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Telegrama adresată de sesiunea Consiliului popular județean Maramureș

COMITETULUI CENTRAL

de stat, vom participarea maselor la obștești, Ia dezvoltării e-

P. C. R„ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
<?

Marti 16 ianuarie 1973 6 PAGINI 30 BANI

La Baia Mare a avut loc sesiunea Consiliului popular al județului Maramureș. Participanții la sesiune au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune :Făcînd bilanțul activității desfășurate de muncitorii, țăranii și intelectualii din Maramureș, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, sesiunea a constatat cu satisfacție că, la fel ca în întreaga țară, anul 1972 s-a încheiat și în județul nostru cu rezultate importante în toate domeniile vieții economice și social-culturale. In ampla mișcare patriotică pentru obținerea unor rezultate economice superioare au căpătat viață toate obiectivele cuprinse în angajamentul pe care l-am asumat la începutul anului trecut ca răspuns la chemarea adresată de Consi-

liul popular al județului Hunedoara.Succesele obținute în anul care a trecut — se spune în continuare în telegramă — constituie o premisă trainică pentru creșterea în continuare a eficienței activității noastre e- cononiice, prin utilizarea rațională a resurselor materiale și de muncă, a capacităților și spațiilor de producție. prin reducerea consumului de materii prime și materiale, de e- nergie electrică și combustibil, prin folosirea judicioasă a fondurilor și e- liminarea risipei sub orice formă s-ar manifesta.Angajați plenar în activitatea pentru realizarea planului cincinal în patru ani și jumătate, vom acționa cu fermitate pentru înfăptuirea hotărî- rilor Conferinței Naționale a partidului, ale plenarei Comitetului Central din noiembrie 1972, a indicațiilor și recomandărilor de mare preț pe care ni le-ați dat, mult varășe secretar general, recentei vizite de lucru

LA HUNEDOARA

județul nostru, fiind hotăriți să nu precupețim nici un efort pentru realizarea planului pe 1973 la nivelul prevederilor sale maximale, a tuturor sarcinilor care ne revin din documentele partidului și legile statului nostru. înfăptuind neabătut indicațiile pe care le-ați trasat tuturor organelor de partid și asigura consultarea și largă și permanentă a conducerea treburilor realizarea obiectivelor conomice și social-culturale a localităților județului.în încheierea telegramei, referin- du-se la chemarea adoptată de sesiune și adresată tuturor județelor, se spune : Vă asigurăm solemn, mult stimate tovarășe secretar general, că ne vom consacra întreaga pricepere și energie pentru ca obiectivele a- cestei chemări să fie exemplar traduse în viață, aducîndu-ne în acest fel contribuția Ia dezvoltarea multilaterală ă patriei noastre socialiste.

DEVA (Corespondentul „Scîn- teii“, Sabin Ionescu). — Munca de înaltă calitate depusă de constructorii hunedoreni la construcția noului furnal de 1 000 mc capacitate, cit și eforturile furnaliștilor de la Combinatul siderurgic Hunedoara pentru exploatarea în condiții optime a agregatului s-au concretizat în aceste zile de început de an în- tr-un important succes. La mai puțin de 4 luni de la punerea sa in funcțiune — deci cu mult înainte de prevederi — furnalul nr- 9 a atins și chiar depășit parametrii proiectați.în timpul — relativ scurt — de funcționare, numai la acest agregat s-au produs peste prevederile planului mai mult 7 600 tone fontă. Totodată, urmare a tehnicii superioare care este dotat furnalul, cit exigenței sporite cu care < menii ce-1 deservesc aplică instrucțiunile tehnologice prescrise, aici a fost înregistrat în a- ceastă perioadă și cel mai scăzut consum specific de cocs din istoria furnalelor hunedorene.

de ca cu t și oa-
stimate to- cu prilejul efectuate in

populare

Luni, 15 ianuarie 1973, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Maitripala Senanayake, membru al Consiliului Național al Partidului Libertății, ministrul e- nergiei electrice și irigațiilor, președinte al majorității parlamentare din Republica Sri Lanka. Oaspetele a fost însoțit de Myrtle M. Senanayake, vicepreședintă a Asociației de prietenie România—Sri Lanka, soția sa,

La primire au participat tovărășii Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul energiei electrice, și Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, Maitripala Senanayake a transmis un salut de prietenie din partea d-nei Sirimavo Bandaranaike, prim-ministru al Republicii Sri Lanka.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis calde salutări d-nei S. Bandaranaike și urări de

avut de a
prospentate, fericire și pace porului din Sri Lanka.în cadrul convorbirii care a loc a fost exprimată dorința se acționa pentru dezvoltarea încontinuare a relațiilor bune, de prietenie și colaborare, existente între Republica Socialistă România și Republica Sri Lanka, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, securității și colaborării internaționale.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

NOI TIPURI 
DE AUTOBUZE 

Șl AUTOUTILITARE

Consiliul popular al județului Maramureș, întrunit in cea de-a 16-a sesiune ordinară, luind în dezbatere realizarea planului economic și a bugetului, local pe anul 1972, precum și prevederile planului de dezvoltare economico-socială îh profil teritorial și ale bugetului pe 1973, apreciază cu satisfacție că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din județ au obținut succese deosebite în toate domeniile vieții economice și social-culturale. Ele sînt rodul activității entuziaste, pline de dăruire și elan patriotic, cu care colectivele de muncă din județul Maramureș, alături de întreaga țară, au hotărît să cinstească cea de-a 25-a aniversare a proclamării republicii, eveniment de însemnătate istorică în viața poporului nostru.Sînțem conștienți că aceste realizări au fost posibile datorită aplicării consecvente a politicii profund mar- xist-leniniste a partidului nostru, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării, ajutorului permanent ce ne-a fost acordat de conducerea partidului și statului, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care a găsit răgazul necesar să viziteze Maramureșul și în toamna anului trecut, fapt ce a constituit un puternic imbold în mobilizarea tuturor energiilor creatoare pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și de recenta Conferință Națională a partidului.Considerăm că succesele noastre de pînă acum, ca șl cele viitoare constituie' dovada voinței oamenilor muncii maramureșeni — români, maghiari și de alte naționalități — de a aduce o contribuție cit mai substanțială la construcția societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.Consiliul popular județean constată cu legitimă mîn- drie că angajamentele luate, ca răspuns la chemarea lansată de Consiliul popular al județului Hunedoara, au fost îndeplinite și depășite.In unitățile de industrie locală s-a realizat, în anul 1972, un volum suplimentar de producție-marfă de 49 300 000 lei,, depășindu-se ______31 300 000 lei ; s-au dat peste plan piese de schimb auto în valoare de 14 500 000 lei, mobilier din lemn
De aceea, exprimînd dorința tuturor cetățenilor, Consiliul popular al județului Maramureș adre- 

țară chemarea la întrecere socialistă pentru înde- 
anul 1973, în principal la următoarele obiective :lor Iacale, reducerea cheltuielilor materiale și a consumurilor specifice, creșterea productivității muncii și întărirea disciplinei în muncă, ne angajăm să obținem :

angajamentul luat cu

— 2 600 000 lei etc. A continuat procesul de dezvoltare a rarhurilor de activitate ale economiei locale, astfel incit,.prip,,aytautilare ș-au asigurat.utilaje,și..pigse,.de ■ .. schimb în văloare-de l-lOO!O0O-îei,-s-au asimilatul noi produse, din care 13 bunuri de consum.Planul livrărilor de mărfuri la fondul pieței a fost depășit cu 3 192 000 Iei, iar Ia export cu 40 000 lei valută.Volumul planificat al prestărilor de. servicii a fost depășit cu 12 276 000 lei, asigurindu-se în același timp o îmbunătățire simțitoare a calității acestora.S-au dat în folosință oamenilor muncii din județ 954 apartamente din fondurile statului — față de 910 apartamente planificate — și 706 apartamente din fondurile populației cu sprijin de la stat, cu 6 apartamente peste plan.Veniturile proprii ale bugetului consiliului popular județean au sporit cu 16 900 000 lei.Succese însemnate s-au înregistrat și în sectoarele de proiectare-sistematizare, construcții-montaj, drumuri și poduri, aprovizionare și prestări de servicii către populație, învățămînt, cultură, sănătate etc.S-au obținut importante realizări și în. întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților, efectuîndu-se lucrări în valoare de peste 101 000 000 lei.Planiil pe anul 1973 — an hotărîtor pentru., realizarea cincinalului în patru ani și jumătate — cuprinde - sarcini deosebit de mobilizatoare și sintem conștienți că realizarea lor cere antrenarea tuturor forțelor și resurselor de care dispunem. în realizarea acestui plan ne revine tru reducerea consumului de bustibil formă și oriunde s-ar manifesta, prin eforturile sporite
a lua măsuri pen- materiale, micșorarea materiale, com- risipei sub orice Apreciem însă că, prin eforturile sporite ale tuturor colectivelor de muncă, fam reuși să realizăm și să depășim planul pe anul 1973. să obținem noi succese, garanția înfăptuirii obiectivelor stabilite de partid in etapa actuală.

k

sarcina de cheltuielilor materii prime, și energie, combaterea

sează consiliilor populare județene din întreaga 
plinirea și depășirea sarcinilor prevăzute pentru

ÎN INDUSTRIA LOCALĂprin ridfcarea nivelului tehnic al producției, folosirea mai completă a capacităților de producție, generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, valorificarea superioară a resurse- (Continuare în pag. a IV-a)
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Deși începuse aproape frumos, convorbirea cu directorul întreprinderii de hoteluri și restaurante din Mangalia, Victor Dăineanu, a ajuns brusc intr-un punct critic— Nu putem înțelege, am mărturisit noi, ce poate determina pe un d’-ec- tdr să lucreze uneori în defavoarea întreprinderii pe care o conduce. Organizația comercială, in fond statul, ii acordă încredere desăvîr- șită, ia, el, în loc să consolideze unitatea din subordine, începe să risipească, „aruncind" banii întreprinderii ca pe niște coji de semințe I— Ei, asta nu se poate 1 — exclamă directorul. și imediat se interesă : aveți pe cineva în caz concret ?— De pildă, voastră 1...A urmat, de uluială, după rectorul s-a interesat din nou :— Există dovezi certe că am risipit eu banii întreprinderii ca pe niște coji de semințe ?Vom întrerupe aici dialogul pentru a relata faptele — care probează aprecierea noastră și, implicit, 
k__________ —_______

dau răspuns la întrebarea tovarășului director. In 1969—1970, directorul Dăi- neanu face _ cunoștință cu citeva persoane — din a- fara Ministerului Turismului — care îi propun o a-

vedere, un
PȘun dumnea-moment care di-

Anul acesta, la uzina bucureș- teană „Autobuzul" vor intra în producția de serie noile modele de autoutilitare TV 12, în circa 16—17 tipuri, precum și primul - lot*'de 5'0 ■ tfe-dmtobuite dotate cu motor Diesel. Introducerea în fabricație curentă a autobuzului Roman-Diesel a ridicat probleme deosebite pentru colectivul întreprinderii bucureștene in privința soluțiilor tehnologice constructive și de funcționalitate ale noului produs. Astfel, se cercetează posibilitatea asimilării în țară a diferitelor subansamble, a materialelor termo și fono izo- lante, precum și a altor produse. Fabricarea în serie a noilor tipuri de autovehicule va permite uzinei „Autobuzul" să realizeze în 1973 o sporire cu peste 50 la sută a numărului de locuri in autobuze. Circa 40—45 la sută din volumul producției acestui an va fi destinat exportului.
\

