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Consfătuirea cu activul de partid și de stat
din centralele industriale și întreprinderi

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE

Pra.gi tovarăși,

Consfătuirea cu activul de 
partid și de stat, la care parti
cipă cadrele de conducere din 
centralele industriale, este consa
crată dezbaterii rezultatelor ob
ținute pînă acum in activitatea 
centralelor industriale, analiză
rii lipsurilor și neajunsurilor a- 
cestora. Este necesar să tragem 
învățăminte atit din ceea ce s-a 
realizat bun cit și din ceea ce 
este negativ, in. vederea perfec
ționării in continuare a muncii 
acestor organisme, imbunătățirii 
întregii activități de conducere 
a unităților industriale, realiză
rii in cele mai bune condițiuni 
a marilor sarcini ce stau în fața 
industriei noastre socialiste.

Consfătuirea coincide cu îm
plinirea a 5 ani de la începerea 
organizării centralelor industri
ale. Putem vorbi deci de o ex
periență de circa cinei ani a a- 
eestei forme organizatorice. După 
cum știți, s-a pornit de la ne
cesitatea unei mai bune con
centrări a industriei noastre so
cialiste, a unei mai bune profi
lări, specializări și cooperări in 
producția industrială. Aceasta 
a apărut ca rezultat al dezvol
tării industriei noastre socialis
te în ritm intens. Practica 
a demonstrat și in țara noastră 
justețea măsurilor de concen
trare și organizare pe bază mo
dernă a activității industriei. De 
altfel, concentrarea producției 
in unități mari este un proces 
general, produs in mod firesc 
de progresul industriei, de creș
terea forțelor de producție, de 
dezvoltarea științei și a noilor 
tehnologii. Toate acestea au im
pus pretutindeni concentrarea 
producției industriei.

în cadrul discuțiilor din a- 
ceste două zile s-au evidențiat 
rezultatele obținute ; s-au ară
tat o serie de laturi pozitive ale 
conducerii centralelor și între
prinderilor, ale activității orga
nelor de partid, a organelor co

lective de conducere a unități
lor economice, a consiliilor și 
comitetelor oamenilor muncii. 
Fără Îndoială că bilanțul inde- 
plinirii sarcinilor este bun. Pină 
Ia urmă orice formă organizato
rică trebuie să se confirme In 
felul in care se îndeplinesc sar> 
ciniie de dezvoltare a econo
miei naționale, se înfăptuiește 
programul trasat de Congresul 
partidului, de conferințele na
ționale, de plenarele Comitetu
lui nostru Central.

în condițiile activității centra
lelor, planul cincinal 1971—1975 
se realizează cu succes. După 
cum se știe, în 3 ani avem o de
pășire a producției industriale 
cu circa 30 de miliarde și un 
ritm de creștere de aproape 13 
la sută față de 11,3 cit era pla
nificat. S-au realizat sarcinile de 
creștere a productivității muncii, 
precum și alți indicatori impor
tanți ai dezvoltării economiei 
noastre.

în primele fi luni ale acestui 
an producția industrială a cres
cut intr-un ritm de circa 15 la 
sută, volumul investițiilor cu 
peste 20 la sută, iar volumul co
merțului exterior cu peste 37 la 
sută, ceea ce demonstrează in
tensa activitate organizatorică și 
tehnică desfășurată de centrale, 
de întreprinderi, de colectivele 
de oameni ai muncii pentru în
făptuirea sarcinilor ce le revin.

Pornind de Ia aceste realizări 
in îndeplinirea planului, putem 
aprecia că activitatea centrale
lor, a întreprinderilor, a tuturor 
oamenilor muncii este bună. Aș 
dori de aceea ca, la această con
sfătuire. să adresez cele mai 
calde felicitări conducerilor cen
tralelor și întreprinderilor, tutu
ror oamenilor muncii din indus
tria noastră socialistă și să le 
urez noi succese in activitatea 
viitoare. (Aplauze puternice).

în acești ani s-au realizat și 
sarcinile de creștere a venitului 
național și, pe această bază, s-au 
îndeplinit prevederile de ridica-

CEAUȘESCU %

re continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al oameni
lor muncii. Veniturile reale ale 
întregii populații au fost in 
1973 cu 29 la sută mai mari de- 
cit in 1970, iar pe un locuitor 
cu aproape 24 la sută. Pe baza 
măsurilor luate de plenara Co
mitetului Central de la sfîrșitul 

anului trecut, privind sporirea 
substanțială a retribuției oame
nilor muncii, preeum și a măsu
rilor de creștere a veniturilor 
cooperatorilor, se poate aprecia 
că veniturile totale ale popu
lației pe cincinal vor depăși ni
velurile avute în vedere la întoc
mirea planului. Este, desigur,
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rezultatul realizării intr-un ritm 
mai rapid a planului de dezvolta
re a industriei noastre socialiste ; 
aceasta permite alocarea unei 
părți mai mari din venitul na
țional pentru fondul de consum, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii.

După cum se cunoaște, de Ia 
1 august acest an, deci peste o 
lună, va începe majorarea retri
buției la o serie de categorii, 
pornindu-se cu industria textilă 
și industria constructoare de 
mașini. Tot de la 1 august vor 
beneficia de sporirea retribuției 
învățătorii și ofițerii Forțelor 
Armate și din Ministerul de In
terne, urmind ca in următoarele 
luni să continue majorarea 
retribuției și la alte catego
rii, în conformitate cu pro
gramul stabilit. In acest fel 
se asigură înfăptuirea preve
derilor plenarei Comitetului 
Central de la sfirșitul anului 
trecut privind majorarea mai 
substanțială a veniturilor mici. 
Prin majorările pe care le acor
dăm în acest an. veniturile mun
citorilor din textile vor crește cu 
aproape 300 de lei. Aceasta re
prezintă o depășire foarte im
portantă a ceea ce am avut in 
vedere Ia întocmirea planului 
cincinal.

Vom acționa in așa fel incit 
realizarea majorării retribu
ției tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii să ducă la o 
creștere mai substanțială a ve
niturilor reale ; se apreciază că 
acestea vor crește în loc de 20 
la sută, cu 22—23 Ia sută pînă 
in 1975 — luînd în considerație 
și majorările de prețuri care 
au avut Ioc. Putem spune deci 
că se vor realiza în bune con
dițiuni prevederile Congresului 
al X-lea, ale Conferinței Na
ționale privind ridicarea nive- 
’ului de trai material și spiri- 

(Continuare în pag. a IlI-a)
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încheierea vizitei în tara noastră
9

a președintelui ales al Columbiei, 
Alfonso Lopez Michelsen

Marți, 2 iulie, s-a încheiat vi
zita pe care a intreprins-o in 
țara noastră președintele ales al 
Republicii Columbia, dr. Al
fonso Lopez Michelsen, împre
ună cu doamna Cecilia Cabal
lero de Lopez, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Această vizită a reprezentat 
un eveniment de însemnă
tate deosebită, un moment 
profund semnificativ pentru 
prietenia și colaborarea tot mai 
strinsă dintre cele două țări și 
popoare. Ea a prilejuit rodnice 
convorbiri intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Alfonso Lopez Michelsen, 
în cadrul cărora a,fost evaluat 
stadiul relațiilor româno-colum- 
biene și au fost investigate noi 
posibilități pentru amplificarea 
lor. Cu vădită satisfacție, cei doi 
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COMUNICAT
cu privire la vizita în România 

a Excelenței Sale domnul 
Alfonso Lopez Michelsen

președinți au dat o înaită apre
ciere legăturilor statornicite in
tre România și Columbia și au 
convenit ca aceste legături să 
cunoască o evoluție mereu as
cendentă. pe planuri multiple, 
să se ridice la un nivel supe
rior. în acest scop, a fost rea
firmată hotărirea comună de a 
realiza înțelegerile convenite cu 
prilejul vizitei șefului statului 
român in Columbia, în septem
brie 1973, ambele părți fiind de
plin încredințate că transpu
nerea lor în viață contribuie la 
extinderea continuă a relațiilor 
dintre țările și popoarele noas
tre, în interesul și spre binele 
lor, in folosul cauzei păcii, în
țelegerii și cooperării interna
ționale.

Vizita președintelui Alfonso 
Lopez Michelsen a pus, în ace
lași timp, în evidență ideile că
lăuzitoare ale politicii externe a 

României socialiste, de solida
ritate activă cu toate popoarele 
angajate pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, a progresului e- 
conomic și social, de colaborare 
multilaterală cu toate țările, de 
afirmare a principiilor demo
cratice in relațiile internațio
nale. Ea a marcat voința celor 
două țări de a contribui la pro
movarea cursului spre destin
dere, securitate și cooperare, la 
edificarea unei lumi mai drepte 
și mai bune, în care fiecare na
țiune să-și poată făuri destinul 
liber, așa cum și-I dorește.

Iată, așadar, pentru ce opinia 
publică din țara noastră salută 
cu satisfacție noua intilnire ro- 
mâno-columbiană la nivel înalt, 
cu implicații atit de pozitive in 
planul relațiilor bilaterale, cit 
și in sfera vieții internaționale.

(Continuare in pag. a V-a)

Realizări 
de prestigiu
CONSTRUCTORII ȘI MON- 

TORII de pe șantierul Hidro
centralei de la Rm. Vîlcea — 
prima din cele 29 de asemenea 
obiective ce urmează a fi date in 
exploatare pe rîul Olt — au în
registrat un succes de prestigiu. 
Este vorba de efectuarea celei 
dinții rotiri la turbina nr. 1 cu 
ajutorul apelor stăvilite cu cîteva 
zile în urmă — moment ce mar
chează începutul probelor teh
nologice la acest agregat cu o 
putere instalată de 23 MW. în 
decurs de cîteva zile se vor exe
cuta o serie de alte operații 
premergătoare conectării turbi- 
nii la sistemul energetic națio
nal, astfel incit, pînă la finele 
lunii in curs, aceasta să poată 
furniza economiei noastre pri
mii kilowați oră.

PE PLATFORMA INDUS
TRIALA de Ia Borzești a 
fost conectată la circuitul 
economic o nouă instala
ție complet automatizată, pen
tru fabricarea unei substan
țe petrochimice deosebit de va
loroase: meiilpirolidona — sol
vent selectiv utilizat pentru pu
rificarea înaltă a acetilenei și 
la sinteza unor multipli compuși 
chimici. în felul acesta, valo
rosul produs nu va mai fi im
portat. Noua capacitate este 
amplasată in aer liber, în spa
țiile disponibile ale Combinatu
lui petrochimic.

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marți a 
avut loc ședința de închidere 
a Consfătuirii cu activul de 
partid și de stat din centra
lele industriale și întreprin
deri, organizată din inițiativa 
secretarului general al parti
dului.

Cei peste 3 000 de parti- 
cipanți la lucrări au salutat 
cu deosebit entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, pe ceilalți condu
cători de partid și de stat. 
Minute în șir se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R."

Au luat parte tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Maxim Berghianu, 
Elena Ceaușescu, Cheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 

, ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Con
stantin Băbălău, Cornel Bur
tică, M iron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Gheorghe 
Oprea.

Au participat membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernu

lui, conducători de organi
zații de masă și obștești, pre
ședinții comisiilor permanente 
pe probleme economice ale 
Marii Adunări Naționale, ca
dre de bază din ministere 
•economice, din centrale și 
întreprinderi, din domeniul 
proiectării și cercetării, din 
învățămînt, activiști de partid 
.și de stat.

Lucrările Consfătuirii s-au 
desfășurat timp de două zile

Ceaușescu în cuvîntarea sa 
la Consfătuirea activului de 
partid și de stat din minis
tere și instituții centrale, a 
hotărîrilor de partid și de 
stat, consfătuirea a ana
lizat cu exigență modul 
cum își îndeplinesc centralele 
atribuțiile cu care au fost în
vestite, a examinat critic sti
lul și metodele de muncă ale 
consiliilor și comitetelor oa
menilor muncii, ale organiza

măsurile ce se impun pentru 
creșterea eficienței în toate 
sectoarele economiei națio
nale.

In cuvîntul lor, participan- 
ții au dat o înaltă apreciere 
vizitelor de lucru ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
consfătuirilor organizate din 
inițiativa secretarului general 
al partidului — expresie pro
fundă a democrației socia
liste, practică încetățenită in

încheierea lucrărilor
în ședințe plenare și pe sec
ții de specialitate, în cadrul 
cărora au luat cuvîntul 180 
de participanți ■— miniștri, 
directori de centrale indus
triale și întreprinderi, secre
tari ai comitetelor județene 
de partid, secretari ai comi
tetelor de partid, președinți 
de sindicate și secretari ai 
comitetelor U.T.C. din mari 
unități teconomice, muncitori, 
maiștri, specialiști ?i alte ca
dre de bază din activul de 
partid și de stat, membri ai 
consiliilor și comitetelor oa
menilor muncii.

In spiritul concluziilor for
mulate de tovarășul Nicolae

țiilor de partid, precum și 
felul cum acestea acționează 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R., 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen.

Sub semnul acestor cerințe 
au fost examinate căile în 
vederea lichidării neajunsuri
lor și lipsurilor care mai 
dăinuie, posibilitățile de în
făptuire mai deplină a 
rolului ce revine centra
lelor ca unități principale 
ale organizării producției și 
cercetării, ale conducerii pla
nificate a activității de pro
ducție, au fost dezbătute

activitatea partidului și sta
tului nostru, care asigură pu
nerea în valoare în planuri 
superioare a potențialului 
uman și material, participa
rea activă a maselor de oa
meni ai muncii la elaborarea 
și înfăptuirea programului de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei.

Exprimînd deplina ade
ziune față de politica parti
dului și statului nostru, sa
tisfacția și aprobarea plenară 
față de activitatea desfășurată 
de conducerea de partid și 
de stat, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
perfecționarea continuă a în

tregii vieți economico-sociale, 
pentru progresul și propăși
rea țării, participânții la 
consfătuire au asigurat că 
oamenii muncii din întreprin
derile și centralele industriale 
pe care le reprezintă vor face 
totul pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor ce le revin în edi
ficarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, și-au 
luat angajamentul de a întîm- 
pina cele două evenimente 
ale acestui an jubiliar — ani
versarea a 30 de ani de la 
eliberarea patriei și Congresul 
al XI-lea al P.C.R. — cu noi 
și importante succese în înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen.

In încheierea lucrărilor 
Consfătuirii, salutat cu vii 
aplauze, cu ovații, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu deosebit interes și 
subliniată în repetate rînduri 
cu îndelungi aplauze.

Consfătuirea a hotărît ca, 
pe baza concluziilor, indica
țiilor și sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidu
lui, să adopte o Rezoluție 
care să constituie pentru toți 
lucrătorii din ministere, cen
trale și întreprinderi un pro
gram concret de îmbunătă
țire a întregii activități.

OARE ?
Ascultam ieri, în Sala Palatului, cuvînta

rea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea cu activul de partid și de stat din 
centralele industriale și întreprinderi - un 
adevărat program pentru bătălia bunăstării. 
Apreciind cu toată căldura și la justa lor 
valoare marile succese pe care le-am obți
nut în toate domeniile, conducătorul parti
dului și poporului nostru dădea totodată 
celor prezenți o lecție de înaltă responsa
bilitate comunistă și patriotică atunci cînd 
spunea că progresul general nu justifică în 
nici un fel carențele dintr-un sector sau 
altul, din munca unui om sau a altuia, Că, 
dimpotrivă, el trebuie să ne 
determine a fi intransigenți 
cu delăsările, cu lipsa de efort 
și, mai ales, cu incorectitudi
nile care se mai manifestă.

Mărturisesc că, în timp 
---- Itam aceste

minte atît plusurile 
evidente - < '
dar și minusurile

ascultam 
în 
se, 
tru,

EUGEN FLORESCU

ce
îmi veneau
- numeroa- 

, i nos- 
lui, sîcîitoare,

cuvinte,

ale comerțului 
.. —, ——■ - ■ ...... w „ w... e lui, s.m. . ■ mm ■ m,

enervante la rîndul lor. Pentru ceea ce este 
bun - toată lauda, toate aprecierile. Dar 
sînt și lucruri care, într-adevăr, nu pot și nu 
trebuie trecute cu vederea, minusuri pro
venite nu din greutăți obiective (oricine în
țelege că pot fi și greutăți), ci lipsuri cau
zate, aș zice, cel mai adesea, de mentali
tatea grosolană, de comportarea necizela
tă, indiferentă față de om a unor slujbași 
ai sectorului numit terțiar al economiei. 
„Scînteia" scria, recent,’ despre rapida că
dere în banalitate a magazinului „Cocor" 
din București, la scurtă vreme după deschi
dere. Focul de paie nu ținuse mult și, tre- 
cînd din etaj în etaj, observai că în ciuda 
impresiei de plinătate tocmai ce căutai nu

se găsea. Se satisfăcuseră funcționarii ma
gazinului cu peisajul, nu-i interesa dacă 
omul coboară scările rulante satisfăcut sau 
nu (de sortimente, de numere, de modele 
etc.). Culmea absurdității acestui indiferen
tism mi-a fost dat s-o cunosc în zilele de 
sfîrșit de an școlar cînd mii de premianți 
căutau să-și confecționeze cîte o coroniță 
pentru serbarea finală, și cînd mai marii 
florăriilor luaseră „inițiativa" să scoată a- 
cest sortiment de pe lista lor de produse. 
„Nu sînt rentabile", îmi spunea florăreasa 
de la „Codlea" (lîngă Capșa). Deci, rentabi
litatea coronițelor pentru premianți I, iată 

ce stupiditate a putut să trea
că prin capul vreunui conta
bil sclerozat. (Deși puteau, 
efectiv, să fie chiar băneș
te rentabile; am făcut calcu
lul). Și încă: argumentul se adu

cea de către o funcționară care în ziua 
respectivă stătea pur și simplu degeaba 1 
Era mai rentabil... Iar la florăria din Piața 
Națiunile Unite argumentul suna: „lipsă 
material". Nu, nu florile! Nu garoafele, 
trandafirii lipseau... Ci, un fel de mărar. De 
unde s-o fi aducînd mărarul acesta? Din 
import?

...în sfîrșit, ar fi multe exemple de dat. 
Promit, în spiritul îndemnului la intransi
gență față de asemenea anomalii și absur
dități pe care l-am ascultat ieri, s-o facem 
de aici înainte cu regularitate și la obiect- 
Pînă una-alta o întrebare: foarte rar auzim 
în ultima vreme că specialiștii ministerelor 
cu sarcini legate de comerț (inclusiv direc
torii și miniștrii) mai trec prin magazine, 
cercetează piața, îi ascultă pe oameni. De 
ce, oare ?

.lipsă de
' ' nu

y
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ANUL XXX
ALLIBERTATII

al XI- 
CONGRES

TEMPERATURA MUNCII 
SUB „TROPICELE" ARGEȘE AN

Cînd spui Pitești, cuvintul se asociază, de regulă, cu imaginea 
autoturismului românesc, a industriei petrochimice, a micro- 
motoarelor ori a renumitelor livezi de pomi. Sigur, sint puncte 
de vestită hărnicie și importanță națională — și poate tocmai 
de aceea pasul reporterului se îndreaptă de obicei către ele. Pe 
harta economică a orașului există însă și alte repere, mai 
puțin explorate, deloc lipsite de importanță, cu oameni la fel 
de harnici, cu rezultate remarcabile. Și aici, in această vară, 
temperatura muncii cunoaște valorile înalte ale angajării, dă
ruirii și împlinirilor pentru care virsta tînără poate fi un sen
sibil și inconfundabil reper.

Reporterii brigăzii noastre vă propun secvențe dintr-o astfel 
de zi de muncă, de la Combinatul de prelucrarea lemnului, 
Trustul petrolului, întreprinderea „Argeșeana“ și Fabrica de 
pline.

MIINI DE AUR ÎNNOBILEAZĂ 
„AURUL VERDE"

Zilniî, pe poarta Combinatu
lui de prelucrare a lemnului din 
Pitești, camioanele descarcă Cî- 
tevă sute de metri cubi de- 
bușteni și tot zilnic, de aici, 
pornesc garnituri întregi de va
goane încărcate cu cele mai di
verse produse, începînd de la 
mobilă, cherestea binale, placaj, 
P.F.L. și terminînd cu tananți, 
furfurol și drojdie furajeră. In
tre aceste două momente, cîte- 
va mii de muncitori — din care 
mai mult de o treime sint ti
neri — aplecați cu migală asu
pra lemnului îi înnobilează va
loarea. adăugind noi carate au
rului verde. Un drum lung,, o 
metamorfoză spectaculoasă, ca
re presupune multă îndeminare. 
pasiune, pricepere. Sînt cali
tăți de acum recunoscute aces
tui harnic colectiv care, în urmă 
cu doi ani. a obținut înaltele 
distincții de unitate fruntașă pe 
ramură și Ordinul Muncii cla
sa ă II-a.

Anul 1974, an bogat în semni
ficații pentru întregul nostru 
popor, dinamizînd elanul și 
CâpâCitatea creatoare ale tuturor 
oamenilor de aici, tineri și 
vîrstnici, a dat o nouă dimen
siune muncii, un nou impuls 
activității in toate sectoarele de 
producție, la fiecare loc de 
muncă. Clar, concis, angaja
mentul tinerilor uteciști contu
rează precis obiectivele între
cerii pe acest an — depășirea 
planului cu 30 metri cubi la 
plâcaje, 25 metri cubi la che
restea. 50 000 lei la mobilă — 
îndeamnă la acțiune fermă, la 
inițiativă.

LOCUL DE UNDE A PORNIT 
CHEMAREA LA ÎNTRECERE
Secția de placaj: „Tot noi 

vom fi în frunte — ne spune 
tinărul maistru Alexandru Ni-

colae. Argumente ? Cite vreți. 
Pină acum am realizat supli
mentar 420 metri cubi placaje 
și ăm economisit materiale pen
tru o sută metri cubi de pla
caje, ceea ce practic înseamnă 
că la acest capitol ne-am în
deplinit angajamentul pe în
tregul ăn. Și vă rog să mai 
notați că in sectorul nostru 
toți cei peste 300 de tineri își 
depășesc zilnic normele de pro
ducție cu cite 20 și chiar 30 de 
procente". Intr-adevăr, înțele- 
gîndu-și pe deplin răspunde
rea ce le revine în realizarea 
sarcinilor, tineri ca Fânica 
Gherghina, Maria Fringhiu, 
Constanța Corbeanu și mulți al
ții se comportă în tot ceea ce 
fac ca adevărați muncitori de 
elită. Ca niște adevărați comu
niști.

LOCUL DE UNDE
S-A RĂSPUNS LA CHEMARE
Fabrica de mobilă: Cu tot 

ceea ce s-a livrat pînă acum, 
de aici, s-ar putea mobila — 
lie-o confirmă calculele — pes
te 2 000 de apartamente. Mult, 
puțin, vă lăsăm să apreciați sin
guri. Reținem numai că la 
fiecare 25 de minute de la 
montaj pleacă o nouă garnitu
ră de mobilă, iar fiecare garni
tură este compusă din aproape 
100 de repere. Și mai trebuie 
reținut că fiecare reper nece
sita cite 50 de operații ; în
mulțind cu o sută aflăm cît 
volum de muncă, migală presu
pune obținerea unei garnituri. 
Cine sînt, de fapt, performerii 
acestor realizări? în mare parte, 
uteciștii care, constituiți în bri
găzi ale tineretului, desfășoară 
în aceste zile o încinsă între
cere pentru a produce cit mai 
mult și mai bine. „Nu știu cine 
va cîștiga în cele din urmă — 
ne spune tînărul Ion Rizea, șe
ful uneia din brigăzi — știu 
însă că de la înființarea lor,

fiecare la locul său de muncă, 
a adăugat un plus de maturi
tate, un plus de răspundere. Și 
aceasta nu poate fi decit în 
folosul nostru, al producției". 
Este un adevăr confirmat de 
realizările zilnice ale fiecărui 
tînăr, de faptul că la fiecare 
loc iși desfășoară activitatea u- 
teciștii.

VA FACEM CUNOȘTINȚA

Ne-a rămas proaspătă în me
morie competența celor mai 
buni tineri petroliști pentru cu
cerirea „Trofeului sondorului". 
Unul dintre reprezentanții Ar
geșului — Gheorghe Tataru — 
după o foarte disputată probă 
de baraj, ocupase locul al trei
lea, aprinzînd ambiția sondori
lor argeșeni pentru o concuren
ță directă cu cel mai bun din
tre ei. Atmosfera de întrecere 
stăruie și acum, angajîndu-i pe 
tineri într-un efort dinamic, con
știent. Este constatarea făcută 
de-a lungul unui traseu de zeci 
de kilometri pe țesătura de pă
ianjen a numeroaselor drumuri 
intre schele, sectoare, sonde și 
ateliere, concentrate pe magis
trala industriei de petrol a Ar
geșului.

