de externe al României

dezbaterea sesiunii E.C.O.S.O.C
In continuarea lucrărilor actualei sale sesiuni, Consiliul eco

nomic și social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a audiat raportul Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.), prezentat de directorul ge
nera! al 
vențiile 
cument.

acestui organism, Johannes Witteveen, precum și inter, 
reprezentanților unor state pe marginea acestui do-

scurtă retrospectivăFăcind o
asupra recentei evoluții a eco
nomiei mondiale, pe baza apre
cierilor din raportul F.M.I.. Jo
hannes Witteveen. a subliniat 
că, după o perioadă de inceti- 

• nire sau stagnare, din ultimii doi 
ani, activitatea . economică s-a 
intensificat incepînd din 1972. 
Producția totală a sporit în acest 
an in țările dezvoltate, în me
die' cu 5,5 la sută, ritmul anual 
fiind de peste 7 la sută ; în ță- 

- rile' in curs de dezvoltare, în 
cursul ultimilor ani, creșterea 
economică a fost destul de sus
ținută înregistrînd un ritm, me
diu anual de pește 6 la sută.

Recenta intensificare a activită
ților economice a fost, însă, în
soțită de o agravare a tendin
țelor inflaționiste, creșterea pre
țurilor atît în țările industriali
zate cît și în țările în curs de 
dezvoltare — a declarat directo
rul general al F.M.I, El a apre
ciat că imperfecțiunile sistemu
lui monetar internațional au 
ceput să iasă la iveală încă 
anii ’60, atingînd o maximă 
încredere în 1971, odată cu 
bandonarea convertibilității 
larului, pentru a se agrava 
nou la începutul acestui an, prin 
fluctuarea generală a monede
lor.

în- 
în 

ne- 
a- 

do- 
din

★
în cadrul dezbaterilor din ca

drul Comitetului pentru proble
me sociale, umanitare și cultu- ’ 
rale, asupra punctului privind 
„Celebrarea celei de-a 25-a ani
versări a Declarației drepturilor 
omului*1, a luat cuvîntul ’repre
zentantul tării noastre, Aurel 
Cristescu. Făcind un bilanț al 
eforturilor Națiunilor Unite 
dezvoltarea instrumentelor in1-

în

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, șeful 
delegației țării noastre la lu
crările celei de-a 28-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, ă avut 
o întrevedere 
L. de Guiringaud, 
tul permanent al Franței 
O.N.U.

In cadrul convorbirii, 
fost abordate o serie de proble
me internaționale de -interes 
comun, printre care situația din 
Orientul Apropiat și necesitatea 
încetării ostilităților militare • 
s-a subliniat totodată impera
tivul soluționării conflictului din 
zonă pe baza prevederilor rezo
luției ; Consiliului de Securita1 
te din noiembrie 1967.

cu ambasadorul 
reprezentan

ta

au

George Macovescu s-a întîl- 
nit, apoi, cu ambasadorul Donald 
Maitland, reprezentantul per
manent al Marii Britanii la 
Națiunile Unite. S-a procedat 
la un schimb de vederi asupra 
unora dintre cele mai impor
tante puncte ale agendei sesiu
nii Adunării Generale, 
care conflictul din 
Apropiat, necesitatea 
trării tuturor eforturilor 
plomatice internaționale pentru 
prevenirea escaladării și ex
tinderii ostilităților militare și 
instaurarea unei păci durabile 
în această regiune a lumii, prin 
ajungerea la o soluție general 
acceptabilă prin care să fie ga
rantat dreptul la existență li
beră și: suverană a tuturor sta
telor din Orientul Apropiat.

între 
Orientul 
concen- 

di-

CAIRO 18 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat egiptean dat 
publicității la postul de radio 
Cairo, se arată că luptele vio
lente care au început, miercuri 
dimineața, continuă să se desfă
șoare în sectorul central al Si- 
naiului, între blindatele egiptene 

,și cele israeliene. Forțele egip
tene, sprijinite intens de avia
ție, au provocat trupelor israe
liene pierderi grele în tancuri 
și transportoare blindate. „Con
traofensiva israeliană, se arată 
în comunicat, a fost respinsă de 
forțele egiptene, care au înre
gistrat succese în toate ciocnirile 
ce au avut loc în sectorul sudic 
al Sinaiului“. în prezent, arată 
comunicatul militar, forțele 
egiptene încercuiesc unitățile 
israeliene care au încercat să se 
infiltreze pe malul de vest al 
canalului de Suez.

