
■to-, .

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ î Semnarea Declarației comune cu privire 
la vizita in Republica Socialistă România 

a delegației Partidului African 
al Independentei din Guineea-Bissau

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea de la C. C. al P. C. R. 
cu primii secretari și secretarii 

pentru problemele organizatorice 
ai comitetelor județene de partid și ai

Stimați tovarăși,Scopul acestei consfătuiri este de a analiza felul în care comitetele județene, organele și organizațiile de partid își . îndeplinesc rolul de a organiza și uni eforturile maselor largi populare în vederea îndeplinirii hotărîrilor de partid , și de stat.Discuțiile din consfătuirea de astăzi au evidențiat faptul îmbucurător că organizațiile de partid au reușit să obțină rezultate pozitive în munca lor, că a crescut rolul lor în toate domeniile vieții sociale.. Au fost luate multe măsuri bune în vederea realizării hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului ; ca rezultat al acestor măsuri, al activității oamenilor muncii, sarcinile de plan pe zece luni ale acestui an au fost realizate cu. o depășire de circa un miliard și cinci sute milioane lei. producția industrială cres- cînd, față de 1972, într-un ritm de 15 Ia sută.S-au obținut o serie de rezultate pozitive și în agricultură. cu toate că în acest an au existat condiții climatice nefavorabile. Aceste rezultate demonstrează mai cu seamă rezervele mari pe care le a- vem în această importantă ramura a economiei naționale. faptul că lipsurile manifestate nu pot fi puse în întregime pe seama condițiilor climatice.S-au obținut succese în realizarea unor indicatori calitativi — mă refer la creșterea productivității muncii, la reducerea cheltuielilor materiale d% producție și altele. De asemenea, deși planul de export nu a fost realizat în întregime, creșterile obținute pe aceste zece luni sînt destul de mari în raport cu perioada corespunzătoare a anului 1972.S-au obținut, de asemenea, rezultate bune pe calea ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al tuturor oamenilor muncii.Nu doresc să mă opresc acum la problemele îndeplinirii planului, la problemele activității economice generale; Ia sfîrșitul lunii vom avea o plenară a Comitetului Central în care vom analiza pe larg atît realizarea planului, cît și sarcinile anului viitor. Menționez unele realizări economice pentru a sublinia că activitatea organizațiilor județene, a celorlalte organizații de partid s-a axat pe problemele principale — și anume îndeplinirea programului de dezvoltare economico-socială a țării. Este îmbucurător că 15 județe au realizat pjanul pe 3 ani, asigurîndu-și un a- vans care le creează condiții, pentru îndeplinirea angajamentelor luate în vederea realizării cincinalului înainte de termen.Sînt, cred, demne de menționat rezultatele obținute de organizația de partid a Capitalei. După cum ați auzit aici, ea a realizat planul pe 3 ani cu două luni mai devreme, obținînd succese importante în creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, asigurarea exportului, precum și tn punerea în producție, în condițiuni relativ bune, a capacităților de producție planificate. Și alte comitete județene și organizații de partid au în a- ceastă privință rezultate bune, despre care s-a vorbit aici. In toate județele există unități economice care au reali

municipiului Bucureștizat sarcinile planului pe trei ani, obținînd un avans important.Din tot ceea ce s-a spus aici, se desprind concluzii pozitive în legătură cu experiența acumulată, cu felul în care au acționat și acționează organizațiile de partid pentru înfăptuirea în practică a sarcinilor ce le revin. Sper că această experiență va Constitui un obiect de studiu pentru toate organizațiile de partid. In felul acesta, consfătuirea va fi de un real folos atît în generalizarea a ceea ce s-a dovedit pozitiv în activitatea organizațiilor noastre de partid, cît și în evitarea neajunsurilor și greșelilor care s-au manifestat.Pe baza rezultatelor de pînă acum putem aprecia că organizațiile de partid desfășoară o muncă eficientă, cu bune rezultate, pentru unirea eforturilor oamenilor muncii în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor privind dezvoltarea economico-socială a țării. Ele joacă rolul de forță politică conducătoare în toate domeniile de activitate, înfăptuind neabătut politica elaborată de Congresul ăl X-lea al partidului.Dar, pornind de la această apreciere, de la constatarea rezultatelor bune, nu putem trece peste unele lipsuri, neajunsuri și greșeli manifestate în munca unor organizații de partid. Nu am proceda ca a- devărați comuniști dacă neam mulțumi'cu rezultatele obținute pînă acum și nu am face o analiză temeinică a muncii, pentru a trage învățăminte din lipsuri și neajunsuri.Practica demonstrează — și discuțiile purtate aici, de a- semenea, — că nu toate organizațiile de partid acordă a- tenția corespunzătoare problemelor concrete ale înfăptuirii planului cincinal. Unele se limitează de multe ori la măsuri și îndrumări generale, lă- sînd ca întreprinderile, unitățile economice să soluționeze singure problemele complexe care apar în cadrul activității lor. Nu în suficientă măsură sînt studiate problemele apărute în procesul realizării planului, nu întotdeauna se acționează cu fermitate pc-ntrd lichidarea unor greutăți și neajunsuri ce împiedică înfăptuirea sarcinilor de plan. In cadrul uatîlnirilor cu activele unor organizații județene de partid, pe care le-am avut în cursul ultimelor vizite în țară. m-am referit la aceste neajunsuri.In discuțiile de astăzi a reieșit că într-o serie de mari întreprinderi au existat și continuă să șe mențină lipsuri serioase, iar organizațiile de partid respective nu au acționat cu toată fermitatea pentru lichidarea lor. M-aș referi, de exemplu, la Uzinele de camioane din Brașov, unde organizația de partid, inclusiv comitetul județean nu . au acționat așa cum se cuvenea pentru lichidarea unor stări de lucruri negative. A- ceeași constatare este valabilă și pentru Comitetul județean Hunedoara și organizațiile de partid din Valea Jiului, care nu au intervenit pentru lichidarea unor lipsuri serioase manifestate în acest important sector economic în ce privește, în special, organizarea producției și a muncii.Nu vreau să se înțeleagă că ministerele respective nu au deficiențe. Despre aceste probleme am avut discuții foarte serioase cu aproape toate con- ♦ ducerile ministerelor, la care au participat și directorii în

treprinderilor. 'Acum nu doresc însă să vorbesc despre ministere. Vreau să mă refer la munca organizațiilor de partid, la ceea ce trebuia și trebuie să facă organizațiile de partid. Trebuie înțeles că problemele îndeplinirii planului sînt probleme principale, de bază, ale activității fiecărei organizații de partid. Or, nu aș putea spune că organizația de partid Hunedoara a studiat temeinic problemele și a acționat cum trebuia pentru a asigura desfășurarea în bune condițiuni a activității miniere. O lipsă serioasă a comitetelor județene Hunedoara și Brașov este aceea că nu au supus unei discuții aprofundate problemele — cu organizațiile de partid, cu membrii de partid, cu oamenii muncii— pentru a putea cunoaște bine realitățile și trage concluziile cele mai corespunzătoare.Am vorbit cu alte prilejuri— s-au luat de altfel și măsuri speciale în acest sens — despre lipsurile în activitatea întreprinderii de utilaj chimic din.Ploiești. Consider că exemplele date sînt destul de elocvente ; ele demonstrează că unele organizații de partid nu acordă atenția cuvenită și nu acționează ct^ fermitate pentru soluționarea unor probleme importante, care apar în procesul complex al dezvoltării impetuoase a economiei noastre naționale. S-a văzut, în cazul Hunedoarei, că nu ceva. extraordinar a determinat lichidarea neajunsurilor, ci faptul că s-au discutat problemele cu masele largi de oameni ai muncii, că soluțiile a- doptate au fost supuse aprobării maselor. Pe această bază s-au luat măsuri organizatorice și s-a obținut. în prima săptămînă chiar, un spor de 35 000 de tone cărbune față de media săptămînilor anterioare. Socotind că am fi a- vut asemenea rezultate pe toată perioada acestui an, a- ceasta ar fi însemnat o producție suplimentară de 1 500 000 de tone cărbune.Sînt lipsuri serioase și în înfăptuirea programului de creștere a producției agricole, atît vegetale, cît și animale. In acest an, lipsurile existente în activitatea unor întreprinderi de stat și cooperative au ieșit mai puternic în evidență pentru că n-au mai fost compensate de condiții climatice favorabile. Acolo unde s-a muncit bine s-au obținut producții foarte mari; chiar în același județ. între cooperative sau întreprinderi agricole de stat alăturate e- xistă importante deosebiri de recoltă, producțiile obținute fiind cîteodată de două și chiar de trei ori mai mari la una decît la cealaltă. In asemenea cazuri este clar că deficiențele în realizarea producției agricole nu potlfi puse pe seama condițiunilor climatice, ci pe seama proastei organizări a muncii, a deficiențelor în conducerea activității de către organele agricole și, bineînțeles, de către organizațiile de partid. Se știe -ă în domeniul agriculturii ’comitetele județene de partid au răspunderea nemijlocită asupra întregii activități de pe teritoriul lor. Ele nu pot să se mulțumească de a arăta cu degetul spre Ministerul Agriculturii. Cum se poate oare ca în județul Timiș unele între- prindeiți agricole de stat să obțină producții mai mici decît cooperativele, cînd este cunoscut că ele au dispus, și în acest an, de mai multe îngrășăminte și de o mecanizare mai bună decît cooperativele agricole ? Este clar că depin

dea și depinde ,de fiecare organizație de partid județeană, de activitatea pentru unirea eforturilor tuturor lucrătorilor din agricultură, obținerea unor rezultate bune în executarea lucrărilor agricole, in producție.Există o serie de neajunsuri și în alte domenii ale activității organelor de partid, cum sînt cele privind soluționarea unui șir de probleme legate de ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Nu pot trece cu vederea faptul că multe comitete județene nu realizează nici în acest an construcțiile de cămine pentru tineret planificate, în pofida faptului că fiecare județ ridică continuu problema spațiilor necesare pentru cazarea tineretului. S-au pus la dispoziție mijloacele financiare și materiale necesare — inclusiv fonduri suplimentare — dar nu s-au luat măsurile corespunzătoare pentru realizarea căminelor. Nici în ce privește creșele, căminele de copii, și — în unele județe — locuințele, prevederile nu se realizează în întregime. Soluționarea acestor probleme depinde de fiecare județ ; nimeni nu va putea veni, să soluționeze aceste probleme în locul organizației de partid respective !Se poate spune deci că pe lîngă rezultatele bune — aș putea spune unele deosebit de bune — obținute în realizarea planului în industrie, există o serie de lacune foarte serioase în activitatea județelor, ră- mîneri în urmă într-o serie de domenii, care umbresc în- tr-un anumit sens rezultatele din alte sectoare de activitate. Aceasta arată că nu întotdeauna organele de partid urmăresc consecvent mersul înainte, pe toate fronturile, în mod uniform, al activității pentru realizarea programului stabilit de Congresul al X-lea. A- ceasta demonstrează existența unor 'manifestări de formalism, de birocratism în activitatea unor organizații de partid care se mulțumesc cu măsuri generale, cu hotărîri și ședințe fără eficiență practică, și nu acționează pentru cuprinderea și organizarea concretă a tuturor problemelor din sectoarele lor de activitate. Lipsurile se datoresc și neglijării de către unele organizații a organizării controlului și acordării ajutorului necesar îndeplinirii hotărîrilor, faptului că nu acordă atenția corespunzătoare repartizării forțelor în sectoarele hotărî- toare ale activității, promovării și pregătirii cadrelor.Trebuie să recunoaștem deschis că, pornind de la rezultatele bune pe care Ie obținem într-o serie de domenii, de Ia creșterea în ritm înalt a economiei noastre, și-a făcut loc o anumită stare de auto- mulțumire. Ca urmare, sînt trecute cu vederea, nu se acordă atenția cuvenită unor fenomene negative, se manifestă o anumită slăbire a exigenței, a spiritului de răspundere, a disciplinei. Or, exigența și disciplina sînt cerințe esențiale în întreaga activitate de partid și de stat, în oricare domeniu de activitate. Există . o anumită îngăduință față de lipsuri și-abateri. De altfel, chiar în ședința de astăzi, s-au manifestat asemenea atitudini. Unii tovarăși au încercat să demonstreze că au făcut totul, iar cauzele lipsurilor trebuie căutate în altă parte, nu la cei vinovați de ele. Este clar că îngăduința, încercările de justificare a lipsurilor și abaterilor nu sînt de natură să ajute la înlăturarea rapidă a acestora, la uni

rea eforturilor maselor largi populare, în frunte cu comuniștii, pentru înfăptuirea în bune condițiuni a marilor o- biective ale construcției socialiste.Mă așteptam ca, în consfătuire, să se vorbească într-un spirit mai critic, să apară și luări de poziții autocritice mai ferme față .de lipsurile proprii. Cîțiva tovarăși au făcut, destul de timid, referiri critice și, mai timid, autocritice. Aceasta dovedește o anumită tocire a spiritului critic și autocritic în munca unor organizații de partid. Această stare de lucruri trebuie să rie atragă foarte serios atenția întrucît ea poate reprezenta un pericol pentru activitatea noastră! Sîntem o organizație revoluționară, trebuie să tindem întotdeauna spre o analiză exigentă a muncii noastre. Trebuie să privim totdeauna în spirit critic ceea ce am înfăptuit — firește nu în sensul de a nega realizările, ci de a desprinde învățăminte pentru activitatea viitoare. Cu atît mai mult trebuie să facem aceasta cînd în muncă se manifestă lipsuri și greșeli. Analiza critică este o obligație pentru fiecare organizație, pentru fiecare activist de partid. Pînă la urmă acesta este un criteriu de apreciere a maturității activiștilor, a organizațiilor de partid. Cred că nu mai este necesar să subliniez că critica și autocritica constituie una din metodele importante ale muncii de partid. Se poate spune că ca este o forță motrice a mersului nostru înainte. In orice caz este metoda de a analiza realitatea, de a descoperi lipsurile, de a asigura progresul. De aceea, trebuie să acționăm pentru creșterea exigenței în analizarea activității noastre. Trebuie să facem aceasta chiar dacă avem rezultate bune — pentru că în acest caz și spiritul de exigență trebuie să fie și mai dezvoltat.Este de înțeles că dacă în munca organizațiilor de partid nu s-ar manifesta o serie de lipsuri, rezultatele pe care le-am obținut în activitatea noastră ar fi putut fi și mai mari. Am fi putut realmente să ne prezentăm — nu numai în domeniul economic, ci în întreaga noastră activitate — cu succese și mai mari. Este cu atît mai necesar să subliniez acest lucru cu cît, după cum cunoașteți, în fața tuturor organizațiilor de partid stau, în continuare, sarcini tot mai complexe, de mare răspundere. Au trecut, practic, trei ani din acest cincinal. In anii care vin trebuie să facem eforturi și mai mari pentru a realiza cincinalul înainte de termen, așa cum s-au angajat un mare număr de organizații de partid, de colective de oameni ai muncii, așa cum a stabilit Conferința Națională a partidului. Rezultatele bune obținute pînă acum demonstrează că avem reale posibilități de a realiza cincinalul înainte de termen. Unele organizații județene și colective de oameni ai muncii își vor putea chiar depăși angajamentele.Stimați tovarăși,Ne aflăm acum în fața sar-, cinilor. anului 1974. Proiectul planului îl cunoașteți, el nu va suferi mari modificări. Sarcinile pe care le-ați primit în vara acestui an și care au
(Continuare in pag. a 2-a)