IN ZIARUL DE AZI

De la 1 ianuarie a.c., sistemul complex de relații financiare in toate domeniile de activitate se încadrează în coordonatele Legii finanțelor — parte integrantă a măsurilor de continuă perfecționare a formelor și metodelor de organizare, conducere și planificare a economiei naționale. Acest important act normativ, corelat, cum se știe, cu ansamblul legislativ existent Ia ora actuală, cuprinde pentru prima dată, în mod unitar, prevederi referitoare la obiectivele și principiile dc bază ale finanțelor, formarea și repartizarea fondurilor bănești in economia națională,dența generală a avuției naționale sistemul planurilor financiare, finanțarea și creditarea ramurilor conomiei naționale, organizarea șifecțuarea plăților între unitățile socialiste, Ia asigurările de trarea economiilor bănești lației. bugetul de stat, la și răspunderile ce revinorgane centrale și locale de stat, elaborarea și executarea bugetului a celorlalte planuri financiare.Lectura legii, a fiecărui capitol,fiecărui articol sau paragraf conturează cu claritate scopul fundamental, urmărit de legiuitor, de a conferi finanțelor un rol activ în înfăptuirea programului partidului de dezvoltare accelerată economico-socială a țării, de făurire â societății socialiste multilateral dezvoltate, printr-o serie de prevederi .care nu numai că permit, dar impun dirijarea, conștientă, științifică a fenomenelor economice

ale societății, contribuind buna funcționare a meca- economic și social, fiind să exercite un control ge- multilateral asupra

© 0 PROBLEMĂ IMPOR

TANTĂ A METALURGIEI:

ASIGURAREA DIN TIMP

A PIESELOR DE SCHIMB

© ACORDUL GLOBAL ÎN

CULTURA LEGUMELOR

© CONTRASTE ® FAP

TUL DIVERS ® SPORT

cu 400 000 de ilustrate. A trecut un an. Din cele 400 000 de scumpe cartonașe colorate nu s-a vîn- dut însă nici măcar un sfert. Sute de mii de lei, înglobați în maculatura ră-
32
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in 
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Acins, producătorii, care se aleseseră eu buzunarele doldora (curat în binele întreprinderii I), s-au încins și ei și, laolaltă, au înjghebat încă o afacere. Zis și făcut. Acum, spre surprin-

Anchetă în unitățile comerciale de pe litoral

facere. Pe scurt, ei se angajează să producă filme pentru ilustrat? și diapozitive. Cite ? ,|Păi. au a- preciar producătorii. cit mai multe, spre binele întreprinderii" Asa s-a ., copsit“ I.H.'R. „pn-
Mangalia

masă, au fost trimiși în depozitele întreprinderii. Dar, -culmea, această nerentabilă afacere (pentru întreprindere) a avut efecte- miraculoase asupra celor caro au inițiat o : directorul Dăineanu s-a în-
derea generală, în depozitele întreprinderii de hoteluri și restaurante z.ac ilustrate și diapozitive, de cea mai proastă calitate, în valoare de... peste 1 milion de leiRevenim la convorbirea

cu directorul I.H.R. Mangalia :— Noi susținem, o confirmă și actele, că ați a- rtincât banii statului pe apa sîmbetei. Ați făcut investiții în produse de care știați foarte bine că întreprinderea nu avea moment nici pe nevdle. Foloasele tras colaboratorii, teți opune acestei vații ?A urmat un răspuns , lateral, derutant :— Eu știu cine a umblat la ziar cu vorbele...Nu știm la ce și la cine anume se gîndea directorul Dăineanu Nici nu interesează.Deocamdată — din cazul său și al altora — reține in mod deosebit atenția constatarea că tocmai cei care au datoria gospodăririi eficiente a fondurilor. care trebuie să investească fiecare leu in scopul prosperității treprinderii de care pund, oferă, după am văzut. exemple cum nu trebuie

în acel deparfe le-au Ce pu- obser-

in- răs- cum de procedat.
Gheortjhe GRAURE
Florin CIOBĂNESCU

/

(Continuare în pag. a V-a)

trai alaspect legii :

cu ajutorul unor pîrghii financiare bine puse la punct. Concret, finanțele tfebuie să asigure constituirea și repartizarea planificată a fondurilor _ bănești astfel Ia nismului chemateneral profund, procesului reproducției socialiste lărgite, pentru obținerea unei eficiențe economice cit mai ridicate. în acest sens, este prevăzut un complex de reglementări, care asigură sporirea contribuției finanțelor la stabilirea priorităților în dezvoltarea economică și socială planificată a țării, la determinarea optimă a proporțiilor și ritmurilor de' creștere economică, la repartizarea cit. mai judicioasă a venitului național, la păstrarea echilibrului, financiar, monetar și valutar al economiei și, îh acest fel, la creșterea continuă a nivelului de populației.Ar fi de relevat și un alt important al conținutuluirolul activ al finanțelor se realizează în condițiile respectării ferme a principiului centralismului democratic, principiu care, (lupă cum cunoaștem, stă Ia baza politicii economice a partidului. în acest fel, se asigură concentrarea și dirijarea resurselor financiare în direcția înfăptuirii obiectivelor fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a țării, în concordanță cu prevederile planului național unic, concomitent cu manifestarea autonomiei funcționale a fiecărei unități socialiste in administrarea cu răspundere a părții din avuția națională ce i-a fost Încredințată. Ministerele, celelalte organe de stat centrale sau locale, centralele și unitățile subordonate acestora nu numai că participă Ia realizarea o- biectivelor stabilite prin plan, dar iau o serie de decizii cu privire la activitatea economico-financiară, firește în limita atribuțiilor și competențelor de care dispun.

o

Trebuie menționat însă faptul că finanțele acționează în vederea creșterii eficienței nu numai în faza de planificare a activității economice, ci și în etapa de realizare a sarcinilor stabilite. In acest context, perfecționarea gestiunii economice dobîndește o importanță cu totul deosebită. Potrivit legii, unitățile economice trebuie să-și desfășoare astfel activitatea incit să asigure acoperirea cheltuielilor lor de producție și de circulație pe seama veniturilor proprii și să obțină rezultate financiare care să le permită restituirea, intr-un termen cit mai scurt, a fondurilor bănești primite, respectindu-se astfel principiul că orice sumă a- vansată de societate trebuie rambursată neîntîrziat acesteia. Dar legea pretinde din partea fiecărei u- nități economice și alte exigențe ; să lucreze in mod rentabil, să fie capabilă ca, din venitul net obținut, să recupereze integral și la termen suma ce i-a fost încredințată de către societate. O asemenea abordare a problemei eficienței economice obligă unitățile să acționeze pe toate căile, atît pentru economisirea muncii sociale (reducerea cheltuielilor materiale, a consumului de muncă vie), cit și pentru accelerarea vitezei de rotație a fondurilor, care presupune fabricarerf și desfacerea unui volum sporit de produse, cu un volum cit mai redus de mijloace circulante. Ss insistă în mod deosebit asupra circulației rapide a fondurilor materiale și bănești, știut fiind că. dacă se constituie stocuri de valori materiale, la repartizarea venitului național se influențează direct, negativ, eficiența scontată a fondului național de dezvoltare economico-socială.în acest context, legea finanțelor stabilește cu precizie condițiile în care pot fi utilizate fondurile bănești
ComeUu CAJREAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

25 de ani de la semnarea primului Tratat româno- 
bulgar : Un document al bunelor relații și al colabo
rării frățești

HELSINKI — Reluarea convorbirilor pregătitoare 
multilaterale privind conferința general-europeană 
pentru securitate și cooperare

Suspendarea bombardamentelor aeriene și navale 
și minării porturilor R. D. Vietnam

PARIS — Conferința Internaționalei socialiste



PAGINA 2 SCÎNTEIA — marți 16 ianuarie 1973

ONFERINTE ALE ORGANIZAȚIILOR IUDETENE DE PARTID *.
Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate

COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ALBA BACĂU BISTRIȚA-NĂSĂUD
__ _________________ .______________________ <» ______________ ,

® Realizarea în 1973 a unei producții-marfă și a unor 
prestări de servicii, peste prevederile maximale ale pla
nului, în valoare de 30 milioane lei ;

® Livrarea unui volum supiimentar de mărfuri la fon
dul pieței în valoare de 10 milioane lei;

• Economii peste plan : 400 tone de metal, 1 500 mc 
de material lemnos, 3 000 000 kWh energie electrică, 
3 000 tone combustibil convențional.

® în anul 1973 se va realiza o producție industrială 

suplimentară în valoare de 110 milioane iei;

® Se vor crea toate condițiile ca sarciniie planului 

cincinal să fie îndeplinite, în industrie și în agricultură, 

înainte de termen.

• 400 milioane lei producție industrială peste pre
vederi pînă la sfîrșitul anului 1975 concretizată în :

mobilier în valoare de 10 milioane lei ,*
12 milioane mp textile nețesute;
300 tone utilaje pentru industria materialelor de con

strucții ;
® în agricultură se vor realiza în 1973, suplimentar, 

peste plan, 1 000 tone porumb boabe, 600 tone cartofi, 
500 tone tulpini de in, 150 tone struguri, 250 tone carne.