în luptele aeriene aviația egip
teană a doborît 12 avioane și 5 
elicoptere și au fost capturați 
patru piloți israelieni. Forțele 
navale egiptene au răspuns ata
cului lansat de vase militare 
israeliene scufundînd o vedetă 
inamică.

Purtătorul de cuvînt 
egiptean, Ezzeddin Mokhtar, 
afirmat potrivit agențiilor 
presă, că forțele egiptene 
pătruns „pe o adîncime 
pînă la 15 kilometri în interiorul 
Sinaiului. El continuă să execute 
misiunile încredințate".

Golan au participat, efectiv, 
trupele iordaniene dislocate in 
Siria. Postul de radio Amman a 
precizat că forțele terestre ior
daniene, sprijinite de aviația 
siriană de vînătoare și bombar
dament, au lansat un atac împo
triva pozițiilor israeliene 
blindate și de artilerie.

Făcînd bilanțul acțiunilor mi
litare care au avut loc miercuri, 
comunicatele militare date pu
blicității la Damasc menționea
ză că forțele terestre siriene au 
distrus în total, 40 de tancuri, 
30 de vehicule militare de dife
rite tipuri, patru baterii de arti
lerie și trei poziții de rachete 
israeliene. Avioane de vînătoare 
și unitățile apărării antiaeriene 
siriene au doborît cinci avioane 
israeliene în zona de coastă și 
au zădărnicit tentativa aparate
lor inamice de a bombarda por
tul Latakia, precum și o serie 
de obiective civile din orașul 
Tartous și din alte regiuni ale 
țării.

de

egiptene. In cursul zilei de joi, 
comunicatele militare israeliene 
anunțau doborîrea a două avi
oane și a două elicoptere, pre
cum și distrugerea a aproxima
tiv 110 tancuri egiptene.

Citind un purtător de cuvînt 
militar, postul de radio Tel Aviv 
a dezmințit că forțele israeliene 
ar fi fost implicate în acțiunea 
de sabotare a liniilor de comu
nicație submarine Beirut—Ale
xandria și Beirut—Marsilia.

Pe frontul din zona înălțimi
lor Golan, în cursul raidurilor 
întreprinse miercuri de apara
tele israeliene, au fost doborite 
cinci avioane siriene.

militar
a 

de 
au 

de 12

DAMASC 18 (Agerpres). — 
Un comunicat militar, dat pu
blicității la Damasc, informează 
că forțele siriene au lansat, în 
noaptea de miercuri spre joi, un 
atac împotriva pozițiilor deți
nute de forțele israeliene în 
sectoarele de nord și de sud ale 
frontului, distrugînd 14 tancuri 
inamice, două care blindate, un 
depozit de muniție, trei amplasa
mente de artilerie precum și o 
bază de rachete.

Joi dimineața — a anunțat un 
purtător de cuvînt militar sirian 
— forțele israeliene au lansat 
un atac asupra pozițiilor siriene 
din sectorul de nord. în cursul 
luptelor au fost distruse șapte 
tancuri israeliene.

La acțiunile inițiate de forțele 
siriene pe frontul înălțimilor

TEL AVIV 18 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
israelian a anunțat că. în tot 
cursul zilei de joi, au avut loc 
lupte violente de blindate in 
sectorul central al Canalului de 
Suez. Artileria șl aviația spriji
nă forțele de blindate israeliene, 
atacînd, îndeosebi, rampele 
egiptene de lansare a rachetelor 
sol-aer.

Totodată, surse oficiale Israe
liene anunță că forța specială 
de tip comando care a traversat 
marți Canalul de Suez continuă 
să se afle în spatele liniilor 
egiptene, pe malul occidental al 
canalului, și să acționeze împo
triva unor poziții și baze de 
rachete, primind noi întăriri.

Un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene informează, de 
asemenea, că în cursul nopții de 
miercuri spre, joi unități navale 
au bombardat instalații și obiec
tive militare în zona Port Said, 
precum și în apropiere de Ras 
Zaafrana.

în cursul contraatacurilor lan
sate de unitățile israeliene au 
fost distruse miercuri, pe fron
tul din Sinai, peste 90 de tancuri 
egiptene. Forțele aeriene israe
liene au doborît zece avioane

BEIRUT 18 (Agerpres). — Un 
comunicat al Ministerului liba
nez al Poștelor și Telecomuni
cațiilor anunță că cele două re
țele de cabluri submarine care 
realizau legătura între Beirut— 
Marsilia și Beirut—Alexandria 
au fost avariate, joi, în urma 
unei operațiuni de sabotaj, care 
a avut loc în apele teritoriale 
libaneze, în apropierea Capi
talei.