Vineri, 16 noiembrie, a avut loc semnarea Declarației comune cu privire la vizita în Republica Socialistă România a delegației Partidului African al Independenței din Guineea- Bissau' și Insulele Capului Verde, condusă de tovarășul Aristides Pereira, secretar general. al P.A.I.G.C.Declarația comună a fost semnată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar' general al Partidului Comunist Român, și de tovarășul Aristides Pereira, secretar general . al Partidului, African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde.
Cuvîntul tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU*Dragă tovarășe Fereira,Dragi tovarăși, xSemnarea Declarației comune între Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde reprezintă un moment important în relațiile dintre partidele și statele noastre. Este de fapt a doua Declarație pe care o semnăm. Este însă prima Declarație pe care o adoptăm în comun după proclamarea ca stat a Republicii Guineea-Bissau. A- ceastă Declarație, semnată de secretarii generali ai celor două partide, reprezintă un document care pune pe baze noi și relațiile dintre statele noastre. De altfel, în cadrul acestei Declarații se arată că între România și Republica Guineea- Bissau se vor stabili relații diplomatice la nivel de ambasadă. In această Declarație, Pe lîngă afirmarea principiilor care stau la baza relațiilor dintre partidele noastre, pe lîngă exprimarea solidarității în lupta împotriva colonialismului și neocolonia- lismului, pe lingă reafirmarea faptului că Partidul Comunist Român, poporul român au acordat ajutor și sînt hotărîte să-l a- corde și în continuare poporului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde șl Partidului African al Independenței care conduce lupta acestui popor, noi ne angajăm de a face totul pentru a contribui la victoria cît mai rapidă a poporului din Guineea-Bissau, pentru afirmarea independenței și suveranității sale.

Totodată. în Declarație stabilim dezvoltarea colaborării în toate domeniile de activitate, atît bilateral cît și pe plan internațional, în lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, pentru afirmarea în lume a politicii noi, de egalitate și respect între toate națiunile lumii, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi pe deplin stăpin pe destinele sale. Pornind de ,1a toate a- ceste considerente înscrise în Declarația comună, apreciez că ea constituie un moment de o importanță deosebită pentru relațiile dintre partidele și popoarele noastre și că va contribui mult la dezvoltarea colaborării viitoare.Doresc să exprim și cu acest prilej felicitări Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, întregului dv. popor cu prilejul constituirii republicii și proclamării independenței ! Vă urez succes deplin în lupta pentru izgonirea definitivă a colonialiștilor. pentru consolidarea și dezvoltarea independenței și suveranității statului !Sînt convins că colaborarea noastră corespunde pe deplin atît intereselor partidelor și popoarelor noastre, cît și cauzei generale a dezvoltării progresiste a omenirii, a luptei antiimperialiste, anticolonialiste, a păcii și colaborării între popoare.încă o dată urez poporului din Guineea- Bissau succese depline în întreaga sa activitate, bunăstare și fericire! (Aplauze).
Cuvîntul tovarășului
ARISTIDES PEREIRAStimate tovarășe Ceaușescu,Stimați tovarăși,Ajunși la capătul vizitei noastre în România, aș dori, în numele delegației mele, să exprim aici întreaga noastră recunoștință și întreaga noastră gratitudine pentru modul cordial și amical în care am fost primiți în frumoasa dumneavoastră țară, precum și pentru modul în care s-au desfășurat toate convorbirile noastre, care dovedesc întreaga noastră comunitate de opțiuni și de puncte de vedere. Astfel, am ajuns la semnarea acestui document a cărui importanță a fost atît de bine subliniată de tovarășul Ceaușescu. Noi sîntem foarte conștienți de însemnătatea acestui document de importanță istorică în această fază a luptei noastre după proclamarea statului.Noi știm că acest document va contri

bui în mod eficace la întărirea afirmării statului nostru pe plan internațional.Deci, noi plasăm semnarea acestui document în cadrul ajutorului pe care l-am primit întotdeauna din partea României și sîntem absolut încredințați de aducerea Ia îndeplinire a angajamentelor asumate , prin acest document. Nu numai că ne angajăm să respectăm aceste angajmente asumate în aceste documente, dar credem că datoria noastră în acest moment este de a face tot ce ne stă în putință pentru a accelera lupta și a desăvîrși eliberarea totală a țării noastre, pentru ca să putem dezvolta și mai bine relațiile care s-au statornicit între țările noastre pe baze noi. Pe de altă parte, dorim să urăm poporului român să obțină cele mai mari succese în continuarea celor obținute pînă acum în edificarea patriei socialiste și pentru progresul și fericirea tuturor. (Aplauze).
SĂ FOLOSIM RATIONAL 

ENER6IA ELECTRICĂ, COMBUSTIBILUL I--------------------------- —----- ----  ----------------------------  ---- ț----------------- ------
PARTICIPARE UNANIMĂ, 

ANGAJARE FERMĂ ÎNTR-O 
ACȚIUNE DE INTERES MAJOR
• Echivalentul energiei consumate în unitățile miniere din

Valea Jiului: 2500 iei în fiecare minut
• Consumul specific de energie electrică al iunil noiembrie 

este redus cu 10 la sută față de nivelul realizat în luna
precedentă

• Organizarea pr 
de economisireUnitățile miniere aparți- nînd Centralei cărbunelui Petroșani constituie principalii consumatori de energie electrică din Valea Jiului. Este suficient să arătăm în acest sens, că în fiecare minut funcționarea întregii puteri instalate a minelor Văii Jiului consumă energie e- lectrică în valoare de 2 500 Ici, că funcționarea transportoarelor cu raclele aflate în prezerrt în lucru consumă în fiecare oră o cantitate de energie echivalentă cu peste 12 000 de lei, pentru a ne da seama de semnificația deosebită pe care o are exploatarea rațională a tuturor u- tilajelor și instalațiilor, fiecare minut de funcționare e- conomisit pe această cale. Aplicarea unor măsuri teh- nico-organizatorice temeinic fundamentate din punct de vedere tehnic, crearea unei largi opinii de masă în rîn- dul tuturor salariaților în favoarea gospodăririi cit mai, chibzuite a energici reprezintă căi accesibile, de o eficiență evidentă, în direcția

Da solemnitatea semnării au fost de față membrii delegației Partidului African al Independenței din Guineeâ-Bis- sau și Insulele Capului Verde, tovarășii Jose de Figueiredo Araujo, membru al Comitetului Executiv al P.A.I.G.C., ministru de stat însărcinat cu problemele Secretariatului General al Guvernului, dr. Fidelis Almada, membru al Consiliului Superior al P.A.I.G.C., ministru al justiției și populației.Au luat parte, de asemenea, tovarășii Manea Mănescu, Paul Niculeșcu-Mizil, Gheor- ghe Pană, Virgil Trofin, Ilie

ducției și a muncii 
a energieireducerii acestei importante avuții pe care o reprezintă energia.Marile posibilități de reducere a consumului de e- nergie pe care le aduce cu sine îmbunătățirea organizării procesului de producție sînt deosebit de bine puse în evidență de evoluția recentă a consumurilor specifice de energie electrică în cadrul unităților miniere. Astfel, în cursul acestei luni, consumul de energie electrică raportat la tona de cărbune extrasă, este cu circa 10 la sută mai redus in comparație cu nivelul corespun zător al lunii trecute.Recenta Hotărîre a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind economisirea de combustibil și energie e- lectrică, constituie un nou prilej de continuare a acestor preocupări, de antrenare și mai fermă în acțiunea de mare importanță economică și civică pe care o reprezintă gospodărirea cît mai chibzuită a energiei. In prezent sînt în curs de ela-

VerdeVerdeț, Maxim Berghianu, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Constantin Băbălău, Cornel Burtică, Miron Constantines- cu, Mihai Gere, Ion Ioniță, Ștefan Andrei, general colonel Ion Coman, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.După semnarea Declarației comune, tovarășii Nicol'â’e Ceaușescu și Aristides Pereira s-au felicitat călduros, îmbră- țișîndu-se prietenește.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Aristides Pereira au rostit scurte alocuțiuni.

— un izvor nesecat

borare atît în cadrul unităților miniere cît și la nivelul Centralei cărbunelui Petroșani planuri de măsuri care vor contribui la o și mai bună valorificare a dotării tehnice existente și la reducerea consumurilor de energie. Aceste măsuri vizează, îndeosebi^ concentrarea producției prin evitarea dispersiei locurilor de muncă și creșterea producției medii zilnice, evitarea curselor în gol atît la transportul cu locomotive, cît și la transportul pe puțuri, limitarea funcționării transportoarelor cu raclete și cu benzi de cauciuc la timpul strict necesar etc.Transpunerea în viață a acestor măsuri care vor conduce la creșterea substanțială a nivelului de eficiență e- conomică, reclamă participarea conștientă, angajarea fermă a tuturor cadrelor, a tuturor colectivelor unităților miniere la acțiunea de evitare a oricărei forme de risipă de energie.Ing. Bujor BOGDAN



2 Steagul roșu SIMBATA. 17 NOIEMBRIE 1973

Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
(Mimare din pag. 1)fost dezbătute în întreprinderi au rămas în linii generale a- eeleași. Nu doresc însă să mă refer âcum la planul pe 1974. Vom face aceasta la plenara Comitetului Central. Vreau numai să atrag atenția asupra eîtorva probleme care trebuie să preocupe în mod deosebit comitetele județene de partid. Desigur, pornind de la faptul eă planul este cunoscut de aproape 6 luni de zile, sper că au fost luate toate măsurile pentru organizarea, corespunzătoare a pregătirii sale, pentru înfăptuirea sarcinilor chiar din primele zile, din prima lună a anului viitor.Ceea ce trebuie să rețină în mod deosebit atenția este faptul că în 1974 va interveni o modificare serioasă în ce privește orientarea investițiilor. Se vor reduce investițiile în construcții industriale și agricole cu circa 5 miliarde de lei față de prevederile planului, orientînd aceste fonduri spre dotarea' cu mașini și utilaje a spațiilor existente. Această măsură este impusă de faptul că avem multe spații construite și neutilate corespunzător cu mașini și instalații. Este cu totul neeconomic să construim noi spații productive pe care să le ținem neutilizate. Dispunem actualmente de circa 500 mii de metri pătrați construcții, dar utilați în mod necorespunzător. Cred că nu este județ unde să nu existe hale neutilizate la capacitatea lor. Măsura la care m-am referit va asigura o mai bună folosire a mijloacelor financiare și materiale, creșterea eficienței economice a investițiilor.Este necesar ca fiecare comitet județean să analizeze, împreună eu conducerile întreprinderilor, cu oamenii muncii, situația spațiilor de producție existente și să propună măsuri în vederea dotării lor complete cu mașini și utilaje. Trebuie să se analizeze modul în care sînt organizate chiar întreprinderile complet utilate. Și în aceste unități există posibilitatea ca, printr-o organizare mai rațională a spațiului, a amplasării mașinilor, a fluxului de producție, să se obțină spații suplimentare, pe care să le dotăm cu mașini și utilaje, asi- gurînd o creștere mai rapidă a producției.Deci această măsură reprezintă nu o reducere generală a investițiilor, ci o orientare a lor spre dotarea cu utilaje, eu mașini, pentru a se obține o sporire mai rapidă a producției și o creștere mai mare a eficienței economice. In general, avem în vedere ca, în viitor, să nu mai alocăm fonduri pentru crearea de spații productive pînă nu a- sigurăm dotarea completă a spațiilor existent^. Vom construi numai în măsura în care avem asigurate utilajele și mașinile necesare pentru noi le spații. Apelez la comitetele județene de partid să analizeze exigent, cu cel mai înalt spirit de răspundere, această problemă.In planul pe 1974 se propun, de asemenea, un șir de măsuri noi cu privire la creșterea mai accentuată a eficienței economice : reducerea cheltuielilor de producție și a consumurilor materiale, încă exagerat de mari, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității producției. In general, anul 1974 va trebui să marcheze o accentuare a preocupărilor pentru ridicarea eficienței economice, pentru îmbunătățirea calitativă a întregii activități din economieDin economiile pe care le realizăm prin reducerea investițiilor în construcție vom aloca suplimentar unele sume pentru importuri de utilaje și mașini, grăbind utilarea spațiilor pe care le avem. Totodată, trebuie să punem «un accent mai mare pe producerea de către fiecare întreprindere — și în primul rînd, desigur, de către întreprinderile constructoare de mașini și utilaje — a mașinilor-unelte și instalațiilor necesare dotă rii rapide a spațiilor de producție construite.O altă problemă asupra căreia doresc să atrag atenția — și care cred că vi s-a impus, cu toată seriozitatea, în ultimele zile — este aceea a energiei și combustibilului. De altfel, astăzi a apărut în presă Ho vărirea Comitetului Executiv cu privire la măsurile de economisire a combustibililor și energiei electrice Problema în sine vă este, desigur, clară, nu trebuie să insist acum asupra ei. Ceea ce trebuie înțeles este că consumul de energie și combustibil a crescut la noi într-un ritm foarte rapid, mai rapid chiar decît dezvoltarea economică și creșterea venitului național. Sporul consumurilor este în neconcordanță cu creșterea venitului național. De aceea, noi am stabilit mai de mult o serie de măsuri pentru a se pune ordine în această privință. Vă sînt cunoscute măsurile stabilite în acest sens în 1971 și 1972 de către Comitetul Executiv și de către plenarele Comitetului Central al partidului. Anul acesta, pornind de la constatarea dezvoltării mai rapide a consumului de energie decît în general a economiei și a venitului național, am stabilit sarcina realizării unui raport 