La Vîlcele, echipele celor 12 
sonde de foraj lucrează neîn
trerupt, înregistrînd fiecare 
creșteri ale vitezei de lucru. La 
una din sonde, oamenii lui Ion 
Tatu sint nerăbdători să reali
zeze ultimii 23 metri. E o son
dă de adincime (3 200 m) și tine
rii Marin Călin, Ion David,

Traian Păuna și ceilalți zoresc 
să ciștige încă o zi. Ei au reu
șit să „fure" lunii iunie patru 
zile. Cît reprezintă exact a- 
ceasta ?... Rețineți că aici, la 
Vîlcele — „inima industriei de 
petrol argeșene" — nu numai 
dificultatea explorării orizontu
rilor de zăcămint la adîncimi 
mari ii supune pe oameni la în
cercări, ci mai ales presiunile 
de fund, care sînt cele mai mari 
cunoscute în țară. Asta presu
pune personal cu înaltă pregă
tire, utilaje perfecționate cu 
caracteristici tehnice superioa
re. un control și o supraveghere 
riguroase. Este de ajuns să 
amintim că brigada lui Ion 
Tatu „este fruntașă întotdeau
na" — cum ne-o prezenta șeful 
atelierului, maistrul Silviu Pu- 
pezescu — ca să ne imaginăm 
și calitățile umane și profesio
nale ale acestui colectiv.

La o altă sondă, tinerii con
duși de inginerul Viorel Mari
nescu, au. de asemenea, un 
avans substanțial. Pentru tînă
rul inginer, stagiar încă, reali
zarea acestui obiectiv este un 
examen ciștigat la măiestrie 
profesională și capacitate orga
nizatorică.

Numai aici, ne spune el, în 
contact nemijlocit cu munca de 
foraj, se poate învăța adevă
rata meserie. Și tot pentru a 
deprinde adevărata meserie au 
venit aici să efectueze practi
ca 42 elevi ai Liceului industri
al petrol. Și au participat la 
montaj, au lucrat ca podari, au 
dublat oamenii sondei, au fost

prezenți noaptea la diverse o- 
perațiuni. Mulți au solicitat să 
se încadreze aici in muncă.

în drum spre parcul 5 Meri- 
șani, am notat încă un succes 
al tinerilor scormonitori de 
comori. La sonda din punctul 
Drăganu, unde funcționează o 
nouă instalație (2 DH-F 200). 
avansul lunii iunie este de 400 
metri. Recunosc între tineri 
pe ,maistrul Vasile Vasile, parti
cipant la „Trofeul sondorului" 
— coautor la forarea a 16 son
de in cursul acestui an. Alții, 
de fapt o echipă de mecanici 
și sondori, în care i-am remar
cat pe tinerii Teodor Dragofnir. 
Dumitru Badea și Vasile Stan- 
cea, au mărit distribuitorul de 
gaze cu încă trei guri, pentru 
trecerea unor sonde în siste
mul gaz-Iift. întreaga operație 
s-a făcut în numai 20 minute, 
oprirea sondelor fiind, deci, 
scurtă. Tot ei au confecționat 
și piesele respective, în ateli
er, fără alte investiții. Așadar, 
trofee ale muncii: înseși rezul
tatele lor zilnice, care tind 'să 
împlinească angajamentul a- 
nual al Trustului petrolului Ar
geș — 10 000 metri forați în 
plus, asigurarea planului de 
rezerve de țiței și gaz.

„OGLINDA- FETELOR 
DE LA „ARGEȘEANA"

Nu este un artificiu gaze
tăresc cînd susținem că mun
citoarele de la întreprinderea 
de stofe „Argeșeana" au o 
altfel de oglindă (sigur, poartă

și una obișnuită in poșetă, ca 
orice fată) in care se privesc, 
cu care se confruntă în toate 
minutele și ceasurile de pro
ducție. Cel puțin trei aseme
nea oglinzi, ample și străluci
toare, pot fi intilnite in secțiile- 
cheie : filatură, țesătorie, fi
nisaj — din care chipurile ti
nere privesc orgolioase-n su- 
rîs. în termenii „casei", aceste 
lentile aparte se numesc ga
zetele de perete „Tineretul și 
producția". Sub fiecare portret, 
cuvinte puține ; despre Maria 
Anghel, Aurora Stoican și Flo
rentina Olteanu ; Elena Voica, 
Elisabeta Dumitrescu șl Elena 
Vînătoru ; Telia Pavel, Păuna 
Săndulencu și Elena Beșliu ; 
Constanța Spătaru. Violeta Rai- 
cu și Victoria Găvănescu; o 
evidență a hărniciei de zi cu zi, 
acuratețea muncii, matura lor ti
nerețe.

Peste 90 la sută din muncitoare 
sînt tinere.' Virsta medie — 21 
ani. Fabrica însăși este tînă
ră : pe 26 iunie a.c. a împlinit 
cinci ani de la intrarea în 
funcțiune a primei capacități. 
Lucrătorii — muncitori, tehnici
eni, specialiști — au crescut și 
s-au maturizat în experiență 
odată cu producția. într-un ritm 
din ce în ce mai ascendent. 
La ora actuală, ei pot da în
tr-un an circa opt milioane 
metri liniari de țesături — 
realizate de la materia primă, 
lina, la produsul finit, stofa. 
Urmăriți cu pasul gindului a- 
cest itinerar și aveți deplina 
dimensiune a efortului aces-

Centrul Piteștiului
tor fete, strălucirea oglinzii 
în care zilnic își confruntă fap
tele.

La „Argeșeana" am întîlnit, 
sosiți de citeva zile, și 21 de 
studenți din anul III al Univer
sității craiovene, Facultatea de 
economia industriei. „Ne aflăm 
în practică -- ne spun Lilia
na Pilcă și Elena Vasoianis — 
și o facem nu în serviciile de 
birou, ci în secții, studiind pro
cesul tehnologic". La sfîrșitul 
perioadei, fiecare student are de 
susținut aici, în amfiteatrul 
muncii, o temă legată de acti
vitatea direct productivă. 
„Greu 7“ — le-am întrebat pe 
cele două studente. „Greu — 
răspund — dar cînd vrei, se 
poate". Ne-au mai mărturisit, a- 
poi, că sensurile acestui răs
puns, ale acestei opțiuni de 
conștiință tinără, comunistă 
le-au descoperit aici, în mijlocul 
muncitoarelor de la,, Argeșeana".

PENTRU CA PUNEA SA AIBA 
MEREU GUSTUL PIINII

Cind, în anul 1964, s-a pus 
problema construcției unei' noi 
fabrici de piine în orașul Pi
tești, tinerii ingineri de atunci 
Gheorghe Sandu, Virgil Buicu- 
lescu și Constantin Vanderdi, azi 
cu funcții de răspundere, au 
inaugurat, cu tirnăcopul de 
constructor în mină, perimetrul 
noii construcții. Prima șarjă de 
pîine — anul 1969. Dar și piinea, 
la îndemîna oricărei gospodine, 
în condiții de tehnologie in
dustrială, presupune calificare 
profesională, competență, măies
trie. La început s-au făcut 
cursuri de calificare de scurtă 
durată, apoi au fost recrutați

tineri din oraș, și trimiși la școli 
profesionale de brutari, tocă
tori. laboranți. Pentru a acope
ri întreg necesarul de forță de 
muncă, cu doi ani în urmă, pe 
lingă Grupul școlar de con
strucții din Pitești, funcționează 
și două clase de brutari. Me
dia de virstă a celor care a- 
sigură pîinea pentru 130 000 lo
cuitori ai Piteștiului este azi de 
20 de ani. „Dar dețin priceperea 
celor mai destoinice gospodi
ne, ca să fac o comparație — 
ne spunea inginera Dochița 
Mărgăritescu. Intermediara, 
franzela, cozonacul, crochetele 
sint doar cîteva din cele 36 de 
sortimente, oferite zilnic, proas
pete, de miini tinere și harnice. 
Inițiativele „Calitatea — semnă
tura noastră de control", „Con
sumuri specifice cit mai reduse", 
„Piinea nu trebuie să cunoască 
rebutul" au antrenat pe toți cei 
72 de uteciști. Productivitatea 
muncii pe fiecare tînăr în parte 
se realizează in proporție de 
120 la sută. Am stat de vorbă 
cu uteciștii Elena Călinescu, Ioa
na Dicu, Victor Lungu, Victor 
Drăguț, Elena Olaru.. Ne-au 
declarat că cea mai mare satis
facție a lor este cind. intrind 
într-un magazin de desfacerea 
piinii, întilnesc chipurile mul
țumite ale cumpărătorilor. ,.E- 
drept — ne spunea Elena Căli
nescu — întimpinăm și unele 
observații critice. Fiecare din 
aceste semnale de atenție sint 
dezbătute în colectivul nostru 
și realizate cu promptitudine. 
Aceasta, deoarece pentru noi, 
piinea are gustul pe care-1 are 
mierea pentru stupar".

Elevii din Topoloveni fac muncă patriotică la fabrica de con
serve din localitate.

Brigada de foraj a Iui Ion Tatu forează ultimii metri la o 
sondă de adîncime în sectorul Vîlcele.

Pi leș t Iul, a cărui statistică putea fi ținută altădată de cițiva 
contabili, apelează astăzi la calculatorul electronic. Dezvoltarea 
impetuoasă a industriei, a altor ramuri economice impune sin

teze rapide, intervenții operative, soluții optime. La volumul 
corespunzător de date a trebuit să intervină creionul electro
nic, rezolvînd intr-un minut ceea ce unui contabil i-ar trebui 
o viață. De la optimizarea producției, la control, lansare și prog
noză — iată traseul noilor profesii (analiști, programatori, ope
ratori) care se exercită Ia Centrul teritorial de calcul electro
nic. Și aici, ca pretutindeni in orașul de pe Argeș, tinerețea do
mină : din cei 250 de specialiști. 200 sint tineri. Din superba ar
dere a virstei lor, metalul ginditor împrumută căldură.

o

La sfirșitul anului trecut, 
peste 90 la sută din inginerii 
aflați în S.M.A.-urile țării 
aveau specialitatea mecanică 
agricolă. Pornind de la princi
piul că un inginer trebuie să 
fie și să se manifeste și ca un 
om de concepție și raportind 
gradul de dotare și mecanizare 
al agriculturii cooperatiste la 
imperativele economice care 
stau în fața acestui sector pro
ductiv, ne-am pus, în' mod fi
resc, întrebarea : este valorificat 
în suficientă măsură potențialul 
creator al inginerilor din 
S.M.A. ?

Există, desigur, trusturi S.M.A. 
la nivelul cărora bilanțurile 
sint, în acest sens, îmbucură
toare. Un exemplu mi-1 oferă 
Galațiul al cărui plan de pro
ducție pe anul 1973 a fost rea
lizat în proporție de treizeci la 
sută din fabricația proprie de 
piese, unelte, mașini gindite și 
executate de specialiștii unită
ților subordonate. (din 23 
S.M.A.-uri cite există în județ, 
12 și-au reconsiderat profilui 
devenind și unități industriale). 
Dacă insă extindem aria inves
tigațiilor, dacă ținem cont și de 
planul întocmit la nivelul cen
tralei vom observa că, totuși, 
procentul în care se materiali
zează ideile specialiștilor din 
unitățile macanice agricole exis
tente in țară, rămine sub aș
teptări. Eliminind circumstanțe 
și justificări mai puțin semni
ficative explicațiile asupra a- 
cestui fapt pot fi reduse, indi
ferent de tip de I.M.A., județ 
sau zonă la organizarea mun
cii, deci consumul deplin al in
ginerilor cu producția și utili
zarea fondurilor pentru tehnica 
nouă în cazul celor din centrele 
de reparații.

In privința timpului afectat 
organizării întregului proces de 
producție, părerile interlocuto
rilor noștri din S.M.A.-uri, dar
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Specialiștii din unitățile mecanice agricole

Un potențial creator
. ............ .... ♦

insuficient valorificat
și ale unor lucrători cu munci 
de răspundere din cadrul Cen
tralei coincid : obligațiile de 
ordin profesional ale ingineru
lui mecanic se consideră a fi 
planificarea producției, elabo
rarea programelor de operațiuni 
ale campaniilor, aprovizionarea 
cu cele necesare funcționării 
ireproșabile a parcului de ma
șini și unelte, elaborarea teh
nologiilor de lucru, securitatea 
inventarului, întreținerea. re
pararea șl stocarea parcului, 
pregătirea profesională a perso
nalului, controlul de calitate al 
tuturor operațiunilor și lucrări
lor executate. Cu alte cuvinte, 
el răspunde de tot ce se in- 
tîmplă la nivelul secțiilor, are 
obligația să controleze tot. Dacă 
nici nouă nu ne-a fost prea 
greu să constatăm, își poate 
imagina oricine cit de înarmați 
cu argumente sint specialiștii 
din unități cînd susțin că „în 
ceea ce-i privește, există o se
rie de obligațiuni care ar trebui 
redistribuite". In structura or
ganizatorică actuală, inginerul 
cu producția investit cu res
ponsabilități exacte și nemijlo
cite în raport cu statutul nu se 
încumetă și nici nu i se ac
ceptă pe plan local să treacă 
vreuna din sarcinile sale asu
pra șefului de secție. Deși, cel 
puțin anumite sarcini ca și

noi produse asimilate amintim 
și emailurile perclorvinilice și 
epoxidice, lacurile și emailuri
le pe bază de rășini perclore- 
poxidice sau poliuretanice. De 
aici, de la Timișoara, se asi
gură majoritatea unităților de 
prelucrarea lemnului și mo
bilei din țară cu lacuri și e- 
mailuri pentru finisarea su
perioară. In cantități indus
triale se fabrică și vopsele în 
toate nuanțele. Aceste pro
duse prezintă avantajul unor

CULORI DE „AZUR"
calități deosebite : au o bună 
rezistență la agenții chimici și 
atmosferici, se usucă rapid și, 
în plus, se pot aplica cu ușu
rință prin toate . procedeele 
convenționale (cu pensula, 
prin stropire cu pistolul), sînt 
lucioase. In mod excepțio
nal, ele sînt puse în vînzare 
și prin magazinele de desfa
cere (ex. Piață Unirii, Timi
șoara), în ambalaje de 1 kg 
sau 5 kg, devenind foarte u- 
tile în gospodăriile personale. 

răspunderea executării lor poa
te și chiar ar trebui să fie tre
cută acestora. Să mai adăugăm 
la toate acestea desele controa
le efectuate de diferiți și nu
meroși reprezentanți de la cen
tru cu toate că, in două situa
ții din trei, îndrumările date 
sint asemănătoare. Și asta în 
campaniile de vîrf cind timpul 
specialistului este drămuit pină 
la minut. Astfel Incit împreju
rările despre care vorbim fac 
ca astăzi in preocupările ingi
nerilor supravegherea să pre
valeze concepția consumindu-se, 
astfel, o bună parte din timpul 
pe care l-ar putea afecta reali
zării unor probleme de reală 
eficiență economică.

în ce-i privește pe inginerii 
mecanici de la centrele de re
parații, aceștia au la dispoziție 
mai mult timp pentru a orga
niza și concepe, dat fiind spa
țiul lor de acțiune incompara
bil redus, procesul de repara
ții ordonat pe fluxuri.

A doua problemă importantă 
cu implicații directe asupra 
valorificării optime a capacită
ții de concepție a inginerilor 
mecanici din S.M.A.-uri este 
aceea a măsurii în care unită
ților le este înlesnită sau, dim
potrivă, complicată accesibilita
tea la fondurile de la capitolul 
tehnică nouă. Reprezentînd un

O extindere a lor mai mare 
în (ară este în ton cu posibi
litățile de livrare ale fabricii.

Renumite pe care fabrica 
l-a dobîndit prin calitățile 
deosebite ale produselor, prin 
promptitudinea răspunsului 
solicitanților a stimulat con
tinuu preocuparea colectivu
lui, în majoritate tînăr, pentru 
menținerea unei cărți de vi
zită neîntinate Alături de 
„marca fabricii" s-au impus și 
numele unor operatori chi

miști tineri, precum Mihai 
Vîzdoagă, Ștefan Nemeth, Li
viu lacău, Grigorița Glăvan, 
Maria Pop, exemple de con
știinciozitate și pricepere pro
fesională. Anual, Grupul șco
lar de chimie împrospătează 
colectivul fabricii cu oameni 
specializați. .

Necesitatea diversificării în 
continuare a sortimentelor a 
impus și o activitate proprie 
de cercetare. Laboratorul fa
bricii și-a extins tematica, 

coeficient din veniturile pe care 
S.M.A.-urile le încasează de la 
beneficiari, aceste fonduri cu 
destinație precisă sint folosite 
în proporție mult redusă de că
tre cei cărora le-au fost totuși... 
destinate. Astfel, șaptezeci Ia 
sută din sumele de la tehnica 
nouă sînt transferate de către 
Centrala ministerului care le 
utilizează, de cele mai multe 
ori, în cercetări și contracte — 
nu negăm, și acestea necesare. 
Din ce mai rămine, peste trei 
sferturi se repartizează uzinelor 
de profil pentru pregătirea pla
nului de fabricație a mașinilor 
și uneltelor agricole. Și ce mai 
rămine după cele două scăderi 
este destinat stațiunilor de me
canizare pentru dotări. De la 
sine înțeles, suma este mult 
prea mică, de unde și greută
țile întîmpinate în procurarea 
celor necesare pentru centrele 
sau atelierele de reparații sau* * * * 5 
pentru organizarea liniilor de 
fabricație care rezolvă, în bună 
parte, problema unor piese de 
schimb, contribuind hotărîtor 
la scăderea cheltuielilor la mia 
de lei. Se argumentează, la 
nivel superior, cu obligativitatea 
autodotării. Dar, prin autodo- 
tare nu se poate rezolva totul. 
De multe ori, cîteva mii de lei 
investiți rațional s-ar întoarce,

O istorie a Fabricii 
de lacuri și vopsele din Ti
mișoara, prin produsele sale, 
ni s-ar înfățișa astăzi, la 
cei 130 de ani de funcționare, . 
în cea mai bogată gamă de 
culori cu nenumărate nuanțe.
Aici se separă foarte multe 
sortimente de lacuri și vop
sele. de grunduri, chituri și 
emailuri, pe bază de rășini 
sintetice sau de derivați celu
lozici, de ulei, de rășini per
clorvinilice sau epoxidice etc. 
Numai în ultimele luni, nu
mărul sortimentelor nof au
depășit cifra 40. Este reflexul 
firesc al modernizării și in
troducerii unor procese teh
nologice noi, care, pe lingă 
această diversificare, au du
blat capacitatea de producție. 
Secția de bază, cea de lacuri 
și vopsele, a fost dotată cu 
instalații de mare capacitate 
la nivelul tehnologiei celei 
mai moderne. De curînd a 
fost pusă în funcțiune O in
stalație de fabricare a lacuri
lor perclorvinilice, de con
cepție și realizare uzinale, s-a 
dat în folosință o nouă secție 
de nitrolacuri. Dintre cele mai

devenind punct de cercetare 
afectat Centrului de cercetări 
pentru protecția anticorosivă, 
lacuri și vopsele din Bucu
rești. Aici sînt rezolvate pro
bleme de cercetare din pla
nul de stat și cel intern.

Așa cum ne informa tova
rășa ingineră Octavia Ceau
șii, căutările tinerilor ingineri, 
tehnicieni și muncitori, 
alcătuiesc colectivul de 
cetare, s-au concretizat 
obținerea de sortimente 
tru scopuri specifice, 
făcut mai multe

oare 
cer- 

în 
pen- 
S-au 

făcut mai multe sortimente 
de grund, de care industria 
ducea lipsă. Dovadă că au 
fost bine primite este consu
mul mereu în creștere. Se 
produc aici lacuri mate, in
colore mate și pigmentate ma
te. în special pentru mobilie
rul destinat exportului. Sor
timentele de emailuri de efect 
și rășini sînt tot mai solici
tate în U.R.S.S., Cipru, Li
ban și în multe alte țări ale 
lumii, unde „Azurul" timișo
rean își desfășoară curcubeul 
culorilor neîntrecute.

V. RAVESCU 

1

A

în scurt timp, înzecit, însutit. 
Din exemplele pe care le avem 
la indemînă, unul ni se pare 
extrem de revelator pentru a 
ilustra afirmația făcută : la 
S.M.A. Berheci, județul Galați, 
cu o presă recondiționată de la 
fier vechi se confecționează un 
reper important necesar fabri
cării semănătorii S.P.C.-6. Pre
sa a fost depistată absolut in- 
tîmplător : a., văzut-o un .me
canic la fier vechi. Dar nu 
peste tot sînt prese de recondi
ționat și nu numai de această 
mașină ar fi nevoie în situația 
de care ne ocupăm.

Un alt aspect al aceleiași pro
bleme îl constituie realizarea 
planului tematic întocmit la ni
velul centralei. Planul reține 
doar un număr relativ redus 
din propunerile cele mai im
portante care se selectează din 
S.M.A.-urile țării, din același 
motiv : lipsa de fonduri la teh
nica nouă. Zeci de idei de efi
ciență incontestabilă sînt ami
nate de la un an la altul pină 
apare uzura morală sau pur și 
aimplu sint respinse. Astfel 
stînd lucrurile, credem că nu 
este cazul să invocăm și alte 
argumente, să exemplificăm în 
plus. O redistribuire a fonduri
lor de la tehnica nouă care să 
avantajeze S.M.A.-urile, planu
rile tematice de la nivelul trus
turilor, de la nivelul centralei 
ar rezolva situația în favoarea 
unor ciștiguri consistente, de
monstrat posibile. Mare parte 
din ideile tehnice ale specialiș
tilor, adaptările, modernizările 
n-ar mai aștepta cine știe ce 
moment prielnic, contribuția lor 
s-ar face mai intens simțită 
din asta avînd de ciștigat mai 
mult nu doar centrala sau mi
nisterul ci agricultura, ceea ce, 
credem, dă adevărata dimensiu
ne a problemei.

NICOLAE ADAM

Șantiere 
ale modernizării 

transportului 
în comun

Concentrarea populației în 
marile cartiere de locuințe im
pune și o deservire corespunză
toare in ceea ce privește siste
mul de transport în comun. 
Avînd in vedere asemenea ce
rințe. I.T.B. a deschis un com
plex de trei șantiere in zona 
Militari, cu finalizare pînă la 
sfirșitul anului. Primul se referă 
la noul depou, ce va fi destinat 
în mod special vagoanelor de 
transport silențioase, ca urmare 
a extinderii parcului în anul cu
rent cu circa 30 de asemenea 
mijloace de transport de mare 
capacitate. Tot in această parte 
a Capitalei se lucrează la pre
lungirea liniei de tramvai pe Bd. 
Preciziei, de la U.R.E.M.O.S. 
pînă la depoul amintit, insumînd 
o lungime de peste 1 km. Se 
construiește, de asemenea, și o 
substație de tracțiune pentru 
alimentarea cu energie a extin
derii de linie, a depoului etc.

R. VASILE

ELEVII NOȘTRI ÎN CONFRUNTĂRI 
INTERNATIONALE

Nu știm ce „trofee" ne vor 
aduce elevii din întrecerile in
ternaționale care, cu alți concu- 
renți, se repetă vară de vară. 
Știm doar că nu este departe 
ziua cînd concursurile vor începe 
și că ei, „trimișii" școlii româ
nești la competițiile inteligenței 
și talentului, sînt foarte buni. In 
fiecare an. colegii lor care le-au 
predat ștafeta olimpiadelor șco
lare, ne-au adds importante pre
mii internaționale: nu se poate, 
deci, să nu ne aducă și cei din 
actualul grup de „olimpici".

Fizicienii pleacă în Polonia; in
tre 8 și 20 iulie are loc Olimpia
da internațională de fizică la 
Varșovia. Ne reprezintă elevii : 
Maria Țițeica, Liceul „N. Bălces
cu", București, Sorin Stănculescu, 
Liceul ,.Dr. Petru Groza", Bucu
rești. Călin Vamaș, Liceul „Papiu 
Ilarian", Tg. Mureș. Antoniu Tu- 
hari și Petre Mihai Ganciu, Li
ceul „Nicolae Bălcescu" Bucu
rești și. în rezervă. Daniel Stă- 
nescu Liceul „Nicolae Bălcescu" 
București.

Concursul „Tinere condeie" 
și-a desemnat premialii

Juriul a citit 1 500 lu
crări de poezie, proză și 
teatru trimise de elevii din în
treaga țară, lucrări în care ge
nerația „condeielor" de la 14 la 
18 ani își face cunoscute gîndu- 
rile despre țară și partid, des
pre sine, despre școală, despre 
învățătură și muncă, împlinind 
lectorului întreg universul trăi
rilor lor de la această vîrstă de 
aur. A citit și a deliberat alegîn- 
du-i pe cei care merită premiul 
concursului.