Comunicațiile telefonice și ra
diofonice care erau asigurate de 
către rețelele respective au fost, 
temporar, întrerupte — arată 
comunicatul.

O HOTĂKIRE 
A CONSILIULUI 

A.O.P.E.C.

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• LA TIRANA A FOST SEM
NAT protocolul privind schim
burile de mărfuri pe anul 1974 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Albania. Protocolul prevede o 
creștere importantă a ’ schim
burilor față de anul 1973, pre
cum și o diversificare sporită a 
acestor schimburi.

Din partea română, protocolul 
a fost semnat de 
Nicolae, ministru 
stat la Ministerul 
Exterior, iar din partea 
neză — de Kico Ngjela, minis
trul comerțului. La semnare a 
fost prezent Ion Stoian, amba
sadorul României la Tirana.

Nicolae M. 
secretar de 
Comerțului 

alba-

Manifestări în cinstea 
Zilei Armatei

• CU PRILEJUL ZILEI AR- 
' MATEI Republicii Socialiste

România, colonelul Ion Pușcaș, 
atașatul militar și aero al. țării 
noastre de la Budapesta, a de
pus coroane de flori la mormin
tele eroilor români care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist 
din localitățile Litke, Megyaszo 
și Csobaj.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai U- 
nfunii Tineretului Comunist și 
pionierilor.

• ÎN CINSTEA CELEI de-a 
29-a aniversări a Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România, 
la 17 octombrie a avut loc în 
capitala Suediei o gală de fil
me, organizată de atașatul mi

litar aero și naval român Ia 
Stockholm, căpitanul de rangul 
înțîi Coslică Barac.

Printre participant! se aflau 
reprezentanți din conducerea ar
matei suedeze, atașafi militari și 
membri ai corpului diplomatic.

Premiul Nobel pentru 
literatură și pentru 
științe economice

• JURIUL PREMIULUI NO- 
BEL pentru literatură al Aca
demiei suedeze a anunțat de
cernarea acestui premiu pe a- 
nul 1973 scriitorului australian 
Patrick White.

Academia suedeză de știință a

anunțat joi atribuirea premiului 
Nobel pentru științe economice 
profesorului Wassily Leontief 
de la Universitatea Harvard 
(S.U.A.), „pentru metoda «Input- 
Output» și aplicarea sa în pro
bleme economice importante".

Consiliul ministerial al Orga
nizației țărilor arabe exporta
toare de petrol (A.O.P.E.C.), re
unit în ședință extraordinară in 
capitala kuweitiană. la cererea 
țării gazde, a dat publicității o 
rezoluție în care se arată că cele 
11 state membre au hotărît să-și 
reducă progresiv, cu 5 la sută 
lunar, producția de petrol, luind 
ca etalon producția pe luna sep
tembrie a.c. Consiliul minis
terial al A.O.P.E.C. a ho
tărît, de asemenea, să men
țină exporturile arabe de petrol 
spre țările care susțin cauza po
poarelor arabe. Președintele re
uniunii, ministrul algerian al 
industriei, Belaid Abdel Salam, a 
declarat că, în cazul intervenirii 
unui acord de încetare a focului, 
țările membre ale A.O.P.E.C. ur
mează să-și reconsidere hotărî- 
rea.

Ploi torențiale în 
America Centrală

Succese ale
• CA URMARE A PLOILOR 

torențiale care s-au abătut asu
pra Americii Centrale, in aceas
tă zonă s-au produs puternice 
inundații, care au distrus nu
meroase locuințe de pe coasta 
Atlanticului și au provocat în
semnate pagube culturilor agri
cole.