mal just Intre dezvoltarea e- conomiei și consumul de combustibil și energie. Am propu6 încetinirea consumului de combustibil și energie și orientarea dezvoltării economiei noastre astfel încît să asigurăm creșterea venitului național, a avuției societății, cu un consum mai mic de combustibil și energie.Desigur, orientarea generală de a asigura dezvoltarea mai rapidă a producției de energie, față de alte ramuri ale economiei naționale, a fost justă ; unii au înțeles însă de aici că trebuie și să consumăm mai multă energie decît este necesar. Problema consumului de combustibil și energie este strîns legată de întreaga dezvoltare a economiei noastre. Am stabilit — și se va prezenta și plenarei — un program detaliat privind măsurile ce trebuie luate pentru reducerea acestui consum, Măsurile vizează reorientarea dezvoltării industriei, reducerea consumurilor și a risipei în însăși producția de energie — care este de 17 la sută din producția totală de energie —, precum și a consumurilor mari dintr-o serie de industrii cu tehnologii învechite. Vom elabora un program cuprinzător care, în următorii cîțiva ani, va duce la lichidarea acestei stări de lucruri.Legat de aceasta se pune problema reducerii consumului general de energie, în toate domeniile — întreprinderi, iluminat public, consum casnic etc. Va apare în următoarele zile un decret care va reglementa foarte precis a- ceastă problemă.Atrag foarte serios atenția asupra necesității de a se pune capăt oricărei risipe în consumul de energie. Am a- juns la concluzia' că putem reduce iluminatul public, al instituțiilor și birourilor, al întreprinderilor, în medie cu 50 la sută. Cred că putem realiza ușor această reducere. Comitetul Executiv a stabilit o reducere cu 4 000 000 000 kW/ore pe an energie electrică și cu circa 1 milion jumătate tone petrol, urmînd să continuăm eforturile spre a ajunge la 2 milioane. Este necesar să fie luate măsuri imediate pentru a se pune ordine desăvîrșită în acest domeniu. Se va trece la elaborarea de noi norme pentru iluminatul public, inclusiv în birouri, deoarece normele e- xistente în prezent favorizează risipa.Abordarea problemelor legate de economia de energie și combustibil în țara noastră nu este legată direct de situația din Orientul Mijlociu. Independent de aceasta, problema se afla în pregătire. Unele măsuri au fost de altfel luate anterior — desigur nu cu toată fermitatea, Studiile au fost prea mult tergiversate, Acum avem suficiente date pentru a trece la măsuri corespunzătoare.Deci problemele asupra cărora trebuie să ne concentrăm, în legătură cu planul pe anul viitor, privesc reorientarea investițiilor în sensul arătat, creșterea eficienței economice, cu tot ceea ce decurge de aici, reducerea consumului de energie și combustibil. Desigur, nu înseamnă că celelalte sarcini nu trebuie să se bucure de atenție. Vom discuta despre ele la plenara Comitetului Central.Fiecare organizație de partid trebuie să pupă în continuare în centrul activității înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului. Sînt necesare măsuri concrete, în funcție de situația fiecărei uzine, pentru lichidarea unor greutăți și neajunsuri, Trebuie să se urmărească zilnic realizarea măsurilor stabilite. Dacă problemele vor fi analizate doar la trimestru sau la semestru, nu se va putea interveni operativ pentru remedierea neajunsurilor. Nu trebuie lăsată la o parie sau amînată rezolvarea problemelor mai grele ; acestea trebuie soluționate cînd apar; Să nu creadă nimeni că asemenea probjeme se vor soluționa de la sine, că se vor face minuni și cei în cauză vor scăpa de greutăți. Dimpotrivă, a trece pe lîngă neajunsuri și greutăți sau a închide ochii înseamnă a face ca acestea să se amplifice, să provoace consecințe grave. Nu trebuie să fie scăpate din vedere nici o întreprindere, nici un domeniu de activitate unde se ivesc greutăți, pînă nu se soluționează pînă la capăt problemele, ori- cît ar fi ele de complicate !Stimați tovarăși,Trebuie să recunoaștem deschis că nu peste tot s-a acordat atenția necesară problemelor conducerii, îmbunătățirii metodelor și stilului de muncă, cunoașterii temeinice a tuturor laturilor activității, planificării cît mai bune a muncii organizațiilor de partid. Din această cauză, u- nele organizații nu reușesc să cuprindă bine toate sectoarele de activitate, Munca de conducere presupune o bună repartizare a forțelor, o bună planificare a activității, astfel încît nici o latură a muncii să nu fie scăpată din vedere nici un moment. Avem un program clar, un plan mobili

zator. In aceste condiții, munca organizatorică devine ho- tărîtoare pentru realizarea în bune condițiuni a sarcinilor prevăzute pentru asigurarea mersului nostru hotărît înainte. De aceea, se impune să acordăm o mai mare atenție muncii' de organizare, in- sistînd asupra creșterii exigenței și spiritului de răspundere al organelor și organizațiilor de partid, al conducerilor întreprinderilor și unităților economico-sociale.O mare importanță are repartizarea justă a forțelor în domeniile hotărîtoare ale activității noastre. In acest domeniu mai avem multe de făcut. Ați putut constata cu toții că acolo unde s-a acordat atenție acestei probleme, unde s-au mobilizat și repartizat corespunzător forțele de care dispune fiecare județ, s-au putut realiza lucruri minunate. Județele noastre dispun de suficiente forțe pentru a putea soluționa în bune condiții problemele complexe care le stau în față.De asemenea, trebuie să ne ocupăm cu mai multă exigență de promovarea și creșterea cadrelor, ținînd seama de cerințele npi ale dezvoltării societății noastre. Unele din neajunsurile pe care le avem se datoresc faptului că nu ne o- cupăm suficient de asigurarea tuturor sectoarelor cu cadre capabile, bine pregătite din toate punctele de vedere, atît profesional cît și politic, cu spirit de răspundere și calități organizatorice. Se impune să realizăm în condiții mai bune hotărîrile de partid și prevederile legii cu privire la promovarea și creșterea cadrelor. S-au făcut, desigur, progrese în această direcție. In cursul consfătuirii am pus întrebări legate de această problemă. încă nu facem o selecție corespunzătoare a cadrelor în sensul hotărîrilor și al legii. Nu'verificăm suficient cunoștințele și calitățile oamenilor, pentru a-i selecționa și promova în raport cu capacitatea lor de a soluționa problemele. Nu procedăm așa cum prevăd hotărîrile de partid și legile, de a supune cadrele unor concursuri și verificări, precum și aprecierii lor de către masele de oameni ai muncii. Este necesar să a- cordăm mai multă atenție creării unei puternice rezerve de cadre — reală, nu formală — în toate domeniile de activitate, care să corespundă prevederilor de perspectivă ale dezvoltării economiei și celorlalte sectoare ale vieții sociale. Fiecare organizație de partid județeană să-și formeze un fond de cadre de care șă se ocupe permanent, pe care să-l crească' spre a avea oricînd la îndemînă oameni care să poată fi promovați în orice domeniu, Nu este suficient să înscriem un număr de persoane pe o listă — aceasta nu înseamnă rezervă de cadre. Trebuie să ne ocupăm de formarea și creșterea oamenilor. Formarea cadrelor cere mult timp și ea se poate realiza numai în muncă, în lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor, pentru învingerea greutăților. Aceasta presupune ca oamenii să fie puși să muncească, verificindu-se aptitudinile și capacitățile lor nu după vorbe, ci după felul cum îndeplinesc hotărîrile și sarcinile ce le sînt încredințate.Este necesar să acordăm mai multă atenție pregătirii cadrelor de specialitate, ;nclu- siV a muncitorilor calificați. Multe lipsuri se datoresc faptului că nu reușim să asigurăm forța de muncă necesară, calificată, pentru Schimbul II și III. Unele organizații de partid au luat măsuri bune în această privință, dar consider că s-a făcut totuși puțin. Fiecare comitet județean trebuie să organizeze și să urmărească nemijlocit activitatea de pregătire și de formare a forței de muncă, a cadrelor de muncitori' calificați, de maiștri, în raport cu necesitățile dezvoltării social-econo- mice, cu prevederile de plan. Această muncă trebuie să se desfășoare nemijlocit sub conducerea organizației de partid județene. Ea nu este o problemă — cum au spus unii tovarăși aici — numai a ministerului. Desigur, au răspundere și ministerele, ane răspundere și Ministerul Invăță- mîntului, dar problema forței de muncă din fiecare județ nu se poate soluționa din București. Ea trebuie soluționată de către fiecare comitet județean de partid. Problema pregătirii cadrelor necesare pentru activitatea economică, inclusiv pentru conducerea activității economice, trebuie rezolvată de fiecare comitet județean în parte ! In fiecare județ este necesar să se întocmească un program în a- cest scop, asigurîndu-se condiții pentru pregătirea corespunzătoare a tuturor cadrelor necesare. Avem o lege cu privire la ridicarea cunoștințelor profesionale și tehnice ale inginerilor, tehnicienilor, și muncitorilor, la reciclarea lor, la ridicarea cunoștințelor lor generale. Fiecare comitet județean, împreună cu întreprinderile trebuie să întocmească un program de ridicare a calificării forței de muncă, să controleze zi de zi, săptămînă de săptămînă cum este organizată activitatea de perfecționare profesională a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. Să acordăm, de 

asemenea, mai multă atenție organizării unor cursuri speciale cu proiectanții, cu cercetătorii din institutele științifice. Să dezbatem în acest cadru și proiectele executate — atît cele bune cît și cele proaste — pentru a trage învățăminte. Să procedăm similar și cu cadrele din cercetare. Toată această muncă să se desfășoare sub îndrumarea și controlul organizațiilor de partid, ca de altfel munca în toate domeniile.M-am oprit mai pe larg a- supra acestor probleme, deoarece repartizarea forțelor, a cadrelor, pregătirea lor pentru toate sectoarele constituie condiția hotărîtoare a realizării cu succes a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Rezolvarea acestor probleme trebuie să constituie o preocupare centrală a tuturor organelor și organizațiiloi- noastre de partid.Unele organe de partid continuă să manifeste tendința de a înlocui munca vie cu oamenii printr-un mare număr de ședințe, studii și hotărîri. Nu vreau să dau e- xemple, fiecare Știți că se țin multe ședințe. Aceasta duce Ia sustragerea oamenilor, a voastră însăși, de la munca concretă, pe teren, acolo unde se hotărăște, pînă la urmă, soarta îndeplinirii planului, a oricărei hotărîri. Oricîte ședințe vom face, oricîte hotărîri vom lua și oricît de bune ar fi ele, vor rămîne fără e- fect dacă cea mai mare parte din timpul organelor de partid, al activiștilor de partid și de stat nu va fi consacrată activității concrete de rezolvare a problemelor, muncii vii cu oamenii, jos în întreprinderi, în instituții, în cooperative, sprijinirii soluționării problemelor noi care se ivesc în dezvoltarea impetuoasă a societății noastre.Q atenție deosebită trebuie să acordăm muncii de îndrumare și control. S-au obținut îmbunătățiri în domeniul controlului ; sînt însă și aici suprapuneri. Se fac controale prea multe și unele, formale, neurmate de ajutor concret pentru soluționarea problemelor. Uneori, după ce controlul a plecat, oamenii continuă să nu știe precis ce au de făcut, cum să acționeze. Dimpotrivă, după ce pleacă controlul, uneori lucrurile devin și mai neclare, iar oameni) încep să dea telefoane pentru a afla cum să rezolve problemele. Vin cîteo- dătă în control chiar miniștrii, cei mai în măsură să soluționeze problemele,, și nu rezolvă nimic. Se pune într-adevăr. întrebarea : ,care.,e .polul controlului ? Eu înțeleg controlul în sensul de a analiza felul în care diferitele organisme asigură înfăptuirea sarcinilor ce le revin, dar și de a ajuta practic la soluționarea problemelor, de a da îndrumări concrete. Numai în felul acesta controlul poate contribui la ridicarea nivelului activității noastre ! Acest lucru este valabil atît pentru activitatea de partid, cît și pentru cea economică. Este necesar să aducem îmbunătățiri mai rapide în acest domeniu de activitate.De asemenea, trebuie să acordăm mai multă atenție cunoașterii hotărîrilor Comitetului Central și legilor țării, precum și aplicării lor în viață. O serie de situații ne arată că nu peste tot hotărîrile și legile țării sînt aplicate în mod corespunzător. Obligația fiecărui comitet județean, a fiecărei organizații de partid este de a asigura cunoașterea hotărîrilor și legilor, de a stabili măsuri concrete pentru aplicarea lor, de a urmări înfăptuirea acestora în toate sectoarele de activitate.Stimați tovarăși,Este știut că avem un partid puternic, care numără 2 366 000 de membri, qu o compoziție bună, în care predomină elementele muncitorești ce reprezintă peste 47 Ia sută din totalul membrilor de partid. Consider că primirea în partid se desfășoară în general bine ; muncitorii reprezintă 58,7 în acest an. A crescut și procentul de femei, deși ponderea femeilor în partid reprezintă încă doar 30 la sută — și de aceea va trebui ca acestei probleme să-i acordăm în continuare atenție. Ceea ce aș dori să menționez este necesitatea de a manifesta mai multă exigență față de calitatea de membru de partid. Cei care solicită să fie primiți în partid trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de statut din toate punctele de vedere, inclusiv în ce privește nivelul de cunoștințe profesionale, politice și culturale, care le dă posibilitatea să înfăptuiască în bune condițiuni sarcinile ce Ie revin în calitate de comuniști. Trebuie să ne ocupăm de cei care doresc să fie primiți în partid, să-i îndrumăm să urmeze diferite cursuri, școli, să studieze, să se pregătească pentru a deveni membri ai partidului. De asemenea, trebuie să acordăm o atenție mai mare, după primirea în partid, activității de educare și formare a noilor membi — lucru, de altfel, valabi pentru toți comuniștii.Pornind de la rolul important pe care îl au organizațiile de partid din întreprin