Eveniment politic major în viața comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile județului Alba, lucrările conferinței organizației județene de partid au reliefat cu pregnanță activitatea acesteia pentru înfăptuirea programului . trasat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, au conturat căile de integrare tot mai puternică a organizațiilor de partid in viața colectivelor pentru mobilizarea lor la realizarea la nivel maxima) a planului pe anul 1973, in vederea îndeplinirii înainte de termen a întregului cincinal.La lucrările conferinței organizației județene de partid Alba a participat tovarășul general de armată ION IONIȚA, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale.Amplă sinteză a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid in perioada ultimilor doi ani, darea de seamă prezentată de tovarășul George Ho- moștean, prim-secretar al comitetului județean de partid, a făcut o cuprinzătoare trecere în revistă a realizărilor obținuțe de oamenii muncii români, maghiari și germani din județ, in frunte cu comuniștii, în dezvoltarea forțelor de producție — în anii 1968—1972 au fost puse in funcțiune în a- cest județ 25 de obiective și capacități noi de producție, ceea ce a contribuit la o creștere a producției globale industriale cu peste 41 la sută — a agriculturii, în ridicarea nivelului de trai al locuitorilor. Darea de seamă a supus, totodată, unei analize exigente posibilitățile concrete de accelerare a ritmului dezvoltării economice a județului, precum și modalitățile de creștere a eficienței muncii de partid in conducerea activității economice, politice și social- culturale.Luînd cuvîntul pe marginea dării de seamă, numeroși delegați au examinat, îp spiritul unei înaite responsabilități partinice. căile concrete, practice, pentru va- , lorificarea în și .mai mare măsură a ‘‘potențialului matfâblUșvnmanuBxistent în ■țjudeț. Astfel, tovarâșiWștefan-Zaharia, Erou '.al Muncii Socialiste, lăcătuș mecanic la U- zina de metale neferoase Zlatna, ing Nico- dim Roșea, directorul general al Uzinei mecanice din Cugir, Nicolae Roșu, prim- secretar al Comitetului municipal Alba Iulia al P.C.R., Iustin Zeicu, vicepreședinte al consiliului popular județean, ing. loan Giura, directorul întreprinderii miniere Baia de Arieș ș.a., au evidențiat în cuvin- tul lor necesitatea ca, pornind de la rezultatele bune înregistrate pină acum, organizațiile de partid să-și sporească eforturile în vederea asigurării tuturor condițiilor necesare pentru desfășurarea ritmică a producției încă din primele decade ale acestui an, micșorarea cheltuielilor materiale de producție, reducerea normelor de consum pe bază unor programe concrete de măsuri, eșalonate în timp, cu deosebire la metal, lemn, materiale de construcții, combustibil și energie electrică, gospodărirea rațională, cu maximă eficiență, a fondurilor de producție. Cu deplin temei, vorbitorii au subliniat că se impune mecanizarea lucrărilor cu un volum mare de lucru în unitățile miniere și forestiere din județ, specializarea și profilarea unor activități productive în industria locală etc. în spirit critic, delegații amintiți au propus diverse soluții care să ducă la eliminarea risipei, folosirea integrală a timpului de lucru, sporirea randamentului mașinilor, instalațiilor și suprafețelor de producție, încărcarea lor corespunzătoare in fiecare schimb de lucru.Analizind aspectele îmbunătățirii calității produselor, subliniate în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, tovarășii Traian Popa, director adjunct la Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Cimpeni, maistrul Cornel Medrea, secretarul comitetului de partid de la Fabrica de produse refractare din Alba Iulia, loan Laslău, președintele consiliului județean al sindicatelor, și muncitorul Augustin Suciu, secretarul comitetului de partid de la Complexul de prelucrare a lemnului din Blaj, au accentuat necesitatea sporirii aportului muncii politice și organizatorice de partid la respectarea cu strictețe a disciplinei tehnologice, a standardelor și normelor de fabricație.Referindu-se, în cuvintul său, la căile de a asigura .urgentarea lucrărilor de investiții, tovarășul loan Bolog, directorul întreprinderii județene de construcții-mon- taj Alba, a semnalat greutățile pe care le determină lipsa de ritmicitate in aprovizionarea tehnico-materială, îndeosebi în ceea ce privește cimentul. De asemenea, vorbitorul a relevat că, deșj există un acord unanim privind utilitatea extinderii folosirii prefabricatelor in construcții, în fapt nu este o reglementare precisă a utilizării lor, ceea ce ingreunează generalizarea acestei metode de înaltă productivitate.Ponderea însemnată a agriculturii în cadrul economiei județului a determinat ca un șir de delegați, printre care Nicolae Feneșer, secretarul comitetului comunal de partid Ighiu, ing. Gheorghe Mărgineanu, directorul întreprinderii agricole de stat Jidvei, Mihai Reckert, președintele cooperativei agricole de producție din Șona, ing. Nicolae Albu, directorul general al Direcției județene a agriculturii, industriei alimentare și apelor, să se refere pe larg, în cuvintul lor, la modalitățile realizării la nivel maximal a prevederilor planului, accentuind in' mod deosebit asupra măsurilor ce trebuie adoptate pentru folosirea rațională a fondului funciar, realizarea integrală a programului de desecări și combaterea eroziunii solului, mărirea suprafețelor irigate, intensificarea acțiunii de concentrare și specializare a producției în 

unități, generalizarea sistemului de plată în acord global in toate sectoarele și ramurile de activitate, folosirea rațională a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă, împărtășind conferinței hotărirea cooperatorilor din Vințu de Jos de. a obține în acest an o producție medie de 8 000 de kg porumb boabe la hectar, Pompiliu Dicu, inginer-șef la C.A.P. din această localitate, a arătat că eforturile îndreptate în acest sens ar fi mult înlesnite dacă ministerulde resort, ar urgenta lucrările pentru obținerea unor hibrizi de porumb cu înalte calități , germinative — adaptați condițiilor de sol și climă din zonele de deal — precum și fabricarea unei game de mașini destinate lucrărilor agricole în aceste zone.Modalitățile de afirmare tot mai accentuată a rolului conducător al organizațiilor de partid în toate sferele vieții sociale, de creștere a capacității lor de mobilizare a maselor au constituit principala temă a intervențiilor în dezbateri ale tovarășilor Maria Băcilă, secretara comitetului de partid al fabricii de ciorapi și tricotaje „Sebeșul", din Sebeș, Victor Martin, secretarul Comitetului orășenesc de partid Ocna Mureș, Ion Chioreanu, muncitor la Depou! C.F.R. Teiuș, Ion Gheberta, secretarul comitetului comunal de partid Sălciua, care au evidențiat că perfecționarea stilului muncii de partid impune o mai stărîiitoare preocupare a organizațiilor de partid pentru fundamentarea judicioasă a hotărîrilor, pe baza unei temeinice cunoașteri a realității, a unui contact viu cu viața, a dialogului neîntrerupt cu oamenii muncii.Problematica majoră legată de înfăptuirea sarcinilor trasate de partid în domeniul activității politico-ideologice pentru educarea comunist^..,/a^ o,amenjîormuncii a fost abordată de -țp^ș.rășji loan Moceanu. șeful secției! de propagandă a. comitetului județean de partid, Dionisie Hei,ioni, prim- secretar al comitetului județean U.T.C., ș.a., care au făcut propuneri privind căile de a spori contribuția organizațiilor de partid la înarmarea oamenilor muncii cu concepțiaștiințifică a partidului nostru despre lume și viață, la promovarea unei atitudini combative împotriva . manifestărilor retrograde de orice fel, la propagarea principiilor eticii și echității socialiste. Referindu-se la deosebita însemnătate a școlii, ca principal factor de educație și cultură, tovarășul Vasile Ismael, directorul liceului „Bethlen Gabor" din Aiud, a supus atenției conferinței o serie de propuneri menite să contribuie Ia creșterea roluluiorganizațiilor de partid și U.T.C. din școli în desfășurarea procesului instructiv-edu- cativ, la transformarea fiecărui cadru didactic intr-un militant pasionat pentru educarea patriotică a tinerei generații.La începutul cuvintării pe care a rostit-o în încheierea lucrărilor conferinței,, tovarășul ION IONIȚA a adresat întregii organizații județene de partid, tuturor oamenilor muncii din județul Alba un călduros salut din partea Comitetului Central al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal. După ce a reliefat, pe larg, succesele importante dobîndite în primii doi ani ai actualului cincinal în dezvoltarea industriei, agriculturii, în creșterea nivelului de viață al poporului; vorbitorul a subliniat că acest bilanț însuflețitor incorporează organic și eforturile organizațiilor de partid din județul Alba. Semnificativ în acest sens este faptul că, în ultimii patru ani, în acest județ au fost construite și puse in funcțiune numeroase obiective și capacități noi- de producție, iar pentru rezultatele valoroase obținute in primul an al cincinalului în agricultură, județului Alba i s-a conferit „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a.Subliniind că anul acesta colectivelor de muncă din județul Alba le revin sarcini sporite, vorbitorul a arătat că este necesar ca organizațiile de partid, conducerile unităților economice să adopte măsuri corespunzătoare pentru desfășurarea ritmică a producției, atingerea cit mai grabnică a parametrilor proiectați la noile obiective, folosirea intensivă a tuturor capacităților de producție, asigurarea la timp a aprovizionării tehniqo-materiale, îmbunătățirea dali- tativă a întregii activități economice — problemă centrală a planului pe 1973.în cadrul cuvintării au fosț abordate în mod amplu și alte aspecte majore ale dezvoltării județului în actualul cincinal, re- liefindu-se necesitatea îmbunătățirii conținutului, formelor și metodelor muncii de partid, începind de la organul județean pină la biroul fiecărei organizații de bază, atenția principală trebuind să fie acordată întăririi organizațiilor de partid, .creșterii rolului lor conducător.Apreciind atmosfera de lucru în care s-au desfășurat lucrările conferinței, conținutul bogat, critic și autocritic, al dării de seamă, ca și al discuțiilor, adeziunea unanimă a delegaților față de politica internă și externă a partidului, vorbitorul a recomandat noului comitet județean de partid să examineze cu atenție propunerile făcute de participanții la dezbateri, să adopte operativ măsurile concrete ce se impuh pentru transpunerea cit mai grabnică în viață a prevederilor hotăririi adoptate în plenul conferinței.în continuarea lucrărilor conferinței, delegații au ales noul comitet județean de partid și comisia de revizie. Comitetul județean de partid a reales — în prima sa ședință plenară — in funcția de prim-secretar pe tovarășul George Homoștean.Intr-o atmosferă plină de entuziasm, delegații la conferință au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se angajează să nu-și precupețească 'orturile spre înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.
Gheorghe ZAMFIR
Ștefan D1N1CĂ