Cantitatea de precipitații care 
s-a abătut în acest an asupra 
Americii Centrale, a fost de 
două ori mai mare decît media 
anuală.

forțelor patrio 
tice khmere
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Agenția khmeră 
formații 
primele 
octombrie, ___________ __
de ofițeri și soldați lon- 
noliști s-au refugiat in zonele 
controlate de forțele patrio
tice, unii dintre acești mili
tari fiind însoțiți de famili
ile lor. Paralel cu aceasta, in 
garnizoanele inamice au fost 
înregistrate numeroase cazuri 
în care militarii au refuzat 
să execute ordinele superio
rilor.

de in-
relatează că, în 
zile ale lunii 

aproximativ 100

Situația sociala a lumii formează cu 
regularitate obiectul preocupărilor Națiu
nilor Unite care, prin forul plenar — Adu
narea Generală - dezbate anual, așa 
cum o va face și la actuala sesiune, evo
luțiile semnificative intervenite in acest 
domeniu. Cu toată multitudinea aspecte
lor examinate, amploarea și varietatea 
lor, discuțiile reliefează tot mai mult o 
problematică distinctă prin conținutul și 
valențele sale : locul și rolul tineretului 
în viața societății actuale. Firește, încă 
de la înființarea sa, în 1945, O.N.U. nu a 
fost străină de preocupările tinerei ge
nerații, dar un interes „instituționalizat" 
față de tineret se vădește îndeosebi din 
anul 1960, cînd, la inițiativa României, 
Adunarea Generală înscria pe ordinea 
sa de zi un punct de sine stătător pri
vind educarea internaționalistă și uma
nistă a generației viitorului. Aflată timp 
de cinci ani în dezbaterile de .la O.N.U., 
această temă își va găsi deplina con
sacrare prin adoptarea, la .20 decembrie. 
1965, a rezoluției 2037 (XX) cunoscută în 
lumea întreagă sub titlul „Declarație cu 
privire la promovarea în rîndurile tinere
tului a idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare".

Exprimînd convingerea că tineretul, do
rește un viitor sigur și că pacea, liber
tatea și dreptatea sînt printre principat 
lele garanții pentru îndeplinirea aspira
țiilor sale de fericire, Adunarea Generală 
a ON.U. a proclamat prin acest docu
ment șase principii adresate guvernelor, 
organizațiilor neguvernamentale și mișcă
rilor de tineret. Este semnificativ în a- 
ceastă privință principiul III care prevede 
că „Tinerii trebuie să fie educați în spi
ritul demnității și egalității tuturor oa
menilor, fără deosebire de rasă, culoare, 
origine etnică sau credință și în spiritul 
respectului drepturilor fundamentale ale 
omului și al dreptului popoarelor de a-și 
hotărî de sine stătător destinele".

Inițiativa română, care și-a găsit finali
zarea în Declarația amintită, constituie un 
eveniment în istoria Organizației, deoarece 
ea a adus pentru prima dată în atenția 
O.N.U. necesitatea unei largi cooperări in
ternaționale pentru educarea tinerei ge
nerații. Recunoscînd importanța mobiliză
rii tineretului pentru apărarea păcii și 
securității internaționale, Declarația sub
liniază că „tinerii trebuie să devină con- 
știenți de răspunderea lor în lumea pe 
care vor fi chemați să o conducă și tre
buie să fie însuflețiți de încrederea în 
viitorul fericit al omenirii". Principiile în

scrise în Declarație fac apel la umanism, 
justiție și demnitate, în scopul promovă
rii egalității în drepturi a tuturor națiu
nilor, a progresului economic și social, 
într-o lume în care relațiile prietenești 
dintre națiuni să fie întemeiate pe res
pectul egalității suverane a statelor.

Documentul inspirat de inițiativa româ
nească a constituit o piatră de hotar 
pentru ansamblul discuțiilor referitoare la 
tineret, desfășurate în'cadrul sau sub 
auspiciile instituțiilor internaționale. La ju
bileul de argint al O.N.U., în 1970, Adu
narea Generală a cerut Secretarului ge
neral și instituțiilor specializate să con
tinue să întreprindă, pe baze regionale 
și mondiale, programe și proiecte privind 
problemele și necesitățile tinerilor. Intr-o 

Preocupări ale Națiunilor Unite în domeniul tineretului
lume în care peste jumătate din populația 
actuală are mai puțin de 25 de ani, iar 
în țările în curs de dezvoltare această 
proporție tinde să crească, este firească 
constatarea pe care o făcea nu de mult 
Secretarul general al O.N.U., potrivit că
reia „dacă nu va fi îmbunătățit sistemul 
de comunicare cu tinerii și dacă aceștia 
nu vor participa mai mult.la activitățile 
O.N.U., această organizație riscă să nu 
mai fie în măsură să trezească interesul 
și entuziasmul generațiilor,viitoare, ca in
strument de dezvoltare a comunității in
ternaționale".