PENTRU POEZIE:
Premiul I: Bogza Gabriela, 

anul IV F, Lie. „Tudor Vladi- 
mirescu", Tg. Jiu, jud. Gorj; Po. 
enaru Vasile, anul IV C, Lie. 
„Nicolae Bălcescu" București; 
Popescu Mihai, anul IV A. Lie. 
nr. 42 București; Istrati Roman, 
anul IV B, Lie. „Ștefan cel Ma
re", Suceava, jud. Suceava: 
Premiul II: Rusu Victor, anul 
IV, Lie. „Ștefan cel Mare" Su
ceava, jud. Suceava: Anghel 
Vivi, anul III, Liceul din Găești, 
jud. Dîmbovița: Opriș Mihaela, 
anul III, Lie. „Gheorghe Lazăr" 
București. Premiul III: Dumitru 
Nadia, anul IV, Lie. „Mihai Vi
teazul", Ploiești, jud. Prahova ; 
Amăriuței Eugen, anul IV, Lie. 
Tg. Frumos, jud. Iași; Doru 
Doina, anul IV Z, Lie. „Ion 
Creangă". București: Popa Silviu 
Dănuț, Lie. nr. 1. Caracal, jud. 
Olt ; Kapui Agota, anul IV. 
Lie. nr. 1. Sf. Gheorghe, jud. 
Covasna. Mențiuni; Adafnek Di
ana, Lie. nr. 3, Baia Mare, jud. 
Maramureș; Brîncoveanu Romu
lus, Lie. nr. 2 Alexandria, jud. 
Teleorman; Chelaru Oana. anul 
IV H Lie. „I.L. Caragiale",

Matematicienii sînt așteptați în 
R. D. Germană, la Erfurt, intre 
16—17 iulie. Lotul nostru la O- 
limpiada de matematică este al
cătuit din Adrian Ocneanu, Li
ceul „Mihai Viteazul", București, 
M. Colțoiu, Dan Vuza, Alex. Vu- 
ium, de la Liceul „Gh. La
zăr", București, Adrian Pătcules. 
cu, Liceul „Mihai Viteazul", Eu- 
curești, Constantin Cocea, Liceul 
din Piatra Neamț, Vasile Pățraș- 
cu, Liceul Medgidia, Constantin 
Anastasoiu, Liceul „Mircea cel 
Bătrîn", Constanța și, în rezervă, 
Mihai Ârsu, Liceul „Octavian 
Goga" Sibiu, Justin Coandă (anul 
II) Liceul „Gh. Lazăr" București.

Cunoscutul cor al Liceului „Mi
hai Viteazul" — de unde se vede 
că liceul acesta n-are numai 
elevi matematicieni și fizicieni 
recunoscuți — de atîtea ori lau
reat al concursurilor școlare, 
va reprezenta muzica noas
tră corală la Viena, între 
11—19 iulie, la Festivalul interna
țional „Tineretul și muzica" și 
speră să vină de aici cu un

București; Chicu Paula, Lie. 
„Alexandru Ioan Cuza", Ploiești, 
jud. Prahova ; Corcodel Ana, Gr. 
Sc. profesional M.I.U.. postliceal 
an I, Arad, jud. Arad; Oprescu 
Cintia, Lie. „Ion Heliade Radu
lescu", Tîrgoviște. jud. Dîmbovi
ța; Otescu Cornel, Lie. din Fă
get, jud. Timiș; Mândrie Mirela, 
Lie. „Mihai Eminescu", Iași, jud. 
Iași; Mârmea Marcela, anul IV 
B, Lie. real-umanist, Calafat, 
jud. Dolj; Nicoară Mara, Gr. Șc. 
Energetic Ploiești, jud. Prahova; 
Popa Doina, Lie. „Cuza Vodă", 
Huși, jud. Vaslui: Stan Iulia, 
Lie. „Panait Istrati" anul III C, 
Brăila, jud. Brăila; Vulpoi Car
men, Lie. ..Costache Negruzzi", 
Iași, jud. Iași.

PROZA:

Premiul I — nu s-a acordat. 
Premiul II — Papadima Liviu, 
Lie. „I.L. Caragiale", București. 
Premiul III — nu s-a acordat. 
Mențiuni: Blejean Nicolae, anul 
IV, Lie. ind. explt. lemnului, 
Curtea de Argeș; Cristache Io- 
nuț. Lie. „I. Văcărescu". Tirgo- 
viște; Franga Liviu, anul IV G, 
Lie. „Gheorghe Lazăr", Bucu
rești: Mitroi Ștefan Mihai. Lie. 
„Al. I. Cuza", Alexandria, Teleor
man; Rozmarin Ligia Cucu, Lie. 
nr. 5 Ploiești, jud. Prahova.

TEATRU:
Premiul I — nu s-a acordat. 

Premiul II — nu s-a acordat. 
Premiul III — SamoiI Laila, 
Lie. „Al.I. Cuza", Galați. Menți
une: scenariu de film: Dudu 
Antoaneta. anul II F, Lie. „Tu. 
dor Arghezi", Craiova. 

premiu internațional. Pentru fan
fara Grupului școlar Galvani- 
Tei este o adevărată mindrie să 
reprezinte țara intr-un concurs 
internațional al orchestrelor de 
suflători, care va avea loc între 
3—8 iulie la Cheb, în Cehoslova
cia. Fanfara elevilor Li
ceului „Spiru Haret" din Tul- 
cea va fi oaspetele tinerilor 
francezi ; în Franța ei vor sus
ține mai multe concerte.

La Năvodari, pe litoral, unde 
ne-am obișnuit să avem oaspeți 
străini de virsta școlii, vor veni 
și în această vară soli ai copiilor 
?i tinerilor din mai multe țări, 
n țhbăra pionierească sosesc co

pii/din 25 de țări ; la cea a ele
vilor — organizată prin Crucea 
Roșie — între 14—27 iulie și-au 
anunțat prezența elevi din 14 
țări, iar în tabăra pentru elevii 
din licee și școli profesionale sînt 
așteptați elevi din toate țările 
socialiste, precum și din Anglia, 
Franța, R.F.G., Austria.

L. LUSTIG

In București

OLIMPIADA 
INTERNAȚIONALA 

DE CHIMIE
Capitala târli noastre găzdu

iește In aceste zile cea de-a 
6-a ediție a Olimpiadei Inter
naționale de chimie, prestigios 
concurs profesional ce reuneș
te la start elevi din Austria, 
R.P. Bulgaria, R.s. Ceho
slovacă. R.D. Germani, R.F. 
Germania, R.S.F. Iugoslavia, 
R.P. Polonă, Suedia, R.P. Un
gară. U.R.S.S. Șl România. Ieri, 
in aula Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești, a avut loc festivitatea de 
deschidere a olimpiadei in ca
drul căreia oaspeții și concu- 
renții au fost salutați de prof, 
dr. doc. Dumitru Ion. repre
zentantul Ministerului Educației 
șl Invățămintului, de tovarășa 
Cristina Luca, secretar al C.C. 
al U.T.C., și de Anton Con- 
stantinescu, reprezentantul Mi
nisterului Industriei Chimice. 
Din partea tuturor delegațiilor 
invitate In concurs au fost ex
primate calde urări de succes 
și mulțumiri gazdelor pentru 
ospitalitate.

Astăzi, participanții (echipa 
țării noastre este formată din 
elevii Maria Gheorghe — Bucu
rești, Angela Corpade — Bala 
Mare, Victor David — Fetești 
și Doina Dincă — Craiova) vor 
începe concursul cu proba teo
retică. Programul participanțl- 
lor la olimpiadă mai cuprinde 
vizite la obiective turistice din 
București, o excursie pe lito
ral, mese rotunde, urmind ca 
la 9 iulie să se desfășoare fes
tivitatea de luminare a premii
lor. Pină atunci deplin succes 
tinerilor concurenți !

CALIN STĂNCULESCU
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tual. înfăptuind neabătut țelul 
fundamental al politicii parti
dului, al societății noastre so
cialiste — asigurarea bunăstării 
și fericirii oamenilor muncii. 
(Aplauze puternice).

Dacă rezultatele generale ob
ținute pînă acum în industria 
socialistă, în întreaga econo
mie sint bune, nu putem trece 
cu vederea unele greșeli, lip
suri și greutăți care s-au ma
nifestat și — din păcate — se mai 
manifestă în activitatea noastră. 

Aici se află cadrele . de bază 
din industria noastră socialistă, 
cei care au rolul principal în 
organizarea și conducerea acti
vității industriale. Toți sint 
activiști de partid și de stat, 
cadre de partid trimise să con
ducă diferite sectoare de acti
vitate. Dorim de aceea să dis
cutăm lucrurile deschis — in 
spiritul și in concepția parti
dului nostru. Pornim de 
la faptul că numai prin- 
tr-o analiză temeinică a 
activității, numai trăgînd în
vățăminte corespunzătoare atît 
din ceea ce este bun, cit și din 
ceea ce este negativ, putem gă
si căile pentru lichidarea lipsu
rilor și înlăturarea greșelilor, 
pentru desfășurarea în condi- 
țiuni cit mai bune a întregii 
activități. Or. trebuie să ară
tăm că în organizarea și ac
tivitatea centralelor s-a comis 
un șir de greșeli, s-au manifes
tat lipsuri. Aceasta a necesitat 
luarea, pe parcurs a unor mă
suri de îmbunătățire a activită
ții, de organizare mai cores
punzătoare a muncii.

Desigur, s-a avut în vedere 
că începem o experiență și că, 
pe parcurs, trebuie să aducem 
corecturi impuse de viață. Dacă 
inițial au funcționat 207 cen- 
< ale industriale, după o anu
mită perioadă am trecut la o re
structurare a lor, la o mai bună 
așezare și concentrare pe ra
muri și subramuri, ajungind la 
102 centrale, dintre care 58 in 
Industria republicană. După re
zultatele de pină acum, se pare 
că această organizare este mai 
corespunzătoare, permițind o 
mai bună cuprindere și îndru
mare unitară a întregii activități 
industriale.

Ș-a manifestat tendința mă
ririi exagerate a aparatului teh- 
nico-administrativ, deplasîndu- 
se in centrale lucrători atit din 
ministere, cit și din întreprin
deri. S-a ajuns la un moment 
dat în centrale la un aparat de 
peste 34 000 de oameni. 
In urma măsurilor luate cu 
mai bine de un an în urmă, a- 
cest aparat a fost redus la circa 
15 000 persoane, stabilindu-se și 
o serie de criterii, pe ramuri de 
activitate, care să împiedice 
creșterea exagerată a acestui 
personal. S-a pus un accent deo
sebit pe deplasarea principalelor 
forțe in inlreprinderi, in pro
ducție, in activitatea de cerce
tare și proiectare, acolo unde, 
pină la urmă, se hotărăște soar
ta producției. Aceasta a făcut ca 
în centrale raportul dintre per
sonalul de execuție și cel de 
conducere să se schimbe de la 
4 la 1, Ia 6,4 la 1 — ceea ce re- 
î rezintă, fără îndoială, o îmbu
nătățire serioasă.

Nu s-ar putea spune insă că 
peste iot lucrurile au fost duse 
Pină la- capăt. Din păcate, mai 
sint încă unele centrale și do
menii de activitate unde se men
ține încă un aparat tehnico-ad- 
ministrativ ridicat. Desigur, u- 
nele sectoare au condiții speci
fice, dar se impune analizarea 
în continuare a situației fiecă
ruia și, în mod concret, de la 
caz la caz, să se aducă îmbună
tățirile și corecturile corespun
zătoare.

Se mențin încă lipsuri serioase 
în organizarea și conducerea de 
către centrale a activității între
prinderilor. Una din proble
mele principale asupra căreia 
t ibuie să ne concentrăm aten
ția . este concretizarea precisă a 
atribuțiunilor diferitelor compar
timente din centrale, asigurin- 
du-se o mai bună delimitare a 
raporturilor centralelor cu în
treprinderile. In legătură cu a- 
ceste probleme s-au adus, în 
consfătuire. unele critici, deși 
mă așteptam ca tovarășii să fie 
ceva mai fermi. De fapt însă, 
aici sint tocmai aceia care ar 
trebui să fie criticați, conducă
torii centralelor ; era mai greu 
ca ci înșiși să-și aducă critici cu 
privire la felul în care îndrumă 
întreprinderile. Principala pro
blemă care se pune este aceea 
că nu toate centralele au reușit 
să stabilească raporturi bune cu 
■'întreprinderile, să asigure în
drumarea și conducerea opera

tivă a acestora. Din păcate, 
'unele au preluat metodele vechi 
de muncă, lucrează cu circulare, 
cu instrucțiuni, nu reușesc să a- 
sigure îndrumarea directă și 
concretă, soluționarea la fața lo
cului a diferitelor probleme ce 
preocupă intreprinderile. Or, a- 
tunci cînd am trecut la organi
zarea centralelor, am avut în 
vedere tocmai apropierea con
ducerii de unitățile economice 
productive, soluționarea directă 
nu pe calea hîrtiilor, a cores
pondenței — a diferitelor pro
bleme ce se pun astăzi în in
dustria noastră socialistă.

Deși cele mai multe din cen
trale sint organizate pe baza u- 
nor întreprinderi mari — din 
numărul total de 102 centrale, 
83 sint organizate pe asemenea 
întreprinderi — nu s-ar putea 
spune că se resimte suficient 
legătura nici chiar cu aceste în
treprinderi.

S-a arătat aici — și datele 
confirmă aceasta — că situația 
este nesatisfăcătoare mai alps în 
ce privește îndrumarea între
prinderilor aflate în alte locali
tăți decît centrala. Consider ne
cesar să tragem din aceasta toa
te concluziile ce se impun, să 
luăm măsuri ferme pentru a 
pune ordine in buna funcționare 
a centralelor, in precizarea atri
buțiilor fiecărui compartiment 
din centrală. S-au elaborat, de 
altfel, și regulamentele tip care 
s-au trimis centralelor și care au 
făcut obiectul analizei și în ca
drul consfătuirii. Ne-am gindit 
ca aceste regulamente tip să fie 
luate ca proiecte, organizîndu-se 
activitatea pe baza lor în mod 
experimental timp de un an de 
zile, urmînd ca apoi să fie defi
nitivate. Atrag însă atenția asu
pra obligației centralelor de a-și 
organiza activitatea pe această 
bază. Să nu se considere că, 
fiind vorba de o experimentare, 

fiecare poate face ce vrea. De
sigur, se pot face propuneri, su
gestii, dar trebuie așezată hotărit 
activitatea pe această bază.

In altă ordine de idei, doresc 
să atrag atenția asupra faptului 
că încă în multe centrale nu este 
cunoscută suficient legislația 
economică ; de aici și neaplica- 
rea cu fermitate și consecvență 
a acesteia. Este obligatoriu pen
tru toate unitățile economice și 
sociale, pentru conducătorii de 
unități din toate domeniile, să 
așeze întreaga activitate pe baza 
legilor, să aplice cu fermitate 
prevederile legale in vigoare.

S-a manifestat, de asemenea, 
tendința — care din păcate n-a 
fost contracarată — de a se stabili 
sediul centralelor în București. 
Am putea spune că. de fapt, cu 
cîteva mici excepții, centralele 
funcționează în București. De
sigur, o explicație o constituie 
felul în care s-a dezvoltat in
dustria noastră în trecut. Astăzi 
însă această situație nu mai este 
valabilă : tendința amplasării în 
București nu este cu nimic justi
ficată, ținînd seama de dezvol
tarea industriei pe întreg teri
toriul țării. Va trebui să urmă
rim ca. în mod treptat, să se 
aducă îmbunătățiri in această 
direcție, luînd măsurile ce se 
cer pentru o mai bună condu
cere, pentru apropierea condu
cerii centralelor de unitățile de 
producție.

Pornind de la concentrarea 
centralelor în Capitală, trebuie 
să menționez că și în ce privește 
repartizarea cadrelor — mă refer 
mai cu seamă la cadrele de spe
cialiști și de conducere — s-a 
manifestat tendința de a menți
ne un număr mare de asemenea 
cadre în București. A avut loc 
în unele întreprinderi și centra
le o încălcare flagrantă a hotărî- 
rilor stabilite. în decursul unui 
an de zile, zeci de specialiști au 
fost readuși, sub diferite 
forme. în București, iar une
le unități au rămas fără asis
tentă tehnică corespunzătoare. 
Repartizarea necorespunzătoare 
a forțelor, concentrarea lor în 
București, este una din lipsurile 
serioase pentru lichidarea căre
ia trebuie să acționăm rapid : 
este necesar să se ia măsuri 
pentru redistribuirea specialiș
tilor și încadrarea corespunză
toare a unităților de producție. 
In legătură cu aceasta, vina o 
poartă conducerile ministerelor, 
ale centralelor, dar nici acele 
organe care au misiunea de a 
urmări felul în care se asigură 
repartizarea forțelor pe terito
riu nu au controlat ca orienta
rea stabilită privind încadrarea 
unităților cu forțe corespunză
toare să fie realizată în bune 
condițiuni. Așa se explică, de 
altfel, neajunsurile de ordin 
tehnic care se mai manifestă 
într-o serie de întreprinderi.

M-am referit Ia cîteva din 
greșelile și lipsurile principale, 
care mi se par mai caracteris
tice. Mai sînt însă și altele ; u- 
nele au fost menționate aici, al
tele s-au discutat in alte îm
prejurări. Se impune ca, după 
consfătuire, să se ia măsuri ho- 
tărîte pentru a introduce mai 
multă ordine și disciplină în 
mpdul de organizare și func
ționare. de conducere a activi
tății centralelor. Problemele de 
organizare și conducere au un 
rol esențial în înfăptuirea ho- 
tăririlor generale privind dez
voltarea industriei noastre so
cialiste.

O altă problemă despre care 
s-a vorbit aici este cea a pla
nificării, a rolului centralelor 
în elaborarea și înfăptuirea 
planurilor. Avem în această 
privință o lege și precizări cla
re, cu toate acestea nu s-ar 
putea spune că nu continuă să 
se mai manifeste lipsuri și ne
ajunsuri. Desigur, avem multe 
rezultate bune. însăși îndepli
nirea planului demonstrează că, 
pe ansamblu, el este just. Dar 
există încă lipsuri serioase in 
planificarea folosirii capacități
lor de producție, a spațiilor de 
producție, a utilajelor și mașini
lor, precum și în planificarea 
aprovizionării tehnico-materia- 
le. Aceasta determină stagnări 
sau salturi în producție, efor
turi suplimentare în anumite 
zile și dezorganizarea activității 
în altele, exercită influențe ne
gative asupra realizării planului 
de către unele intreprinderi, a- 
supra calității produselor.

Sint, de asemenea, deficiențe 
de ordin economic-financiar care 
pornesc chiar de la intocmirea 
planului. Unele centrale și în
treprinderi acordă o atenție sla
bă problemelor de eficiență e- 
conomică, reducerii cheltuieli
lor materiale, a costurilor de 
producție. Am trecut la "brgani- 
zarea centralelor pentru a asigu
ra o mai bună planificare a 
relațiilor dintre întreprinderi, o 
mai bună cooperare. Or, chiar 
în cadrul aceleiași centrale, 
unele unități nu-și pun de 
acord între ele planurile de 
producție, realizarea unor sub
ansambluri, piese sau părți 
din produs. O serie de 
centrale nu-și îndeplinesc ro
lul ce le revine in organizarea 
bunei planificări și a corelării 
raporturilor de producție între 
întreprinderi.

Este necesar să se ia de în
dată măsuri hotărite pentru a- 
plicarea prevederilor legii pla
nificării, pentru realizarea unei 
bune planificări a întregii acti
vități economice. S-a trecut la 
intocmirea planurilor pe ramuri 
și subramuri, obținîndu-se re
zultate bune. Pînă în toamna a- 
ccstui an, pină în octombrie, tre
buie încheiate planurile în toa
te ramurile și subramurile eco
nomiei naționale, pînă la pro
dusele fizice, cu tot ceea ce 
concură la realizarea lor. Pe 
această bază trebuie stabilite 
sarcinile fiecărei întreprinderi, 
fiecărei centrale, punîndu-se de 
acord centralele din cadrul ace
luiași minister și, totodată, cen
tralele din diferite ministere. 
Planurile viitoare să nu mai cu
prindă cifre generale, ci sarcini 
de produse fizice care să aibă 
asigurată întreaga bază tehnico- 
materială necesară. în cadrul a- 
cestor planuri trebuie să-și gă
sească soluții corespunzătoare și 
problemele de calitate și eficien
ță economică. Aceasta va permi
te fiecărei întreprinderi și fie
cărei centrale să știe ce are de 
făcut pe o perioadă îndelungată, 
să-și poată concentra atenția a- 
supra îndeplinirii cantitative și 
calitative a planului, realizării 
tuturor sarcinilor de eficiență 
economică.

Trebuie să avem în vedere ca 
fiecare centrală industrială să 
participe direct la întocmirea 
planurilor de producție in strin- 
să legătură cu ministerul și.cu 
Comitetul de Stat ai Planifică
rii, așa cum prevede legea. Să 
evităm neajunsurile despre care 
s-a vorbit aici, situațiile in care 
centralele nu participă direct 
la elaborarea planurilor, nu stă- 
pînesc in întregime planul ce 
le revine.

Trebuie înțeles că, pînă la 
urmă, de buna organizare și în
tocmire a planului de producție 
depinde îndeplinirea in cit mai 
bune condițiuni a sarcinilor pre
văzute.

Multe neajunsuri în producție 
derivă din faptul că unele în
treprinderi nu livrează la timp 
diferitele produse și subproduse. 
Cred că aproape fiecare din con
ducătorii centralelor care se află 
aici au plîngeri față de altă cen
trală care, la rîndul ei, are 
plingeri față de primii. Nu este 
oare mai util ca, in loc să se 
arate unul pe celălalt cu dege
tul, să se așeze conducătorii de 
centrale și să discute între ei 
problemele pentru a găsi solu
ții ? Situații necorespunzătoare 
în această privință se întîlnesc 
în cadrul aceluiași minister — 
mă refer la construcția de ma
șini, industria ușoară, metalur
gie, materiale de construcții, 
chimie. agricultură și alte
le. Se așteaptă ca cineva 
din afara centralei sau din 
afara ministerului să solu
ționeze problemele pe care cen
tralele și ministerele respective 
au sarcina și obligația de a Ie 
rezolva.

Am discutat cu mulți directori 
generali și directori de centrale, 
discut adesea cu miniștrii și tre
buie să spun că, uneori, constat 
că unii tovarăși nu-și cunosc 
bine propria lor casă, ca să 
spun așa. Nu știu bine ce se în- 
tîmplă în unitățile din ministe
rul respectiv, în centralele sau 
întreprinderile pe care le con
duc. In acest caz planificarea și 
conducerea nu pot asigura des
fășurarea corespunzătoare a ac
tivității. Atrag foarte serios 
atenția asupra necesității de a 
se trece la întocmirea planuri
lor de producție de către fie
care centrală, de către fiecare 
întreprindere, stabilindu-se la 
intocmirea planului soluții pen
tru toate problemele. Planul 
trebuie să dea răspuns tuturor 
sarcinilor legate de realizarea 
producției fizice, valorice și a 
eficienței economice ! Numai 
așa planul poate fi considerat 
corespunzător ! în acest mod 
trebuie să se acționeze pentru 
pregătirea planului pentru 1975, 
precum și pentru intocmirea 
planului cincinal următor. La 
baza acestor planuri să stea pla
nurile pe produse principale, pe 
grupe de produse, pe subramuri 
și ramuri. Pentru tractoare, de 
pildă, trebuie să existe un plan 
care să prevadă cite tipuri de 
tractoare vor rămîne în produc
ție, ce se va asimila sau perfec
ționa, în citi ani. Același lu
cru e valabil la autocamioane ; 
trebuie să știm ce tipuri de ca
mioane vom produce, pe care le 
vom scoate din producție. Pla
nificarea trebuie să ne permită 
să prevedem concret ce vom 
face cel puțin pină în 1980. In 
producția navală avem un ase
menea program : știm ce tipuri 
de nave fluviale și maritime 
vom fabrica, știm chiar și numă
rul bucăților. Proieetanții șj 
producătorii știu pe ce bază 
să-și organizeze activitatea, știu 
ce au de făcut ; inclusiv meta
lurgia știe ce oțeluri și ce tablă 
trebuie să producă pentru nave. 
Acest lucru trebuie să-l facem 
în toate domeniile. Am dat 
citeva exemple, dar ele pot fi 
continuate. în chimie, de ase
menea, trebuie să știm ce can
titate de îngrășăminte vom pro
duce, pe ce tipuri de instalații 
le vom realiza. Trebuie să avem 
un program pentru îngrășămin
te, un program pentru pesticide, 
un program pentru fire sinte
tice, pentru mase plastice, pen
tru cauciuc ș.a.m.d. La fel în 
industria materialelor de con
strucții, în industria ușoară.. 
Vrem să știm cită stofă de lină, 
ce țesături din cinepă, din in 
sau din mătase vom produce și 
in ce sortimente. Astfel, fiecare 
întreprindere, fiecare centrală 
vor ști ce au de făcut pină în 
1980, vor putea lua măsurile co
respunzătoare în vederea apro
vizionării cu tot ce este nece
sar pentru realizarea programu
lui respectiv. Deci, avem în ve
dere să stabilim nu numai ce ti
puri vom produce, ci și ce mate
riale trebuie și cine le va asigura. 
Trebuie să știm ce vom produce 
în țară, întocmind programele 
necesare și ce vom importa, sta
bilind, în funcție de aceasta, 
contracte de lungă durată cu 
țări socialiste sau cu alte țări 
pentru realizarea unei aprovi
zionări sigure. în acest fel tre
buie procedat în toate domenii
le. întocmirea programelor con
crete este o necesitate pentru 
desfășurarea in condiții cît 
mai bune a activității noastre 
economice viitoare, l’lecînd de 
la consfătuire, trebuie să mai 
revedem în acest spirit planul 
pe 1975, întocmind, pină în oc
tombrie — așa cum s-a stabi
lit — programe pe grupe de 
produse, pe ramuri și sub
ramuri.