Casa de cultură a sindicatelor din Bacău a găzduit, vineri 12 ianuarie a.c., conferința organizației județene de partid, moment de amplă și exigentă analiză a activității desfășurate de cei peste 60 000 de comuniști, de toți oameriii muncii de pe aceste meleaguri, pentru înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare multilaterală a României socialiste. La lucrările conferinței a luat parte tovarășul LEONTE RAUTU, membru al Comitetului' Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului de conducere, rector ,al Academiei „Ștefan Gheorghiu" pentru pregătirea cadrelor de conducere a activității de partid, social-po- litice, economice și administrației de stat.Privind retrospectiv perioada care a trecut de la precedenta conferință județeană, darea de seamă, — prezentată de tovarășul Gheorghe Roșu, prim-secretar al comitetului județeaiț de partid — a subliniat faptul că, datorită hărniciei și eforturilor pline de abnegație ale oamenilor muncii, competenței crescinde a organizațiilor de partid in conducerea activității economice și social-politice, sarcinile ce revin județului din vastul program de edificare socialistă a patriei sint realizate cu succes. Numai în primii doi ani ai acestui cincinal, industria județului, de exemplu. a realizat peste plan o producție globală de peste 400 milioane lei. Oprindu-se cu precădere asupra unor deficiențe ce mai persistă încă in aceste seotoare, darea de seamă s-a referit pe larg la acțiunile ce vor trebui intreprinse de organizațiile de partid în toate domeniile construcției socialiste pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința. Națională ale P.C.R., punînd un deosebit accent pe modalitățile practice menite să a- sigure îndeplinirea cincinalului înainte de termen.— Analizind posibilitățile reale de care dispun, colectivele întreprinderilor industriale. din municipijji Bac^u.șj-ăițol§nga;at să îndeplinească cincjttalul in 4 ani și Aluni - -airspus tovarășul loan ic‘ute, -ir';: ' - cretar al Comitetului municipal de partid Bacău. în acest scop vom porni, o acțiune sistematică de valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, de calificare și/pregătire profesională tot mai înaltă a tuturor categoriilor de salăriaț.1. In 1973 trebuie să dăm în funcțiune 13 capacități de producție noi. La unele dintre ele — fabrică de șuruburi, fabrica de ma- șini-unelte — livrarea utilajelor întîrzie. Spre a ne îndeplini la timp sarcinile de plan avem nevoie de sprijinul centralelor industriale și al departamentelor de resort pentru înlăturarea acestor rămîneri în urmă...annul cu care colectivele de oameni ai muncii ^răspund chemării* partidului de a-și consacra, toate forțele accelerării dezvoltării economico-sociale a. țării și-a găsit expresie în angajamentele a numeroși delegați. Tovarășa Margareta Niță, secretara organizației de partid de . la Fabrica, de confecții Bacău, a arătat că întregul colectiv al întreprinderii este hotărit să realizeze prevederile cincinalului în numai 4 ani. angajament ce se va realiza, în principal, prin darea în funcțiune cu 60 de zile mai devreme a noi capacități de producție, atingerea înainte de termen a parametrilor proiectați, prin modernizarea tehnologiilor de fabricație. Tovarășul Ion Roșea, inginer-șef al Trustului județean de construcții, a menționat că pentru acest colectiv scadența sarcinilor întregului cincinal va veni cu circa 6—8 luni mai devreme, ca urmare a unei sistematice acțiuni urmărind dublarea productivității muncii in anii cincinalului. Dat fiind că anul 1973 este pentru noi un an de vîrf — a spus vorbitorul — totul depinde de o mai bună organizare. Consider necesar să fim sprijiniți de forurile de resort in stabilirea din timp a amplasamentelor noilor construcții, eliberarea rapidă a terenurilor destinate acestora, urgentarea punerii de acord a prețurilor de deviz cu cele ale materialelor de construcții.Relevind că îndeplinirea planului înainte de termen presupune implicit îmbunătățirea calitativă a întregii activități economice, ing. Petru Bunea, director general al Grupului industrial de petrochimie Bor- zești, ing. loan Croitoru, director general al C.E.I.L. Bacău, Vasiliu Țiț, director general al Fabricii de postav Buhuși, s-au referit pe larg la măsurile ce vor trebui adoptate de organizațiile de partid, de consiliile și comitetele oamenilor muncii pen-' tru realizarea la timp a investițiilor, reducerea consumurilor specifice, folosirea mașinilor și utilajelor la întreaga capacitate — direcții în care, în 1972, s-au manifestat deficiențe, pe drept cuvint criticate in darea de seamă.Analizarea căilor de creștere mai accentuată a producției agricole și a rentabilității acesteia a constituit tema principală a intervențiilor în discuții ale inginerilor Valerian Negoiță, directorul Trustului județean I.A.S., și Etluard Bălan, președintele C.A.P. Fărăoani, ca și a președintelui C.A.P. Parincea, Vasile Butnaru, care aii arătat că succesele înregistrate de agricultura județului in ultimii doi ani, cînd s-au obținut cele mai mari recolte de cereale cunoscute vreodată pe aceste meleaguri, ilustrează grăitor și marile rezerve existente de sporire a producției agricole a județului. în acest spirit, ei au menționat că, spre a asigura realizarea sarcinilor privind dezvoltarea zootehniei, de exemplu, ește . necesar să se asigure furaje de mai bună calitate, să se acorde unităților agricole ajutor concret in construirea de adăposturi etc.O atenție deosebită a fost acordată în cadrul discuțiilor problemelor legate de creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid la locul de muncă, de integrarea lor tot mai puternică în viața colectivelor respective.— Anul trecut, fabrica noastră nu a primit nici o reclamație din partea beneficiarilor interni și externi privind calitatea produselor livrate — a spus muncitorul 

Gheorghe Farcaș, de la fabrica de celuloză și hîrtie „Letea", Erou al Muncii Socialiste. La aceasta a contribuit faptul că organizația noastră de partid a pus in centrul muncii politico-educative cultivarea atitudinii Înaintate față de muncă, determinând pe fiecare muncitor să se simtă responsabil de calitatea produselor pe care le realizează. Din fabrica'*, noastră a pornit chemarea către celelalte colective de muncă din județ „Nici o mașină, nici un utilaj sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat". La rindul nostru am preluat alte inițiative valoroase din județ, cum ar fi cea a textiliștilor din Buhuși „Calitatea producției — o problemă de demnitate și patriotism" sau cea a forestierilor „Din aceeași cantitate de materie primă mai multe produse finite". Aceste inițiative vor trebui continuate și finalizate cu perseverență.Ăbordînd aspectele variate ale activității politico-ideologice. mai mulți vorbitori, printre care Valerian Ghineț, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Gh. Gheorghiu-Dej, Vasile Păcurarii, președintele consiliului județean al sindicatelor, Ștefan Croitoru, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, Stelian Gher- ghelescu, prim-secretar al Comitetului județean ■U.T.C., conf. dr. Mihai Merfea, rectorul Institutului pedagogic din Bacău, și prof. Maria Vicol, inspector școlar general, s-au referit îndeosebi la necesitatea intensificării activității politico-educative pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor de oameni ai muncii, pentru însușirea de către toți cetățenii a normelor eticii și echității socialiste, pentru întărirea legăturii școlii cu producția, cu practica socială. „în această direcție — a spus tovarășa Catinca Gălățeanu, secretara comitetului comunal de partid Luizi Călugăra — comitetul județean de cultură și educație socialișta nu a reușit încă să asigure afirmarea și generalizarea ’unor initiative și forme..de munca .interesante, rodnice. Acum, in zilele de iarnă, multe cămine culturale sint reci și neprimitoare și la propriu și la figurat. Inițiativa bună de ,a se înființa cămine culturale-pilot nu a fost urmată pretutindeni de acțiuni practice în acest scop. Cred că rezultatele muncii cultural-educative ar fi mult mai bune dacă ar fi coordonate cu fermitate eforturile întreprinse in acest sens de organizațiile de partid, ca și de organizațiile de masă".Adeziunea totală față de politica externă a partidului și statului nostru, pusă în slujba intereselor fundamentale ale națiunii noastre, a cauzei generale a păcii și socialismului și-a găsit expresie înv cu- vîntul unui șir de delegați la conferință, între care dr. Vasile Lezeriuc, directorul direcției sanitare județene, general-maior Constantin Buculei, ing. Iulian Colin, director general al Grupului industrial de foraj și extracție a țițeiului Moinești.în încheierea dezbaterilor a luat' cuvintul tovarășul LEONTE RAUTU, care a transmis delegaților și invitaților la conferință, întregii organizații județene de partid, tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile băcăuane un călduros salut și urări de noi succese din partea Comitetului Central, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cpmparind situația economică și socială de acum patru ani, de la precedenta conferință județeană de partid, cu cea de azi vorbitorul a subliniat rezultatele frumoase obținute de oamenii muncii din județ, contribuția lor valoroasă la rezolvarea sarcinilor generale ale construcției socialiste din patria ■ noastră, faptul că orașul Bacău se dezvoltă, o dată cu celelalte municipii, ca un .important centru industrial al țării, cu o bogată viață social-culturală. Aceste rezultate sint o admirabilă ilustrare a unuia dintre aspectele fundamentale ale politicii partidului nostru și anume dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării ; ele demonstrează capacitatea creatoare a oamenilor muncii din acest județ, forța și maturitatea politică ale organizației județene.Apreciind ca pozitivă analiza critică a deficiențelor din activitatea economică, făcută în darea de seamă, vorbitorul și-a exprimat convingerea că aceasta va fi urmată de, măsuri practice pentru remedierea lipsurilor existente, pentru recuperarea rămînerilor în urmă din anul trecut. De altminteri, în conferință s-a afirmat cu putere hotărirea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ, de a pune mai deplin în valoare potențialul material și uman existent, pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin în actualul cincinal și îndeosebi a angajamentului de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate. In continuare, cuvintar»a s-a ' referit pe larg la sarcinile ce revin organizației județene de partid privind îmbunătățirea calitativă a întregii activități economice, creșterea eficienței economice în toate sectoarele producției materiale, perfecționarea și îmbogățirea vieții spirituale a -oa-, menilor, a activității ' politico-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, a maselor și promovarea largă a normelor eticii și echității socialiste.Conferința a ales apoi noul comitet județean de partid și comisia de revizie. în prima sa ședință plenară, comitetul județean a reales in funcția de prim-secretar pe tovarășul Gheorghe Roșu.După adoptarea proiectului de hotărîri dezbătut in conferință, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au a- dresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care sint formulate angajamentele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județ de a realiza înainte de termen prevederile cincinalului actual.
Florica DINULESCU 
Gheorghe BALTĂ