deri în unirea eforturilor maselor de oameni ai muncii, este necesar să acordăm mai multă atenție felului în care se desfășoară viața de partid. Trebuie să avem în vedere ca pe ordinea de zi a fiecărei organizații de partid să stea întotdeauna problemele de bază, atît ale activității economice, cît și ale celei politice, ideologice, problemele principale ale activității generale a partiduluț nostru. Aceasta va face să crească rolul comuniștilor, al organizațiilor de partid în activitatea fiecărei unități economico- sociale. Din acest punct de vedere, trebuie spus că mai sînt încă multe de făcut. E- xistă încă manifestări de formalism în adunările de partid. Trebuie să acționăm cu mai multă hotărfre în vederea îmbunătățirii activității de partid,, a desfășurării a- dunărilor generale, care trebuie să fie, într-adevăr, organisme supreme — așa cum se spune în statut. In adunările generale trebuie să se dezbată problemele principale legate de viața și activitatea fiecărui membru de partid.Trebuie să acționăm pentru întărirea și mai puternică a legăturilor organizațiilor dp partid cu masele de oameni ai muncii, să asigurăm o mai bună consultare a membrilor de partid, a tuturor celor ce muncesc asupra tuturor problemelor — atît privind întreprinderea, orașul sau județul respectiv, cît și problemele generale ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Am mai spus și în alte împrejurări că rolul conducător al partidului nu este o lozincă abstractă, generală ; acest rol trebuie să se materializeze în felul în care fiecare organizație, fiecare membru de partid își îndeplinește atribuțiile.Trebuie să acordăm mai multă atenție eticii comuniste. Desigur, în etica unui comunist esențial este felul în care luptă pentru înfăptuirea programului general; dar nici modul de gîndire și comportarea generală a comunistului nu sînt de importanță minoră. Or, se pare că de unele probleme legate de concepția filozofică a membrilor de partid nu se prea mai ocupă unele organizații de partid, în generai propaganda noastră de partid. Toți comuniștii trebuie să aibă — și trebuie ajutați să-și însușească — concepția materialist-dialectică despre societate, despre lume. Aceste probleme trebuie să ne . preocupe foarte serios ■ în munca noastră educativă de formare a membrilor de partid, a activului de partid.îmbunătățirea activității e- ducative desfășurate de organizațiile de partid este impusă de misiunea și de rolul tot mai important care revin comunistului, organizațiilor de partid, partidului nostru în societatea socialistă.Am vorbit la ultimele adunări de la cîteva județe despre importanța pe care o are activul de partid în înfăptuirea politicii noastre generale. Este un lucru bun că în jurul comitetelor județene, al organizațiilor de partid avem un larg activ care, pe țară, se ridică la sute de mii de oameni. Acolo unde acest activ este folosit în mod corespunzător, se soluționează pozitiv multe probleme, comitetele județene și organizațiile de partid primesc un sprijin deosebit de eficient, Din păcate nu peste tot și nu întotdeauna se apelează la activul de partid. Acesta nu este suficient consultat în elaborarea diferitelor măsuri și hotărîri, în stabilirea căilor de înfăptuire a hotărîrilor Comitetului Central și a legilor țării. Activul de partid nu este peste tot suficient antrenat în controlul și înfăptuirea măsurilor și hotărîrilor. Mulți își a- duc aminte de activul de partid atunci cînd dau de greu, ca să spun așa. Or, trebuie apelat la activul de partid îndeosebi cînd se stabilesc măsurile pentru înfăptuirea programului nostru, tocmai pentru a se evita a- pariția unor greutăți. Atrag foarte serios atehția tuturor organizațiilor de partid să folosească și să antreneze mai intens activul de partid în întreaga lor activitate, să se consulte mai des cu el, să se ocupe de lărgirea și împrospătarea lui continuă. In fond, în activul de partid a- vem rezerva cea mai mare de cadre, aici putem să verificăm capacitatea acestora, să asigurăm creșterea și pregătirea lor. <De asemenea, trebuie să a- cordăm o atenție mai mare activității comitetelor județene de partid, participării fiecărui membru al acestora la întreaga activitate de partid, îndeplinind în acest fel o cerință statutară, dar, mai cu seamă, asigurind buna desfășurare a activității organelor noastre de partid.O atenție sporită se cuvine acordată întăririi muncii colective în cadrul birourilor și secretariatelor comitetelor județene de partid. Se pare că nu peste tot se înțelege în mod corespunzător importanța mtmcii colective. Nu peste tot, secretariatele, birourile comitetelor județene își desfășoară activitatea iu nivelul cerut de Comitetul Central, de legea de bază a partidului — statutul. Nu doresc să dau 

acum exemple. Atrag însă fbarte serios atenția asupra necesității intensificării în cadrul fiecărui organ de partid, al birourilor și secretariatelor, a muncii colective, asigurării unui spirit colegial care să permită fiecărui membru al acestor organe să participe din plin la desfășurarea întregii activități.Este necesar să acordăm în general mai multă atenție îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid, întăririi spiritului de partid în munca organelor noastre. Trebuie să recunosc că și Secretariatul Comitetului Central, aparatul central nu intervin în unele probleme la timp pentru a le clarifica și a pune capăt lipsurilor. Secretariatul Comitetului Central, aparatul nostru trebuie să asigure buna funcționare a organelor de partid, să împiedice apariția unor stări de lucruri negative. Așa cum comitetul județean trebuie să asigure ca jos, în organizațiile de partid să nu apară neajunsuri, iar dacă se întîmplă să apară — să intervină rapid pentru a nu lăsa să dăinuie asemenea situații. Secția noastră organizatorică trebuie să-și îndeplinească mai activ și eficient atribuțiile ce-i revin în asigurarea controlului general, a înfăptuirii prevederilor statutului și a normelor vieții de partid în toate domeniile de activitate.Aici sînt și instructorii Comitetului Central și vreau să spun că și ei trebuie să fie mai exigenți. Instructorii Comitetului Central au datoria să controleze modul în care se aplică hotărîrile de partid; în această privință, ei au drepturi foarte largi. In conformitate cu statutul, au dreptul să controleze orice activi*- tate, să participe la ședințele secretariatului și biroului județean, să-și spună părerea. Desigur, ei nu pot da îndrumări obligatorii, dar au dreptul și obligația să-și spună părerea ; dacă consideră că părerea lor este bună, trebuie să informeze Secretariatul Comitetului Central. Instructorii sînt obligați să analizeze temeinic modul cum se aplică hotărîrile de partid de către fiecare organ și organizație de partid, să nu treacă cu vederea lipsurile, să informeze operativ, permanent, Secretariatul Comitetului Central asupra acestor probleme.Noi am făcut o repartizare a județelor și între secretarii Comitetului Central. Aceasta nu diminuează însă răspunderea instructorilor, nu micșorează răspunderea Secției Organizatorice pentru problemele întregii munci de partid, pentru controlul aplicării hotărîrilor și a normelor de partid. Așa cum nu diminuează răspunderea Secției de propagandă, a Secției de Cadre și a celorlalte secții în domeniile lor de activitate. Noi am stabilit răspunderea secretarilor Comitetului Central pentru un șir de probleme mai generale ale activității județelor, pentru a exercita un ajutor mai operativ într-un șir de probleme ale activității de ansamblu, Dar, în ce privește sarcinile și atribuțiile secțiilor, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic.Consider că problemele stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid trebuie să stea în viitor într-o măsură mai mare în fața comitetelor județene, în fața Secretariatului Comitetului nostru Central.Stimați tovarăși,Mă voi referi acum la un alt domeniu — și anume la munca diverselor organe de conducere colectivă a activității economico-sociale create în ultimul timp, la sarcinile ce revin comitetelor județene și organelor de partid în îndrumarea lor. In procesul de perfecționare a conducerii e- conomico-sociale, al dezvoltării democrației socialiste, al asigurării cadrului organizatoric corespunzător pentru participarea tot mai largă și mai activă a maselor populare la conducerea întregii noastre activități, am creat o serie de organe de conducere colectivă, începînd cu comitetele, consiliile oamenilor muncii și ’ comisiile pe întreprinderi, cu controlul muncitoresc și pînă la Consiliul Suprem al Dezvoltării, la Curtea de Conturi. Aș putea spune că dispunem în prezent de un sistem larg de organisme în care masele de oameni ai muncii pot participa nemijlocit la dezbaterea și luarea hotărîrilor, la înfăptuirea diferitelor măsuri privind conducerea societății noastre socialiste. Este necesar însă să ne ocupăm mai îndeaproape de organizarea activității acestor organisme, de buna lor funcționare, pentru a nu râmîne niște organisme formale și pentru a-și putea îndeplini rolul important ce le revine în societatea noastră socialistă.In ce priveșt* comitetele și consiliile oamenilor muncii, fără îndoială că ele au o serie de rezultate bune, dar cred că trebuie să le acordăm mai multă atenție. Trebuie să le ajutăm să devină realmente organe viabile de conducere, de dezbatere și înfăptuire a planurilor, a întregului program de dezvoltare a țării. In aceste organe colective sint întrunite cadre de conducere 

și de specialitate, reprezentanți ai organizațiilor de partid, ai sindicatelor și U.T.C.-ului, reprezentanții <ji- recți ai oamenilor muncii, deci toți cei care au cuvîntul hotărî tor în soluționarea problemelor. Este, de aceea, necesar să luăm măsuri pentru a asigura buna funcționare și desfășurare a activității tuturor acestor organisme. Cred că ar fi bine dacă periodic — de două, maxim de trei ori pe an — s-ar organiza consfătuiri ale comitetelor și consiliilor oamenilor muncii pe județe sau orașe, în cadrul cărora să se discute activitatea acestora, să, se facă un schimb de experiență. In felul acesta vom contribui la perfecționarea activității lor.De asemenea, va trebui să acordăm mai multă atenție bunei funcționări a controlu- lului muncitoresc județean și activității comisiilor de control muncitoresc din întreprinderi, ținînd seama de necesitatea asigurării unei coordonări judicioase a controlului, creșterii eficienței lui în sensul în care am vorbit mai înainte. •»Am instituționalizat adunările generale care au o experiență de cîțiva ani, în general bună. Am lărgit prin lege atribuțiunile acestor adunări generale. Trebuie să avem în vedere ca, într-adevăr, ele să dezbată problemele de bază ale întreprinderii — planul, perspectivele dezvoltării, rezultatele activității, bilanțul, problemele sociale. Adunarea generală trebuie să devină într-adevăr organul suprem de conducere și control al activității întreprinderilor. Doresc să subliniez răspunderea organizațiilor de partid din întreprinderi, a comuniștilor de a acționa pentru creșterea rolului adunărilor generale — care, în fond, asigură unirea experienței colective a tuturor oamenilor muncii, le dă posibilitatea de a acționa în dubla lor calitate de proprietari și producători. In aceste foruri, oamenii muncii trebuie să-și spună părerile, contribuind la înfăptuirea progrămu- îtii de dezvoltare a societății noastre socialiste. Buna desfășurare a tuturor organismelor de conducere colectivă, a adunărilor generale este o condiție a înfăptuirii cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională. Aceasta este, în același timp, o necesitate pentru asigurarea dezvoltării continue a democrației socialiste în țara noastră, a participării nemijlocite a întregului popor la făurirea conștientă a propriului său viitor.Sînt, desigur, rezultate bune în această privință. Voi da iun exemplu din Valea Jiului, de data aceasta pozitiv. In aplicarea măsurilor pe care le-am luat recent în Valea Jiului am trecut la o consultare largă, generală, a tuturor muncitorilor. Am dezbătut măsurile cu toți membrii de partid, am supus votului membrilor de partid propunerile de organizare a activității viitoare. S-a trecut apoi la discutarea în adunările generale cu toți oamenii muncii — cu 14 000 de mineri — a propunerilor. S-au pus la vot aceste măsuri în toate adunările generale. Practic, ele au fost adoptate în unanimitate. In acest fel, am aplicat în mod concret principiul dezbaterii colective cu masele oamenilor muncii a problemelor care privesc activitatea și viața lor. Expresia votului este cea mai elocventă pentru a vedea, într-adevăr, cum gîn- desc oamenii, care este voința lor. Experiența aceasta s-a dovedit deosebit de pozitivă. A crescut autoritatea organizației de partid, oamenii au înțeles că decizia luată este înseși hotărîrea lor ; rezultatele s-au văzut, așa cum am mai arătat, încă din prima săptămînă de muncă.Am dat acest exemplu pentru că acest stil de muncă trebuie să se încetățenească în practica activității noastre de partid, în relațiile cu masele de oameni ai muncii. Cînd vorbim de consultare, de lărgirea democrației, trebuie să ne gîndim ca realmente aceasta să devină conduita zilnică a activității noastre. Consultarea, atunci cînd sînt probleme importante, înseamnă a le supune votului organizației de partid, votului adunărilor generale ale oamenilor- muncii. Atunci vom putea ști precis dacă ceea ce am hotărit corespunde sau nu corespunde părerii majorității. Desigur, întotdeauna se vor găsi și oameni — e normal aceasta — care să aibă păreri deosebite. Dar trebuie să pornim de la principiile democratice generale, de la principiile democrației noastre socialiste, care prevăd că hotărîrile se a- doptă cu majoritate de voturi, devenind astfel obligatorii pentru toată lumea. Este necesar să ne ocupăm mai îndeaproape de buna funcționare a tuturor organismelor de conducere colectivă, de îmbunătățirea consultării cu poporul, de participarea maselor populare la adoptarea no- tărîrilor, la înfăptuirea poli ticii partidului și statului nostru.Doresc, de asemenea, să spun citeva cuvinte despre activitatea consiliilor populare județene. Am dat acestor consilii multe atribuțiuni în toate domeniile ; mă simt obligat însă să spun că nu pe măsura creșterii atribuțiunilor a 