Una din problemele importan
te ale activității economice 
este cercetarea, introducerea în 
producție a rezultatelor cer
cetării, asimilarea de noi pro
duse. Avem și în această pri
vință rezultate bune. Este insă 
timpul să punem și aici mai 
multă ordine. Avem un număr 
destul de mare de institute, pe 
care consider că acum nu le 
mai putem numi noi ; chiar cele 
mai noi au 4—5—6 ani de acti
vitate, s-au organizat, au că
pătat o anumită experiență. 
Trebuie să ne mărim exigen
țele și pretențiile față de ele. 
Mă refer Ia institutele create 
mai recent, în ultimii 7—8 ani, 
mai cu seamă in construcția de 
mașini și alte ramuri moderne, 
unde și cercetarea noastră a 
pornit mai tîrziu. Dispunem as
tăzi de suficiente forțe pentru a 
trece Ia abordarea cu mai 
mult curaj și fermitate a unor 
probleme complexe, de mai ma
re amploare, cerute de valori
ficarea superioară a materiilor 
prime și materialelor. Trebuie 
realizate într-un timp mai 
scurt o serie de materiale sin
tetice necesare economiei na

ționale. Avem o anumită ex
periență și anumite rezultate ; 
din păcate, chiar acolo unde 
am creat ceva, producem doar 
30 la sută sau 50 Ia sută din 
necesar, iar restul importăm, 
deși producția noastră s-a do
vedit bună. Dacă necesitatea ar 
fi satisfăcută in întregime, am 
ușura mult sarcinile economiei 
naționale. Această situație e 
valabilă îndeosebi în sectorul 
metalurgic, unde am în vedere 
o serie de oțeluri speciale, la
minate, țevi ș.a.m.d., precum 
și in chimie, unde o serie de 
substanțe pe care le-am reali
zat în țară nu asigură acoperi
rea necesităților. Acolo unde am 
rezolvat problemele de produc
ție, trebuie să facem eforturi 
pentru a realiza cantitățile ce
rute de economia națională. 
Trebuie să producem rapid noi 
oțeluri speciale pentru care 
avem acum capacitatea tehnică. 
Chimia trebuie să asigure, de 
asemenea, o serie de produse noi 
pentru a nu mai apela la im
port. De _ asemenea, se impune 
să acționăm pentru cooperarea 
cu alte țări, pe baza produselor 
noastre, ușurind sarcinile finan
ciare ale economiei naționale, 
dezvoltind la nivelul cerințelor 
moderne Întreaga noastră indus
trie.

Iată de ce problema activității 
de cercetare, a introducerii în 
producție a rezultatelor cercetă
rii, a realizării la nivelul cali
tativ înalt a produselor, trebuie 
pusă cu toată răspunderea în 
toate sectoarele economiei. Cen
tralele și întreprinderile noastre 
trebuie să considere aceasta ca 
una din sarcinile de bază ale 
activității lor. Pînă Ia urmă, 
toate produsele se realizează în 
întreprinderi. Cum este posibil 
ca același produs. în aceeași în
treprindere, într-o lună să aibă 
o calitate foarte bună, iar în 
alta, o calitate proastă ? Ce se 
întâmplă ? E vorba de aceeași 
întreprindere, de aceeași mate
rie primă, de aceiași oameni. 
Iată o problemă pe care trebuie 
să o analizăm cu toată seriozi
tatea, găsind cit mai grabnic so
luțiile corespunzătoare.

M-am referit la metalurgie și 
chimie pentru că acestea sînt 
ministerele de care depinde so
luționarea unor probleme de 
mare importanță pentru întreaga 
economie. Dar găsim aceeași si
tuație și in industria materiale
lor de construcții și în alte do
menii.

Trebuie să examinăm, de a- 
semenea, atent problemele le
gate de asimilarea și introdu
cerea în producție a utilajelor și 
mașinilor noi. Este de înțeles că 
industria noastră nu poate fi 
competitivă dacă nu ține pasul 
cu dezvoltarea tehnicii pe plan 
internațional. în acest sens a- 

- vem rezultate bune, dar mai a- 
vem și lipsuri. In condițiile pro
ducției moderne nu putem face 
cercetare și nu putem realiza 
prototipuri in fiecare întreprin
dere ! Astăzi cercetarea costă 
atît de scump, incit nimeni — 
nici chiar țări mari — nu-și 
permite să rezolve concomitent, 
în mai multe locuri, aceeași pro
blemă. Ar fi cu totul greșit dacă 
am accepta ideea ca fiecare în
treprindere să aiba dreptul de 
a proiecta și introduce în pro
ducție ce vrea. Una este să im
pulsionăm introducerea tehnicii 
și asimilarea produselor mo
derne, și alta organizarea te
meinică a cercetării, stabilirea 
proceselor de asimilare, contro
lul pentru o calitate și un nivel 
tehnic cit mai înalt. Vreau să 
fiu bine înțeles : problema mo
dernizării producției trebuie să 
constituie preocuparea fiecărui 
conducător din economia noas
tră. corespunzător, desigur, cu 
atribuțiunile, cu sarcinile ce-i re
vin. Ridicarea calității produc
ției, elaborarea de noi tehnologii 
este o sarcină permanentă a fie
cărui conducător din economie ! 
Dealtfel, în organizarea centra
lelor, a întreprinderilor, există 
compartimente create tocmai in 
acest scop. De aceasta trebuie 
să se ocupe chiar directorul ge
neral al centralei, secretarul de 
partid, precum și celelalte cadre 
de bază. Dacă directorul general 
nu are in preocuparea lui nive
lul tehnic al producției, înseam
nă că nu-și îndeplinește una din 
îndatoririle Iui principale. Atri
buții esențiale are în această pri
vință consiliul de conducere. El 
este organul care trebuie să 
hotărască asupra întregii orien
tări a activității, el poartă răs
punderea directă pentru ridi
carea nivelului tehnic, pentru 
introducerea rapidă in producție 
a rezultatelor cercetării, pentru 
asimilarea produselor noi ! A- 
ceste probleme nu trebuie în
scrise în plan printr-o formulare 
generală : „asimilarea de produ
se noi“ și printr-un procent. In 
plan, cercetarea și asimilarea, 
problemele progresului tehnic 
trebuie să-și găsească un răs
puns precis, arătindu-se concret 
ceea ce urmează să se realizeze 
în cursul planului cincinal și al 
fiecărui an.

Doresc să mă opresc asupra 
pregătirii cadrelor, a forței de 
muncă in general. Ritmul intens 
de dezvoltare a economiei noas
tre, atragerea în fiecare an în 
procesul industrial al unui nu
măr mare de oameni de la sate, 
pun sarcini deosebite în legătură 
cu pregătirea cadrelor de mun
citori calificați, de maiștri, de 
tehnicieni, de ingineri, a cadre
lor de conducere în general. 
Avem rezultate bune. Tot ceea 
ce realizăm este rodul muncii 
colectivelor noastre, al munci
torilor și specialiștilor calificați 
în anii orinduirii socialiste. Fie
care colectiv — cu minusurile și 
plusurile lui — a asigurat și 
asigură înfăptuirea planurilor de 
dezvoltare în ritm înait a eco
nomiei naționale ! Totuși, cu 
toate rezultatele obținute, în 
problema calificării cadrelor mai 
sint încă serioase neajunsuri. 
S-au obținut rezultate bune 
acolo unde s-a trecut din timp 
la pregătirea muncitorilor califi
cați pentru noile întreprinderi în 
cadrul întreprinderilor vechi. 
Astăzi, practic, in aproape orice 
domeniu, putem asigura pregă
tirea muncitorilor în vechile în
treprinderi. In condițiile cînd se 
procedează astfel, rezultatele 
sînt bune de la început, între
prinderile noi intră în producție 
rapid la parametrii inalți. Sint 
însă și întreprinderi unde con
ducerile, ministerele parcă nu 
înțeleg că producția o realizează 
oamenii. Asemenea conducători 

aleargă doar cu două luni înain
te de începerea producției să an
gajeze oameni, să găsească ca
dre. Astfel se produce fluctuația, 
fuga de la o întreprindere la 
alta, care duce la dezorganizarea 
producției. De obicei, în aseme
nea cazuri nu se angajează lu
crătorii cei mai buni, ci aceia 
care sint obișnuiți să fugă de colo 
pină colo. Aceasta are repercusi
uni negative asupra activității 
întreprinderilor noi și dăunează 
și întreprinderilor vechi. Iată de 
ce este necesar ca în acest dome
niu să introducem, cu mai multă 
fermitate, ordine. Baza este cu
noașterea planului de dezvoltare. 
Cunoaștem, ca orientare, ce 
avem de făcut pină in 1985—1990 
și putem ca atare acționa pen
tru pregătirea cadrelor de care 
avem nevoie — specialiști cu 
studii superioare și medii, maiș
tri, muncitori calificați. Lipsuri 
mai mari sînt de muncitori ca
lificați și de maiștri. In legătură 
cu aceasta consider că atît mi
nisterele economice, cît și Minis
terul Invățămintului și Ministe
rul Muncii nu iși îndeplinesc 
cum trebuie rolul ce le revine. 
Se pare că nici răspunderile nu 
sint destul de bine precizate și 
din această cauză fiecare arată 
spre celălalt. Trebuie înțeles că 
fiecare centrală, fiecare minister 
poartă, în ramura. în domeniul 
său, răspunderea directă pentru 
pregătirea cadrelor ! Rog să se 
înțeleagă că problemei forței de 
muncă, pregătirii cadrelor, tre
buie să i se acorde mai multă 
atenție. Trebuie să ne gindim și 
la măsuri mai serioase pentru a 
pune capăt fluctuației, pentru a 
întări disciplina și ordinea in 
întreprinderi.

Desigur, se cer rezolvate și o 
serie de probleme de ordin so
cial, mai cu seamă problema lo
cuințelor pentru tineret. Ne-am 
propus ca anul viitor să asigu
răm în întregime necesarul de 
cămine, pentru a rezolva radical 
această problemă.

Legat de întreaga activitate 
consacrată pregătirii forței de 
muncă și asigurării stabilității ei 
se pune și problema respectării 
riguroase a organizării formați
ilor de lucru. In unele întreprin
deri nu se respectă organizarea 
producției și nu se asigură în
cadrarea tuturor schimburilor, 
mai ales a schimburilor II și III, 
cu șefi de echipă, maiștri, ingi
neri, in conformitate cu cerin
țele producției. Atrag foarte 
serios atenția conducerilor de 
centrale, ministerelor asupra 
răspunderii lor de a asigura or
ganizarea formațiilor de lucru 
pentru fiecare schimb, în confor
mitate cu cerințele tehnice. Ele 
răspund, de asemenea, de luarea 
măsurilor pentru pregătirea con
tinuă și reciclarea cadrelor in 
conformitate cu legile și hotărî- 
rile pe care le avem. Trebuie în
țeles că hotărîtor pentru înde
plinirea întregului nostru pro
gram de dezvoltare economico- 
socială — atit în cincinalul a- 
cesta cît și în cel viitor — este 
soluționarea problemei pregătirii 
cadrelor, asigurarea forței de 
muncă calificată pentru toate 
domeniile de activitate. Legat de 
aceasta, doresc să atrag atenția 
și asupra problemei productivi
tății muncii. Unele centra
le nu realizează sarcinile de 
creștere a productivității mun
cii. Aceasta se intîmplă pen-s 
tru că se menține un sur
plus de forță de muncă, în
deosebi necalificată și pentru că 
se acționează cu multă înceti
neală în vederea introducerii 
tehnologiilor moderne, mecani
zării și automatizării proceselor 
de producție. Realizarea sarci
nilor de creștere a productivi
tății muncii atît în cincinalul 
actual, cit și în cel următor se 
poate asigura numai pe baza 
bunei organizări a muncii, ri
dicării nivelului de pregătire 
tehnică a tuturor oamenilor 
muncii, introducerii rapide a 
automatizării și mecanizării pro
ceselor de producție.

S-a vorbit aici de problema 
investițiilor. Realizăm într-ade- 
văr un volum mare de investi
ții. In acest an rezultatele pe 
6 luni sînt în general satisfăcă
toare, dar mai sînt încă serioase 
rămineri în urmă. Există lipsuri 
in pregătirea investițiilor — de 
fapt, greutățile de aici incep. 
Sînt ministere care nu știu incă 
cu ce instalații vor lucra în 1975. 
Tovarășii respectivi cred pro
babil in minuni, inchipuindu-și 
că e posibil să se găsească in 
decembrie 1974 mașina pe care 
se va lucra in ianuarie 1975. 
Există și tendința de a se fugi 
mereu după alte și alte mașini, 
de a nu se porni de la ceea ce 
avem în țară la un moment dat, 
de la ceea ce am importat. Nu 
se acționează suficient pentru 
tipizarea utilajelor și mașinilor 
noastre. Dacă la aceasta se 
adaugă și deficiențe proprii în 
organizarea muncii și tehnolo
giei, situația se agravează și 
mai mult. Este necesar să se 
înțeleagă că dacă vrem să reali
zăm investițiile planificate, tre
buie să stabilim din timp stu
diile și proiectele de execuție, 
adică să pregătim investițiile. 
De aceasta răspunde fiecare mi
nister, fiecare centrală in parte.

Unii tovarăși au cerut in 
consfătuire mai multe drepturi 
pentru centrale. Oare ar dori 
să revenim Ia ceea ce a fost 
pină acum un an, cind fiecare 
avea dreptul de a aproba lu
crări de la 50 de milioane pină 
la 70 de milioane ? Știm că in 
aceste condiții, unii tovarăși 
s-au gindit întii să facă un pa
lat tehnico-administrativ cu 7 
sau 12 etaje sau să construiască 
hale pentru care nu avem uti
laj. Puțini au folosit dreptul pe 
care îl aveau pentru a-și asi
gura mașinile necesare. Fiecare 
centrală și întreprindere are 
dreptul să pună in producție 
mașinile pentru care avem pro
iecte și să ia toate măsurile 
pentru realizarea la timp a in
vestițiilor. Dacă e vorba de ase
menea drepturi, sînt de acord ; 
vom căuta să le prevedem cît 
mai clar ca să nu-și închipuie 
cineva că nu are voie să facă 
acest lucru. Dar dreptul de a 
începe hale, ca apoi să ne ui
tăm la ele, sau de a face clă
diri administrative cu 7—12 
etaje nu poate fi acordat. A 
lăsa libertatea ea fiecare să 
cheltuiască banii societății noas
tre pe ceea ce crede și unde 
crede — aceasta nu este posi
bil ! Avem o economie planifi
cată. Sub lozinca autonomiei nu 
se poate da fiecăruia dreptul să 
cheltuiască banii cum vrea. E

xistă libertate deplină în iniția
tivele de a realiza in cele mai 
bune condițiuni planul pe care 
l-am discutat și stabilit în co
mun. Avem cîteva sute de mii 
de mp de suprafețe industriale 
construite și nefolosite din lip
să de utilaje, deoarece s-a con
struit anarhic. Să fim bine în
țeleși : în domeniul investițiilor 
orice dezvoltare, de orice fel, 
trebuie cuprinsă în planul cin
cinal sau, pentru lucrurile mai 
mărunte, care intervin pe par
curs, în planul anual. Nimeni 
nu are dreptul să construiască 
ceea ce nu este cuprins in 
plan ! Acest lucru trebuie să 
fie clar pentru toată lumea ! 
Avem un volum mare de inves
tiții ; să ne concentrăm forțele 
pentru a Ie realiza pe acestea. 
Nu trebuie să mai admitem im- 
prăștierea investițiilor, ci să con
centrăm forțele pentru a le pune 
în producție cît mai rapid pe 
cele care au fost deschise. După 
aceea să începem altele. în a- 
ceastă privință prevederile legii 
trebuie respectate cu sfințenie 
de toată lumea. Nu putem ad
mite anarhia în acest domeniu.

S-au mai făcut unele propu
neri juste, legate de furnizorul 
general și antreprenorul gene
ral, care, de altfel, sint prevă
zute prin lege. Trebuie să rea
lizăm aceste prevederi în cele 
mai bune condițiuni.

Sînt probleme legate de pu
nerea la timp in producție a 
investițiilor, de realizarea para
metrilor proiectați. Sînt nume
roase întirzieri în punerea în 
producție — întîrzieri din care 
numai unele pot fi justificate, 
restul se datoresc proastei or
ganizări a muncii — care aduc 
serioase daune economiei na
ționale. Sînt deficiențe în atin
gerea parametrilor proiectați la 
unele investiții. Aceasta se în
tâmplă nu datorită faptului că 
nu există condițiuni, ci din cau
za lipsurilor în organizarea 
muncii. Trebuie luate măsuri 
ferme pentru realizarea la timp, 
în bune condițiuni. a investi
țiilor, pentru punerea în func
țiune a tuturor capacităților, 
pentru realizarea tuturor para
metrilor proiectați și indicatori
lor prevăzuți.

O altă problemă importantă 
în industria noastră este buna 
întreținere a utilajelor și ma
șinilor. Am dotat economia cu 
instalații de înaltă tehnicitate : 
am introdus mașini moderne de 
înalt randament în toate ramu
rile de activitate. Există însă 
lipsuri în întreținerea și îngri
jirea lor. Datorită marii diver
sități de instalații și mașini a- 
par greutăți în asigurarea pie
selor de schimb. Nu s-au luat 
peste tot măsuri de întreținere 
și reparare la timp a utilajelor. 
De aici, stagnări peste cele pla
nificate. Sint cazuri cînd nu se 
respectă perioadele de repara
ții, pentru ca, după aceea, să 
apară căderi în producție, eu 
consecințe negative asupra în
tregii activități economice. Sint 
necesare măsuri foarte energice 
pentru a așeza activitatea de 
reparații și întreținere a utila
jelor și mașinilor pe o bază or
ganizată. Aceasta este o răspun
dere de prim ordin a fiecărei 
centrale și întreprinderi. Intro
ducerea unei ordini ferme în a- 
ceastă direcție este una din 
problemele de importanță hotă- 
rîtoare pentru anii viitori. Tre
buie să se acționeze pentru ti
pizarea instalațiilor și ma
șinilor spre a putea trece 
serios Ia organizarea în țară a 
producției pieselor de schimb, 
a aparaturii de măsură și con
trol. Numai așa vom putea re
zolva în mod corespunzător a- 
ceastă problemă. Eu cer tuturor 
cadrelor din economie să facă 
din această problemă una din 
preocupările permanente ale tu
turor întreprinderilor.

M-am referit mai inainte la 
problemele eficienței economice, 
ale activității economico-finan- 
ciare. La numeroase centrale 
cheltuielile materiale sînt încă 
mari, deși există însemnate po
sibilități de reducere a lor. Sint 
necesare măsuri hotărite în a- 
ceastă privință. Va trebui ca, 
în cadrul planului financiar al 
fiecărei întreprinderi și centra
le, problemele eficienței să-și 
găsească soluționarea corespun
zătoare. La intocmirea planului, 
sectorul financiar trebuie să lu
creze împreună cu celelalte sec
toare atit pentru capitolul fi
nanciar cît și pentru indicatorii 
economici în general. Prevede
rile de eficientă trebuie să fie 
dezbătute, ca orice capitol, în 
cadrul consiliului de conducere, 
în adunarea generală a oameni
lor muncii, urmărindu-se apoi 
ca orice indicator de plan. Pro
blemele eficienței economice 
sint probleme centrale ale pro
ducției și trebuie tratate ca a- 
țare. Conducerea întreprinderii, 
însuși directorul general poartă 
răspunderea pentru felul cum 
se soluționează aceste probleme.

Una din îndatoririle de cea 
mai mare importanță care revin 
centralelor și întreprinderilor 
industriale este asigurarea înde
plinirii întocmai a sarcinilor 
planului de comerț exterior. 
După cum cunoașteți, dezvol
tarea colaborării și cooperării 
economice internaționale, parti
ciparea Ia diviziunea internațio
nală a muncii este o condiție 
esențială a dezvoltării in ritm 
intens a țării noastre. în acest 
context o importanță deosebită 
are extinderea continuă a expor
tului de produse românești pe 
piața mondială. Așa după cum 
am mai arătat și cu alte pri
lejuri exportul trebuie să con
stituie un capitol distinct al 
planului fiecărei unități indus
triale, al fiecărei centrale și 
minister. Trebuie să spunem că 
nu toate centralele și întreprin
derile acordă atenția corespun
zătoare asigurării producției 
pentru export ; or, problema 
exportului este în primul rind 
problema producției. De felul 
cum fiecare centrală, fiecare în
treprindere realizează această 
sarcină depind posibilitățile ță
rii noastre de a extinde exportu
rile, de a asigura mijloacele ne
cesare dezvoltării continue a 
economiei naționale, importării 
tehnicii moderne de pe piața in
ternațională. Unele centrale 
neglijează atît realizarea la timp 

a sarcinilor de producție pentru 
export cit și cerințele de cali
tate și de nivel tehnic ale aces
tor produse, se preocupă puțin 
de modul în care se valorifică 
producția românească pe piața 
mondială. Datoria tuturor cen
tralelor este de a veghea la 
realizarea întregii producții des
tinate exportului in sortimentele 
solicitate de partenerii externi, 
la adaptarea rapidă a produc
ției noastre industriale la cerin
țele pieței externe. înnoirea con
tinuă și in ritm intens a pro
ducției destinată exportului este 
o condiție fundamentală pentru 
asigurarea unui comerț exterior 
eficient.

Eforturile trebuie îndreptate 
în special spre dezvoltarea ex
portului de mașini și utilaje 
complexe care reprezintă o va
lorificare superioară, de eficien
ță maximă a materiei prime, a 
muncii sociale și a inteligenței 
creatoare din țara noastră. Tot
odată, este necesar să se acțio
neze tot mai intens pentru dez
voltarea cooperării în producție 
și în domeniul tehnico-științific 
cu alte țări, inclusiv prin crearea 
de societăți mixte, in spiritul 
unei politici noi, de egalitate și 
echitate între state, de avantaj 
reciproc.

Centralele și întreprinderile 
trebuie să acționeze pentru pla
nificarea și realizarea unui im
port rațional, pentru diminuarea 
importului pe calea valorificării 
la maximum a resurselor pro
prii in vederea satisfacerii ne
voilor economiei naționale. 
Este necesar ca fiecare orga
nism economic să-și propună ca 
prin modul cum iși îndeplinește 
sarcinile economice și de pro
ducție să-și aducă contribuția 
la desfășurarea unui comerț ex
terior eficient, la echilibrarea 
balanței de plăți a statului nos
tru. Sarcinile legate de buna 
desfășurare a comerțului exte
rior reprezintă o latură esen
țială și inseparabilă a întregii 
activități economice, a organi
zării producției și desfacerii 
produselor — și de aceea ele 
trebuie să stea permanent in 
centrul activității fiecărei uni
tăți economice.

Trebuie să pornim de la faptul 
că și în viitor țara noastră va 
dezvolta larg relațiile de cola
borare economică, inclusiv in 
domeniul producției, cu toate 
statele socialiste, cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării lor 
independente, cu celelalte state 
ale lumii, deci și cu țările capi
taliste dezvoltate. Dorim ca re
lațiile de colaborare economică 
promovate de țara noastră să 
se întemeieze ferm și consecvent 
pe principiile politicii noi, demo
cratice, de egalitate și respect 
mutual, pe dreptul fiecărei na
țiuni de a se dezvolta liber, fără 
nici un amestec din afară, pe 
avantaj reciproc. Lărgind coo
perarea internațională multila*- 
terală slujim interesele poporu
lui nostru, cauza edificării so
cialismului în România și,^ tot
odată, ne aducem contribuția la 
întărirea colaborării, destinde
rii și păcii in lume, la instaura
rea unei noi ordini, bazate pe 
egalitate și prietenie între po
poare.

Acestea au fost problemele 
asupra cărora am dorit să vă 
atrag atenția, și asupra cărora 
cred că este necesar să se con
centreze conducerile centralelor, 
întreprinderilor, ministerelor, ale 
tuturor organelor de partid și 
de stat, pentru a ridica activi
tatea economică Ia nivelul sar
cinilor puse de Congresul parti
dului, de Conferința Națională, 
de plenarele Comitetului nostru 
Central.

Avem toate condițiile să lichi
dăm rapid lipsurile și neajunsu
rile, să corectăm greșelile care 
s-au săvîrșit și să aducem îm
bunătățirile corespunzătoare, să 
asigurăm funcționarea cil mai 
bună a întregului nostru aparat 
de conducere a procesului indus
trial. Avem forțe suficiente, ca
dre capabile, in stare să solu
ționeze aceste probleme ! Dacă 
mă uit numai aici în sală sînt 
aproape 3 000 de cadre de con
ducere din unitățile industriale, 
oameni cu experiență îndelunga
tă, mai virstnici sau mai tineri, 
dar cu o pregătire corespunză
toare. plini de elan. Unincl toate 
aceste forțe, nu există nici o 
problemă — nici de ordin or
ganizatoric, nici tehnic, nici fi
nanciar — pe care să nu o 
putem soluționa în bune condi
țiuni. (Aplauze puternice).