Expresie elocventă a grijii partidului pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor ținuturilor țării, județul Bistrița-Năsăud a cunoscut in anii noștri transformări înnoitoare de o amploare fără precedent, ce și-au găsit o profundă reflectare in viața tuturor categoriilor de oameni ai muncii, în spiritul voinței de a înfăptui politica partidului, de a continua și amplifica eforturile pentru înflorirea acestor frumoase meleaguri românești, s-a desfășurat conferința organizației județene de partid.La conferință a participat tovarășul IA- NOS FAZEKAS, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,Darea de seamă cu privire la activitatea comitetului județean de partid, prezentată de tovarășul Adalbert Crișan, prim- ‘ secretar al Comitetului județean Bistrița- Năsăud al P.C.R., a subliniat faptul că in județ au fost construite o serie de obiective industriale de prim rang, producția industrială a județului crescînd intr-un ritm mediu anual de peste 20 la sută, ceea ce va face ca volumul producției globale industriale din anul 1975 să depășească de 2,5 ori nivelul atins în anul 1970. Analizind modul cum sint transpuse in realitate hotăririle Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, darea de seamă a arătat că este necesar să fie făcute noi și susținute eforturi pentru mai buna punere în valoare a resurselor materiale și umane de care dispune județul, pentru utilizarea intensivă a capacităților de producție, mai buna gospodărire a fiecărei întreprinderi, reducerea cheltuielilor materiale, perfecționarea permanentă a conducerii econo- ■ miei, valorificarea energiei creatoare a maselor largi de oameni ai muncii.Un loc important au ocupat in cadrul dezbaterilor, cum e și firesc, problemele economiei, atenția vorbitorilor concentrin- . du-se asupra sarcinilor importante ce decurg din obiectivul îndeplinirii in cele r.mab.’bime condiții-a planului pe 1973, an .șhoțăritar in realizarea-. înainte -de termen a ■ cincinalului. - ! ■ ■■■’' ■ ■-Subliniind importanța pe care o are, pentru mai buna valorificare a avuțiilor județului, ridicarea combinatului de prelucrare a lemnului, tovarășul Ioan Grill, muncitor în această întreprindere, a spus că muncitorii, tehnicienii, inginerii combinatului își afirmă hotărirea fermă de a pune cit mai rapid in funcțiune fabrica de plăci aglomerate din lemn, cu o producție de 70 mii tone/an, de a lucra cît mai ou- rind la întreaga capacitate. Prin punerea in funcțiune a acestui combinat se creează posibilitatea dublării producției globale și marfă laz C.E.I.L. Bistrița.întărirea răspunderii fiecărui comunist, fiecărui om al muncii; pentru creșterea producției și productivității, pentru obținerea unei inalte eficiențe economice, pentru buna gospodărire a întreprinderilor, a tuturor mijloacelor de care dispun, s-a aflat în centrul atenției' unui șir de parti- cipanți la dezbateri printre care Angelicii Crețu, ingineră la fabrica Nettex, Virgil Lorințiu, președintele consiliului județean al sindicatelor, Zoltan Koszorus, director la întreprinderea de industrie locală Bistrița. în această ordine de idei s-a reliefat importanța generalizării operative a experienței înaintate, a inițiativei și metodelor care au dat bune rezultate, pentru a face din ele un bun comun al tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Mulți vorbitori s-au referit in cuvintul lor ia necesitatea de a se acorda o atenție sporită realizării* la termen și în cel-e mai bune condiții a lucrărilor de investiții, element esențial pentru dezvoltarea in perspectivă a județului. Punînd in evidență eforturile încununate de succes ale comuniștilor de pe platforma industrială din Bistrița, tov. ing. Gavril Beșa, șeful acestui șantier, a exprimat dorința întregului colectiv de a munci mai bine, de a obține rezultate și mai remarcabile în producție (întreprinderea și-a realizat planul pe 1972 in numai 10 luni și jumătate), de a mobiliza toate resursele de voință creatoare, de inteligență, de combativitate pentru a se înlătura neintîrziat neajunsurile care mai. persistă in activitatea șantierului, pentru a se cîștiga o nouă treaptă calitativă printr-o mai temeinică pregătire a producției, prin coordonarea mai judicioasă a tutyror compartimentelor care contribuie la realizarea investițiilor, în același spirit a vorbit și tov. inginer Gheorghe Mihalca, directorul întreprinderii județene de construcții montaj, care a subliniat unele probleme nodale cu care e confruntat la ora actuală colectivul întreprinderii, cum sint întărirea disciplinei muncii, organizarea mai rațională a producției, asigurarea execuției lucrărilor la cel mai înalt nivel calitativ. Despre larga acțiune de sistematizare a localităților județului, despre necesitatea de a se acorda o mai mare atenție soluționării problemelor urbanistice și edilitar-gospodă- rești, precum și despre necesitatea dezvoltării bazei materiale a turismului in județ a vorbit tov. Lazăr Tănase, vicepreședinte al consiliului popular județean.Agricultura județului, dezvoltarea ei în . ritmurile cerute de progresul general al economiei noastre socialiste s-a aflat in atenția unui șir de vorbitori. înîăptuin- du-se indicațiile clarvăzătoare ale conducerii partidului — a subliniat in cuvîntul său tov. Aurel Ursache, președintele U.J.C.A.P. — in cooperativele agricole de producție din județ s-a organizat mai bine munca, creindu-se peste 80 de ferme și 300 brigăzi specializate și mixte, în care lucrează peste 45 mii țărani cooperatori, alături de numeroși mecanizatori și specialiști. în ultimii ani a fost generalizată forma de retribuire a muncii in acord global în principalele sectoare de activitate, fapt ce a făcut ca participarea cooperatorilor la muncă să fie cu circa 17 la sută mai mare decit în anii precedenți : rezultatul cel mai grăitor al acestei măsuri îl constituie faptul că in anii 1971—1972 a- gricultura cooperatistă din județ a obținut cele mai mari producții la hectar la cereale, plante tehnice și legume. Ca o ilustrare vie a acestei afirmații, tov. Gheorghe Jiga, președintele C.A.P. Bistrița, a arătat 

că anu.l. trecut în această unitate s-a obținut o producție de 6 250 kg porumb boabe la hectar pe teren neirigat, . 24 mii kg cartofi, iar in sectorul zootehnic 3 050 litri lapte pe vacă furajată. Atit vorbitorii a- mintiți pină acum, cît și alți participant! la discuții, — inginer Mircea Fiera, directorul trustului județean I.A.S., Petru Morarii, mecanizator la S.M.A. Urmeniș — au pus accentul asupra obiectivului de mare însemnătate de a se asigura producții agricole tot mai mari cu cheltuieli cit mai reduse.In primul. pian al preocupărilor partici- panților s-a aflat munca desfășurată de organele și organizațiile de partid, integrarea lor tot mai puternică in viața colectivelor de muncă in mijlocul cărora activează, afirmarea plenară a rolului lor de conducător și dinamizator al eforturilor creatoare ale oamenilor muncii. într-o impresionantă unanimitate — a arătat tov. Andrei Weingărtner, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, primarul orașului Bistrița — comuniștii, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri, unde trăiesc, înfrățiți prin muncă și idealuri, români, maghiari1 și germani — își exprimă prin fapte deplina aprobare față de întreaga politică a partidului nostru, care intru- cnipează in cel mai înalt grad nobilele aspirații ale națiunii noastre socialiste^ Din cuvintul tov. Pompei Strimbu, secretarul comitetului comunal de partid, primarul comunei Rodna, și Dumitru Vlușiu, secretar al organizației de bază Perișor-sat, comuna Zagra, s-a desprins preocuparea organizațiilor de partid pentru îmbunătățirea continuă a stilului lor de muncă in vederea asigurării unei participări tot mai active a comuniștilor la rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică perfecționarea continuă a conducerii societății socialiste.Educărea confun'îșftilof, a tuturor oaiiie- •nilor muncii in spiritul înaltelor idealuri ale partidului, modelarea trăsăturilor omului nou, cetățean înaintat al obștii socialiste, a constituit obiectul intervențiilor multor vorbitori, printre care Miorița Nagy, președinta comitetului județean al femeilor, Vaier Cimpean, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., Portik Adalbert, președintele consiliului județean al oamenilor. muncii de naționalitate maghiară, locotenent-colonel Ștefan Istrate. Un obiectiv central al muncii noastre de dascăli — a spus tov. Grigore Găzdac, directorul liceului „George Coșbuc" din Năsăud — a fost și este educația politico-ideologică a tineretului, ințelegînd prin aceasta formarea concepției științifice despre natură, societate și gîndire, explicarea și cunoașterea sensului politicii științifice a P.C.R., cultivarea dragostei față de partid și popor, în acest scop, s-a urmărit la toate obiectele de învățămînt creșterea forței educative 
a lecțiilor, pornindu-se de la faptul că modernizarea invățămintului presupune in primul rînd înarmarea elevilor cu concepția filozofică despre lume și societate a partidului marxist-leninist.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul JANOS FAZEKAS.Zugrăvind tabloul amplu al succeselor dobîndite de poporul nostru in primii 2 ani ai actualului cincinal — succese din care fac parte integrantă și realizările oamenilor muncii din județul Bistrița- Năsăud — vorbitorul a evidențiat că ele exprimă rodnicia mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului, eficacitatea complexului de măsuri întreprinse pentru perfecționarea întregii activități de partid și de stat, măsuri în a căror elaborare și traducere in viață un merit remarcabil revine secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.O atenție deosebită a acordat vorbitorul sarcinilor stabilite de plenara G.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 cu privire la îndeplinirea cincinalului înainte de termen, subliniind importanța pe care o capătă, in acest context, mobilizarea tuturor energiilor oamenilor muncii din județul Bistrița- Năsăud pentru realizarea la nivelul maximal a obiectivelor planului pe 1973. Ocu- pindu-se de unele probleme concrete ale industriei și agriculturii județului, vorbitorul a relevat însemnatul potențial material și uman care se cere încă valorificat în întreprinderi, pe șantiere, in unitățile socialiste din agricultură. Pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor de înaltă răspundere puse de partid —■ a subliniat vorbitorul — organizațiilor de partid din județ le revine îndatorirea de a-și îmbunătăți conținutul activității, de a-și spori rolul conducător în toate domeniile. Vorbitorul a evidențiat consecvența cu care Comitetul județean de partid Bistrița-Năsăud aplică politica marxist-leninistă a partidului nostru in problema națională, subliniind că pe linia educației patriotice, a in-, tăririi unității și frăției oamenilor muncii români cu cei din rîndurile naționalităților conlocuitoare, consiliile județene ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană sint chemate să desfășoare o bogată activitate.în încheiere, vorbitorul s-a oprit pe larg la problemele politicii internaționale a partidului, politică de prietenie frățească cu toate țările socialiste, de dezvoltare a colaborării cu toate statele. 'Au urmat alegerile pentru noul comitet județean de partid și pentru comisia județeană de revizie. în prima sa ședință noul comitet județean l-a reales ca prim-secretar pe tovarășul Adalbert Crișan. Participanții au adoptat într-o atmosferă de puternică Însuflețire hotărirea conferinței și o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, care cuprinde mobilizatoare angajamente in întrecerea socialistă.