crescut și spiritul de răspundere, gospodăresc al acestor organe, exigența lor în înfăptuirea sarcinilor primite. Am analizat nu de mult la Comitetul Executiv unele aspecte ale activității lor" economice, care prezintă serioase deficiențe. Am trimis comitetelor județene o sinteză a măsurilor pe care le-am stabilit. Nu mi-am propus să analizez a- cum ansamblul activității consiliilor populare județene. Va trebui însă să ne ocupăm mai serios de ele, deoarece creșterea atribuțiunilor presupune și creșterea răspunderii și disciplinei. De asemenea, trebuie înțeles că sporirea a- tribuțiunilor nu înseamnă renunțarea la centralismul democratic. Tot ceea ce se întîmplă, pînă în ultimul sar. trebuie să s? desfășoare în spiritul legilor țării, obligatorii pentru toată lumea. Nimenâ nu are dreptul să se abată de la legile statului nostru ! Am insistat și insist ca fiecare comitet județean, fiecare consiliu popular să asigure cu forțe proprii o «nai bună aprovizionare locală cu legume, cartofi și alte produse agroalimenta- re, folosind, în acest scop, toate posibilitățile de producție existente. Nu există județ care să nu poată produce legumele necesare pentru .onsu- mul local. Sigur, unele pot a- pela la sprijin — pentru o a- provizionare mai timpurie — la județele de la șes. dar ele pot în schimb ajuta în toamnă cu produse care nu mai sînt la șes. Deci trebuie asigurată o bună gospodărire cu forțe proprii a județului, an- trenînd în această direcție consiliul popular. întreprinderile de stat, cooperativele, producătorii individuali, toată agricultura. Ceea ce se realizează îi privește pe toți cetățenii, nu numai cooperativa Fiecare cetățean din județ trebuie să fie antrenat in înfăp • tuirea acestui program, să contribuie la realizarea lui, cu mijloacele de care dispune.Valorificarea resurselor proprii nu trebuie să se facă însă în afara normelor generale de consum și aprovizionare. Totul trebuie înscris în evj. dențe și raportat în mod corespunzător. Tot ce se produce reprezintă o parte a produsului social și trebuie tratat în consecință. De aceea comitetele județene, ocupîndu-se de buna aprovizionare pe plan focal, trebuie totodată să țină seama de interesele generale ale statului nostru, de asigurarea resurselor pentru fondul central de stat care permite satisfacerea nevoilor de consum ale întregului popor,Iată în ce sens trebuie înțeleasă autonomia, lărgirea a- tribuțiunilor, concordanța a- cestora cu centralismul democratic, care nu trebuie să slăbească, ci, dimpotrivă, să devină și mai puternic. A- vem nevoie de o evidență precisă pe plan central, de o urmărire strictă a consumurilor, pentru a asigura folosirea cît mai rațională a mijloacelor de care societatea noastră dispune la un moment dat! A- ceasta este în interesul general al oamenilor muncii, al întregului nostru popor.Este, de asemenea, necesar să acordăm mai multă atenție activității sindicatelor — care au atribuțiuni destul de mari —, a U.T.C.-ulțji, a comisiilor și comitetelor de femei, care trebuie să se bucure de un, sprijin mai puternic din partea comitetelor județene, organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții, din comune pentru a-și putea îndeplini îndatoririle și rolul important pe care îl au în societatea noastră. Nu vreau să înțelegeți că nu am observații la activitatea conducerii . a- cestor organizații ; dar nu în acest cadru vreau să discutăm aceste probleme. Buna funcționare a organizațiilor d“ tineret, sindicale, de femei depinde însă și de felul în care comitetele județene, organizațiile de partid se ocupă de îndrumarea lor.Trebuie, de asemenea, acordată mai multă atenție activității cooperativelor agricole de producție. Comitetele județene. organizațiile de partid trebuie să acționeze pentru unirea eforturilor cooperativelor din județ, să dezbată cu conducerile acestora problemele de bază ale activității lor. Ele trebuie să intervină în buna desfășurare a adunărilor generale, a consiliilor din cooperative, să se ocupe de desfășurarea în condiții mai bune a întregii muncii a cooperativelor. După părerea mea a intervenit o oarecare delăsare, o lipsă de preocupare în urmărirea bunei funcționări a consiliilor de conducere a cooperativelor, a adunărilor generale. Or, așa cum în întreprinderi consiliul oamenilor muncii și adunările generale au un rol hotărîtor, tot așa — ba chiar mai mult — buna funcționare a conducerilor cooperativelor, a adunărilor generale din cooperative este esențială pentru desfășurarea activității în agricultură, pentru participarea maselor țărănești la activitatea cooperativelor.In acest sens, este necesar ca organele de partid, comitetele județene de partid să acorde mai multă atenție activității uniunilor cobpera- tiste județene precum și a U- niunii Naționale a Cooperativelor Agricole pentru ca a- cestea să-și îndeplinească in cele mai bune condițiuni sarcinile ce le revin — în sensul de a veghea la buna desfășurare a activității generale a 
* (Continuare in pag. a 3-a)
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Ceaușescu
(Urmare din pag. a 2-a)cooperativelor de producție, la înfăptuirea principiilor democrației socialiste, la asigurarea participării active a tuturor cooperatorilor la întreaga activitate de producție și socială a acestor unități.In fine, doresc să mă refer la necesitatea acordării unei atenții sporite activității organelor puterii de stat —7 securității, miliției, justiției, veghind la buna loc. funcționare. < Comitetele județene trebuie să se ocupe de educarea lor, să controleze, in conformitate cu statutul, activitatea acestora, să le îndrume, sesizînd Comitetul Central asupra diferitelor neajunsuri. Deși sînt multe lucruri bune, sînt și multe neajunsuri în activitatea acestor organisme. De aceea, a- tunci cînd vorbim de cuprinderea tuturor sectoarelor și laturilor activității, trebuie să ținem seama că o latură importantă o reprezintă și munca acestor organisme. Ele trebuie să stea permanent în atenția voastră, la fel ca toate celelalte sectoare, chiar mai mult, ținînd seama de faptul că activitatea lor, măsurile și hotărîrile pe care le iau. se reflectă în relațiile cu milioane și milioane de oameni,Stimați tovarăși,Vreau să fac cîteva referiri scurte la activitatea educativă. In primul rînd aș dori să vorbesc de munca de ridicare a nivelului politic și ideologic al comuniștilor. Consider că nu numai în învățămîntul de partid, dar și în cadrul întregii activități de partid și a organizațiilor de masă, problema ridicării nivelului ideologic al comuniștilor trebuie să constituie o preocupare mult mai importantă decît pî- nă acum. Am impresia că nu în suficientă măsură ne ocupăm de această activitate deosebit de importantă pentru partidul nostru, pentru dezvoltarea generală a societății. Este necesar să intensificăm preocuparea pentru munca de educație generală a oamenilor muncii, pentru desfășurarea în mai bune condiții a activității politice și cultural-educative, unde de asemenea mai dăinuie o serie de neajunsuri serioase.Este necesar să acordăm mai multă atenție promovării principiilor eticii și echității socialiste, combaterii ferme a diferitelor manifestări străine idealurilor și normelor de viată ale societății noastre. S-au ridicat aici — e adevărat, destul de timid — unele probleme legate de activitatea unor reviste de partid. Sînt de părere că, intr-adevăr, revistele „Era socialistă11 și „Munca de partid1' trebuie să-și îmbunătățească foarte serios activitatea pentru a răspunde în mai mare măsură cerințelor activului, vieții noastre de partid. „Era socialistă11 trebuie să dezbată mai serios problemele legate de viața de partid, de diferitele aspecte ale etapei pe care o străbatem, să ajute mai mult la clarificarea și înțelegerea noilor probleme politico-ideologice cu care se înfruntă societatea noastră, ca și omenirea contemporană. „Munca de partid11 trebuie să asigure, la rîndul el, schimbul de experiență a activului de partid, relevarea experienței pozitive și a învățămintelor ce se desprind din acestea, criticarea unor neajunsuri, a unor aspecte negative ale activității organizațiilor de partid. „Munca de partid11 trebuie să fie scrisă pentru activul de partid, de către comitetele județene de partid, de către secțiile Comitetului Central și nu de către oamepi care trăiesc în afara muncii de partid.Va trebui, de asemenea, să asigurăm o mai bună informare periodică a activului nostru de partid în legătură cu o serie de hotărîri interne ale partidului precum și cu unele aspecte ale activității partidului și statului nostru pe plan internaționl.In general, consider că este bine să studiem mai temeinic unele aspecte ale vieții noastre de partid. Ne-am întîlnit ea să ascultăm păreri, observații privind munca organelor și organizațiilor noastre, inclusiv structura noastră de . partid. Se pare, de exemplu, că' am fărîmițat prea mult unele organizații de partid. Avem circa 7 000 de organizații cu pînă la 10 membri. Aceasta înseamnă fărîmițare și, implicit, o activitate nu prea viabilă. E- xistența mai multor organizații de partid intr-un sat duce la dispersarea răspunderii, la lipsa de unitate în abordarea problemelor. In definitiv, în- tr-un sat, problemele principale trebuie să-i preocupe pe toți comuniștii. Acestea sînt problemele producției agricole, ale bunei gospodăriri a satului, ale bunului mers al

activității generale. Cum putem asigura coeziunea tuturor comuniștilor decît strîn- gîndu-j într-o singură organizație de partid — în care să se afle și învățătorul $i cooperatorul și doctorul șl veterinarul ? Toți trebuie să fie o- rientati pe problemele centrale ale activității satului, toți trebuie să servească scopului unic — înflorirea continuă, multilaterală a satului — toți trebuie să contribuie la dezbaterea și soluționarea problemelor principale ale ridicării satului din punct de vedere economic și social. Nimeni nu poate face abstracție de faptul că e cetățean al satului, că trebuie să participe la viața lui, să-ș! aducă contribuția la progresul satului. De aceea unirea într-o singură organizație de bază este o- bligatorie pentru a realiza o mai bună coeziune a forțelor partidului la sate.Și în alte privințe se impune să mai studiem structura noastră organizatorică. Producția, organizarea economiei s-au diversificat și trebuie să vedem în ce măsură organizarea noastră de partid asigură o bună cuprindere, o repartiție corespunzătoare a comuniștilor în toate sectoarele, o coeziune și orientare a activității lor într-o direcție unică. Rog comitetele județene de partid să analizeze și ele aceste probleme. să vină cu propuneri și sugestii, pentru a vedea ce trebuie să facem în această direcție.Este necesar să ne ocupăm mai îndeaproape de toate problemele activității de partid, care, în primul rînd. trebuie să fie axată pe îndeplinirea programului general de dezvoltare economico-socială a țării. Fără îndoială că buna desfășurare a vieții de partid, a activității organizațiilor de partid, creșterea nivelului politic-ideologic al comuniștilor vor influența într-o măsură covîrșitoare asupra mersului nostru înainte.Trebuie să acordăm o atenție permanentă perfecționării metodelor și stilului de muncă, adaptîndu-le noilor sarcini și condiții în care ne desfășurăm activitatea. Pornind de la aceasta, vom asigura creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate, îndeplinirea în cele mai bune condițiuni de către fiecare organizație și de către partidul nostru în general a rolului de forță politică conducătoare a întregului popor.Stimați tovarăși,Avem, fără îndoială, un partid puternic, o linie politică generală marxist-leninistă justă, verificată de viață, A- vem un program clar, realist. Succesele de pînă acum demonstrează cu prisosință justețea acestui program, marile posibilități ce le avem de a a- sigura avîntul și mai puternic al societății noastre socialiste:Avem organizații de partid puternice, care desfășoară o activitate susținută. Apreciez încă o dată că organizațiile noastre județene dispun de forte remarcabile, de cadre capabile să soluționeze în bune condițiuni problemele ce le stau în față. Există o strînsă legătură a partidului cu masele populare, cu întregul popor, care înfăptuiește neabătut politica internă și externă — politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni.Viața demonstrează că atît politica internă, eît și cea internațională a partidului și statului nostru corespund pe deplin intereselor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România, consolidării independenței și suveranității patriei, cît și întăririi solidarității cu țările socialiste, cu forțe antiimpe- rialiste. progresiste, de pretutindeni, cauzei păcii și colaborării internaționale. Tocmai de aceea trebuie să facem totul ca această politică să fie înfăptuită în cele mai bune condițiuni !Sînt convins că toate comitetele județene, întregul activ de partid, toate organizațiile noastre vor lua măsurile ce se impun pentru lichidarea neajunsurilor, a lipsurilor care se maj^ manifestă, pentru îmbunătățirea activității în toate sectoarele, pentru ridicarea rolului comuniștilor, al organizațiilor de partid. al întregului partid, în conducerea poporului pe calea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale. Sînt convins <că vom obține succese tot mai mari în înfăptuirea acestot sarcini IIn încheiere doresc să urez comitetelor noastre județene, activului de partid, comuniștilor. succese tot mai mari in întreaga lor activitate. (Aplauze puternice, prelungite)

Printre cei care își aduc o contribuție importantă Ia încheierea, in această lună, a planului anual de panouri pentru apartamente se află brigada condusă d? c< ■. ii Constantin Onu de la poligonul de prefabricate l iver -ni pe care-1 putem vedea in clișeul nostru împreună cu doi colegi ia turnarea unui noi panou.
La sfirșit de săptămină, 

acțiuni culturale diferențiatepului școlar minier); concursuri de popice la Asociația sportivă iar în sala cine- clubului „Ainafilm1*, la ora 11, o gală de filme.In sala mare a clubului din Vulcan au loc astăzi (la ora 17,30) un schimb de experiență cu tema „Preocupările maiștrilor și tehnicienilor pentru stabilizarea și calificarea tinerilor angajați11 iar la ora 19 obișnuita seară distractivă. Mîine, la ora 10, în sala bibliotecii, un medalion literar („Chipul femeii în opera scriitorilor români11) iar după a- miază, la ora 16,30, un recital de poezie lirică.Minerii de la Uricani au pornit astăzi intr-o excursie la Porțile de Fier. Pe plan local, la stadion este organizat un meci de fotbal (ora 15) între echipele sectoarelor Ii șl V iar la Casa de cultură o seară recreativă pentru tineri (la ora 20). Mîine, la ora 9, în sala bibliotecii este organizată o dimineață de poezie patriotică iar la ora 19 — un spectacol folcloric susținut de artiștii amatori locali.