Sarcinile viitoare vor fi mari. 
Desigur, vom discuta Ia timpul 
respectiv următorul plan cinci
nal. Ritmul va fi de circa 10 
la sută ; dar 10 Ia sută pentru 
cincinalul următor, pornind de 
la nivelul lui 1975, reprezintă un 
ritm care va cere eforturi se
rioase. Trebuie să acționăm in
tens pentru a ridica industria 
noastră Ia nivelul cerințelor 
tehnice de pe plan internațio
nal, să dezvoltăm mai puternic 
ramurile moderne ale tehnicii 
contemporane ; să facem ca in
dustria românească să devină 
în cincinalul următor o industrie 
modernă, in stare să concureze 
cu succes oricare industrie pe 
plan internațional ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Poporul nostru, în decursul 
anilor mai îndepărtați și mai 
apropiați, a dat mulți oameni 
de valoare, inventatori de sea
mă, care și-au înscris numele 
Ia loc de frunte in tehnica și 
știința mondială. Acum avem 
cadre foarte bune care pot so
luționa din punct de vedere 
științific și tehnic problemele 
cele mai complicate. Afirm cu 
toată seriozitatea, cu deplină 
încredere, că nu există astăzi 
problemă, în domeniul tehnicii 
sau științei, pe care, dacă ne 
propunem să o soluționăm, să 
nu o putem rezolva. Avem și o 
solidă bază materială, avem și 
cadre tehnice care pot soluțio
na problemele industriei mo
derne. Depinde de felul cum 
vom ști să unim toate aceste 
forțe, să orientăm întreaga ac
tivitate în direcțiile hoiăritoare 
pentru progresul economiei, 
pentru a asigura realizarea în 
bune condițiuni a programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a co
munismului în România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Trebuie să unim larg forțele 

oamenilor muncii ! Adunările 
generale să devină realmente 
organisme de conducere colec
tivă a activității întreprinderi
lor. Oamenii muncii trebuie să 
participe mai activ la dezbate
rea tuturor problemelor planu
lui de producție, ale activității 
tehnice, ale calității și eficien-. 
tei economice. Forța colectivă 
a oameniloi muncii constituie • 
factorul esențial de asigurare ’ 
a mersului inainte al țării 
noastre ! Democrația economi
că, democrația socialistă tre
buie să fie nu o lozincă gene
rală. ci o realitate zilnică a 
vieții economice, exprimată 
prin participarea fiecărui om 
al muncii la activitatea de con
ducere, la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a țării 
noastre ! (Aplauze puternice).

Trebuie să ridicăm rolul co
mitetelor de conducere și al 
consiliilor de conducere ale oa
menilor muncii, ca organe co
lective care poartă răspunderea 
pentru elaborarea planului, pen- ' 
tru toate măsurile de conducere . 
a activității economice. Să ri
dicăm nivelul activității în a- 
ceste organisme — și aș atrage 
atenția mai cu seamă asupra 
consiliilor de conducere ale 
centralelor. încă nu toate con- ■ 
siliile de conducere de Ia cen
trale lucrează în mod corespun
zător. Nu strică să reamintim 
aceasta și consiliilor de condu
cere ale ministerelor, care au 
rolul de organe de conducere 
colectivă a întregii activități din 
domeniul respectiv. Nu trebuie 
considerat că este o muncă în 
Plus activitatea in cadrul con
siliilor. Se cere o temeinică pre
gătire a activității lor pentru a 
putea da răspuns tuturor pro
blemelor. Numai asigurindu-se 
buna funcționare a acestor or
gane de conducere colectivă 
vom putea soluționa rapid, în 
bune condițiuni, marile sarcini 
care stau în fața economiei 
noastre.

în fine, vreau să subliniez ne
cesitatea de a acorda mai mul
tă atenție muncii organizațiilor 
de partid, a fiecărui comunist. 
Multe din neajunsurile despre 
care s-a vorbit în aceste zile 
se datoresc și faptului că or
ganizațiile de partid nu se 
preocupă întotdeauna in sufi
cientă măsură de unirea efor
turilor comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, de creșterea 
spiritului lor de răspundere în 
îndeplinirea sarcinilor ce li s-au 
încredințat. Cred că nu avem 
director care să nu fie membru 
al partidului ; cei mai mulți 
sint și membri ai comitetelor 
județene și orășenești sau ai 
comitetelor de partid din între
prinderea respectivă. Toți sint 
activiști de partid, activiști de 
stat. Organizația de partid tre
buie să-și îndeplinească mai 
bine rolul de a-i ajuta în mun
că, de a face să crească spiri
tul lor de răspundere, de a-i 
trage Ia răspundere pe cei care 
nu-și îndeplinesc îndatoririle.

Unele lipsuri de organizare 
în intreprinderi provin din lip
sa de preocupare față de acti
vitatea politică și organizatorică 
— or, tocmai aceasta este sar
cina organelor și organizațiilor 
de partid. Trebuie să pornim de 
la necesitatea de a face să 
crească rolul organizațiilor de 
partid nu in general, ci in so
luționarea nemijlocită a proble
melor, în intensificarea activi
tății politice și organizatorice 
din fiecare unitate. Este nece
sar să crească in mai mare mă
sură răspunderea organizațiilor 
orășenești și județene de partid 
in îndeplinirea tuturor sarcini
lor care stau rn fața industriei 
noastre.

Nu m-am referit la sindicate, 
nu m-am referit la tineret. Este 
de înțeles că și aceste organi
zații, fiecare în domeniul său, 
au răspunderi mari. Sindicatele 
au datoria de a mobiliza masele 
de oameni ai muncii la îndepli
nirea programului de dezvoltare 
economică — izvorul bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor. Uniunea Tineretu
lui Comunist, de asemenea, are 
sarcini mari in ce privește mo
bilizarea și educarea tineretu
lui. Așteptăm ca și aceste or
ganizații să se ocupe mai bine 
de îndeplinirea rolului și atri
buțiilor ce le revin.

Sîntem aproape de cea de-a 
XXX-a aniversare a răsturnării 
dictaturii fasciste. Ne mai des
part citeva luni de Congresul 
al XI-lea al partidului. Trebuie 
să facem în așa fel ca urmă
toarele șase luni din acest an 
să marcheze o îmbunătățire ra
dicală a întregii noastre activi
tăți de conducere în industrie, 
de ridicare a nivelului tehnic 
și a eficienței economice în 
toate domeniile economiei na
ționale. Să întâmpinăm a XXX-a 
aniversare și Congresul partidu
lui cu rezultate mărețe, cu îm
bunătățirea activității în toate 
domeniile vieții sociale ! Să ne 
prezentăm Ia Congres nu numai 
cu rezultate generale bune în 
îndeplinirea pianului, ci și cu 
o mai bună organizare a mun
cii in toate domeniile economiei, 
astfel incit să putem avea ga
ranția că programul ce va fi 
adoptat de Congresul al XI-lea 
al partidului se află in miini si
gure, va fi realizat in cele mai 
bune condițiuni. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Avind deplina convingere că 
participanții la această consfă
tuire, toți oamenii muncii din 
industria noastră socialistă vor 
depune eforturi neslăbite pen
tru îmbunătățirea activității eco
nomice, doresc să exprim con
vingerea conducerii de partid 
că vom reuși să îndeplinim în 
bune condițiuni toate sarcinile 
pe care partidul le-a pus în fața 
noastră.

Cu această convingere, vă 
urez dumneavoastră, tuturor oa
menilor muncii, tuturor comu
niștilor, succese tot mai mari, 
multă sănătate și multă feri
cire !

(Aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R., Ceaușescu-P.C.R.“ ; cei 
prezenți în sală ovaționează 
minute în șir pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Co
mitetul Central, pentru secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

v
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Ceea ce trebuie să cunoască factorii de orientare profesională:

AGRONOMIA PRIMEȘTE 
TINERI DIN TOATE JUDEȚELE!

Citeam recent, într-o revistă, 
«pusele vicepreședintelui Consi
liului popular județean Botoșani, 
director al Direcției județene 
agricole. „In sfîrșit — sub
linia la un moment dat 
vicepreședintele — o mare 
problemă este aceea a re
partizării cadrelor cu studii su
perioare în teritoriu ; pentru că 
din acest punct de vedere ju
dețul nostru, ea și altele, este 
vitregit. Ministerul ne reparti
zează absolvenți, dar ei nu ră- 
min : fac ce fac și se mută spre 
marile centre urbane sau, mai 
mult, spre Capitală". Gindul a- 
cesta a declanșat în mintea re
porterului o întrebare: dar are 
Botoșaniul suficienți tineri la 
studii agricole, care să revină în 
județ la posturile disponibile ?

La consfătuirea pe țară cu ca
drele de conducere din agricultu
ră, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
atrăgea atenția asupra criteriilor 
care trebuie să stea la baza re
crutării tinerilor viitori specia
liști ai agriculturii : aceștia să 
fie în exclusivitate de la sat, 
legați de sat, familiarizați cu 
munca agricolă din copilărie, in
cit să existe garanții mai trai
nice că ei se vor întoarce Ia sat 
și se vor Integra cu mai multă 
ușurință cerințelor acestei pro
fesii.

Este lesne de înțeles că îi va 
veni mult mai ușor tinărului ialo- 
mițean, băimărean orî chiar boto- 
șănean să primească repartiția la 
post în județul său, decît să-l de
termini pe, un alt tînăr să „mi
greze" din Cluj intr-un sat din 
Botoșani ori Vaslui. Atunci cînd 
necesitățile societății o cer, în 
fața tinărului se pune ca o pro
blemă de conștiință, de respon
sabilitate, să se ducă acolo unde 
trebuie, chiar dacă localitatea 
este depărtată de cea natală. La 
ora actuală ne aflăm, însă, în
tr-o situație în care se ridică din 
ce în ce mai puțin problema 
strămutării unor tineri specia
liști dintr-o . localitate în alta. 
Evoluția școlii noastre este diri
jată pentru ca ea să aibă o dez
voltare echilibrată în toate ju
dețele ; rețea liceală există în 
toate localitățile, chiar în me
diul sătesc, toate județele au și 
lin număr însemnat de licee a- 
gricole. Prin asta vrem să 
spunem că toate județele au 
șanse egale în fața selecției la 
facultăți. Incit nu vedem de ce 
riște județe s-ar simți vitregite 
că nu li se repartizează numărul 
dorit de cadre de agronomi îna
inte să-și formuleze întrebarea : 
„cîți tineri avem noi la agrono
mie ?“ Facultățile cu profil a- 
gricol sint plasate astfel, geogra
fic vorbind (în București, Cluj, 
Timișoara, Iași, Craiova), ca 
ele să poată reuni la studii ti
neri din toate județele țării. Că 
nu-i adună, e o realitate, și nu

Practica studenților

SE POATE MUNCI MAI BINE,
MAI ORGANIZAT

întreprinderea „Automatica" și 
Fabrica de elemente pentru au
tomatizări sint două unități in
dustriale în care practica stu
denților nu mai constituie un 
eveniment inedit.- In acest an, 
stagiul de practică de la 
Automatica reunește 400 de 
studenți de la facultățile de au
tomatică, electrotehnică și eco
nomia industriei.

I-am intilnit recent în secțiile 
Întreprinderii încadrați în echi
pe de muncitori luerind alături 
de aceștia la cablaje, la unifor
mizări, la legarea conexiunilor, 
la montajul clemelor. Panourile 
uriașe desfăcute in părți com
ponente incarcate cu sute și mii 
de fire colorate, montate precis 
după schemele proiectanților, în
cep să nu mai gibâ secrete pen
tru viitorii ingineri automati- 
cieni. Rodiea Petroșanu, grupa 
332, anul III — automatica lu
crează la un panou destinat L- 
zinei chimice din Arad. In alte 
locuri se realizează urmărirea 
schemelor de forță, de comandă 
ale panourilor. Dorian Florescu, 
anul III, Automatică, ne mărtu
risește însă că volumul de mun
că este mult prea mic față de 
capacitățile practicanților. „Prac
tica realizată anul trecut, cind 
studenții au preluat o Întreagă 
bandă de lucru la Electrotehni
ca, a fost mai eficientă, iar ma
joritatea lucrărilor pe care le 
facem aici sint simiiare cu cele 
efectuate in cadrul atelierului 
școală".

în secția centrale studenții de 
la economia industriei in stagiul 
de- practică tehnologică desci
frează schemele electrice și lu
crează efectiv la cablaje. Circa 
20 de operații se realizează aici 
pentru produsele componente ale 
panourilor. Solicităm o impresie 
asupra muncii studenților din 
partea tovarășei Rădița Spătaru, 
electrician, care controlează și 
îi îndrumă pe studenții econo
miști. „Ne ajută foarte mult, sint 
curioși, solicită explicații ample 
asupra operațiunilor, manifestă 
un interes sporit față de promo
țiile trecute și dau dovadă de 
multă corectitudine".

La F.E.A. l-am intilnit lucrînd 
pe un strung în secția prelucrări 
mecanice pe Dacios Antonis. 
Timp de 3 ore ritmul său de lu
cru a fost apropiat de al mun
citorului, care ii cedase mașina. 
Argumentul: studentul de la au
tomatică. absolvent al unui li
ceu industrial învățase înainte de 
facultate minuirea strungului. 
Studenții ..de la Facultatea de 
mecanică, anul IV făceau pen
tru prima oară practica la mon
taj și la CTC în secții specifice 
profilului de pregătire. „Este cea 
mai bună practică, opinează Ta
nia Țigoiu, grupa 542, .secția me
canică fină, fiindcă ne ușurează 
și munca la proiectele din se
mestrul- următor și ne putem 

este vina facultăților pentru de
calajul cifric existent intre zo
nele care trimit studenți la a- 
gronomie.

Cu cîtăva vreme în urmă, 
am fost martori la un dia
log pe tema aceasta : adu
nați laolaltă pentru a dezba
te citeva probleme de școală, 
inspectorii generali școlari ju
dețeni erau înștiințați, pe date 
concrete, cum stau cu pregăti
rea tinerilor din propriile ju
dețe pentru agricultură. Erau 
solicitați să intervină prin sis
temul acțiunilor de orientare 
profesională pentru a dirija mai 
mulți tineri spre profesiile a- 
griculturii. De fapt, să realizeze 
științific orientarea profesională; 
să aibă în față necesarul de 
cadre pentru prezent și perspec
tivă, dinamica opțiunilor tine
rilor și să intervină cu tact, cu 
știință, să redirijeze opțiuni pen
tru ca ele să concorde mai bine 
cu cerințele sociale. A interveni 
nu înseamnă a-i determina pe 
tineri să abandoneze dorinți și 
visuri de împlinire personală, 
ci a-i face să înțeleagă — și 
să cunoască — realități pe 
care nu le cunosc, posibilități 
de realizare a propriilor idea
luri în profesii la care nu s-au 
gîndit.

Direct spus, sîntem destul de 
departe de ceea ce se numește 
o bună orientare școlară și o 
judicioasă canalizare a aspira
țiilor profesionale ale tinerilor. 
Orientarea profesională se măr
ginește adesea, în pofida ani
lor de experiență care au tre
cut, la a înregistra o realitate 
dată, întocmindu-se simple 
oglinzi ale opțiunilor elevilor 
și, poate, in final, înregistrin- 
du-se ce s-a întîmplat cu tine
rii testati. Se trece greu de la 
testul de opțiune la stadiul 
intervenției, al acțiunii pentru ca 
tinerii să fie ciștigați de par
tea unor profesii. Dar să exem
plificăm :

Județul Botoșani a nrimit, în 
anul 1972, 53 de absolvenți ai 
învățămîntului agronomic, în 
1973 — 109. Același județ trimi
te însă la studii, în anul 1973, 
doar 45 tineri. în același timp, 
un județ industrial ca Brașo
vul prezintă în același an, 1973, 
la studii agricole 115 tineri, deși 
lui i-au fost repartizați 33 și 
respectiv 35 absolvenți. Dato
rită decalajului mare între 
numărul de tineri pe care-i au 
unele județe în facultățile agri
cole se va ivi, cu siguranță, si
tuația ca, dintr-un județ ca 
Brașovul, tinerii să fie solicitați 
să plece specialiști în Constan
ța, de pildă. Spunem este, în- 
trucît județul Constanța a pri
mit în 1973 111 absolvenți și a 
trimis la Agronomie, în același 
an, doar 46 tineri. Ialomița, de 
asemenea, va fi obligată să ceară 
un număr mare de absolvenți de 

Lucia Ionifă, anul II, grupa 123, Facultatea de economie a indus
triei, realizează legăturile la un pupitru de comandă automatizat

în același timp documenta și 
pentru lucrarea de stat".

Și studenții de la contabilitate 
au‘ realizat sortările de bonuri 
pentru comenzi urmînd ca în vii
toarele zile să-și realizeze dos 
cumentările pentru proiecte, ce 
se vor elabora pe baza unor 
date ale întreprinderii.

O caracteristică a stagiului de 
practică îl constituie faptul că 
repartizările s-au făcut mai ju
dicios pentru profilul viitorilor 
specialiști, în secții gâsindu-și a- 
plicarea cunoștințele predate an
terior la diferite cursuri. In a- 
celași timp, este curios faptul că, 
în două întreprinderi au fost re
partizați circa 800 de studenți, 
alături de aproape 1 200 de elevi, 
practicanți de la grupuri școla
re, licee teoretice și industriale, 
ceea ce duce la aglomerarea spa
țiilor de lucru, la lipsa locurilor 
în care efectiv se poate lucra. 
Alte aspecte negative — numă
rul insuficient de cadre didac
tice îndrumătoare ( un asistent 
la un an de studiu), participarea 
nulă la viața unității economice 
(adunări ale salariaților, activi
tăți culturale, obștești), absența 
brigăzilor studențești pentru 
sprijinirea producției, frecvența 
oscilantă (la Automatica, studen
ții facultăților de electronică, a- 
nul II, și automatică, anul I și 
III. au avut o prezență în ziua 
de.28 iunie între 82 și 85 la sută). 
Este evident făptui că gazdele 
practicii în unitățile vizitate au 
făcut aproape tot ce este posibil 
pentru ca aceasta să-și atingă 
scopul. Consiliile A.S.C. din fa
cultăți însă au manifestat destul 
de puțină inițiativă în căutarea 
unor locuri de practică mai puțin 
aglomerate (vina este și a con
ducerii facultăților) sau în adop
tarea unui sistem ce ar fi putut 
să degreveze un schimb de circa 
1 000 de practicanți (cu elevii)

la Agronomie — dealtfel, in 
doi ani i-au fost repartizați 165 
de specialiști — cu toate
că din școlile sale abia
18 tineri au devenit, în
1973, studenți la Agronomie. 
Nu știm de unde i-au fost re
partizați cei 165 specialiști ; s-ar 
putea să fi fost trimiși chiar 
din județul Mureș, dacă ținem 
seama că acesta are 168 tineri 
la studii agronomice, în anul 
I. fiindu-i repartizați nu
mai 67. Avînd în vecinăta
te Clujul — județ care am 
reținut că se prezintă cu un 
număr mare de studenți agro
nomi. 201 — e firesc ca
și din județul Mureș tine
rii să fie trimiși în jude
țele îndepărtate. Ce preten
ții — ne gîndim noi — 
va avea județul Covasna, 
care-și pregătește la Agronomie 
doar 17 tineri, cu toate că aco
perirea actuală, de 4,8 ingineri 
in specialitate la 10 000 hectare 
teren agricol, ar fi obligat ju
dețul — școlile sale — să fie 
mai atent la opțiunile profesio
nale ale tinerilor săi bacalau- 
reați? Ori Harghita, care și-a 
acoperit necesarul doar în raport 
de 3,3 specialiști la 10 000 hectare 
și se împacă cu situația de a 
avea la studii superioare agri
cole numai 42 de tineri. Ade
vărat că și acest județ primește 
specialiști în fiecare an ; nu
mai anul trecut i-au fost re
partizați 52 absolvenți. Să nu 
mai vorbim de București ; mu
nicipiul are numai în anul I 
353 tineri la Agronomie. Aceș
tia, peste patru ani, vor trebui 
să meargă la sat, și în mod si
gur că nu in apropierea Bucu- 
reștiului, pentru că în zonele 
respective acoperirea cu spe
cialiști pentru agricultură este 
bună. Dealtfel, Bucureștiului nu 
i-a fost repartizat nici un ab
solvent din ultimele două pro
moții.

Am apelat la aceste cifre — 
fără a le folosi pe toate — nu
mai ca suport, pentru afirma
țiile făcute la început. Ade
vărul este că orientarea profe
sională se realizează prea ade
sea ruptă de realitate : solici
tările de cadre sint unele, ce
rința de a fi repartizați jude
țelor numeroși absolvenți re
prezentând un alt compartiment. 
După cum surplusurile de 
tineri care se îndreaptă, din 
aceleași județe deficitare in a- 
gronomi, spre alte profesii — 
și care, de bună seamă, vor fi 
obligați să profeseze, la rîn- 
du-le, în alte localități — de
vin iu totul o altă proble
mă. în mod normal, toate a- 
ceste aspecte ar trebui corelate 
și ar trebui acționat ferm pen
tru ca cercul vicios să nu se 
lărgească.

LUCRETIA LUSTIG

prin transferarea în celelalte 
schimburi a unui număr de stu- 
de’nți. însă nu* este tîrziu ca co
mitetele U.T.C. din întreprinde
rile menționate să analizeze îm
preună cu studenții posibilitățile 
încă nevalorificate de realizare 
a practicii active, nu numai la 
locurile de muncă, dar și în ce
lelalte acțiuni ce caracterizează 
viața unui loc de producție.

CALIN STĂNCULESCU 
Foto : O. PLECAN

»
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BALADA SOLDATULUI: Ca

pitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Grădina Capitol (ora
20.30).

ASEDIU CU SURPRIZE : Victo
ria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,45).

VANDANA : București (orele 
8.30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15), Lu
ceafărul (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Grădina București (ora 20.45); Gră
dina Dinamo (ora 20,15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA : Patria (orele 9,15; 11.30; 14; 
16,15; 18,30; 20.45). Festival (orele 
9; 11,30; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15). 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30). Grădina Festival (ora
20.15) .

ȘAPTE PĂCATE : Casa Filmu
lui (orele 10; 12,45; 15,45), Scala 
(orele 9,15; 11.30; 14; 16.30; 18,45;
21.15) , Feroviar (orele 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20).

Ne propunem să prezentăm tinerilor cititori unele lucrări de artă 
plastică, susceptibile prin profunzimea și semnificația mesajului, 
prin ecoul lor, prin consecințele pozitive în dezvoltarea și nuanța
rea unei noi viziuni artistice, de a rămîne ca opere durabile create 
în acești ani. Ne recomandă aceasta necesara reîntoarcere în timp, 
răgaz de meditație asupra valorilor noastre culturale, mai sigura 
plasare și relaționare intr-un vast și extrem de divers context artis
tic, realele izbinzi ce acordă personalitate și originalitate plasticii 
noastre, constanta lor rezonanță educativă. Firește, în retrospectiva 
noastră nu este posibil să epuizăm bogata producție a acestor 
ani, ci numai citeva repere semnificative.

Al. Ciucurencu :

PEISAJ

Am ales, pentru Început, un 
peisaj industrial din Galați, rea
lizat în 1962, de către unul din
tre maeștrii picturii românești 
contemporane : Alexandru Ciu
curencu. Această pînză, de re
lativ mici dimensiuni, se remarcă 
prin vigoarea construcției, chiar 
raportată, în limitele genului res
pectiv, la întreaga creație a au
torului, prin desăvîrșita armonie 
cromatică și echilibru al planu
rilor, prin firescul și, implicit, 
autenticitatea imaginii.

Pictorul nu-și propune a face 
sinteza plastică a Industriei, a 
inventaria elementele tehnice, a 
alegoriza distilarea petrolului, să 
zicem, ci rămîne la datele ofe
rite de observația directă, la in
terpretarea realului conform sen
sibilității sale specifice, înclina
ției sale către relevarea adevăru

Ca să-l „scrii" pe Dan Nuțu 
la această rubrică trebuie să ac
cepți convenția că l-ai fi văzut 
vreodată pe scena sau pe ecran 
cu fard. Sau invers, nimic mai 
potrivit decît Dan Nuțu la ru
brica „vedetele fără fard“. Fără 
fard e modul său de a exista. 
Sau fardul e foarte fin. E tot 
timpul serios și pare că se joa
că. Sau invers — se joacă și pare 
serios. Nu știi cînd glumește și 
cînd nu. Un dialog „ca la carte", 
cu fraze rotunde pentru publicat, 
nu se poate scoate de la el, sau 
se poate, dar e păcat. 11 întreb : 
„Ce fel de teatru îți place să 
faci ?“. Răspunde: „Teatru". 
11 întreb : „Iți place pictura?" 
Răspunde: „O, da, pictura e
grozavă", și mă simt ridicolă. 
„Ce citești ?" „Mai răsfoiesc 
din cînd în cînd". Dar, cu efort 
și cu aerul că nu-i pentru ziar, 
ci doar așa, vezi că are lecturi 
solide, fundamentale și gust in
transigent. Parcă ați cunoaște a- 
cest personaj, nu? L-ați văzut de 
atîtea ori pe ecran și pe scenă, 
interpretat de Dan Nuțu. Dar 
declară tăios că detestă persona
jul. Că nu-i place eticheta de 
„rebel fără cauză".