O anchetă recentă întreprinsă de Se
cretariatul O.N.U. a scos la iveală un 
adevăr trist, exprimat astfel : „Pentru ma
joritatea tinerilor din lume, O.N.U. este 
o instituție îndepărtată și abstractă". 
Instituirea unui dialog real cu tinăra ge
nerație constituie, deci, una din sarcinile 
cele mai actuale ale Națiunilor Unite. Fi
rește, începutul este făcut. Din aproape 
400 de organizații internaționale neguver
namentale care beneficiază de statut con
sultativ pe lingă Consiliul Economic și 

Social al O.N.U., peste 60 se ocupă de 
problemele tineretului. Care sînt principa
lele aspecte ce intră în preocupările a- 
cestor instituții ? Secretariatul O.N.U. cita 
următoarele elemente : cooperarea teh
nică internațională, comerțul, dezvoltarea, 
elaborarea, aplicarea și evaluarea politi
cilor și programelor naționale destinate 
tineretului, învățămîntul și reforma o- 
cestuia, șomajul, ameliorarea sănătății și 
a alimentației, ocrotirea socială, comba
terea criminalității, delincvența, abuzul 
de stupefiante, aspectele demografice, 
protejarea mediului înconjurător, respon
sabilități ' și drepturi mai largi acordate 
tineretului în societate, folosirea judicioa
să a mijloacelor de recreere etc.

Aceste aspecte figurează cu regularitate 

pe agenda unor conferințe internaționale, 
iar . printre cele consacrate cu precădere 
problemelor tineretului se numără cele 
de la Geneva, inaugurate în 1968, care 
au permis constituirea Comitetului de 
Planificare a Congresului mondial al ti
neretului. întrunit la New York, între 9-18 
iulie 1970, Congresul a dezbătut patru 
teme prioritare : pacea mondială, dezvol
tarea, educația, omul și mediul înconju
rător. Alte congrese mondiale importante, 
ca cel asupra alimentației (Haga, 1970), 
osupra prevenirii criminalității (Tokio, 
1970), . asupra mediului înconjurător 
(Stockholm, 1972) au reunit un număr 
mare de tineri.

In România în ultimii ani au avut loc, 
de asemenea, importante reuniuni inter
naționale consacrate tineretului, cum au 
fost : seminarul „Studentul, arta și cul
tura" (1968), reuniunile U.N.E.S.C.O. „Ti
neretul și înțelegerea internațională" 
(1968) și „Rolul mijloacelor de informare 
în masă în promovarea idealurilor, păcii, 
colaborării și înțelegerii între popoare" 
(1970), masa rotundă privind „Rolul ti

neretului în crearea unui climat de pace 
și securitate în Europa" (1969), seminarul 
european „Rolul tineretului în dinamica 
dezvoltării sociale" (1971), masa rotundă 
„Tineretul, cartea și educarea în spiritul 
păcii" (1972) etc.

Cea mai recentă reuniune privind tine
retul, convocată sub egida O.N.U., îna
inte de deschiderea actualei sesiuni a 
Adunării Generale, a fost seminarul „Ti
neretul și drepturile omului" (San Remo, 
28 august - 10 septembrie). Printre reco
mandările seminarului se numără che
marea pentru eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială, mobilizarea tine
retului lumii . împotriva regimurilor care 
practică politica de apartheid, colonia
lism și neocolonialism. în documentele a

doptate este subliniată necesitatea creă
rii condițiilor corespunzătoare pentru ca 
tinăra generație să-și dezvolte pe deplin 
potențialitățile, se evidențiază participarea 
mai largă a tinerilor la procesul de 
luare a hotărîrilor în societate și contri
buția lor sporită la realizarea scopurilor 
și obiectivelor strategiei internaționale a 
dezvoltării. Concluziile seminarului cu
prind, de asemenea, apelul ca sistemul 
Națiunilor Unite să ofere posibilități mai 
ample de antrenare la activități interna
ționale a organizațiilor de tineret și a 
mișcărilor de eliberare națională.