Victor B1RLADEANU 
Ion ANGHEL
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O problemă importantă a metalurgiei:

ASIGURAREA DIN TIMP
A PIESELOR DE SCHIMB

Pentru metalurgiști, sarcina majoră a activității economice în acest an ește clară : cantitatea de 8 000 000 tone de oțel trebuie produsă îndeosebi pe seama capacităților existente, deci a intensificării punerii în valoare a tuturor resurselor de care dispune fiecare întreprindere, combinat sau centrală industrială. In a- cest context, funcționarea ireproșabilă a utilajelor, în conformitate cu programul de lucru stabilit, devine o condiție esențială, un imperativ al fiecărui colectiv de muncă, ce trebuie realizat în fiecare unitate cu profil metalurgic. Căile prin care poate fi asigurată înfăptuirea sa sînt, desigur, mpltiple. Ne vom referi, între altele, la modul cum s-au rezolvat, pînă la ora actuală, problemele aprovizionării sau fabricării, în sectoarele proprii, a pieselor de schimb necesare efectuării Ia vreme și la un nivel calitativ superior a reparațiilor pacitățile de producție ale metalurgiei, tanța chestiuni de altfel, deosebit niată la tuirea de de la C.C.P.C.R. din tembrie, cît și la Plenara din noiembrie 1972 a Comitetului Central, cînd, măsurile imperios sare pentru treținerea șinilor și jelqr, pentru revizuirea și repararea lor la timp, în scopul reducerii la minimum a întreruperilor neplanificate și a stagnărilor în producție, s-au accentuat acțiunile în vederea curmării rapide, cu toată energia, a neajunsurilor care apar in aprovizionarea cu piese de schimb, introducindu-se mai

planificate Ia ca-

mai puțin de jumătate din numărul mașinilor-unelte care trebuiau 'să fie în funcțiune la ora actuală. Evident, problema va trebui să-și găsească o rezolvare. Pînă atunci însă noi vom acționa pentru creșterea indicilor de utilizare a mijloacelor tehnice, a coeficientului de schimburi, domeniu în care există suficiente rezerve.— S-au găsit soluții de acoperire a diferenței pînă la cantitatea de piese de schimb necesară ?— încă nu. Lucrurile s-au complicat atunci cînd a fost vorba de asigurarea pieselor de schimb de la alți furnizori. De ani de zile nu reușim să contractăm întregul necesar, primim repartiții nesatisfăcătoare de • Ia forurile centrale. în momentul de față, contractarea pieselor nu este corelată cu cerințele combinatului. Unele deficiențe manifestate la nivelul ministerelor de resort în a apro-Impor- acestei a fost, in mod supli- conși'â- lucru al sep-
între ferme, nece- in- ma- utila-

Hunedoara acest sens aceleia de programul de lucru acest an. nu ni s-a
Sînt bine pregătite toate
premisele îndeplinirii

planului pe 1973 
la nivel maximal?

ce mari pu- pie- mi- con- vor.
ba livrarea pieselor necesare, se produc în țară, creează greutăți. Pentru 1973 nu am _tut contracta procurarea unor se în valoare de peste 100 lioane de lei. Furnizorii noștri tractează numai ce vor și cîndAltfel spus, umblăm cu căciula în țnplță ordine îț fabricarea. ,și liyra-, ,,;1 mină și sîntem . la,(ll)discreția, ;l.qrV1Printre, acești furnizprr-.aș,,'vr.qa.'.lșă' amintesc uzina „23 August" din Capitală, producătorii de mașini-unelte din Arad, Oradea, București și alții. Ne lipsesc și nu fabrică nimeni diferite piese mărunte, cum ar fi fi- tinguri, tuburi flexjbile de înaltă presiune, diverse garnituri, se- meringuri și, în general, articole tehnice din cauciuc și multe altele. Am însă speranța că s-au tras învățămintele ce se impun din indicațiile conducerii partidului, că, în cel mai scurt timp, vom găsi solicitudinea cuvenită — incit să fim scutiți de emoții sau riscuri în ce privește piesele necesare reparațiilor și întreținerilor pentru anul 1973.Deoarece neajunsuri în acest domeniu se fac simțite nu numai la combinatul gălățean, ci și în cazul C.S. Hunedoara, al Centralei industriale de țevi și trefilate, ne-am adresat i: ;g. Gheorghe Paraschiv, directorul direcției de specialitate din Ministerul Industriei Metalurgice.— In vederea sporirii de producție a pieselor corespunzător creșterii fixe ale metalurgiei — ne-a spus interlocutorul — ministerul a întocmit un program de dezvoltare a unităților proprii, în curs de aplicare. Se prevede, astfel, dezvoltarea întreprinderii metalurgice Aiud,- a sectoarelor de prelucrări de la Combinatul siderurgic Galați și Uzina de oțeluri aliate Tirgoviște, definitivîn- du-se, în aceste zile, studiile de devansare a intrării în funcțiune a a- cestor obiective. Acest program va trebui realizat în condițiile amplificării eforturilor unităților pentru creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp a mașinilor-unelte de prelucrare a metalelor, încă în

rea.acestora. , .'„î. "Care este situația la ora actuală în industria metalurgică în domeniul asigurării pieselor de schimb pentru activitatea anului 1973 ? Potrivit unor date de care dispune Ministerul Industriei Metalurgice, necesarul de piese de schimb în acest an este asigurat, pentru unitățile din subordinea sa, în proporție de 92 la sută. în cazul Combinatului siderurgic din Galați însă procentul respectiv nu este satisfăcător, deși se știe că o singură oră de staționare a instalațiilor, ca urmare a unor defecțiuni accidentale, înseamnă pierderea unei producții de ordinul sutelor de tone de fontă și laminate, in-, seamnă, în ultimă instanță, dereglarea întregului flux tehnologic integrat al combinatului. Dacă așa stau lucrurile, ce măsuri s-au întreprins pentru a se asigura integral piesele de schimb necesare în acest an ?— In privința acoperirii necesarului de piese' de schimb — ne-a spus ing. Constantin Popescu, director pentru problemele mecanice la combinatul gălățean — nu am reușit să rezolvăm. toate problemele, întrucît nu putem fabrica singuri toate piesele necesare și sîntem nevoiți să apelăm la unii furnizori din țară sau la import.— Aveți o unitate proprie specializată în fabricarea pieselor de schimb. Considerați că au fost puse în valoare toate rezervele pentru creșterea substanțială a producției interne de piese de schimb ?— Este adevărat, combinatul dispune de o uzină proprie de fabricure a pieselor de schimb, dar producția este nesatisfăcătoare cantitativ; Și iată de ce. Combinatul, după cum se cunoaște, s-a dezvoltat de la an la an, $ar capacitatea uzinei de piese de schimb a crescut mult mai lent. Astfel, avem instalate aici doar

capacităților de schimb, fondurilor

acest an, de Ia 62.9 la sută în secțiile auxiliare și 79,3 Ia sută în secțiile de bază, Ia 85 la sută. In cu- rînd, specialiștii din minister se vor deplasa în întreprinderi pentru stabilirea modului de rezolvare a problemelor legate de forța de muncă, de indicatorii de muncă și salarii, stabiliți prin plan.— La Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, ing. Costache Trotuș, directorul general al Centralei industriale Hunedoara, a arătat că dacă se asigură utilajele necesare se poate mări substanțial producția de piese de schimb pe spațiile existente. Investigațiile noastre au relevat existența unei propuneri asemănătoare și la Galați. De ce se în- tîrzie materializarea acestor propuneri în practică 7— Intr-adevăr, de la am primit o propunere în și aplicarea sa, ca și a la Galați, figurează în nostru _____________________ pentru" Darînaintat și o documentație conformă cu normele legale? de justificare concretă a investițiilor care' ar fi necesare. Independent de a- ceasta, s-au întreprins demer-, suri pentru procurarea mașini- lor-unelte, dar nu. s-a reușit a- chiziționarea lor în totalitate.— Cum explicați deficitul de 8 la sută din necesarul metalurgiei pe acest an, în domeniul pieselor de schimb ?— Nu toate unitățile furnizoare respectă ceea ce s-a stabilit în balanță. De pildă, încă acum o lună, Centrala industrială de țevi și trefilate ne semnala că uzina „Progresul" din Brăila refuză să discute contractarea oricăror piese de schimb1 și( situația a rămas . pînă "astăișț neschimbată, în pofida intervențiilor la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele. La ora actuală, doar ceva mai mult de jumătate din cantitatea prevăzută a fi livrată de alți furnizori, decît cei din ministerul nostru, a fost contractată. Deși prin protocoalele semnate cu Ministerul Industriei Chimice, cu ocazia preluării unor unități ale metalurgiei neferoase, s-a stabilit că ni se vor asigura, în continuare, piesele de schimb, în momentul de față s-a cam uitat a- ceasta și unitățile, respective ■ au reușit să contracteze' 50 la din necesar.Așadar, acum, Ia începutul __ lui de-al treilea an al cincinalului, în industria metalurgică mai sînt unele probleme legate de aprovizionarea cu piese de schimb care-și așteaptă o grabnică soluționare. Dacă problemele respective nu se pot rezolva pe cale directă, între ministere, este cazul ca Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, care are în acest sens atribuții stabilite prin lege, să intervină neintîrziat, cu hotărîre. Apoi, problemele interne, legate [de înfăptuirea unor investiții, de sporirea, pe cale intensivă, a producției proprii de piese de schimb trebuie să-și găsească o soluționare mult mai rapidă. întrucît îndeplinirea sarcinilor de plan ce revin în acest an metalurgiei are o însemnătate vitală pentru economie, nu poate fi admisă, sub nici un motiv, tergiversarea asigurării integrale și la termen a pieselor de schimb.

abia sutăce-

C. CORNEL1U
T. OAMCEA

La Uzina de strunguri din Tirgoviște se fabrică noile strunguri automate monoax 
„Saro" destinate prelucrării de precizie, în serie foarte mare, a unor prese metalice 

cu configurații complicate

Legea finanțelor - reglementare 
superioară, pentru folosirea 
eficientă a fondurilor statului