— Dumneata, fie că accepți 
sau nu, ai impus acest tip de tî
năr orgolios și timid gălăgios, 
care e agresiv fără pricină și sen
timental cu. Nu-ți place ideea de 
a fi într-o generație, dar de am
prenta generației nu scapă ni
meni. Vrei nu vrei, faci parte din 
acel grup de tineri care propun 
un joc de scenă, mai ales inteli
gent, detașat, modifică textul dacă 
nu le place și fug de o regie me
diocră.

— Sini de acord că dacă sce
nariul e prost, mai umpli găurile 
cu ce ai de acasă. Sînt de acord 
că se întîmplă să sari peste spec
tacol și peste text, din disperare 
de mediocritate — dar asta nu 
e deloc bine și dacă generația 
despre care vorbești face asia, 
este una slabă — dar nu e așa. 
Orice actor cu cap se dorește un 
perfect executant, pe mina unui 
regizor strălucit și cu un text 
Serios.

— Regizorul preferat ?
— Nicky Woltz.

UN COMISAR ACUZA : Central 
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30).

CIDUL : Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Doina (orele 11,15; 13.30: 16; 18,30; 
20,45) _ la ora 9,30 program de 
desene animate.

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30).

A TRĂI PENTRU IUBIRE : Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,15), Grădina Bușești (ora
20.30).

BALUL DE SIMBĂTA SEARA : 
Grivlța (ora 9).

CĂLUȚUL ROIB : Grivita (orele 
11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Floreasca (orele 15.30; 
18: 20 15).

CHITTY, CHITTY. BANG
BANG : Flamura (orele 9: 12; 16; 
19); Gloria (o-ele 9,15; 12.15: 16; 
19).

INDUSTRIAL
lui, intr-o manieră decisă, simplă, 
riguros și limpede articulată, ca
racteristică marilor maeștri mo- z 
demi cu o structură clasică. în 
cazul lui Alexandru Ciucurencu 
rezultatul este remarcabil nu nu
mai prin valoarea plastică intrin
secă (peisajul citat puțind servi, 
sub falsul său aspect anodin, 
drept model pentru o subtilă a- 
naliză a armonizării tonurilor 
calde și reci, a distribuirii accen
telor și ritmării planurilor pe o- 
rizontală, verticală și diagonală 
etc., etc.), ci și prin lipsa încor
dării, a demonstrativului, a am
bițiilor pedagogice. Deci, prin 
căldura și înțelegerea cu care se 
apropie de „motiv", trăsături 
imponderabile vor zice unii, 
dar care, tocmai ele dau ade
sea măsura reușitelor sau eșecuri
lor.

— Nicky Woltz e actor! Acum 
debutează cu „Seneca", la pupi
tru. Nu e hazardat să...

— Nicky Woltz.
Cu Dan Nuțu, singurul dialog 

autentic este dialogul pistol. Răs
punde : „Da", „Nu". „Si
gur". „Da, adică nu". In mo
mentul în care mă pregăteam să 
explodez — „domnule, dumneata 
te alinți!" — văd că nu se alin
tă deloc, pentru că îmi spune fra
ze tăioase despre amatorism, im
postură, îmi atrage atenția asu
pra valorii excepționale a actoru
lui Vasile Nițulescu, îmi mărturi
sește că ar vrea să interpreteze 
un personaj din Camus și îmi mai 
mărturisește că detestă, teatrul ex
plicativ.

vedete tara fard
Dan Nuțu, personaj?

— De ce joci totuși acești ti
neri inconformiști dacă spui că...

— Pentru că e meseria mea și 
sînt disciplinat. Și pentru că îmi 
plac.

— ?!
— Dacă ar fi scriși bine și jus

tificați psihologic și social foarte 
exact.

— Nu ceri mult!
— Nu cer nimic.
— Asta înseamnă că ai mare 

încredere în dumneata. Că știi cit 
poți. Că ești convins că ce faci, 
faci bine.

— Așa e. (Departe de a fi ner
vos sau de a fi „expresiv", sau 
de a fi vreun moment în poză, in
terlocutorul meu nu e nici o cli
pă comod).

— Interesant este că, folosit 
foarte mult, dumneata ești han
dicapat de ceea ce numești eti
chetă, iar eu numesc o tipo
logie. Te-am văzut în film și tea
tru de altă factură, surpriza era 
lăudabilă, inutil să-ți mărturisesc 
că ești, după opinia mea, un ac
tor de primă mină, de aceea 
m-am și adresat dumitale. Totuși 
lumea zice: „E bun, dar nu-i de 
acolo".

— Știu. Nu-i vesel. Mulți ac-

INIMA PE FRINGHIE ; Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

CEATA : Miorița (ora 9).
AFACEREA DOMINICI : Miorița 

(orele 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15).
EXPLOZIA : Volga (ora 9).
APAȘII ; Volga (orele 11,15; 13.30; 

15,45; 18; 20,15).
JOE LIMONADA : Melodia (orele 

9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45).
Modem (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15), Grădina Modem (ora
20,30),  Grădina Vitan (ora 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Modern (ora 13.30).

INAMICUL PUBLIC NR. 1 : 
Popular (orele 9; 11.15; 13,30). Gră
dina Aurora (ora 20.15).

IVAN KONDAREV: Popular 
(orele 15,30; 19).

PROPRIETARII : Dada (ora 9). 
BANI DE BUZUNAR : Dacia

(orele 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).
CONTESA WALEWSKA ; Co- 

troceni (orele 13.30; 15.45: 18;
20.15) . Bucegi (orele 16: 18,15), Gră
dina Tomis (ora 20.30), Grădina 
Bucegi (ora 20.30).

FRAȚII JDERI : Unirea (ora
16.15) , Grădina Bucegi (ora 20,30). 
Grădina Unirea (ora 20,15).

Construcția, șantierul, uzina 
sînt în viziunea lui Ciucurencu 
tot natură. Relevarea și accen
tuarea unor opoziții îi apar ca 
semne ale unui orgoliu mai difi
cil (și poate inutil) de justificat 
in plan filozofic. în mai toate 
peisajele sale industriale, căci tre
buie să subliniem, genul l-a pre
ocupat, construcția este un ele
ment (în sens de emanație și nu 
de inserție efectuată disimulat) al 
cadrului natural. în mai toate 
peisajele sale industriale distin
gem aceeași calmă și senină de
tașare, același lirism discret, ace
eași restrinsă panoramă vizuală, 
invitînd și captînd intim privi
torul, aceeași perspectivă poema
tică ce face inconfundabilă voca
ția artistului și vocația reporte
rului cu penel.

C. R. CONSTANTINESCU 

tori nu scapă de asta. I se-ntîm- 
plă și lui Jean Gabin, ceea ce mă 
mai consolează.

— Ești optimist?
— Da. Se aranjează.
— Ce?
— Toate. Pînă și criza teatru

lui. Pînă și valoarea filmului ro
mânesc.

— Ai căderi ? Nu fizice, ci 
meta.

— De-astea nu scapă nimeni.
— Stai puțin, mi-ai spus o 

frază coerentă și lungă, și am 
uitat s-o trec în dialog: „Imagi
nea frumoasă este aceea pe care 
o observi după un an, doi, care 
se așează, nu cea care te plez
nește peste ochi, sărind dincolo 

de sens". Asta vrea să fie o me
taforă?

— Nu.
Despre meserie, iată, îmi zic, 

un teren solid, pe care se pot 
spune fraze rezonabile. Mă în
șelam și de astă dată, Dan Nuțu 
neagă violent spectacole care mie 
mi s-au părut excelente, regizori 
despre care toată lumea crede 
numai bine, îmi răspunde „nu" 
cînd îl întreb dacă-i place cutare 
despre care eram sigură că-mi 
va spune „da". „De ce ?!“ „Re
cită prost versuri, cine recită 
prost versuri e suspect pe carac
ter".

— Îmi place meseria făcută 
corect, cinstit.

— Ești un om corect, cinstit ?
— Nu știu, dar asta îmi place 

la alții.
— Ai treizeci de ani, dar ești 

de atîta vreme cap de afiș în 
filmul românesc și în teatru, că 
pari „vechi". Semn de valoare. 
Spui că gîndești un rol „din cînd 
în cînd" și că îți îngădui să le mai 
și refuzi — din cînd în cînd fără 
ghilimele. Pentru că pînă acum 
m-ai asigurat că ai jucat cinstit, 
răspunzîndu-mi absolut sincer, 
încerc mai departe: le iei pe 
toate ușor ? Pentru dumneata

LA EST DE JAVA : Lira (orele 
15,30; 18; 20.30), Giulești (orele
15,30; 18: 20,45); Grădina Lira 
(ora 20.15).

MAMĂ VITREGA : Rahova (ore
le 16; 18; 20).

PERCHEZIȚIA: Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI : Viitorul 
(orele 16; 18; 20).

CĂPITANUL „NEGRU’ t Munca 
(orele 16; 18; 20).

CAT BALLOU : Arta (orele 
15,15; 18; 20,15). Grădina Arta (ora
20.15) .

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ : înfrățirea (orele 15.30; 
18; 20,15).

FARSĂ TRAGICĂ : Cringași (o- 
rele 16; 18,45).

MARINARUL EXTRAORDI
NAR : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

RIO LOBO : Pacea (orele 15.45; 
18; 20,15).

IARNĂ FIERBINTE : Moșilor 
(orele 16; 18; 20),

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA I 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

Plastica 
și animația 
în dialog

Aseară, la Galeria Nouă, 
din București, str. N. Iorga, 
nr. 42, sub auspiciile Uniu
nii Artiștilor Plastici și ale 
Studioului de Animație a a- 
vut loc un dialog Plastică și 
animație. Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de Dan 
Hăulică. Din cuprins : Homo 
Sapiens (desen animat) de I. 
Popescu Gopo, întoarcerea în 
viitor (cinepictura) de Sabin 
Bălașa; Carnaval (grafică a- 
nimată) de Ion Truică, Puiul 
(cartoane animate) de Lau- 
rențiu Sîrbu, Animus (expe
riment) de Mihai Bădica. In 
partea a doua, Mina de Jiri 
Trnka; Pas de deux și Rith- 
matic de Norman Mc Laren.

viața e o competiție sportivă ? 
Te lași dus de valul celebrității, 
plăcutul val al celebrității și...

Dan Nuțu nu mai răspunde, se 
uită scurt la mine și are aerul 
că abia așteaptă să plece. Am 
pus o întrebare neserioasă. Poate 
l-am jignit? Mi-am reamintit 
brusc ce greu am obținut acest 
interviu. Din lipsă de timp. Ac
torul dimineața repetă, seară de 
seară are spectacole, apoi filmări 
de noapte, imediat după specta
col la „Ilustrate cu flori de 
cîmp", un film de Andrei Bla- 
ier. Apoi solicitări la televiziu
ne. Apoi pasiunea pentru muzică 
— și cine o are știe că a asculta 
muzică nu înseamnă odihnă, ci 
participare. Apoi acele lecturi in
tense.

Așa că a trebuit s-o iau de la 
capăt. Dan Nuțu este un artist 
serios, intransigent, laborios și 
cultivat, matur. Cred că nu-i 
plac discuțiile despre meserie. 
Cred că-i place meseria. Cred 
că... Dar tocmai cînd era să fiu 
sigură, zîmbește ironic și spune : 
„Ceea ce e un lucru foarte 
mare" — și nu mai cred nimic.

SMARANDA JELESCU

Teatrul de Comedie : O NOAP
TE FURTUNOASA — ora 20.00; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
TARA BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — 
ora 18.30; A.R.I.A. (la Sala Pala
tului) : THE ALVIN AILEY. 
CITY CENTER DANCE THEATER 
— S.U.A. — ora 20,00; Circul 
București : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30.

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală: Muzeele țării. 
Cronici de piatră. Emisiune de la 
Muzeul de Istorie al R.S.R. sec
ția „Lapidarium". Antologie lite
rară : Locuri natale in creația scrii
torilor. 10,00 Curs de limbă en
gleză. 10.30 Curs de limbă rusă. 
11,00 Din tainele munților: Poves
tea puilor de urs. 11,30 Te slăvim 
Românie! Cîntece patriotice și pre

Casa 

de filme 

nr. 1
• „Nu filmăm să ne amu

zăm" ! Afirmația făcută de 
regizorul Iulian Mihu are 
toate șansele să fie crezută. 
Și totuși, această peliculă — 
care nu peste mult timp va 
intra pe ecrane — este o co
medie, o satiră la adresa ce
lor care iau viața în ușor. 
Intr-un cuvînt, la adresa unor 
pierde vară moderni. Un su
biect, deci, mult prea serios 
pentru a nu fi beneficiat de 
citeva participări actoricești 
de prestigiu : Tonta Caragiu, 
Gheorghe Dinică, Gina Pa- 
trichi, Flavia Buref, Angela 
Chiuaru, Jean Georgescu (nu 
vă înșelați, este, intr-adevăr, 
regizorul Jean Georgescu, a- 
cum supus indicațiilor mai tî- 
nărului său coleg de breas
lă). Și de un nume care pro
mite : fotbalistul Alexandru 
Boc (va deveni, oare, o ve
detă și în film ?).

9 „Toamna bobocilor" va 
fi tot o comedie. Scrisă de 
Petre Sălcudeanu, va fi regi
zată de Mircea Moldovan. 
L-am rugat pe scenarist să ne 
pună în tema noii producții 
a Casei de filme 1.

— Este vorba, ne-a spus 
interlocutorul nostru, despre 
problema atît de dezbătută 
a prezentării la posturi a ti
nerilor absolvenți de faculta
te. Acțiunea se petrece, așa 
cum probabil vă închipuiți, 
intr-un sat din Transilvania.

— Ar fi interesant de, știut 
de cind vă pasionează co
media ?

— Știți, noi, ardelenii, a- 
vem, orice s-ar spune, umor. 
Chiar dacă e „sec". Serios 
vorbind, am scris o comedie 
lirică pentru că am conside
rat că rîsul se potrivește 
foarte bine criticii.

• „Aur“ se intitulează noul 
film pe care l-au început re
gizorii Dan Pița și Mircea 
Veroiu, într-un anume sens, 
o continuare a „Nunții de 
piatră". La baza scenariului 
stau două nuvele de Agîrbi- 
ceanu : „Lada" și „Vîlva băi
lor". După ce a tras citeva 
cadre la Buftea, echipa — 
din care fac parte și actorii 
Eliza Petrăchescu, Lucia Ba
ga, Ernest Maftei, Teo Cojo- 
caru — se pregătește acum 
să plece la Reșița unde, de 
altfel, se va realiza cea mai 
mare parte a filmului.

• „Un caz din practică" 
îl readuce în atenția cinefili
lor pe apreciatul regizor Lu
cian Bratu. Pelicula — al că
rei scenariu este semnat de 
Dumitru Solomon și Marcel 
Păruș — va pune în discuție 
o problemă deosebit de ac
tuală: a responsabilității so
ciale a femeii în societatea 

.noastră socialistă. Deoarece 
numai de foarte curînd fil
mul a intrat în producție, 
vom reveni cu detalii despre 
interpreți și echipă în urmă
toarele săptămîni.

M. IONESCU

„România — 
țara 

marilor vise“ 
în studiourile televiziunii 

se lucrează la un nou docu
mentar intitulat România — 
țara marilor vise. Scenariul 
aparține Iui Paul Anghel, iar 
regia este semnată de Vlad 
Bâtcă.

Al doilea documentar aflat 
în lucru, destinat tot micului 
ecran, se turnează sub con
ducerea regizorilor Octav Io- 
niță și Ion Visu. îl vom putea 
urmări sub genericul Cea 
mai frumoasă zi.

lucrări folclorice. 11,40 Legile țării 
— legile noastre! 11.50 Pagini din 
Albumul duminical. 16.00 Curs de 
limbă germană. 16,30—17,00 Curs de 
limbă franceză. 17,30 Telex. 17 35 
Steaua polară _ emisiune de o- 
rientare școlară și profesională. 
Tehnică și precizie: metrologia. 
17.55 Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală. 18,15 Cum 
vorbim. 18.30 Film serial pentru 
copil: ..Năzdrăvanul Dennis". 18.55 
Tribuna TV. 19,20 1001 de seri: Po
vești din călimară. 19,30 Telejurnal. 
La cotele anului XXX. 20,00 Avan
premieră. 20.05 Teleobiectiv. 20.20 
Soare de gînd românesc — emi
siune de versuri și clntece patrio
tice. 20.40 Telednemateca. Un 
mare cineast: Milos Forman: 
„Asul de pică". Producție a stu
diourilor cinematografice din R.S. 
Cehoslovacă. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Craii din Mocod. O reintil- 
nire cu cintecul și portul năsău- 
dean. 20.29 Universitatea TV. 20,55 
Telex. 21,00 Seară de balet: Bala
da haiducească de Paul Constan- 
tlnescu. 21,20 Din lirica universală. 
21,40 Frumuseții tale — succese ale 
muzicii ușoare românești. 22,00 Ce 
vrăji a mal făcut nevasta mea.

1
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încheierea vizitei în țara noastră
a președintelui ales al Columbiei

TELEGRAME a președintelui Juan Domingo Peron

(Urmare din pag. 1)

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea șefului guvernului Republicii 
Malgașe. general de divizie, GABRIEL RAMANANTSOA, urmă
toarea telegramă :

...Se apropie ora plecării inal
ților oaspeți columbieni. Pre- 
șadintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu so
sesc la reședința rezervată pre
ședintelui Alfonso Lopez Mi
chelsen și doamnei Cecilia Ca
ballero de Lopez, de unde, îm
preună, se îndreaptă spre aero
port.

Solii poporului columbian sint 
conduși, de asemenea, de Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, cu soția, Maria Mă
nescu. Miron Constantinescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, pre
cum și de ambasadorul Colum
biei la București, Fernando Ur- 
daneta Laverde.

Coloana oficială ajunge la 
aeroportul Otopeni, care în a- 
ceastă după-amiază este împo
dobit sărbătorește. Pe frontispi
ciul aerogării se află portretele 
celor doi președinți, încadrate 
de drapelele de stat ale Româ
niei și Columbiei. Pe mări pan
carte sint înscrise urările: „Tră
iască prietenia dintre poporul 
român și poporul columbian !“, 
„Trăiască pacea și prietenia in
tre popoare !“.

Aici au venit să-i salute pe 
oaspeți Gheorghe Cioară, Ion 
Ioniță, Ion Pățan, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale, generali.

Numeroși bucureșteni, aflați la 
aeroport, întimpină cu dragoste 

-pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, iși exprimă simță
mintele de stimă și cordialitate 
față de președintele Alfonso 
Lopez Michelsen. aclamă cu în
suflețire pentru prietenia româ- 
nd-columbiană.

începe ceremonia oficială. O 
gardă militară prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat 
ale Columbiei și RomânieL în 
timp ce. în semn de salut, răsu
nă 21 de salve de artilerie. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Alfonso Ldpez 
Michelsen trec în revistă garda 
de onoare.

lnalții oaspeți columbieni își 
iau apoi rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și de Ia 
persoanele oficiale române pre
zente.

Un grup de pionieri Oferă 
buchete de flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintelui 
Alfonso Ldpez Michelsen și 
doamnei Cecilia. Caballero de 
Ldpez.

La scara avionului, președinte
le Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de la pre
ședintele Alfonso Ldpez Michel
sen și de la doamna Cecilia 
Caballero de Ldpez. Cei doi pre
ședinți își string mîinile, se 
îmbrățișează cu cordialitate. A- 
ceeași caldă îmbrățișare între 
tovarășa Elena Ceaușescu 
doamna Cecilia Caballero 
Ldpez.

La oră 18,10, avionul cu 
călătoresc înalții oaspeți 
lumbieni decolează de pe aero 
portul Otopeni.

Și 
de

care
co-

Guvernul și poporul malgaș mi se alătură pentru a exprima 
Excelenței Voastre cele mai vii mulțumiri pentru felicitările 
călduroase și urările pe care ați binevoit să mi le adresați cu 
ocazia Zilei noastre naționale. *

Sint, de asemenea, convins că relațiile dintre cele două țări 
ale noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul 
nostru comun.

La rîndul meu, adresez Excelenței Voastre urări de fericire 
personală, iar poporului român prosperitate.

Liderului luptător NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Repu
blicii Socialiste România

Conducerea și membrii Asociației de prietenie egipteano-ro- 
mâne au primit cu satisfacție și înaltă apreciere Comunicatul 
comun semnat la încheierea vizitei în frumoasa dumneavoastră 
țară a președintelui Mohammed Anwar El Sadat, care afirmă, 
încă o dată, dezvoltarea relațiilor de prietenie existente între 
cele două țări și popoare frățești.

Fără îndoială că Declarația solemnă semnată ieri va fi trans
pusă in viață prin eforturi comune și activitate conjugată, în 
folosul popoarelor egiptean și român, al luptei lor unite împo
triva imperialismului mondial.

Cu cele mai bune urări de progres și prosperitate pentru 
poporul român și partidul său conducător, care se bucură de 
indicațiile și îndrumarea dumneavoastră înțeleaptă, vă rog să 
primiți înalta mea apreciere, precum și urări de bine din partea 
mea și a membrilor Asociației de prietenie egipteano-române.

1 iulie 1974 Vă dorim mult succes, 
SAYED ZAKI, 

Președintele Asociației 
de prietenie 

egipteano-române

Președintele Republicii Socialiste România, 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
dr. MISAEL PASTRANA BORRERO, următoarea

NICOLAE 
Columbia, 

telegramă :

COMUNICAT
CU PRIVIRE LA VIZITA IN ROMÂNIA A EXCELENȚEI SALE 

DOMNUL ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

vieți oiwAflînd cu profundă tristețe de gravele pierderi de 
nești provocate de alunecările de teren catastrofale din provincia 
Meta, rog pe Excelența Voastră să primească cele mai sincere 
condoleanțe și să transmită profunda noastră compasiune fami
liilor îndoliate.

Primul-minîstru al guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al 
Belgiei, LEO TINDEMANS, următoarea telegramă :

AntCM CfllA

MARIA ESTELA MARTINEZ de PERON, 
Președintele națiunii argentinene

Buenos Aires

Poporul român a luat cunoștință cu profundă tristețe de ves
tea dureroasă a încetării din viață a ilustrului președinte al 
națiunii argentinene. generalul Juan Domingo Peron.

Eminentă personalitate politică, generalul Peron ți-a consa
crat întreaga viață promovării și apărării intereselor națiunii 
sale, propășirii economice și sociale a Argentinei moderne. El 
a militat activ pentru unitatea forțelor patriotice, populare în 
lupta pentru dezvoltarea liberă și independentă a țării sale, 
împotriva imperialismului și a dominației străine, pentru pace, 
securitate și colaborare internațională. Prin moartea sa, po
porul argentinean pierde pe unul dintre cei mai străluciți fii ai 
săi.

Ca lider al mișcării de înnoire a țării sale și ca președinte 
al națiunii argentinene, generalul Juan Domingo Peron a adus 
o contribuție remarcabilă la dezvoltarea relațiilor de conlucrare 
și prietenie dintre România și Argentina, dintre popoarele celor 
două țări.

îmi amintesc de convorbirile prietenești, deosebit de fruc
tuoase, pe care le-am avut cu generalul Peron in România și 
la Buenos Aires și îndeosebi de vizita pe care am efectuat-o re
cent în Argentina, încheiată cu semnarea unor documente și 
convenirea unor înțelegeri de foarte mare importanță pentru 
dezvoltarea raporturilor prietenești de colaborare dintre țările 
și popoarele noastre, contribuție de seamă pentru cauza păcii și 
cooperării între popoare. Figura luminoasă a generalului Peron 
va rămîne înscrisă in cartea de aur a prieteniei româno-argen- 
tinene.

întregul popor român. Consiliul de Stat și Guvernul român 
sînt alături de mine și de soția mea pentru a exprima poporu
lui prieten argentinean, guvernului argentinean și dumneavoastră 
personal sentimentele noastre de profundă compasiune, împreu
nă cu cele mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste 

România

Prezentare de

la Ambasada
condoleanțe

Răspunzînd invitației transmi
se de președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu ocazia vizitei în
treprinse în Columbia, in luna 
septembrie 1973, Excelența Sa, 
domnul Alfonso Lopez Michelsen, 
împreună cu soția, doamna Ce
cilia Caballero de Lopez, a efec
tuat o vizită în România. între 
19 iunie și 2 iulie 1974. Excelența 
Sa. domnul Alfonso Lopez 
Michelsen urmează să preia 
funcția de președinte al Republi
cii Columbia la data de 7 august 
1974.

Inalților oaspeți columbieni li 
s-a rezervat la sosirea la Bucu
rești o primire călduroasă, ex
presie fidelă a sentimentelor de 
prietenie care unesc popoarele 
român și columbian. In timpul 
vizitei, între președintele Nicolae 
Ceaușescu și Excelența Sa dom
nul Alfonso Lopez Michelsen au 
avut loc convorbiri, desfășurate 
într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere, referitoare la rela
țiile româno-columbiene. precum 
și la principalele probleme in
ternaționale de interes comun.