La propunerea României, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a dezbătut în continuare 
la ultimele sale sesiuni problema educă
rii tineretului în spiritul idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere între 
popoare, precum și problema canalelor 
de comunicații ale O.N.U. cu organizațiile 
internaționale de tineret. Ca urmare a 
inițiativei țării noastre, în 1972, la cea 
de-a XXVI i-a sesiune a Adunării Gene
rale, au fost adoptate hotărîri și reco
mandări vizînd ca activitățile O.N.U. să 

răspundă în mai mare măsură nevoilor 
-și aspirațiilor tinerei generații, să asi
gure îmbunătățirea legăturilor dintre Or
ganizație și tineretul din toate țările lu
mii. O primă rezoluție prezentată de 
România cere statelor și organizațiilor in
ternaționale să acorde o mai mare aten
ție transpunerii în viață a prevederilor 
Declarației din 1965, în special în stabi
lirea politicii și programelor privind tine
retul. O a doua rezoluție inițiată de țara 
noastră relevă necesitatea îmbunătățirii 
actualelor metode de comunicație și coo
perare în problemele tineretului, a spori
rii rolului O.N.U. în dezvoltarea contacte
lor și legăturilor dintre organizațiile na
ționale și internaționale ale tineretului. Pe 
baza acestei rezoluții, în 1973 a fost con

vocat un grup consultativ ad-hoc, din 
care a făcut parte și România, pentru ela
borarea de sugestii de măsuri și activități 
sub auspiciile O.N.U. pentru a veni în 
întîmpinarea cerințelor și năzuințelor ti
neretului.

La actuala sesiune a Adunării Genera
le a O.N.U. va fi, printre altele, dezbătut 
un raport asupra tineretului, întocmit de 
Secretarul general, avînd ca scop să ofere 
un studiu analitic aprofundat al situației 
sociale mondiale a tinerei generații. Do
cumentul a fost întocmit în colaborare cu 
U.N.I.C.E.F., O.I.M., F.A.O., O.M.S. și
U.N.E.S.C.O. Tematica raportului este de 
o incontestabilă actualitate, referindu-se 
la aspecte cum sînt : aspirațiile tinerilor ; 
tinăra generație, națiunea și comunitatea 
internațională ; pregătirea pentru viață ; 
trebuințe specifice în materie de sănătate 
și alimentație ; angajarea tinerilor ; pla
nuri și programe naționale pentru tînăra 
generație.

Din examinarea anchetelor, studiilor și 
dezbaterilor patronate de O.N.U. în do
meniul tineretului rezultă recunoașterea 

creșterii conștiinței, responsabilității tinerei 
generații în organizarea vieții de mîine. 
Națiunilor Unite le revine misiunea de a 
acorda o atenție sporită dorinței vii a 
tineretului de a-și aduce o contribuție 
nemijlocită la făurirea unei lumi noi, in 
care toți oamenii să poată beneficia de 
roadele civilizației și progresului, în con
diții permițînd tineretului să-și exprime 
deschis opțiunile sale, să participe activ 
la viața social-politică a națiunilor. Or
ganizației îi revine sarcina de a fi pre
zentă într-un proces de semnificație isto
rică menit să asigure canalizarea energiei, 
aptitudinilor și entuziasmului tinerei gene
rații în direcția perfecționării societății 
umane și a realizării nobilelor idealuri de 
dreptate, libertate și bunăstare ale între
gii omeniri.

O.N.U., ca cel mai important for inter
național al lumii contemporane, chemat 
să orienteze și să armonizeze eforturile 
statelor cu scopurile și principiile Cartei, 
are sarcina de a aborda în mod unitar 
si pe un front larg problematica tineretu
lui. In fața schimbărilor profunde și a 
mutațiilor fără precedent din lumea con
temporană, tinerii trebuie să fie multila
teral pregătiți pentru a face față cu 
succes ritmurilor și transformărilor spec
taculoase ale societății făurite în prezent. 
Elanul și receptivitatea tineretului trebuie 
să-și găsească forme adecvate de mani
festare, aceasta fiind, de altfel, o condi
ție primordială pentru ca el să fie în 
măsură să participe din plin la dezvol
tarea economică și socială a popoarelor, 
la înflorirea personalității omului. Așa 
cum o vor dovedi și dezbaterile de la 
actuala sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., Organizația va trebui să se afle 
în centrul unei largi dezbateri asupra 
problematicii tineretului, care o va deter
mina să-și amplifice activitățile în acest 
domeniu de interes permanent. Procedînd 
astfel, Națiunile Unite se vor afla în con
sonanță cu unul din fenomenele cele 
mai caracteristice, cu implicații profunde 
pentru întreaga evoluție a lumii contem
porane : afirmarea generației viitorului ca 
o uriașă forță a progresului, care mili
tează cu hotărîre pentru participarea sa 
plenară la întreaga viată politică, eco
nomică, socială și culturală a națiunilor, 
fiind gata să apere bunul suprem al ome
nirii - pacea, prietenia și înțelegerea în
tre popoare.

I. N. VOICULESCU
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