mi- din as-Lu-

Preocuparea cluburilor și caselor de cultură din municipiu pentru a oferi minerilor un cît mai variat, atractiv șl educativ program cultural în timpul liber — zilele de sîm- bătă și duminică — este o acțiune complexă și are toate condițiile să devină o obișnuință. Așadar ce Ii se oferă nerilor și familiilor lor, punct de vedere cultural, tăzi și mîine ?Clubul muncitoresc dinpeni și-a structurat un program mai interesant decît al celorlalte cluburi. Astăzi, la Lupeni are loc o acțiune complexă — „ziua brigadierului11, în cinstea fruntașilor în producție. Mai au Ioc : o masă rotundă (tema „oglindirea muncii minerilor în creația artiștilor amatori11 — ora 18. la club); un spectacol folcloric la Palatul cultural (ora 20) și o seară cultural-educativă fora 20). Ziua de mîine are un profil sportiv — între echipa sectorului XIII și cea a școlii profesionale, un meci de fotbal, la ora 9 (pe terenul Gru-

25 de ani de la înființarea Institutului de mine din Petroșani

In apropierea jubileului 
bogat program de manifestări cultural-artisticeSărbătorirea în această i toamnă a 25 de ani de în- vățămînt superior minier în Valea Jiului are loc sub auspiciile a numeroase manifestări studențești — Conferința a IX-a a U.A.S.C.R., a XlI-a Sesiune Națională a cercurilor științifice studențești, seminarul național „Studențimea și spiritul re- I voluționar în societatea so- • cialistă multilateral dezvoltată11, Festivalul Național al artei studențești — toate reflectînd multiplele preocupări ale studenților noștri, I spiritul creator care îi animă în contextul preocupărilor generale ale întregii so- Icietăți.Incadrtndu-se în bogatul Iealendar aj manifestărilor studențimiî române, aniver- I sarea Institutului de mine reflectă, totodată, preocuparea fiilor de mineri, con- Istructori și metalurgiști, specialiștii de mîine ai indus- Itriei miniere, de a face din această sărbătoare un^oma- Igiu adus muncii de veacuri a minerilor. Astfel, în peri- Ioada 19—24 noiembrie vor avea loc, pe lingă reuniuni I științifice de prestigiu, numeroase manifestări cultural-artistice dedicate acestui I eveniment deosebit din viața institutului.

Continuînd tradiția creată in ultimii ani, ansamblul folcloric al institutului pregătește un spectacol artistic care își propune să valorifice tradițiile culturale ale locuitorilor de pe meleagurile hunedorene, prin prezentarea uneisuite de dansuri mo- mîrlănești, a „Țarinei A- brudului11 și a unei suite de dansuri de pe Valea Mureșului. Taraful și soliștii vocali vor prezenta încadrul spectacolului unbuchet de cîntece din'folclorul vechi și noual Văii Jiului, cîntece care exprimă bucuria vieții, a dragostei și a muncii, care vorbesc de noile condiții de viață și de muncă ale minerilor acestei văi, care, prin munca lor plină de dăruire, dau energia necesară țării.Montajul literar-muzical „Inimi și pietre care ard11 aduce un omagiu celor care au contribuit la ridicarea în Valea Jiului a cetății ști

PR R A UL
Universității serale de partid pentru 

7ilele de 19 și 20 noiembrie 1973SECȚIA ECONOMIE, anul II, Ia clubul Lupeni, în ziua de luni, 19 noiembrie, ora 17, și anul III, Ia cabinetul municipal de partid Petroșani, in ziua de luni, 19 noiembrie, ora 17.SECȚIA POLITICA EXTERNA A P.C.R., anul I și II, în ziua de marți, 20 noiembrie, ora 17, la cabinetul municipal de partid.

Agenda căminului cultural• Astăzi, la ora 17, la căminul cultural din Is- croni este susținută o expunere cu tematică educativă — „Comportamentul tinerilor în familie, societate și 1# locul de muncă11. Duminică, la ora 16, este prevăzut un cadran juridic iar la ora 18 — „Din lirica femi-
„CONSPIRAȚIA11„Conspirația" face parte din categoria acelor pelicule care îmbină armonios aspectul senzațional al subiectului ales cu o ideatică superioară. Meritul este atît al cuplului de scenariști, Titus Popovici — Petre Sălcudeanu, cît și al regizorului Manole Marcus, de numele căruia se leagă „Puterea și Adevărul11.Preluînd ștafeta de la Sergiu Nicolaescu, Manole Marcus își asumă răspunderea morală de a întreține atenția față de figura comunistului Roman, în așa fel ca el să ră- mînă în memoria afectivă a spectatorilor de cinema un exponent al dreptății, păstrînd nealterat haloul de excepțional al personajului. Circumstanța dramatică fundamentală a scenariului (și a filmului, prin urmare) este opoziția de neîmpăcat între vechi și nou, înțre progresist și retrograd. Din ciocnirea violentă a termenilor aflați într-o antiteză indiscutabilă se eliberează forța dramatică latentă a povestirii, avînd, înainte de toate, calitatea de a vehicula ideea frumoasă a identificării comuniștilor cu noțiunile de e- roism și adevăr, cu sublima cauză a achitării față de misiunea stabilită de istoria țării însăși.Momentul istoric care se consumă în film este acela al anilor imediat postbelici, cînd

reacțiunea manistă mai speră într-o mutație a situației politice, cînd conștiința cețoasă a grupurilor similare cu cel condus de senatorul Varga consideră că teroarea poate să încline încă balanța în voarea lor.Există ceva grotesc în tul că Varga, Baniciu și liții lor se cramponeazăperat de un ideal niciodată e- xistent, ignorînd cu desăvîr-

total actulexis-
fa-fap- aco- dis-

Carnet

șire faptul că între ei și noțiunile sacre de patrie și națiune a existat întotdeauna o* prăpastie imensă, că apariția lor în sînul unui popor patetic îndrăgostit de libertate, independență și adevăr a fost ’ în sine aberantă. Cu atît mai aberant este, deci, că își imaginează, cu o statornicie cu dimensiuni monstruoase, o misiune istorică. Caracteristic' pentru idealul strimt, în care crede Baniciu, Varga și grupul lor, este că singurul mijloc de

realizare a planurilor, rupte de realitate, este terorist.Cîtă deosebire valorică tă între conștiința limpede alui Roman, a oamenilor de bună credință devotați viitorului patriei, și micimea țelurilor urmărite de grupurile anacronice. Conspirația pusă la cale în vila senatorului Varga, oricît de cumplită ar fi fost balanța ei, nu putea frîna, firește, marșul impetuos al istoriei.Mihai Roman, comuniștii conștienți de responsabilitatea rolului pe care-1 dețin în procesul de cristalizare a destinului țării, acționează ferm, dînd o replică usturătoare ia timp demonstrînd și prin reușita acțiunii de prevenire a crimei plănuite că forța morală neclintită, omagiul potențat de o ideologie avansată este mai presus de lamentările ipocrite, de castelele de fum clădite în fantezia bolnavă a unei clase definitiv condamnate la pieire.Ilarion Ciobanu, Fory Et- terle, Victor Rebengiuc, Silviu Stănculescu și Maria- Clara Sebdk dețin partiturile principale ale acestui film la care aplauzele publicului înseamnă infinit mai mult decît opțiunea pentru o peliculă de bună factură.

nină11, urmată de o seară cultural-distractivă.• La casa Tordea din Cimpu lui Neag, brigada‘ științifică specializată pen- ' tru problematica feminină se întîlnește cu localnicele, astăzi, la ora 12. Mîine, la ora 19, artiștii amatori susțin un program artistic urmat de o seară distractivă pentru tineret. Manifestările duminicale sînt precedate de expunerea de știință popularizată „Cum se nasc și cum evoluează stelele11.• Căminul cultural din Banița și-a prevăzut pentru astăzi, la ora 19, un cadran juridic iar pentru mîine o întîlnire a cetățenilor cu brigada științifică (ora 19).• Dezbaterea „Contemporaneitate și religie11 este acțiunea pe care căminul cultural din Cimpa o va organiza mîine, la ora 18, în sala căminului.

inței și tehnicii pusă în slujba acestui străvechi meșteșug care este mineritul.Formația de muzică u- șoară „Diamantele negre11 va fi și ea prezentă în suita de manifestări cultural-artistice cu un spectacol în care ne vom întîlni cu tinerețea și elanul studențesc, cu bucuria de a trăi și de ' a învăța în condiții din- 1 tre cele mai bune.Paralel cu aceste manifestări, la Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani și în cadrul clubului studențesc vor fi organizate expoziții care vor reflecta realizările și preocupările studenților petroșăneni, vor fi organizate întîlniri omagiale cu studenți, cadre didactice și absolvenți ai institutului, vor avea loc expuneri privind participarea Institutului de mine la dezvoltarea mineritului in țara noastră.

La manifestările organizate cu prilejul aniversării institutului nostru vor fi I prezenți și studenți din cen- I trele universitare Craiova și I Brașov care, alături de noi, | vor contribui la reușita ma- i nifestărilor cultural artistice privind programele pe . care le vor prezenta în fața I studenților, cadrelor didac- * tice, invitaților.• Spectacolul închinat ani- ' versării are semnificații bo- I gațe, legate de viața și con- ' dițijle noi de învățătură I create în acești 25 de ani, reflectînd participarea . studenților la viața municipiu- j lui Petroșani, subliniind le- I gătura dintre activitatea profesională cu preocuparea continuă pentru lărgirea o- rizontului spiritual și cultural.Toate aceste manifestări, ca și străduința de a obține rezultate deosebite în pregătirea profesională, constituie un omagiu adus de studenții noștri celei de a XXV-a aniversări a înfiin- I țării Institutului de mine | din Petroșani.Lucian MOGA, student, vicepreședinte al A.S.C. din cadrul Institutului de mine
AvancronicăEste de prevăzut ca etapa a XlV-a a diviziei naționale A la fotbal să prilejuiască dispute aprige între echipe cărora situația grupată din clasament le face deosebit de necesare punctele puse în joc.La Craiova, liderii autoritari ai acestei toamne, nu vor scăpa ocazia să-și consolideze poziția în dauna reși-

fotbalisticăprinzătoare, băcăuanii „se agață11 de orice șansă, încer- cînd să mențină contactul cu plutonul. Credem, totuși, în victoria gazdelor.La Ploiești, Petrolul privește cu multă îngrijorare meciul cu F. C. Constanța. Ambițioasa echipă toral va juca „la încercarea de a-și situația favorabilă
Etapa a XlV-ațenilor. S-ar putea ca în final să conteze mult dorința lui Bălan de a se detașa în clasamentul golgeterilor.La Tîrgu Mureș, gazdele par îndreptățite să spere într-o victorie în fața Sportului studențescPolitehnica Timișoara are șanse considerabile de a obține victoria în fața echipei în formare a Rapidului. Poate la... numai un gol diferență, scorul eforturilor, dar și al lipsei de eficacitate a studenților timișoreni.Steaua București va căuta să afirme revirimentul ce pare a se fi produs în cadrul echipei, obligînd pe ceferiștii clujeni să eroare cîteva locuri în clasament.La Iași, Politehnica ar bui să Steagul știe ?...F. C.șanse considerabile să treacă de U.T.A., atît printr-un plus de valoare a lotului cît și a dorinței de a se reabilita în fața publicului propriu, după evoluția modestă de la Cluj.Dinamo București primește vizita unei echipe — S. C Bacău — care nu a mai cunoscut de mulți ani condiția de codașe. Dinamoviștii dovedesc o inconstanță sur-

cîștige meciul Roșu Brașov ;Argeș Pitești

Simpozion comemorativ
Emil Racovițăa 105 ani de la nașterea naturalistului și exploratorului Emil Racoviță, personalitate marcantă a științei românești și părinte al biospeologiei, în zilele de 17 și 18 noiembrie a.c., la Clubul sindicatelor din Petrila, cercul speologic „Piatra Roșie11 din localitate va fi gazda unui simpozion de amploare, cu participarea

Cu ocazia comemorării

Al. COVACI

Redoctio și administrațio ziarului ; Petroșani, strado Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

tre- cu cineare

membrilor a șase cercuri similare din întreaga țară. Vor avea loc: o masă rotundă; comunicări despre viața și activitatea lui Emil Racoviță, despre speologie — ca știință și sport; gale cu proiecții de diapozitive color, realizate de cercurile speo din București, Cluj, Reșița, Brașov, Aiud și Petrila; va putea fi vizionată o reprezentativă expoziție comună foto.

de pe li- cîștig11 în menține din cla-
timp, ce mă- de unsament. In același gazdele vor arăta în sură sînt capabile eventual reviriment.La Cluj se desfășoară azi uvertura etapei, prin partida dintre „U“ Cluj și Jiul. Cele două echipe s-au întîlnit pînă acum de 39 de ori, numai în divizia A, 13 partide fiind cîștigate de Jiul, 11 terminîndu-se la egalitate, iar 14 revenind clujenilor. Ideea de echilibru este susținută și de golaverajul e- gal — 52:52.In prezent, ambele echipe par să-și fi regăsit cadența, fiind recomandate de evoluții bune în ultjmul timp și ocupînd poziții învecinate în clasament.Jiul și-a ameliorat într-o oarecare măsură situația în clasament și, deși va fi handicapat de absența lui Stocker, are posibilitatea de â aborda cu curaj un meci disputat pe un teren unde a obținut în repetate rînduri puncte. Sperăm într-un rezultat bun și mai ales, într-o comportare bună, spre satisfacția telespectatorilor, care vor putea urmări acest joc pe micul ecran, azi, cu începere de la ora 14,00.loan BOGDAN

Excursie
documentarăUn grup de 40 de elevi de la Școala generală nr. 4 din Petroșani, însoțiți de cadrele didactice Evdochia Bîcoi, Maria Rebedea și loan Chiș, pleacă astăzi într-o excursie de documentare la Cluj. Tinerii excursioniști se opresc în orașul Alba lulia unde vizitează monumentele istorice, apoi, duminică vor fi oaspeții Clujului.
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Parcă intr-un cintec de mu

zică ușoară se spunea despre 
un personaj, o fată, desigur, 
că n-are «nimic deosebit" și 
că este la urma-urmei „o fată 
ca oricare". Fie vorba-ntre 
noi, cîntecul ne dă limpede 

înfeles că duduita în cau- 
are mult farmec, e pli- 

de calități și ar fi bine da- 
toate fetele ar fi ca ea.