Excelența Sa domnul Alfonso 
L6pez Michelsen, doamna Cecilia 
Caballero de Lopez și persoanele 
care i-au însoțit, au vizitat im
portante obiective industriale,

în cartierele
Bucureștiului

agricole și turistice din Bucu
rești și provincie, printre care 
Combinatul petrochimic „Brazi", 
Uzina „1 Mai“ Ploiești, Uzina 
„Tractorul" din Brașov, Delta Du
nării și complexele turistice de 
pe litoralul Mării Negre, fiind 
primiți pretutindeni cu sinceră 
afecțiune de către autoritățile 
și populația prezente la aceste 
acțiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe Excelența Sa dom
nul Alfonso Lopez Michelsen 
pentru alegerea in înalta func
ție de președinte al Republicii 
Columbia, exprimînd stima și 
considerația sa pentru activita
tea pe care o desfășoară în ser
viciul consolidării păcii. înțele
gerii internaționale și cooperării 
între toate statele lumii. Exce
lența Sa domnul Alfonso Lopez 
Michelsen a exprimat, la rîn
dul său. admirația pentru pro
gresele realizate de România in 
toate domeniile și pentru poli
tica internațională activă pro
movată de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, po
litică pusă în slujba întăririi 
păcii și dezvoltării cooperării 
între toate națiunile lumii, a 
stabilirii de relații noi între 
state, pe baza respectării princi
piilor dreptului internațional.

în cursul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Excelența 
Sa domnul Alfonso Lopez Mi
chelsen au reafirmat principiile 
respectării independentei și su
veranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi a tuturor 
statelor, indiferent de nivelul

lor de dezvoltare, neamestecu
lui in treburile interne și avan
tajului reciproc, neutilizării for
ței sau amenințării cu forța,, 
pentru stabilirea de relații noi, 
democratice, în viața internațio
nală.

Ei au subliniat utilitatea con
tinuării consultărilor reciproce 
între cele două țări asupra pro
blemelor de interes mondial și, 
în special, asupra acelora care 
asigură menținerea păcii și or
dinii internaționale. Totodată, 
au exprimat dorința de a mări 
și diversifica schimburile co
merciale. culturale și științifice, 
de a lărgi colaborarea tehnică 
în toate ramurile de interes co
mun, de care să ■ beneficieze 
ambele națiuni.

Ei au menționat, de aseme
nea, importanța celei de-a II-a 
sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-columbiene, care urmea
ză să se întrunească la Bucu
rești, in trimestrul al III-lea al 
anului în curs și care va stu
dia și concretiza toate acele 
teme care interesează cele două 
țări.

Excelența Sa domnul Alfonso 
Lopez Michelsen și soția sa, 
doamna Cecilia Caballero de 
Lopez au exprimat sincere mul
țumiri președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, guvernului și po
porului român pentru primirea 
deosebită de care s-au bucurat 
în timpul șederii în România.

București, 2 iulie 1974

Domnule prim-ministru,
Am primit amabila dumneavoastră telegramă de felicitare pe 

care ați ținut să mi-o adresați cu ocazia numirii mele în func
ția de prim-ministru.

Doresc să vă mulțumesc, în mod călduros, pentru acest gest 
care m-a mișcat mult.

Vă asigur, la rîndul meu, că nu voi 'precupeți nici un efort 
pentru promovarea excelentelor relații care există intre țările 
noastre.

Folosesc acest prilej pentru a prezenta Excelenței Voastre Asi
gurarea înaltei mele considerații.

Marți dimineața a plecat în 
Franța o delegație a C.C. al 
P.C.R. care, la invitația C.C. al 
P.C. Francez, va face o vizită 
în această țară. Din delegație 
fac parte tovarășii : Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale, 
Gheorghe Paloș, membru al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului județean Gorj al P.C.R., 
șl Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor șef al revis
tei „Era Socialistă".

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Miron 
Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass, membru 
P.C.R., de activiști

★
Marți dimineață,

Costa Rica, formată din tova
rășii Oscar Calvo, membru ăl 
C.C. al partidului, și Evangelis
ta Chaves, activist, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită 
tră.

de prietenie în tara noas-

★
Capitală, a sosit marți 
o delegație a cooperativei 

„Casa Grande" din

în
seara, 
agricole 
Peru, condusă de Humberto Jus- 
tiniano Sagardia, președintele 
cooperativei, care, la invitația 
Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, va 
face o vizită de documentare și 
schimb de experiență in țara 
noastră.

(Agerpres)

al
de

C.C. al 
partid.

părăsit

Marți după-amiază, la Amba
sada Republicii Argentina, to
varășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Emil Drăgănescu. Ion 
Ioniță, Ion Pățan, George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, au 
exprimat, în numele președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
al Consiliului de Stat și Guver-

Argentinei
nului, condoleanțe ambasadoru
lui Juan Carlos Marcelino Bel- 
tramino, în legătură cu înceta
rea din viață a președintelui 
Republicii Argentina, generalul 
locotenent Juan Domingo Pe
ron.

S-a semnat apoi în cartea de 
condoleanțe și s-a păstrat un 
moment de reculegere in fața 
portretului îndoliat al lui Juan 
Domingo Peron.

Plecarea reprezentanților președintelui 
Republicii Socialiste România

la ceremonia de doliu tn memoria
președintelui Argentinei, 

Juan Domingo Peron
Marți după-amiază. au plecat 

la Buenos Aires tovarășii Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, care vor re
prezenta pe președintele Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. la cere
monia de doliu în memoria pre
ședintelui Argentinei, general-lo- 
cotenent Juan Domingo Peron.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășii 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Vasile Gli- 
ga. adjunct al ministrului aface
rilor externe.

A fost prezent Gaspar Luciano 
Taboada, consilier al Ambasa
dei Argentinei la București.

(Agerpres)

Președintele ales al Republicii
Columbia, dr. Alfonso Lopez Mi- 

, qhelsen, și soția sa, doamna Ce- 
‘siilia Caballero de Ldpez, înso

țiți de Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., de alte 
persoane oficiale, au vizitat in 
cursul dimineții de marți cartie
re ale Bucureștiului.

Străbătind arterele orașului, 
lnalții oaspeți au avut prilejul să 
constate în mod nemijlocit ac- 
țiunile întreprinse de partidul șl 
statul nostru în direcția ridicării 
continue a nivelului de trai al 
poporului român. Oaspeților 11 
s-a oferit posibilitatea de a avea

o imagine de ansamblu a amplo- 
rii construcțiilor de locuințe, a 
soluțiilor arhitectonice folosite, 
cit și în ce privește dotările so
ciale, culturale, comerciale și de 
agrement. Unitățile economice 
întîlnite pe parcurs au înfățișat 
oaspeților caracterul de puternic 
centru industrial al Bucureștiu- 
lul de astăzi.

In cartierele vizitate, pe arte
rele principale, numeroși bucu- 
reșteni au ținut să salute cu cor
dialitate pe solii poporului co
lumbian.

(Agerpres)

Președintele Republicii Socialiste România, 
CEAUȘESCU, a primit din partea lui ALFONSO 
CHELSEN, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul României, însuflețiți de cele mai vii sen
timente de gratitudine pentru primirea făcută reprezentanților 
Columbiei, doresc să reiterez Excelenței Voastre sentimentele 
de solidaritate și prietenie nutrite de poporul columbian față 
de poporul român, precum și aspirația ca in timpul guvernării 
mele să fiu un interpret fidel al dorinței care ne animă de a 
dezvolta relațiile noastre, puse în slujba marilor idealuri ale 
omenirii contemporane, relații care se dezvoltă atît de fericit 
după vizita Excelenței Voastre in țara noastră, vizită care a 
prilejuit deschiderea spre America Latină, sub auspiciile tradi
țiilor noastre comune.

în numele soției mele și al meu personal, dorim să exprimăm 
doamnei Ceaușescu, caldul nostru omagiu de admirație și 
simpatie.

Cu sentimente de înaltă considerație, reînnoiesc Excelenței 
Voastre expresia prieteniei mele de nezdruncinat.

NICOLAE 
LOPEZ MI-

- a părăsit
Capitala ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Turcia, Tu
ran Giineș, împreună cu soția, 
care, la invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 

România, George 
a întreprins o vizită 
țara noastră.

. ★
In Capitală a sosit marți o 

delegație a Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă 
de Kataev Turganbek Katae- 
vici. șeful secției știință și în- 
vățămînt a C.C. al P.C. din Ka- 
zahstan, care, la invitația Con
siliului General al A.R.L.U.S., 
va face o vizită de schimb de 
experiență in țara noastră.

★
Marți după-amiază, a sosit în 

Capitală o delegație a Partidu
lui Avangărzii Populare din

Socialiste 
Macovescu, 
oficială în

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

cr soujȚie vtzt
uASA. AJUMOEM
LA CABANĂ ?

SPOITT • SPORT
C. M. DE FOTBAL

’ Astăzi, ultima manșă a grupelor semifinale
Turneul final al celui de-al 

10-lea Campionat mondial de 
fotbal continuă miercuri 3 iulie 
cu meciurile ultimei manșe a 
grupelor semifinale, programate 
după cum urmează: Dortmund: 
Brazilia — Olanda; . . "
chen : Argentina — R.D. Ger
mană; Frankfurt pe Main : 
R.F. Germania — Polonia ; Dii»- 
seldorf : Iugoslavia — Suedia.

Prin ineditul său și valoarea 
celor două echipe angajate în 
luptă, i " 
tripla campioană mondială, 
mare

Gelsenkir-

una din ele fiind însăși
„1__ ~ ____un

interes suscită meciul

w WHEMoatm 
DrwjJCARE!

,,MOBRA"=50 cmc 
,,MOBRA"=4 cai putere 
,,MOBRA"=stabilitate și confort 
,,MOBRA"=suspensie hidraulică 
,,MOBRA"=parcare fără dificultăți
„MOBRA"=6 325 lei

Motoreta „MOBILA" — utilă în orice călătorie.
Motoreta „MOBRA“ se poate cumpăra și cu plata în 24 

rate lunare cu un avans minim de 950 lei.

RECOM

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
1) Șef lucrări la catedra de Mecanica teoretică și aplicată 

disciplina Teoria mecanismelor, poziția 15 din statul de func
țiuni.

2) Șef lucrări Ia catedra de Construcții civile, disciplina : 
Curs general de construcții, poziția 11 din statul de funcțiuni.

3) Șef lucrări la catedra Construcții civile, disciplina Clădiri 
feroviare și Curs general de construcții poz. 12 din statul de 
funcțiuni.

4) Șef lucrări la catedra de Hidraulică, alimentări cu apă 
și canalizări, disciplinele Mecanica fluidelor și hidraulică și ac
ționări hidraulice, poz. 13 din statuLde funcțiuni.

5) Șef lucrări la catedra de Hidraulică, alimentări cu apă 
și canalizări, disciplina Mecanica fluidelor, poz. 14 din statul 
de funcțiuni.

6) ;Șef lucrări Ia catedra Geotchnică și fundații, disciplinele 
construcții subterane (Metropolit), Mecanica rocilor și fundații 
și terasamente, poz. 10. din statul de funcțiuni.

7) Șef lucrări la catedra de Construcții hidrotehnice, disci
plinele : Curs general de construcții de beton armat, construcții 
metalice și elemente de construcții, poz. 10 din statul de func
țiuni.

8) Șef lucrări la catedra de Construcții hidrotehnice, disci
plinele : hidrologie, construcții hidrotehnice, Regularizări de 
rîuri, porturi, Hidraulică și amenajări hidrotehnice, Hidrotehni
că agricolă, Curs general de construcții și beton armat, pozi
ția 11 din statul de funcțiuni.

9) Șef lucrări Ia catedra de Electrotehnică, Instalații electri
ce și Fizică, disciplinele : Electrotehnică, măsuri și mașini elec
trice și Instalații electrice în construcții, poz. 11 din statul de 
funcțiuni.

10) Șef lucrări la catedra de Electrotehnică — Instalații elec
trice și Fizică, disciplinele : Instalații electrice și Instalații elee 
trice speciale, poz. 12 din statul de funcțiuni.

11) Șef lucrări la catedra de Instalații și Termotehnică disci
plinele : Tehnologia prelucrării materialelor pentru instalații de 
construcții și Tehnologia lucrărilor de instalații, poziția 20 din 
statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la Secretariatul rectoratu
lui din București, Bd. Republicii nr. 176, cererea de înscriere 
cu actele prevăzute la Legea nr. 6 privind Statutul personalu
lui didactic din R.S.R.

— Pentru posturile de șef lucrări in termen de 30 zile de 
la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial.

Cei ce funcționează într-o instituție de învățămint superior 
sint obligați să comunice în scris rectorului acesteia înscrierea 
la concurs.

Concursul se va tine la sediul institutului în termenul legal.

întreprinderea „23 AUGUST“-București
B-dul Muncii nr. 256, sector 3, tramvaie 23, 24, autobuze

79, 100, 119

ÎNCADREAZĂ
Turnători formatori 
Forjori 
Curățitori 
Lăcătuși 
Strungari
Sudori electrici ți autogeni 
Electricieni
Macaragii 
Mecanici loc.

Cond. auto 
Tractoriști 
Manevranfi 
Acari
Zidari 
Tîmplari 
Dulgheri 
Necalificați

o
•

Muncitori necalificați, pentru meseria de forjor și curâți- 
tor pentru sectorul cald, vîrsta 18 ani împliniți sau cu ar
mata făcută pînă !a 45 ani. Studii minime 4 clase elemen
tare, primesc o retribuție de 1 326 lei lunar.

întreprinderea mai recrutează muncitori necalificați, pen
tru calificare cu participare în producție, în meseriile:

Strungari: 7-8 clase
Sudori electrici și oxigaz: 7-8 clase
Frezori: 7-8 clase
Găuritori-filetatori: 4-8 clase
Turnători-formatori: 4-8 clase

Condițiile de înscriere pentru calificare la. forma cu parti
cipare în producție: se primesc tineri cu vîrsta 18—40 ani, 
exceptînd persoanele născute în 1954—1955 — retribuția 
— 1051 lei lunar, în timpul școlii (6—8 luni).

Întreprinderea asigură cazare în cămin și masă contra 
cost.

Acte necesare:
— certificat de studii, certificat naștere, căsătorie, certi

ficat de naștere pentru copii — toate în copii nelegalizate 
și original

— două fotografii (tip legitimație)
— adeverință de vaccinări.
Informații suplimentare la serviciul personal și pregă

tirea cadrelor, telefon: 43.04.40, interior 1856; 1704.

Brazilia—Olanda, o întîlnire la 
înalt nivel al duelului fotbalis
tic Europa—America de Sud.

In ajunul acestui important 
meci, antrenorul brazilian Mario 
Zagalo afișează un optimism? 
temperat, deși după opinia sa 
schipa Olandei lasă impresia 
unei vitrine bine aranjate, cu 
tot ce e mai bun „în față". 
„Va fi un meci foarte greu, a 
declarat Zagalo, dar vom face 
totul să contracarăm jocul eufo
ric al olandezilor. S-ar putea să 
pierdem la Dortmund, dar bas
tionul defensiv al „batavilor” 
va fi asediat de înaintarea noas
tră. Dacă vor rezista, 
Cruyff și coechipierii 
merita să intre în 
Destul de prudent se ; 
Johann Cruyff, care a < 
„Practic nu cunosc 
echipă a Braziliei. Am văzut-o 
doar la televizor. îmi dau insă 
seama că este o formație capa
bilă de orice rezultat, puțin 
misterioasă în ceea ce privește 
ideile sale tactice. Nu a făcut 
spectacol pină acum, a ciștigat 
aparent foarte greu, totuși a ciș
tigat. și evident, formația are 
calități. Redutabile sint și echi
pele R.F. Germaniei și Polo
niei".

Antrenorul echipei R.F. Ger
mania, H. Schoen, se declară 
mulțumit de randamentul echi- 
pei și mai ales de faptul că a 
găsit formula cea mai bună, 
avînd doar de ales între Gra
bowski, Holzenbein și Herzog 
pe cei doi jucători care îl vor 
încadra în atac pe Gerd Miiller. 
In schimb, antrenorul polonez 
Kazimir Gorski are probleme cu 
alcătuirea echipei, doi jucători 
de bază, Deyna și Szarmach 
fiind accidentați.

, atunci 
săi vor 
finală", 

arată și 
declarat : 

această

• tn cadrul lucrărilor comi
tetului balcanic de box de la 
Constanța s-a stabilit ca prima 
ediție a campionatului balcanic 
pentru tineret (17—20 ani) să 
aibă loc anul viitor, între 25 și 
30 septembrie, în organizarea 
federației din Turcia. întrece
rile vor avea loc în orașul 
Bursa.

• Selecționata de box (ju
niori) a Angliei va susține două 
meciuri în compania echipei si
milare a țării noastre. întîlnî- 
rile vor avea loc la 9 și 11 iulie 
la Timișoara și respectiv 
beta Turnu Severin. Din echi
pa țării noastre fac parte, prin
tre alții, C. Hajnal, I. Pleșa, Z. 
Vancea și M. Celcan. Antrenorii 
echipei sint C. Jelesneac și Gh. 
Bobinaru.

Dro-

• Turneul Internațional de 
tenis de la Wimbledon a conti
nuat cu desfășurarea unor în- 
tîlniri contind pentru probele de 
dublu. La masculin, perechea 
Ilie Năstase (România) — Jim 
Connors (S.U.A.) a învins cu 
scorul de 4—6. 6—3. 6—1. 8—6 
pe sovieticii Metreveli și Kaku- 
lia. La dublu mixt, Davidson 
(Australia) și Billy King (S.U.A.) 
au dispus cu 6—3, 9—7 de Țiriae 
(România) și Bostrom (S.U.A.).

Turneul internațional de te
nis de la Wymbledon continuă 
să se desfășoare sub semnul 
surprizelor. După suedezul Borg 
și americanul Ashe, alți trei fa- 
voriți : Ilie Năstase, Tom Okker 
și Manuel Orantes au fost eli
minați ieri în optimile de fi
nală.

Iată rezultatele : Dick Stock- 
ton (S.U.A.) — Ilie Năstase
(România) 5—7. 6—4, 6—3, 9—8 ; 
Metreveli (U.R.S.S.) — Okker
(Olanda) 9—8, 3—6. 6—4, 6—2 ; 
Ismail el Shafei (Republica A- 
rabă Egipt) — Orantes (Spania) 
6—4, 3—6. 6—3. 7—5 ; Connors 
(S.U.A.) — Fillol (Chile) 6—3,
5— 7, 6—0, 6—1 ; Kodes (Ceho
slovacia) — Gorman (S.U.A.)
6— 8, 2—6. 6—3, 9—7, 6—4 ;
Smith (S.U.A.) — Dominguez.
(Franța) 6—3, 6—4, 7—5 ; New
combe (Australia) — Van Dillen. 
(S.U.A.) — 7—5, 6—3, 6—4.

Numeroase ciștiguri de 50000 lei la sistemul de joc

LOTO ȘI PRONOEXPRES
In ultimul timp, în fiecare săptămînă, numeroși participanți 

la sisteme devin cîștigători de premii de 50 000 lei. Dintre cei 
mai recenți cîștigători de 50 000 lei vă facem cunoștință doar cu 
cîțiva : Grigore Ion, din Poiapa Cîtnpina, jud. Prahova, la Loto ; 
Bunea Niță, din București, la Loto ; Ebe Cristian, din București, 
la Loto; Posok Vasile, din Zalău, la Loto ; Ștefan Păun, din 
București, la Loto ; Brăileanu Vasile, din Piatra Neamț, la Loto ; 
Limoncu Florin, din Brad, jud. Hunedoara, la Loto : Gulacsi Iosif, 
din Timișoara, la Pronoexpres; Buia Ana, din Brașov, la Prono- 
expres și alții.

Și dv. vă puteți oferi surprize plăcute constind în autoturis
me, bani și excursii, participind la sistemele de joc Loto-Pro- 
nosport.



REPREZENTANT! Al TINERETULUI DIN AFRICA, PARTICIPANT! LA

SEMINARUL BILATERAL U.T.C. - VORBESC „SCÎNTEli TINERETULUI

Jean Pierre N’Gombe 
secretar al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Socialist Congolez
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Sîntem sincer recunoscători României

1>I PESTE llin iltl

Interlocutorul nostru 
este JEAN PIERRE 
N’GOMBE, secretar al 
Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului So
cialist Congolez din 
R. P. Congo. Prima între
bare se referă, firește, la 
seminar:

bine ca asemenea intilniri să se 
reediteze pentru a aprofunda in 
continuare problemele abordate 
și pentru a examina, de aseme
nea, alte probleme ce intere
sează tineretul nostru. Semina
rul a reflectat hotărirea cu care 
poporul și tineretul român sus
țin lupta popoarelor din Africa, 
ca și a celor din Asia și Ame
rica Latină. Sîntem sincer re
cunoscători României...

sonalități a mărturisit stima pe 
care i-o atțgrdăm, interesul deo
sebit cu care urmărim efortu
rile și reușitele poporului ro
mân in construcția socialismului. 
Intilnirea la București cu pre
ședintele Ceaușescu mi-a permis 
să-mi reînnoiesc impresiile pe 
care mi le făcusem despre acest 
eminent conducător: tovarășul 
Ceaușescu este extrem de apro
piat, clarvăzător, un sfătuitor și 
îndrumător al tineretului. »

Imagine de la mitingul de solidaritate cu lupta poporului spa
niol, desfășurat recent la Geneva.

MANIFESTĂRI

„Scînteia tineretului"
pag. 6

Juan Domingo Peron

— Seminarul de la București 
a reprezentat un fericit prilej 
de a strînge legăturile dintre 
tineretul român și cel al Africii 
luptătoare. A fost o tribună li
beră care ne-a permis să clari
ficăm multe probleme ale vieții 
internaționale și ale participării 
tineretului la lupta forțelor 
progresiste, antiimperialiste. A 
fost, de asemenea, un prețios 
schimb de experiență între or
ganizațiile participante. Consi
derăm seminarul drept o remar
cabilă reușită. Credem că ar ft

• Cu prilejul semina
rului ați avut ocazia de 
a-l întîlni pe președintele 
țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu...

— Acest eveniment — care a 
onorat in mod deosebit pe toți 
participanții la seminar — mi-a 
îngăduit să-l revăd pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
L-am cunoscut pe conducătorul 
poporului român in cursul vizi
tei sale în țara mea. Primirea 
extrem de călduroasă pe care 
poporul și tineretul nostru au 
făcut-o acestei prestigioase per-

Stephen K. S. Vuma 
membru în 
Zimbabwe

Consiliul revoluționar al poporului

• Vă aflați de 
zile în România, 
care o veți vizita 
tinuare. Care sînt 
impresii?

cîteva 
țară pe 
în con- 
primele

— România este o țară în 
plină construcție, o țară fru
moasă și ospitalieră. Vizitele pe 
care le-am făcut mi-au întărit 
convingerea că poporul 
condus de Partidul 
Român, in frunte cu 
Nicolae Ceaușescu, își 
aspirațiile, va obține 
deplină a cauzei pentru 
luptă.

român 
Comunist 
tovarășul 

va realiza 
victoria 

care

Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

Contribuție la consolidarea

La 1 iulie s-a întrunit grujJUl 
de lucru creat de Comitetul de 
coordonare pentru elaborarea 
Declarației conferinței privind 
legătura securității și cooperării 
in Europa cu securitatea și coo
perarea în regiunea Meditera- 
nei, pe baza documentelor de 
lucru propuse de Italia și, res
pectiv, Cipru, Malta și Iugosla
via, precum și a altor asemenea 
inițiative pe care delegațiile 
participante vor considera nece
sar să le întreprindă, 
tind documentul celor 
țări, 
slave

delegații Angliei, Aus- 
Cehoslovaciei, Ciprului,

• IN CADRUL manifestă
rilor consacrate celei de-a 
30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă, la sediul C.A.E.R. 
din Moscova a avut loc un 
spectacol oferit de formația 
de muzică populară româ
nească condusă de Gheorghe 
Zamfir.

La spectacol au participat 
M.A. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. V. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R., locțiitori 
ai reprezentanților perma
nent! ai țărilor membre ale 
C.A.E.R., un numeros public. 
Au fost, de asemenea, pre- 
zen(i Gheorghe Colt, însăr
cinat cu afaceri a.i. al Româ
niei Ia Moscova și membri 
ai ambasadei. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit 
succes.

legăturilor dintre tineretul 
României și cel al Africii

cu un oaspete
STE-

S. VUMA,

Dialog 
din Zimbabwe: 
PHEN K. S. ’.vmn, 
membru în Consiliul re
voluționar al poporului 
Zimbabwe, precum și în 
Consiliul pentru pro
blemele tineretului al 
Z.A.P.U.

• Mai întîi, vă rugăm 
să ne vorbiți despre semi
narul bilateral organizat la 
București de U.T.C. și 
M.P.J...

dumneavoastră dar cunosc 
România prin ceea ce ea repre
zintă 
Deci, 
mi-era 
de a o 
o poziție justă in lupta împotri
va 
ferm popoarele angajate in bă
tălia pentru independență po
litică și economică. România iși 
manifestă activ solidaritatea cu 
popoarele Africii. Obiectivele 
noastre sint comune deși lup
tăm, in modalități diferite, in 
alte zone geografice. Intil
nirea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, cuvintele rostite de 
conducătorul poporului român 
reprezintă o puternică încuraja
re

pe plan internațional, 
pot spune că România 
cunoscută chiar înainte 
fi vizitat. România are

imperialismului, sprijină

in lupta pe care o ducem.