(Urmare din pag. I)aflate în administrarea unităților socialiste. Aceste fonduri se pot folosi numai în conformitate cu prevederile planului și cu respectarea normelor și normativelor legăle -- și11 1 aceasta, numai dup.țț o .pre^labi.l^, și atentă verificare din. partea' oRgahe- lor în drept, cu privire la oportunitatea și eficiența cheltuielilor respective. Dispozițiile amintite sînt menite să întărească disciplina financiară, să prevină risipa și slaba gospodărire, să asigure creșterea răspunderii de sus pînă jos, în fiecare unitate economică, pentru folosirea cu chibzuință a banului public. .Să ne oprim, de pildă, la utilizarea creditului bancar pe termen scurt. Legea precizează că acest credit are caracter planificat, se acordă pentru destinații precise și trebuie să fie garantat și restituit la termen. Așadar, băncile vor acorda credite în limita planului de credite aprobat, cu excepția apariției unor sarcini noi sau a depășirilor de plan. Dar nu numai atît. Băncile sînt împuternicite să refuze acordarea de credite unităților economice în cazul în care nu s-a asigurat desfacerea produselor] ori nu sînt create condiții de u- tilizare eficientă a fondurilor solicitate și de rambursare la timp a creditelor. Este și normal să fie așa, întrucît societatea nu poate să pună la dispoziția unităților socialiste resurse în mod nelimitat și în orice cohdiții, indiferent dacă aceste resurse contribuie la multiplicarea mijloacelor societății sau dacă, dimpotrivă, consumă venit național ori sustrag din circuitul economic anumite mijloace materiale sau bănești. Se explică astfel de ce în Legea finanțelor s-a prevăzut obligația conducerilor unităților socialiste de a asigura desfășurarea activității în cadrul fondurilor aprobate.Aceeași grijă o manifestă legea și în domeniul finanțării și creditării investițiilor, prevăzînd obligația pentru beneficiarii investițiilor, pentru

institutele de proiectări și pentru organizațiile de construcții . de a lua toate măsurile, în așa fel incit noile obiective să fie realizate prin adoptarea celor mai noi și perfecționate soluții tehnice, cu. costuri reduse, «intr-un timp cît mai scurt, să se ma- „terializeze în primul rînd în mașini, .utilaje și instalații de înaltă productivitate, care să asigure valorificarea superioară a resurselor materiale ale țării, precum și sporuri cit mai mari de producție cu desfacerea asigurată, de beneficii, de valută, de venit național la fiecare leu investit. Se pot realiza investiții noi numai dacă se face dovada că spațiile și capacitățile existente sînt pe deplin folosite. Fondurile de investiții se acordă cu maximă exigență. în acest context, sarcini importante sînt stabilite pentru organele de avizare și de control care trebuie să analizeze temeinic cererile de fonduri pentru investiții, indiferent dacă acestea sînt centralizate sau necentralizate, să certifice necesitatea și. eficiența utilizării a- cestora, economicitatea și legalitatea cheltuielilor, încadrarea lor in normativele aprobate.Se poate afirma că Legea finanțelor asigură un cadru instituțional și premisele ridicării la un nivel superior a întregii activități financiar- bancare. Este necesar ca, încă din primele zile ale intrării sale în vigoare, toți cei care lucrează în domeniul financiar și economic, organele financiare, băncile, ministerele, comitetele ■ executive ale consiliilor populare, conducerea și aparatul financiar al fiecărei unități economice,, colectivele tuturor întreprinderilor să acționeze cu hotărîre, prin măsuri energice, pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, întărirea disciplinei de plan, contractuale și financiare, precum și a ordinii în mînuirea banului public, pentru obținerea unei eficiențe înalte în toate sectoarele de activitate — obiectiv central al planului pe anul 1973, ca de altfel al întregului cincinal actual.

CONTRASTE
Avalanșa noilor 

născuți’73 a debutat cu o bogată recoltă de „nou-născuți". Deși mai puțin plăcute urechii decît Mioara, Bogdan, Florica sau Răzvan, numele noilor născuți >în întreprinderile constructoare de mașini sînt foarte moderne. Iată cîteva mostre pentru o simplă comparație: ■ mașina de frezat longitudinal cu comandă secvențională, strun- guri cu comandă-pro- gram și numerică, circuitele integrate logice ș. a. Locul lor de naștere : uzina „înfrățirea" Oradea, Uzina de mașini-unelte din

Bacău, Uzina de strunguri Tirgoviște și multe alte uzine constructoare de mașini. Pe ansamblul acestei ramuri, ponderea produselor noi și modernizate va ajunge în a- cest an la aproape 50 la sută. în sfirșit, o performanță care reține atenția : la uzina „înfrățirea" din Oradea se produce un nou tip de mașină de găurit cu coloană care va putea fi transformată după necesități în 70 de variante. Să recunoaștem că se cuvin toate felicitările colectivelor din respectivele... maternități.
Dacă nu-s „muieți 
posmagii", fermen
tează și porumbulCită muncă și cite cheltuieli nu sînt necesare pentru obținerea unei recolte bune de porumb! In toamnă, terenul se ară și se fertilizează, primăvara se discuiește și apoi se însămînțează. Urmează apoi cele trei prașile. Și, în sfirșit, recolta — mai mare sau mai mică, după cum au fost executate lucrările respective — este gata pentru a fi strînsă și înmagazinată. La cooperativa a- gricolă din Băbeni, județul Vîlcea, treburile au mers bine pînă la... depozitarea recoltei. Din lipsă de răspundere, porumbul a fost depozitat în condiții proaste, iar, ca urmare, o cantitate de 30 tone s-a stricat. Situația este cu atît mai gravă cu cît porumbul res

pectiv trebuia livrat bazei de recepție care se află doar... la cîțiva kilometri de cooperativa agricolă. Era departe, era greu ? [Un caz izolat, doar aci' la Băbeni ? Din păcate, nu. Importante cantități de porumb s-au depreciat și în depozitele cooperativelor] a- gricole Genuneni, Frin- cești, Rîmești, Dejoiu, Giulești și în altele. Pentru a scăpa de porumbul stricat, în unele dintre aceste unități s-a recurs [ la metoda cea mai ușoară și fără bătaie de cap : 
a fost dat in consumul animalelor. Bune sau rele, animalele au 'înghițit și aceste furaje. Dar neglijența celor care au cauzat asemenea pagube nu poate fi înghițită de nimeni.

. în județul Mehedinți se află în curs de construcție trei complexe zootehnice intercoope- ratiste la Rogova, Gruia și Malovăț. Sînt o- biective importanțe, la care au fost asociate zeci de cooperative a- gricole. La Malovăț, de pildă, se construiește un complex avicol cu o 'capacitate de 36 000 găini ouătoare. Pe șantierul de aici se înregistrează serioase ră- mîneri în urmă. Din planul de 3,3 . milioane lei, anul trecut au fost realizate lucrări în valoare de numai 1,5 milioane, adică mai puțin de jumătate. Mult rămase în urmă sînt și lucrările de construcție a complexului de creștere a vacilor de la Rogova, unde, din planul valoric de 3,8 milioane lei, abia s-au realizat lucrări de 750 mii lei. Pe șantierul de la Gruia s-a realizat doar 54 la sută din planul anului trecut. Deși pe toate cele trei șantiere stadiul fizic al lucrărilor este departe de a corespunde graficelor,

nici acum nu se iau măsuri pentru a recupera cît de cît ]în- tîrzierile. Cauzele a- cestei situații nu trebuie căutate în afara județului, întrucît toate obiectivele amintite se află în execuția întreprinderii de construc- ții-montaj aparținînd consiliului popular județean. Conducerea a- cestei întreprinderi o- feră cu dărnicie justificări și amină, de la o decadă la alta, măsurile pentru intensificarea ritmului de execuție. Și nu se poate spune că n-au trecut destule decade anul trecut. Ar fi cazul ca măcar acum consiliul popular județean să folosească gospodărește timpul, încă de la începutul acestui an. Pentru că, oricît ar fi de multe, justificările nu țin de cald animalelor. Iar pentru preș-» tigiul, credibilitatea și responsabilitatea întreprinderii trebuie să se pună, în sfirșit, punct amînărilor succesive ; din prea multe decade, se face decăderea...

ACORDUL GLOBALcriterii de aplicare, metode de calcul, rezultate la cultura legumelork_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
/—”———”Ca și în alte sectoare ale agriculturii, aplicarea acordului global în legumi cultură s-a dovedit a fi una din pîrghiile cele mai importante de sporire a producției. Este edificatoare, , în acest sens, experiența fermei legumicole de la cooperativa agricolă din Ișab- nița, județul Dolj. Aici, acordul global a fost introdus experimental în 1971. La sfîrșitul anului, producțiile obținute de pe suprafețele lucrate de cei 35 de cooperatori in acord global au fost de două ori mai mari decît pe restul suprafeței.Grădina de legume a cooperativei agricole din Ișal- nița se întinde pe o fîșie de-a lungul Jiului, terenul caracterizîndu-se printr-un grad uniform de fertilitate, în aceste condiții, fiecărei familii i-au revenit cite 30 de ari, pe care s-au cultivat roșii, ardei, varză și praz. Așezarea culturilor s-a făcut într-o anumită ordiiîe, obligatorie pentru toate familiile, ceea ce a permis extinderea mecanizării lucrărilor. Cunoscind încă din iarnă parcelele ce le-au fost repartizate, cooperatorii le-au fertilizat, au săpat canale de scurgere a apei, iar în primăvară au nivelat și pregătit terenul pentru plantatul legumelor și irigarea pe brazdă. La începutul anului, o dată cu re
's__________ __________

partizarea suprafețelor, s-au stabilit și sarcinile de producție și s-au calculat tarifele de plată. Terenul, avînd aceeași fertilitate, sarcinile de producție au fost diferite numai de la o cultură la alta.S-a trecut apoi la calcularea tarifelor de plată la o mie de lei producție. Pe baza devizelor de lucrări a rezultat că, pe întreaga fermă, sînt necesare 15298 de norme de categoria întîi. Valoarea unei norme ș-a stabilit la 32 de lei, ceea ce înseamnă că, în cazul realizării producțiilor planificate, valoarea totală a fondului de retribuire urma să fie de 489 504 lei. Pentru fiecare cultură s-a fixat un tarif aparte. Iată, de exemplu, cum s-a procedat , la varza timpurie. Din devize a rezultat că la un hectar sînt necesare 157 de norme de categoria întîi, ceea ce înseamnă că valoarea manoperei este 5 020 de lei. Prin înmulțirea producției medii planificate cu prețul mediu de livrare s-a obținut valoarea producției la hectar, care a fost de 20 000 de lei. Pe baza acestor elemente s-a putut stabili că tariful la o mie de lei producție este de 251 de lei. La fel s-a procedat și la celelalte culturi. Acesta este însă un tarif mediu. El a crescut sau s-a micșorat