Așa-i și eroina mea. Adi
că, nu chiar așa, ci cam pe 
dos. E drept că-i o fată ca ori
care și că n-are nimic deo
sebit. Pînă aici, chiar dacă 
domnia-sa n-o spune, acesta 
este purul adevăr. Și vă ^spun 
drept că n-ar fi nici o neno
rocire în asta. Numai că dum
neaei, a noastră nu cea din 
cintec, pretinde că nu-i 
oricare și că are multe 
cruri deosebite. Și dacă stăm 
să analizăm bine lucrurile, ii 
dăm dreptate. Adică ce, e la

îndemîna oricui să-și schimbe 
serviciul, cum îți schimbi 
cravatele IE' 
să

i(i i ~ 
lucru obișnuit 

faci ce vrei într-o institu-

ca 
lu-

Schifă
incit 

Și. 
a- 

de 
ie-

tie, numai ce se cere nu ?
Au iost reorganizate activi

tățile in instituție și s-a ajuns 
la concluzia că postul dum
neaei, de funcționară, nu mai 
este necesar. I s-a Încredin
țai o altă muncă, tot la birou, 
dar undeva unde, intr-adevăr, 
trebuia muncit. „Nu-i pentru 
mine — a hoiărit dînsa. Ner
vii mei nu-s pentru muncă". 
$i s-a dus la altă institut ie, 
dar iot pe un post de pierde- 
timp; pe ce criterii, cum — 
nimeni nu știe. Dar a lăsat In

urmă-i un gol. Și orice gol, 
cit o fi de gol, trebuie um
plut. Și a fost umplut și a- 
cesta: s-a intervenit în sus 
și-n jos, s-a justificat, s-au În
tocmit memorii, așa
postul a apărut din nou 
neîntîrziat, .vrăbiuța" s-a 
șezat din nou pe craca 
pe care zburase. Acum e 
ricită, mai ales că are la dis
poziție tot pomul: celelalte 
păsări n$iu mai încăput prin 
sita angajărilor I

Poate cineva va crede eă 
e o specialistă. Nu, nu e. Are 
însă 20 și ceva de ani, a ter
minat liceul teoretic, e căsă
torită, dar fără copii, are autoturism proprietate persona
lă, are casă (era să zio vilă I), 
tot proprietate personală, și 
nici o calificare. Dar are și 
ceva deosebit t e favorită di
rectorială.

Ion GIRLIG
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1 / / / Prezențe românești

P

Sesiunea Adunării Generale
/

a Q. N. U
Comitetul pentru problemele politice și de securitate a adoptat,

Reprezentantul președintelui 
Consiliului de Stat al României

s-a întîlnit cu membrii Secretari
ataliii Comitetului Uniunii

Congresul P.
din Ecuador

c.
— La al IX

prin consens, proiectul de rezoluție al României 
privind consecințele cursei înarmărilorNAȚIUNILE UNITE 16 — Corespondentul Agerpres. C. Alexandroaie, transmite: In ședința de joi după-amiază. principalul comitet al Adunării Generale — Comitetul pentru problemele politice și de securitate — a adoptat prin consens, proiectul de rezoluție al României — căreia i s-au alăturat, în calitate de coautoare, alte 12 state, repre- Zentînd toate regiunile geografice ale lumii — supus la punctul „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume". După cum se știe, acest punct a fost înscris pe agenda nerale în 1970, țării noastre.In preambulul portant document se subliniază că examinîndu-se puncta! menționat mai sus. propus dc România, și luînd notă de raportul grupului de experți a- supra consecințelor economice și sociale ale- dezarmării, se constată că „în ciuda chemărilor repetate ale Adunării Generale privind adoptarea dc măsuri efective pentru oprirea cursei înarmărilor, cheltuielile militare. în special în domeniul nuclear, continuă să crească într-un ritm îngrijorător". Documentul exprimă preocuparea a față continuă

Adunării Gela inițiativaacestui im-

statelor mem- de' accelera- a cursei special nuclea-

,Socialiste Arabe

profundă bre rea înarmărilor. în re, și de povara grea pe care aceasta o reprezintă pentru popoarele de pretutindeni. Dc asemenea, este subliniată concluzia din raportul secretarului general asupra consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor, conform căreia „este necesar să se a- jungă cît mai curînd posibil la o reducere substanțială a cheltuielilor militare ale tuturor statelor, mai ales ale celor ale căror cheltuieli sînt cele mai ridicate". Rezoluția apreciază că „sînt necesare acțiuni perseverente în vederea opririi și a reducerii cursei înarmărilor, îndeosebi în domeniul nuclear, inclusiv prin eforturi continue îndreptate spre reducerea bugetelor militare, începînd cu țările puternic înar-

mate" și relevă că „O.N.U. trebuie să joace un rol efectiv în negocierile privind o- prirea cursei înarmărilor, și reducerea cheltuielilor militare".In partea sa operativă, rezoluția exprimă gratitudinea statelor membre față de măsurile luate de secretarul general privind publicarea și difuzarea raportului asupra consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor și cheltuielilor militare și primă convingerea că raport „va contribui la buna înțelegere de către guverne și opinia publică a gravității pericolelor pe care le prezintă pentru pacea și securitatea economică și socială a tuturor țărilor, accelerarea continuă a cursei înarmărilor și. în special acumularea de stocuri de armament nuclear".- Totodată, în document se a- preciază că „studierea în continuare a efectelor cursei înarmărilor și ale cheltuielilor militare, îndeosebi în domeniul nuclear, este de natură să în-, lesnească viitoarele negocieri de dezarmare".In același timp. rezoluție ..cere organismelor cu competențe în domeniul dezarmării să acorde un loc de prim ordin printre preocupările lor problemelor menite să oprească cursa înarmărilor, în spe- . cial în domeniul nuclear, inclusiv identificării căilor și mijloacelor cele mai potrivite de abordare a problemei reducerii bugetelor militare".Secretarului general al Organizației i se cere „să studieze în continuare chestiunea consecințelor cursei înarmărilor acordînd o atenție specială efectelor sale asupra dezvoltării economice și sociale a națiunilor, precum și asupra păcii și securității internaționale. astfel îneît, pe baza informațiilor furnizate de guverne, să fie în măsură să prezinte. la cererea Adunării Generale, un raport la zi în a- ceartă problemă" Guvernelor statelor membre ale Organizației li se cere „să acorde întreaga lor cooperare secretarului general în îndeplinirea acestei acțiuni".

ale ex- acesl mai

1

rezoluției ro- decizia

Convorbiri economice
româno-iugoslaveBELGRAD, 16 — Corespondentul Agerpres, vescu, transmite : încheiat întîlnire'a i președinților celor ale Comisiei mixte iugoslave de colaborare economică. desfășurată la Belgrad în perioada 15—16 noiembrie.Cu ocazia întîlnirii de lucru, s-a analizat dezvoltarea principalelor acțiuni de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică. precum și a schimburilor comerciale româno-iugoslave în perioada de la cea de-a VH-a sesiune a comisiei mixte, care a avut loc la București, în aprilie a.c.S-a apreciat că, în această perioadă, s-a ajuns la extinderea în continuare a colaborării româno-iugoslave, prin încheierea unor înțelegeri de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică în diferite domenii, îndeosebi în producția industrială, ceea ce

S. Morco- “Vineri s-a de lucru a două părți • româno-
a contribuit la creșterea diversificarea continuă schimburilor comerciale proce.S-a constatat că schimburile de mărfuri dintre cele două țări se desfășoară într-un ritm rapid. Pe primele zece luni ale acestui an, schimburile de mărfuri au crescut cu peste 33 la sută în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.In ceea ce privește acțiunile de cooperare industrială care înregistează rezultate pozitive s-a constatat că programele convenite oferă temeiuri reale ca în perioada următoare să fie încheiate înțelegeri concrete privind colaborarea reciprocă. Ca urmare a examinării problemelor legate de folosirea în continuare a potențialului hidroenergetic al Dunării în sectorul . comun, s-a convenit programul de lucru.

Și a reci-

SIMBĂTĂ. 17 NOIEMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Conspirația ; Republica : Tecumseh : LONEA — Minerul: Aventurile lui Ba- bușcă ; VULCAN : Urmărire la Amsterdam : LUPENI — Cultural : Antoniu și Cleopatra : Muncitoresc : Clasa muncitoare merge în^ paradis: URICANI : Bâtrînii bandiți.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Melodii în zori de zi ; 6,00— 8,08 Radioprogramul dimineții ; 8,25 Moment poetic ; 8,30 La microfon, melodia preferată : 9,00 Buletin de știri ; 9,30 Miorița ; 9,50 Muzică u- șoară ; 10,00 Buletin de știri;

In încheierea mânești se reafirmă de a menține în permanență sub studiu punctul intitulat „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume" și se hotărăște înscrierea lui pe ordinea de zi provizorie a celei de a 30-a sesiuni a Adunării generale".
★NAȚIUNILE UNITE 16 — Corespondentul Agerpres, Alexandroaie, transmite : sediul Națiunilor Unite New York s-a distribuit, document oficial al O.N.U., „Declarația solemnă comună a Republicii Socialiste România și Republicii Columbia", semnată la Bogota la 12 septembrie 1973, cu prilejul vizitei oficiale a președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, în a- ceastă țară.

C. La din ca

CAIRO 16 — Corespondentul Agerpres, Nicqlae N. Lupu, transmite : Corneliu Mănescu, reprezentant ăl președintelui Consiliului de Stat al României, a avut o întîlnire, desfășurată într-o atmosferă de caldă prietenie, cu . membrii Secretariatului Comitetului Uniunii Socialiste Arabe (U.S.A.) al orașului Cairo și ai Consiliului de conducere al Asociației de prietenie gipteano-română.Cu acest prilej, au fost vocate legăturile strînseprietenie și colaborare între P.C.R. și U.S.A., între cele două țări și popoare, sublini- indu-se că aceasta corespunde intereselor popoarelor român și egiptean, cauzei păcii în O- rientul Apropiat și în întreaga lume,' înțelegerii și cooperării internaționale. In context, a fost subliniată importanța deosebită a întîlnirii și convorbirilor între președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar Sadat, pentru dezvoltarea re-

e-e-de

lațiilor de prietenie româno- egiptene și a fost exprimată dorința reciprocă de a tinde și diversifica.In cadrul întîlnirii. Zaki, prim-secretar al tetului U.S.A, al Cairo, președinte al Asociației de prietenie egipteano-româ- nă, a evocat personalitatea președintelui Consiliului de Stat al României, întrevederea pe care a avut-o cu șeful statului român în timpul vizitei efectuate în țara noastră și a exprimat mulțumiri călduroase pentru contribuția activă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României la instaurarea unei păci juste și echitabile în Orientul Apropiat. Sayed Zaki a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului român un călduros mesaj d,e prietenie, împreună cu sentimentele de sinceră prietenie ale cetățenilor orașului Cairo și ale celor care au participat la întîlnire.

le ex-

QUITO 16 (Agerpres). Quito s-a deschis cel de -lea Congres al Partidului Comunist din Ecuador. Ordinea de zi a congresului cuprinde darea de seamă a Comitetului Central al partidului, precum și tezele „Pentru unitatea forțezi antiimperialiste și democratice din Ecuador în lupta pentru eliberarea națională și socială". Congresul va alege organele conducătoare ale portidului.

BRAZZAVILLE 16 (Ager
pres). — Cu prilejul organi
zării expoziției naționale „Ro
mânia ’73", la sediul Amba
sadei române din Brazzaville 
a avut loc o conferin/ă de 
presă.

Directorul expoziției a fă
cut o expunere referitoare la 
stadiul relațiilor economice 
dintre cele două (ări, relevind 
cursul ascendent pe care îl 
cunosc în prezent, îndeosebi 
ca urmare a vizitelor recipro
ce efectuate de șefii de stat 
român și congo/ez. Răspun- 
zind întrebărilor puse de 
ziariști, directorul expoziției 
românești a subliniat ^pers
pectivele largi ce se deschid 
în fafa colaborării economice 
româno-congoleze în diverse 
domenii, cum ar fi, de exem
plu, construirea în cooperare, 
a unei uzine de fire și fibre' 
sintetice, a unui complex de 
industrializare a lemnului, ca 
și a unei exploatări de mine
reu de fier.

★

Dezbaterile din cadrul Conferinței F.A.O
»ROMAAgerpres, mite : In continuat drul celei Conferinței Organizației țiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) în ședințele plenare, cît și în■ cele trei comisii. Conducătorul delegației R.P. Chineze. Giun Șî-hao». a arătat că orice măsură care se va adopta în politica agricolă generală trebuie să pornească de la sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare / îndreptate dezvoltarea economicăi pendentă, spre deplina folosi- j re a resurselor naturale.Ministrul peruan al agricul- ; turii, generalul Enrique Val- i dez Angula. a vorbit despre acțiunile guvernului său pen-■ tru dezvoltarea agricolă națională, amintind în acest sens reforma agrară, alte transformări de structură din acest important sector al economiei naționale.Sprijinind cretariatului

L-- Corespondentul Radu Bogdan, trans- capitala Italiei au dezbaterile din cade-a 17-a sesiuni a Na-

Noi

spre inde-

propunerile se-F.A.O, privind

planurile de politică agricolă generale și planul pentru asigurarea unei securități alimentare minimale, reprezentanții unor state în curs de dezvoltare, printre care Etiopia, Columbia, Zambia. Nigeria și altele, au subliniat importanța sprijinirii de către toate guvernele a eforturilor depuse de țările lumii a treia în vederea dezvoltării lor.Evidențiind importanța problemelor care stau în fața actualei conferințe, conducătorul delegației franceze, JacqUes Chirac a manifestat unele rezerve în legătură cu proiectul de politică agricolă generală arătînd că, în concepția guvernului său, acest proiect nu poate fi considerat drept un remediu ideal al crizei alimentare grave existente în lume.Intervenind în dezbaterile comisiei a doua, care dezbate obiectivele pe termen mediu ale F.A.O., membrii delegației române au făcut cunoscut poziția țării noastre potrivit căreia stabilirea acestor obiec- I tive la nivel național constitu- . ie o problemă ce aparține în

•e în reîntregime guvernelor din țări- membre, care sînt suverane problemele lor de dezvolta- economică și socială.Membrii delegației româneau intervenit, de asemenea, ș’ în comisia întîi, în care au început dezbaterile pe marginea situației mondiale a agriculturii în anul 1972 și în anul curent.

măsuri privind restricțiile
consumului de energie electrică 

și de combustibilLONDRA 16 (Agerpres). — 
Camera Comunelor a Parla
mentului britanic a aprobat 
joi seara, cu 297 de voturi fa
vorabile, contra 278, măsuri
le adoptate de guvern în vir
tutea stării de urgentă cu 
privire la restricțiile din do
meniul consumului de energie 
electrică.