— Impresiile mele despre a- 
ceastă manifestare sînt deosebit 
de pozitive. Consider seminarul 
ca fiind foarte interesant. Dis
cuțiile s-au desfășurat intr-un 
climat de cordialitate, cu parti
ciparea activă a tuturor celor 
prezenți. A domnit o atmosfe
ră extrem de prietenească. Se
minarul reprezintă un marc 
succes care, fără îndoială, va 
consolida relațiile dintre tinere
tul României și cel al Africii în 
lupta comună împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
rasismului.

• Care este stadiul ac
tual al luptei de eliberare 
a poporului Zimbabwe ?

• Sinteți prima dată în 
România ?

— Poporul Zimbabwe este an
gajat într-o fază decisivă a lup
tei sale de eliberare — cea ar
mată. Iar în această luptă rolul 
esențial revine tineretului. Fap
tul este firesc : 80 Ia sută din 
locuitori aparțin categorici de 
virstă pe care o apreciem ca fi
ind a 
mare 
mea 
rînd, 
Mulți,
inainte de a imbătrini. 
tragic fenomen este un produs

al stării de slabă dezvoltare a 
Rhodesiei, al condițiilor grele 
impuse populației africane. Via
ța fiind scurtă, ponderea tineri
lor devine mult mai mare. De
sigur, lupta noastră este foarte 
complexă. Prima fază a avut un 
caracter politic și am desfășu
rat-o prin mijloace pașnice. Dar 
represiunile sălbatice, punerea 
în ilegalitate a Z.A.P.U., ne-au 
determinat după 1962 să conti
nuăm lupta în forme noi — nu 
numai politice, ci și armate. 
Răspunsul nostru la proclama
rea „independenței" unilaterale 
a Rhodesiei de către Ian Smith, 
„independență" pe care omeni
rea progresistă n-a recunoscu
t-o, a fost intensificarea luptei 
împotriva regimului ilegal. O- 
biectivele noastre nu vizează 
doar înlăturarea discriminării 
rasiale. Rasismul este doar o 
trăsătură. Noi luptăm pentru 
eliminarea dominației coloniale, 
imperialiste in totalitatea ei. 
Dorim nu numai abolirea apart
heidului, ci o modificare radica- 

generală a situației.lă,

• Care sînt perspecti
vele luptei pe care o des- 
fășurați ?

— Sint, intr-adevăr, pentru 
prima oară pe pămintul țării

tineretului. Existența unui 
număr de tineri in țara 

se datorește, în primul 
duratei reduse a vieții, 
foarte mulți oameni pier 

Acest

— O singură perspectivă a- 
vem : victoria. In această pri
vință nu încercăm nici o îndo
ială. Sîntem încrezători în vii
torul nostru...

Declarații consemnate de
EUGENIU OBREA

Situația din Etiopia
Postul de radio etiopian a di

fuzat un comunicat al forțelor 
armate, in care se arată că, la 
1'iulie, Comitetul militar a exa
minat împreună cu guvernul si
tuația actuală din țară. Potrivit 
comunicatului, forțele armate au 
recomandat „adoptarea unor mă
suri în scopul asigurării activi
tății normale a guvernului" pen
tru traducerea în viață a refor
melor promise anterior, odată 
ch instalarea actualului cabinet, 
în urmă cu cîteva luni.

în cursul zilei de marți, gu
vernul etiopian s-a reunit in 
ședință extraordinară pentru a 
examina propunerile formulate 
de Comitetul militar.

Pe de altă parte, comunicate 
difuzate de Consiliul militar re
levă că forțele armate au pro
cedat la noi arestări. Printre

CEREMONIA DE LA
DAR ES SALAAM
Președintele Tanzaniei, Ju

lius Nyerere, a inaugurat, 
marți, la Dar Es Salaam, 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a 20-a aniversare a creă
rii Partidului Uniunea Na
țională Africană din Tanga- 
nika (T.A.N.U.).

La ceremonie, au partici
pat membrii Comitetului 
Central al Partidului Uniu
nea Națională Africană din 
Tanganika, membrii guver
nului, numeroase delegații 
străine invitate să ia parte 
la această manifestare. La 
festivități participă o de
legație a Partidului Comu
nist Român, condusă de to
varășul Iosif Uglar, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru 
problemele consiliilor popu
lare.

Partidul Uniunea Naționa
lă Africană din Tanganika a 
fost fondat la 7 iulie 1954, 
fiind forța conducătoare a 
poporului tanzanian in lupta 
pentru cucerirea și consoli
darea independenței națio
nale.

Prezen- 
trei 

șeful delegației iugo- 
a subliniat legăturile 

istorice, geografice și culturale 
între statele participante și 
tele riverane Mediteranei 
nu iau parte la conferință, 
portul dintre securitatea în 
ropa și în regiunea Mării 
diterane și caracterul comple
mentar al intereselor lor eco
nomice. Documentul prevede, în 
acest sens, hotărirea statelor 
participante de a continua să 
promoveze relații de bună veci
nătate cu țările neparticipante 
riverane Mediteranei, bazate pe 
respectarea scopurilor și princi
piilor Cartei Națiunilor Unite, 
a Declarației referitoare la prin
cipiile dreptului internațional 
privind relațiile prietenești și 
cooperarea intre state.

Potrivit documentului celor 
trei țări, statele participante se 
declară gata să aplice in rela
țiile lor cu țările neparticipante 
riverane Mediteranei, precum și 
cu toate celelalte state, princi
piile relațiilor mutuale pe care 

• le elaborează în prezent confe
rința. Documentul cuprinde, de 
asemenea, prevederi largi referi
toare la dezvoltarea cooperării 
în domeniile schimburilor co
merciale, industriei, științei și 
tehnicii, turismului, ameliorării 
mediului înconjurător, intre ță
rile participante și alte țări ri
verane Mediteranei, subliniind 
necesitatea de a se ține seama 
în mod echitabil de interesele 
țărilor și regiunilor în curs de 
dezvoltare.

în legătură cu cele două pro
iecte de documente au luat cu-

sta- 
care 
ra-
Eu- 
Me-

• GUVERNUL Indoneziei a 
hotărit majorarea cu 7 la sută 
a. prețului petrolului brut ex
portat, măsură care a intrat în 
vigoare incepînd de la 1 iulie. 
Prețul țițeiului indonezian este 
acum de 12,60 dolari per baril. 
Surse apropiate de compania 
națională indoneziana Petrami- 
na, citate de agenția France 
Presse, declară că această mă
sură nu constituie decît o ali
niere a prețului indonezian la 
cele practicate pe piața mon
dială.

vintul 
triei,
Franței, R.F. Germania, Greciei, 
Italiei, Portugaliei, Spaniei, 
Turciei și U.R.S.S. Vorbitorii 
s-au declarat de acord cu ela
borarea Declarației ca docu
ment distinct al conferinței, 
care să cuprindă răspunsul s'ta- 
telor participante față de con
tribuțiile statelor mediteraneene 
neparticipante și interesul ma
nifestat de acestea în ceea ce 
privește tematica conferinței. Ei 
au subliniat că cele două docu
mente de lucru, prezentate de 
Italia și, respectiv, de Cipru, 
Malta și Iugoslavia, conțin 
multe idei comune și pot cons
titui o bună bază pentru trece
rea la redactarea acestei de
clarații.

Viitoarea ședință a organului 
de lucru dedicată continuării 
procesului de concertare a po
zițiilor și de elaborare a Decla
rației, va fi prezidată, pe baza 
principiului rotației, de repre
zentantul României.

• LA Palatul municipal 
din Boulogne-sur-Mer, oraș 
înfrățit cu Constanța, a avut 
loc o intilnire prietenească 
organizată cu prilejul vizitei 
delegației Consiliului muni
cipal Constanța.

In cursul intilnirii. senato
rul Henri Henneguelle, pri
mar al orașului Boulogne- 
sur-Mer, și Petre Nicolae, pri
marul municipiului Constan
ța, au evocat dezvoltarea re
lațiilor intre cele două orașe, 
evoluția ascendentă a legătu
rilor prietenești și a schim
burilor economice, tehnice, 
științifice și culturale dintre 
România și Franța.

La intilnire au luat parte 
membri ai Consiliului muni
cipal din Boulogne-sur-Mer, 
oameni de afaceri.

A fost prezent ambasado
rul României la Paris, Con 
stantin Flitan.

Dezvoltarea cooperării
româno-congoleze

Președintele părții române în 
Comisia mixtă de cooperare e- 
conomică și tehnică româno- 
congoleză, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, aflat la 
Brazzaville cu ocazia celei de-a 
Cincea sesiuni a comisiei, a fost 
primit de președintele R. P. 
Congo, Marien N’Gouabi. Re
prezentantul român a trans
mis președintelui congolez un 
mesaj de prietenie și de solida
ritate din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ-

nia. La rindul său, Marien 
N’Gouabi a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutările 
sale cele mai frățești și un me
saj de prietenie.

Comisia mixtă româno-con- 
goleză a examinat și analizat, 
in cadrul lucrărilor, stadiul 
relațiilor comerciale și al coo
perării economice în domeniile 
forestier, industrial, agricol și 
minier, adoptînd măsuri menite 
să contribuie la dezvoltarea în 
continuare a colaborării econo
mice bilaterale.

După <fum s-a anunțat, luni 1 
iulie a încetat din viață, în urma 
unui atac de cord, președintele 
Argentinei, generalul locotenent 
Juan Domingo Peron, eminentă 
personalitate a vieții politice ar- 
gentiniene și internaționale.

Juan Domingo Peron s-a năs
cut la 8 octombrie 1895, în loca
litatea Lobos din provincia Bue
nos Aires. După ce iși face stu
diile se dedică carierei militare 
și activează mai mulți ani în 
armata argentiniană.

La 4 iunie 1946, a fost ales 
pentru prima dată în magistra
tura supremă a țării, pentru pe
rioada 1946—1952 și reales pen
tru intervalul 1952—1958, exer- 
citîndu-și mandatul de președin
te pină la 16 septembrie 1955, 
cînd, în urma unei lovituri de 
stat militare, este înlăturat de la 
conducerea statului, urmind a- 
nii de exil între 1955 și 1973, pe 
care și-i petrece, în majoritate, 
in Spania.

La sfîrșitul anului 1972, este 
format Frontul Justițialist de E- 
liberare, care obține victoria în 
alegerile prezidențiale din mar
tie 1973, prin candidații săi Hec
tor Campora (președinte) și Vi
cente Solano-Lima (vicepre
ședinte), în urma demisiei aces
tora, general-locotenent Juan 
Domingo Peron este numit de 
Congresul Justițialist candidat la 
funcția de președinte pentru noi
le alegeri, desfășurate in sep
tembrie același an. în urma 
scrutinului, generalul Peron a 
primit, pentru a treia oară, 
mandatul de șef al statului.

în calitate de președirfte al ță
rii, Juan Domingo Peron și-a 
consacrat întreaga energie pro
movării și apărării intereselor 
națiunii sale, propășirii econo
mice și sociale a Argentinei mo
derne, a întreprins acțiuni hotă- 
rite pentru consolidarea inde
pendenței economice și politice a 
patriei.

Generalul Juan Domingo Pe
ron a adus o contribuție remar
cabilă la dezvoltarea relațiilor de 
conlucrare și prietenie dintre 
România și Argentina, dintre po
poarele celor două țări.

între Republica Socialistă 
România și Republica Argenti
na s-au stabilit, în ultima vre
me, relații trainice de prietenie 
și colaborare.

Vizita 
martie a 
ședințele 
România, 
Ceaușescu, , _____ . ________
Ceaușescu în Argentina se în
scrie ca un moment de o deo
sebită semnificație în relațiile 
dintre cele două țări, schimbul 
de păreri între cei doi șefi de 
stat aducînd o importantă con-

*

Rezultatele alegerilor
generale din Islanda

Alegerile generale anticipate, desfășurate duminică in Islanda, 
s-au soldat cu împărțirea, in mod egal, a locurilor din Althing 
(Parlamentul țării) între partidele care fac parte din 
guvernamentală de centru-stinga și cele din opoziție — 
de locuri fiecare.

coaliția 
cite 30

întreprinsă 
acestui an 
Republicii 

tovarășul 
și tovarășa

în luna 
de pre- 
Socialiste 

Nicolae 
Elena

tribuție la dezvoltarea colabo
rării . bilaterale, la întărirea în
crederii, stimei și respectului 
reciproc dintre popoarele român 
și argentinian, 
secvențele atît 
semnificații ale 
soli români, ale 
tre președintele 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu cu președintele Juan 
Domingo Peron și Maria Estela 
Martinez de Peron. Ca rezultat 
al convorbirilor dintre cei doi 
președinți, în cursul vizitei au 
fost adoptate documente de o 
mare însemnătate, atît pe pla
nul relațiilor bilaterale, cit și 
pe plan internațional. intre 
care, in primul rind, Tratatul de 
prietenie și cooperare între Re
publica Socialistă România șl 
Republica Argentina și Comuni
catul comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Juan Domingo 
Peron subliniau în mod deose
bit faptul că politica externă a 
celor două țări se bazează pe 
principiile recunoscute ale drep
tului internațional și reafirmau, 
totodată, convingerea lor că, 
pentru a asigura un climat sta
bil de pace și securitate in 
lume, este necesar ca relațiile 
dintre state să se bazeze pe 
respectarea strictă a princi
piilor independenței și suvera
nității naționale, egalității de
pline in drepturi, neamestecu
lui în treburile interne., intere
sului și avantajului reciproc.

Poporul român impărtășește 
marea durere a poporului argen- 
tinean, care, • prin dispariția lui 
Juan Domingo Peron, pierde un 
remarcabil om de stat, cunoscut 
și apreciat pentru modul exem
plar în care a înțeles să-și con
sacre toată viața aspirațiilor de 
bunăstare și fericire ale po
porului său, cauzei colaborării 
și păcii in lume.

Sînt încă vii 
de bogate în 
vizitei inalților 
întîlnirilor din- 

Nicolae 
Elena

în felul acesta, cabinetul pre
mierului Oiafur Johannesson — 
care își va prezenta astăzi ofi
cial demisia — este pus în mi
noritate, deoarece, potrivit Con • 
stituției islandeze, guvernul tre
buie să dispună în Parlament de 
cel puțin 32 de locuri.

Rezultatele definitive indică

locuri*

persoanele arestate figurează 
președintele Senatului, directo
rul general al telecomunicațiilor, 
guvernatorii provinciilor Wollo 
și Harrar.

Totodată, din Addis-Abeba a- 
gențiile de presă relatează că 
în ultimele 24 de ore comanda
mentele diviziei a doua și a 
treia s-au alăturat acțiunilor 
inițiate de conducerea diviziei 
a patra, pentru a înlătura — po
trivit comunicatelor oficiale di
fuzate de forțele armate — ob
strucțiile pe care elemente con
servatoare din viața politică și 
economică le fac pentru a zădăr
nici activitatea normală a gu
vernului.

următoarea repartiție a 
lor în viitorul Parlament : Par
tidul Progresist — 17 mandate, 
Alianța Populară — 11 manda
te, Partidul Liberal de stînga — 
două mandate (aceste trei for
mațiuni politice au alcătuit ve
chea coaliție guvernamentală), 
Partidul Independenței — 25 de 
mandate, iar Partidul Social- 
Democrat — 5 mandate.

După cum se știe, această 
consultare electorală fusese or
ganizată ca urmare a punerii in 
minoritate în Parlament a gu
vernului în cursul dezbaterilor 
asupra unor proiecte de măsuri 
privind combaterea inflației și 
a retragerii Partidului Liberal 
de stînga din coaliția guverna
mentală.

★
Ca urmare a încetării din via- 

■' ță a președintelui Argentinei, 
Juan Domingo Peron, vicepre
ședintele țării, Maria Estela Mar
tinez de Peron, a informat ofi
cial Curtea Supremă, Senatul și 
Camera Deputaților a Congresu
lui Național că, în virtutea pre
vederilor constituționale, și-a a- 
sumat funcția supremă în stat, 
de președinte al Republicii Ar
gentina. Noul președinte, Maria 
Estela Martinez de Peron a emis 
un decret, in baza căruia guver
nul Argentinei se menține în ve
chea componență.

Comandamentele supreme ale 
trupelor terestre,, navale și .ae
riene ale Argentinei — anunță 
agențiile de presă — au dat pu
blicității comunicate în care 
arată că „vor sprijini menținerea 
stabilității instituțiilor Republi
cii Argentina în limitele Consti-* 
tuției naționale".

în sprijinul noului președinte 
al țării și al menținerii ordinii 
constituționale s-au pronunțat 
partidele politice, sindicatele și 
organizațiile sociale din țară.

Partidul Comunist din Argen
tina a dat publicității o declara
ție, în care se relevă că pre
ședintele Peron și-a dedicat e-

★
forturile sale consolidării demo
crației, că politica externă a gu
vernului. său a corespuns intere
selor'Argentinei. Partidul comu
nist cheamă poporul argentinian 
să-și consolideze unitatea și să-și 
continue lupta pentru dezvolta
rea procesului de democratizare 
a țării și de consolidare a inde
pendenței naționale.

Marți, corpul neînsuflețit al 
generalului Juan Domingo Pe
ron a fost transferat, de la re
ședința prezidențială din apro
pierea capitalei la catedrala me
tropolitană din ■ Buenos Aires, 
unde a avut loc un serviciu re
ligios. Au luat parte președin
tele țării, Maria Estela Martinez 
de Peron, membrii guvernului 
argentinian și alte înalte oficia
lități, membrii corpului diplo
matic.

După ceremonia de la cate- 
drală, rămășițele pămintești ale 
regretatului președinte au fost 
așezate pe un afet de tun, cor
tegiul funerar îndreptîndu-se 
spre Palatul Congresului, sediul 
Parlamentului. Aici, corpul ne
însuflețit este» depus pină mi
ercuri, cînd are loc înmormîn- 
tarea. la cimitirul Chacarita din 
Buenos Aires.

Lucrările Conferinței
asupra dreptului mării

La Caracas continuă lucră
rile Conferinței Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării.

• GUVERNUL Venezuelei 
va promova în mod consecvent o 
politică de apărare a intereselor 
naționale, de naționalizare to
tală a întreprinderilor din in
dustria petrolieră și minieră, 
controlate în prezent de com
paniile străine — a declarat 
președintele Carlos Andres Pe
rez, în cuvîntarea rostită la o 
reuniune a Federației venezue- 
lene a camerelor și asociațiilor 
de comerț și industrie.

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD. - Un grup de locuitori dintr-una din zonele eliberate, 
recoltind orez, cu sprijinul membrilor unităților militare.

După cum relatează agențiile 
Reuter și United Press Interna
tional, șeful delegației egiptene 
s-a pronunțat în cadrul dezbate
rilor generale în favoarea drep
tului mișcărilor de eliberare re
cunoscute de organizații regio
nale, ca Liga Arabă și Orga
nizația Unității Africane, de a 
participa la lucrările Conferinței 
O.N.U. asupra dreptului mării. 
„Aceste mișcări de eliberare — 
a spus el — luptă în prezent 
pentru drepturile lor legitime și, 
cu siguranță, va veni și ziua

cînd aspirațiile lor legitime vor 
fi îndeplinite". „Comunitatea 
internațională trebuie să dea 
posibilitate mișcărilor de elibe
rare să ia cunoștință de formu
larea noii legislații internațio
nale a mărilor și oceanelor, pen
tru ca aceasta să poată exprima .. - . pen_ 

lor 
de

interesele lor naționale și 
tru a se asigura viitoarea 
aderare la noua ordine 
drept" ce va fi adoptată.

Terra se
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• LA SOFIA a fost dat publi
cității comunicatul privind con
vorbirile dintre Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. F. Bulgaria, și 
Mohammed Anwar El Sadat, 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, președintele Uniunii So
cialiste Arabe, care și-a încheiat 
marți vizita oficială in Bulgaria.

• Convorbirile
sovieto-americane

• LA KREMLIN au conti
nuat convorbirile între Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului

Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, și Andrei Gro- 
miko, ministrul sovietic al afa
cerilor externe — de o parte — 
și Richard Nixon, președintele 
Statelor Unite ale Americii, și 
Henry Kissinger, secretarul de 
stat al S.U.A. — de cealaltă 
parte. j

Cele două părți au examinat 
probleme privind limitarea ar
mamentelor strategice, precum 
și a experimentelor subterane 
cu armamentul nuclear. A avut 
loc, de asemenea, un schimb de 
opinii în problema reglementă
rii pe cale pașnică a situației 
din Orientul Apropiat, în pro
blema reducerii forțelor armate 
și a armamentelor în Europa

Centrală, precum și în alte pro
bleme internaționale — relatea
ză agenția TASS.

• MARELE premiu al Festi
valului folcloric internațional de 
la Lure (Franța). a fost acordat 
ansamblului „Doina Ilfovului" 
din Oltenița.

din 
lu- 
din

• Tokio : Conferință 
dedicată populației

• ÎN SALA „Toranomon" 
Tokio s-au deschis, marți,, 
crările primei conferințe
Japonia dedicate problemelor 
populației. La dezbateri parti
cipă demografi, sociologi,' eco
nomiști, personalități ale vieții 
politice, sociale și culturale, re
prezentanți .ai O.N.U. și ai altor 
organizații internaționale. Pe 
ordinea de zi figurează ches
tiuni privind relația dintre me-

diul înconjurător, resursele na
turale, alimentație și populație. 
Conferința își propune să stu
dieze și să dezbată, în special, 
o serie de probleme demogra
fice care preocupă Japonia, 
pentru a căuta modalități de 
soluționare și de acțiune, in 
spiritul ' obiectivelor Anului 
mondial al populației — 1974. 
Rezultatele acestor dezbateri vor 
fi prezentate Conferinței Mon
diale a Populației, care va avea 
loc în luna august la București.

dezvoltarea colaborării dintre 
cele două țări, precum și unele 
probleme internaționale actuale, 
informează agenția Taniug.

• Nou președinte 
în Guatemala

e PREȘEDINTELE R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, l-a 
primit pe Adam Malik, ministrul 
de externe al Indoneziei, cu 
care a discutat probleme privind

• IN CAPITALA Guatemalei, 
a avut loc instalarea noului pre
ședinte al țării, generalul Kjell 
Laugerud Garcia. Reprezentant 
al coaliției conservatoare, de gu- 
vernămînt, actualul președinte 
guatemalez a fost declarat în
vingător în alegerile generale 
de la 3 martie, după ce Con
gresul Național, convocat în se
siune extraordinară, a confirmat 
victoria sa.
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• LA CASA prieteniei din 
Moscova a avut loc o seară 
festivă, organizată de Asocia
ția de prietenie sovieto-ro- 
mână (A.P.S.R.), cu prilejul 
împlinirii a 75 de ani de la 
nașterea lui George Căli- 
nescu.

Despre viața și opera ma
relui scriitor și om de cul
tură român au vorbit scriito
rul I. A. Kojevnikov, candi
dat în științe filologice, și 
Tatiana Nicolescu, profesor la 
Universitatea din București.

Au participai membri ai 
conducerii centrale a A.P.S.R., 
oameni de cultură și artă din 
capitala sovietică, un nume
ros public.

grăbește...
• Cifre dintr-un volum publicat la O.N.U. • Evo

luția populației • Creșterea consumului de energie
In cursul anului 1972, popu

lația globului a fost de 3 782 
milioane persoane, inregis- 
trînd o rată anuală de creș
tere de 2 la sută, constantă 
din 1965.

Cifrele sint cuprinse într-un 
volum de 874 pagini, dat recent 
publicității la Națiunile Unite și 
consacrat unor statistici de or
din general, referitoare la evo
luția populației, precum și la 
cele mai diverse aspecte ale ac
tivității umane.

Cel mai ridicat ritm de creș
tere a populației s-a înregistrat 
în țările Americii Latine — 3.4 
la sută, comparativ cu cifra de 
0.6 la sută reprezentind nivelul 
european.

Producția industrială mondia
lă, inclusiv mineritul, aprovizio
narea cu electricitate, gaz și apă, 
a crescut, în cursul anului 1972, 
cu 7,3 la sută față de anul pre
cedent. în schimb, producția a- 
gricolă a rămas neschimbată, 
comparativ cu creșterea de 3 la 
șută înregistrată în 1971.

Pe șoselele lumii au rulat 
214.5 milioane de automobile și 
57,3 de vehicule .comerciale, cu 
9 milioane și, respectiv, 3.3 mi
lioane mai mult ca in anul pre
cedent.

Această creștere a determinat, 
implicit, sporirea consumului 
mondial de energie cu 4,5 la 
sută. Combustibilul lichid — pe
trolul și derivatele sale — a sa
tisfăcut 43 la sută din acest 
necesar de energie al lumii, cel 
solid — 33 la sută, gazul natural 
22 la sută, iar celelalte surse re
prezentind restul de 2 la sută.

Cel mai mare consumator de 
ceai a fost Irlanda, cu recordul 
de 4 022 grame pe cap de locui
tor. întrecind consumatorul tra
dițional, Marea Britanie, care se 
situează pe locul doi, cu 3 813 
grame pe cap de locuitor.

Italia se situează pe primul loc 
în competiția producătorilor de 
vinuri, cu 59 milioane hectolitri, 
față de 58,5 milioane realizate de 
Franța, ce ocupă locul secund.
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