Pe de altă parte, primul mi
nistru britanic. 
Heath, a explicat, 
drul unui interviu 
acordat programului 
cial al B.B.C.-uIui, politica e- 
conomică a guvernului său. 
In context, el a adresat mine
rilor un nou apel de a între
rupe greva care afectează o- 
rele suplimentare de muncă 
și să accepte condițiile oferi
te de guvern.

Edward 
în ca- 
televizat 

comei-

BONN 16 — Coresponden
tul Agerpres, N. S. Stănescu, 
transmite : Guvernul R.F.G. a 
hotărît limitarea vitezei de 
circulație a automobilelor o- 
ficiale la 100 km pe oră, pe 
autostrăzi, și la 80 km pe oră 
pe șosele. Circulara guver
nului federal precizează, tot
odată, că automobilele oficia
le, nu vor mai fi folosite de- 
cît în cazuri fortuite, cînd nu 
se va putea recurge la mijloa
cele de transport în cortiun.

Temperatura menținută în 
instituțiile de stat a fost de 
asemenea limitată la 20 gra
de Celsius. Guvernul de la 
Bonn a cerut autorităților 
landurilor să adopte aceleași 
măsuri la nivel regional.

S-a anunțat, de asemenea, 
interzicerea circulației auto
vehiculelor particulare în 
cursul zilelor de duminică.

10,0^ Muzică populară ; 10,30 Din țările socialiste; 11,00 Buletin de știri ; 11,05 Muzică ușoară ; 11,15 Turism ;12,00 Discul zilei ; 12,30 Intîl- nire cu melodia populară și interpretul preferat ; 13.00Radiojurnal ; 13,30 Radiodi vertisment muzical ; 15,00Buletin de știri ; 16,00 Radiojurnal : 17,00 Știință, teh nică, fantezie ; 17,40 Pârtiei panți la concursul „Steaua fără nume" — Floarea din grădină ; 18,00 Orele serii : 20,00 Zece melodii preferate;20.45 Consemnări ; 20,50 La hanul melodiilor ; 21.25 Moment poetic ; 21,30 Revista șlagărelor ;• 22,00 Radiojurnal ; 22,30 Maratonul dansului ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—6,00 Estrada nocturnă.STUDIOUL TIMIȘOARA17,30 Actualitatea radio ;17.45 Muzică populară ; 18,00 Rubrica „Semnificații" ; 18,05 Emisiunea „Muzica pe înțe

lesul tuturor"; 18,25 Emisiunea „Slujitorii thaliei" ; medalion Dumitru Drăcea, actor la Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșani : 18.45 Uverturi la operete : 19,00 Jubileu industrial: 125 de ani de existență a fabricii de țigarete din Timișoara; 19,20 Muzică dedicată colectivului de muncă dc la fabrica de țigarete din Ti mișoara ; 19,30 Muzică u- șoară.
Ev
9,00 Lumea copiilor.9,30 O viață pentru o idee Victor Babeș (I).10,00 Telex.10,05 De la Trotuș la Șiret10,35 Prim-plan. Alexandre

Stoica — Erou al Muncii Socialiste, maistru oțelar la Combinatul siderurgic Galați.11.00 Publicitate.11,10 Teatru scurt (reluare) Rîpa albastră, de Leonida Teodorescu.12.00 Telejurnal.14,00 Fotbal : Universitatea Cluj — Jiul Petroșani (divizia A). Transmisiune directă de la Cluj.15,45 Desene animate.16,00 Telex.16,05 Caleidoscop cultural artistic.16,25 Avanpremieră.16.30 Emisiune în lilnba ger mană.18,15. Ansambluri folclorici18.40 Țeleglob.19.00 Omul de lîngă tine.19.20 — 1001 de seri.19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 ----an - hotărîtor.20,00 'Cîntecul săptămînii.

transmite : Cu prilejul deschi
derii „Zilelor muzicii româ
nești" în R.D. Germană, la 
Berlin a avut loc, vineri, o 
conferință de presă organiza
tă de Ministerul Culturii și 
de Uniunea Compozitorilor 
din R.D.G.

Vasile Tomescu, secretar al 
Uniunii compozitorilor din 
Republica Socialistă România, „ 
a prezentat cîteva aspecte , din via/a muzicală româneas
că.

*

STOCKHOLM 16 (Ager
pres). — La 16 noiembrie a 
avut loc, la Malmoe, inaugu
rarea „Expoziției reprezenta
tive a industriei ușoare româ
nești", manifestare consacra
tă unei mai bune cunoașteri 
de către firmele din Suedia și 
din unele țări scandinave a 
potențialului de producție al 
fabricilor de țesături, confec
ții, tricotaje, încălțăminte, 
marochinărie, sticlărie și de 
alte produse din țara noastră.

BERLIN 16 Coresponden
tul Agerpres Varvara,SayedComi- orașului

/

TOVARĂȘUL ANGELO MICULESCU, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, conducătorul delegației române la cea de-a 17 Conferință a F.A.O.. s-a întîlnit, vineri dimineață, cu ministrul agriculturii al Italiei, Mario Ferrari Aggradi. fost abordate probleme intensificării colaborării proc avantajoase dintredouă țări în domeniul agriculturii.

nifetru al Angliei, Edward Heath. ții pentru avioane cu 10 la sută, anunță agenția Reuter.
Au ale reci- cele

LA GENEVA au luat sfîrșit, la 16 noiembrie, lucrările celei de a doua sesiuni â Comisiei consultative permanente so- vieto-americane. Următoarea sesiune a fost fixată pentru începutul anului 1974.
DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI AI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, condusă de Ștefan Mocuța, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.S.U., face o vizită în schimb de experiență în R.P. Ungară, a fost primită de Nyers Rezso, membru al Biroului cretar al C.C. al

GUVERNUL NORVEGIEI a hotărît să reevalueze moneda națională —coroana norvegiană— cu cinci la sută. Măsura adoptată de guvern a devenit efectivă începînd. de vineri.

Politic,P.M.S.U.AFACERI-AL REPUBLICII DEMOCRATE VIETNAM a dat publicității un comunicat în care se anunță că R.D. Vietnam și Luxemburg au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.

MINISTERUL LOR EXTERNE

PREȘEDINTELE SIRIEI, generalul •joi, pe tarul O.N.U.litice speciale, aflat într-o vizită la Damasc.
Hafez Assad, l-a primit, Roberto Guyer, secre- general adjunct al pentru problemele po-

PREȘEDINTELE FRANȚEI, Georges Pompidou a sosit vineri la Londra, pentru a avea convorbiri cu primul mi-
20,05 52 de inițiative în 52 de săptămîni.20,15 Tele-enciclopedia.20,55 Publicitate.2L00 Film serial. Mannix.21,50 Metamorfozele lui Mi tică.22,25 Telejurnal.22,35 Campionatele mondia le de gimnastică m dernă. Transnusiui de la Roterdqm.

Valorile temperaturii în registrate în cursul zilei dc ieri :Maximile : Petroșani : * 6 ;rade, Paring : — 2 grade.Minimele : Petroșani : 1jrad, Paring — 2 grade.Stratul de zăpadă la Paring : 23 cm.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme instabilă cu cer variabil. Vîn- tul va sufla slab pînă la potrivit din sectorul nordic.

UN PUTERNIC INCENDIU a distrus joi. noaptea complexul hotelier „Stratford" din Los Angeles. La ora dezastrului, în clădire se aflau 200 de persoane, dintre care cel puțin 26 și-au pierdut viața. Numărul răniților, o parte din- , tre ei suferind arsuri- grave. : este de aproximativ 30.MlNlSTERUL ENERGIEI AL LUXEMBURGULUI a a- nunțat majorarea prețului la benzină și la combustibilul pentru motoarele Diesel.IN APROPIEREA ORAȘULUI IUGOSLAV VRANE a fost dată în folosință o nouă fabrică de îmbogățire a minereului de plumb și zinc de la complexul „Blagodat". cent, a fost, străpuns un nel lung de 7 kilometri, care minereul extras munți va fi transportat noua fabrică.
Re-tu- prindin spre

Lansarea
ultimului echipaj

al misiunii

VINERI, AU ÎNCEPUT IN LOCALITATEA SANGATTE, aflată la 10 km de Calais, primele lucrări care vor permite trecerea la construcția pro- priu-zisă a tunelului pe sub Marea Mînecii, proiect care va face realizabil un plan de a- proape un secol : unirea Europei de Anglia.CONSILIUL NAȚIONAL AL PETROLULUI DIN BRAZILIA a anunțat majorarea prețurilor la țiței și carburan-

LA UZINA DE LOCOMOTIVE ȘI VAGOANE DIN O- RAȘUL KALININ s-au încheiat probele celui mai rapid tren din Uniunea Sovietică — ..Troika rusească". Trenul urmează să efectueze curse rapide pe ruta Moscova — Leningrad, lungă de 651 kilometri. Pe multe porțiuni ale magistralei, trenul va putea dezvolta o viteză de 200 kilometri pe oră, dar probele au fost efectuate la viteza de 210 km/h. Noul tren, dotat cu instalații tehnice" ultramoderne, va avea 544 de locuri.

„Skylab
CAPE CANAVERAL 16 (A- 

gerpres). - Al treilea și ulti
mul echipaj din cadrul misi
unii „Skylab", compus din 
Gerald Carr, comandant, Wil
liam Pogue, pilot, și Edward 
Gibson, astronaut - om de 
știință, a fost lansat vineri de 
la Cape Canaveral. Racheta 
purtătoare, „Saturn-1 B", 
desprins de 
de lansare 
lui spațial 
nedy" la ora 16,01 (ora Bucu- 
reștiului), și, după zece minu
te, capsula spațială de tip 
„Apollo" avînd la bord pe 
cei trei astronauți 
pe orbita inițială.

După înscrierea 
cei trei astronauți 
manevrele — 
- de apropiere de laboratorul 
orbital, care, lansat la 14 mai, 
a primit deja vizita a două 
echipaje (pentru 28 și res
pectiv, 59 de zile). Programul 
comunicat de NASA preve. 
dea realizarea joncțiunii in 
jurul orei 0,25 (ora Bucureș- 
tiului), echipajul urmînd să-și 
petreacă prima noapte in 
cosmos în interiorul cabinei 
„Apollo" - aceasta pentru a 
i se da posibilitatea unei a- 
comodări cu starea de impon
derabilitate înainte de intra
rea in „Skylab",
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Sport — Telex — Sport — Telex

PARIS 16 (Agerpres). — Rezultate înregistrate în meciurile retur ale primului tur al Cupelor europene de baschet : „Cupa campionilor europeni" — masculin : Partizan Tirana — Csepel Budapesta '78—71 (s-a calificat Partizan Tirana) ; „Cupa Cupelor" — masculin : Olympiakos Atena— MAFC Budapesta 70—56 (s-a Calificat Olympiakos A- tena); Alsace Bagnolet — Slensk Wroclaw 92—81 (s-a calificat Alsace Bagnolet); Estudiantes Madrid — Sporting Lisabona 93—61 (s-a calificat Estudiantes Madrid) ; Pregassona (Elveția) — Sacla Torino 77—91 (s-a calificat Sacla Torino) ; Spartak Brno— Embassy Bromley (Anglia) 123—76 (s-a calificat Spartak Brno) ; ȚSKA Sofia — MTV Giessen (R. F. Germania) 93— 81 (s-a calificat ȚSKA Sofia); „Cupa Cupelor" — feminin : Academica Porto (Portugalia)— Gerbe Montceau les Mines

(Franța) 51—70 (s-a calificat Gerbe Montceau les Mines).PRAGA 16 (Agerpres). — In localitatea cehoslovacă Nitra au continuat întrecerile competiției internaționale de hochei pe gheață pentru juniori, „Cupa Prietenia".Iată rezultatele înregistrate în etapa a treia : Bulgaria — R. P. D. Coreeană 4—1 (2—0, 1—1, 1—0) ; Cehoslovacia — R. D. Germană 8—3 (0—2, 4—0, 4—1) ; Ungaria — România 7—5 (3—2, 3—1, 1—2) ;U.R.S.S. — Polonia 11—4 (5—1, 3—1, 3—2).In etapa a doua, echipa României a pierdut cu 1—14 (0—2, 1—8, 0—4) în fața selecționatei U.R.S.S.Iată clasamentele celor două grupe : grupa A: 1.U.R.S.S. — 6 puncte; 2. Polonia — 4 puncte ; 3. Ungaria — 2 puncte ; 4. România — zero puncte; Grupa B : 1. Cehoslovacia — 6 puncte ; 2.R. D. Germană — 4 puncte ;

3. Bulgaria — 2 puncte; 4, R. P. D. Coreeană — zero puncte.MELBOURNE 16 (Agerpres) — La Melbourne, pe terenurile gazonate ale clubului „Ko- oyong", în prezența a 9 000 de spectatori, a început meciul dintre echipele de tenis ale Australiei și Cehoslovaciei, care se întrec în cea de-a doua semifinală interzonală a „Cupei Davis" — ediția 1973. După prima zi, scorul este egal : 1—1. Punctul echipei Cehoslovaciei a fost realizat de jucătorul nr. doi al oaspeților, Jiri Hrebec, care a obținut o surprinzătoare victorie cu 6—4, 8—10, 6—4, 7—5 în fața celebrului campion australian John Newcombe.In partida inaugurală a întîlnirii, Rod Laver, care joacă din nou după 11 ani în e- chipa țării sale într-un meci de „Cupa Davis", l-a învins după o oră și 53 de minute cu 6—3, 7—5, ■ 7—5 pe Jan Kodes.