(după perioada în care coo- 'peratorii au recoltat și livrat legumele. Angajamentele încheiate au cuprins și grafice de livrări pe culturi cu prețuri pentru fiecare decadă. Datorită livrării producției de varză cu 10 zile mai devreme, ferma a obținut un. venit suplimentar de 13 000 de lei la fiecare hectar. De asemenea, cooperatorii au fost stimulați să reducă cheltuielile materiale. în acest scop, la tariful planificat se adaugă un spor de 20 la sută din economiile realizate la cheltuieli. La sfîrșitul anului, cu toate că producția medie planificată la hectar a fost depășită cu circa 3 000 kg, ferma a realizat economii de cheltuieli materiale în sumă dă 80 000 de lei, dintre care 16 000 de lei .au revenit cooperatorilor.Știind, încă de la începutul anului, ce cîștiguri vor realiza în cazul îndeplinirii planului, cooperatorii s-au străduit să obțină recolte mari, să reducă cheltuielile materiale. De exemplu, pe cei 30 de ari, M. Dumitraș- cu a avut planificat să obțină 10 tone de legume pentru care urma să primească 4100 de lei. întrucît a depășit producția cu 4,5 tone și a reușit să livreze o bună parte din. legume mai devreme decît era prevăzut, ciștigul lui a crescut la cir-

■ ca 6 600 de lei. La acestea se adaugă și veniturile realizate în celelalte sectoare ale cooperativei. Cooperatorii D. Tenonici și E. Vlad au cîștigat din legumicul- tură peste 5 800 de lei fiecare.La ferma legumicolă a cooperativei agricole din Ișalnița sistemul de evidență folosit este destul de simplu. întrucit suprafețele de teren și producțiile au fost repartizate pe familii n-a mai fost necesar să se țină evidența normelor de muncă. Acest lucru este determinat și de faptul că, începînd cu luna aprilie, ferma obține din valorificarea legumelor timpurii venituri bănești. Deci nu este necesar să se întocmească situația lunară a normelor de muncă efectuate pentru plata avansurilor bănești. Membrii cooperatori sînt plătiți pentru producția obținută conform tarifelor stabilite, iar la sfîrșitul anului se face doar Recalcularea lor. Prin renunțarea la o serie de documente primare, evidența s-a simplificat mult.Aplicarea acordului global în ferma legumicolă de aici a însemnat, în primul rînd, creșterea substanțială a producției medii la hectar, care a fost de circa 23 000 kg, cu 5 000 kg mai mare decît în 1971. Ca ur

mare s-au livrat 1 200 tone de legume, cu 180 tone mai mult decît cantitatea contractată. Veniturile bănești au fost de circa 25 000 de lei la fiecare hectar de legume, față de 17,000 de lei în anul 1971. Cheltuielile materiale la 1 000 de lei producție au scăzut de la 253 de Iei, cît era planificat, la 187 de lei. Toate acestea au avut ca rezultat sporirea substanțială a veniturilor — fondul de retribuție a crescut la peste 660 000 de lei, față de 480 000 de lei cît se prevăzuse la începutul anului.Succesele legumicultorilor din Ișalnița constituie o o- glindire firească a modului cum consiliul de conducere din cooperativă, toți specialiștii au reușit să lămurească, pînă în cele mai mici amănunte, pe fiecare cooperator de avantajele a- plicării acordului global. Acum, la ora bilanțului, se analizează rezultatele muncii, se stabilesc măsurile ce trebuie aplicate, pentru ca producția anului acesta să fie mai mare, de mai bună calitate. încă de pe acum, fiecare familie a trecut la fertilizarea terenului și pregătirea răsadnițelor. Există, deci, garanția că și în acest an ferma legumicolă din Ișalnița să obțifeă producții și venituri mari.
Iosif POP J

Cu cimentul la 
plimbareResponsabilul rampei de încărcare a Combinatului de materiale de construcții din Tg. Jiu după ce își frecă ochii clătină din cap. Nu, nu îl supăra praful de ciment de aici. Pur și simplu voia să" se convingă că nu visează. Zeci de vagoane cisternă pentru transportat ciment veneau la rampa de încărcare a combinatului pline sau a- proape pline cu... ciment. Nu purtau nici un fel de act din care să rezulte către ce beneficiar au fost livrate, de către care furnizor, în ce stație a intrat garnitura de mărfuri etc. Aceste vagoane au colindat țara in lung și-n lat, pline cu ciment pentru a ajunge din nou, pentru încărcare, la combinat. Aici urma să se golească cimentul și apoi vagoanele să fie umplute cu... alt ciment. Se părea că a- ceastă situație, sesizată Direcției regionale C.F.R. Craiova, va fi curmată o dată cu noul an. Dar iată că, pe 1 ianuarie, sosește la combinatul gorjean

un vagon cisternă a- vînd o capacitate de 28 tone,- dar aproape jumătate plin cu ciment. Iată-i și „numele": 2191223967. Nimeni nu știe de unde a plecat vagonul, cine a fost gospodarul care a lăsat în el aproape jumătate din cantitatea de ciment, trimițind-o înapoi combinatului gorjean. Pe 3 ianuarie au sosit de la întreprinderea de prefabricate Craiova 3 vagoane purtînd numerele : 2191230475 ;2191229808 ; 21912239967. Ele sînt însoțite de acte din care rezultă că întreprinderea cra- ioveană le-a primit încărcate cu var de la fabrica din Bicaz. A- celași beneficiar neglijent le-a golit doar pe jumătate și le-a trimis combinatului din Tg. Jiu pentru a fi reîncărcate cu... ciment. Ciudată combinație chimică : var ciment = neglijență crasă. Toate a- ceste'a numai în trei zile. A căpătat și cimentul amețeală de atita du-te-vino. Dar în afară de ciment, pe altcineva nu-1 doare capul ?
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CHEMARE 
către toate consiliile 

populare județene

MANIFESTĂRI

CULTURALE

(Urinare din pag. I)— depășirea planului producției globale industriale cu 2 la sută și a producției-marfă cu 2.1 la sută ,— creșterea producției bunurilor de larg consum destinate fondului pieței, diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea calității acestora, in vederea aprovizionării populației cu o gamă tot mai largă de produse de bună calitate ; se vor introduce in fabricație un număr de 30 produse noi ; comerțului socialist i se va livra un volum suplimentar de mărfuri in valoare de 2 600 000 lei ;— îndeplinirea integrală și la termen a sortimentelor de mărfuri prevăzute in plan, precum și depășirea sarcinilor stabilite la următoarele sortimente cu : 6 000 000 lei piese de schimb auto ; 13 300 metri cubi agregate de carieră și balastieră ; 2 500 metri cubi prefabricate din beton armat, pentru construcții ; 1 650 000 lei mobilier din lemn ;■ înființarea a trei secții noi pentru dezvoltarea producției bunurilor de larg consum și materialelor de construcții ;— obținerea de beneficii peste plan în valoare de 800 000 lei, reprezentind o depășire de 1 la sută ;— depășirea planului de export cu 2,5 la sută ;— reducerea planului de import la utilaje cu 3 la iută ;fabricarea de utilaje și piese de schimb pentru autoutilarea economiei locale în valoare de 700 000 lei, cum ar fi : utilaje și dispozitive pentru ambutisarea tablei, cuptoare de forjă in flux continuu, instalații pentru linia tehnologică de zincare la cald și altele.
IN SECTORUL DE GOSPODĂRIRE CO

MUNALĂ Șl LOCATIVĂprin aplicarea de noi măsuri tehnico-organiza- torice, mai buna organizare a producției și a muncii, dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii către populație, îmbunătățirea indicilor de utilizare a capacităților de producție și de transport, folosirea mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești :— depășirea planului de prestații cu 2,5 la sută, din care pentru populație cu 1,7 la sută ;— economisirea de combustibil, lubrifianți, energie electrică și alte materiale, obținind un volum de economii de peste 200 000 lei ;— înființarea a 5 noi unități de prestări de servicii tn mediul rural și dezvoltarea celor existente ;— înființarea unor noi trasee de transport orășenesc in comun pe o lungime de 7 km ;— depășirea beneficiilor planificate cu 1 la sută.
IN PROIECTARE Șl SISTEMATIZARE— utilizarea proiectelor tip și refolosibile, în proporție de 92 la sută din totalul apartamentelor ce se vor da în folosință in anul 1974 ;— utilizarea proiectelor tip. și refolosibile, în proporție de 82 la sută din totalul obiectivelor social-cul- turale ce se vor da in folosință în anul 1974 :— elaborarea proiectelor de execuție pentru anul 1974 pînă la 31 mai 1973 ;— utilizarea soluțiilor industrializate la 72 la sută din numărul apartamentelor prevăzute a fi date in folosință în anul 1974 :— utilizarea soluțiilor industrializate la 75 la sută din volumul de investiții pentru obiectivele social-cul- turale prevăzute a fi date in folosință in anul 1974 ;— elaborarea .-pînă la 30 noiembrie 1873 a schițelor de sistematizarei<reăctualizate; ipentru'■ tdăte localitățile rurale propuse a deveni centre economice și sociale cu caracter urban :— pînă la data de 23 august 1973 se vor elabora și aproba schițele de sistematizare pentru toate comunele.

— 150 tone metal ;— 250 mc material lemnos ;— 320 tone ciment ;prin aplicarea în producție de către patru unități a unuia din proiectele de raționalizare a sistemului informațional, elaborate pentru activitățile de aprovizionare, desfacere și depozitare, evidența încasării chiriilor, racordarea de noi consumatori de gaz metan, precum și a proiectului complex, cuprinzind toate activitățile la întreprinderea industrială „Băimăreana", vom realiza suplimentar un volum de producție-pres- tații de 200 000 lei și vom reduce chcltuielilo planificate cu 150 000 lei. Vom depăși veniturile proprii la bugetul județului cu 1 500 000 lei.
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA APROVIZIO

NĂRII POPULAȚIEIrețeaua comerțului socialist se va dezvolta peste plan cu încă 9 unități, respectiv 980 metri pătrați suprafață comercială. în același timp se vor moderniza 47 unități cu o suprafață comercială de 2 110 metri pătrați.
’U ÎNFRUMUSEȚAREA SI BUNA 

GOSPODĂRIRE A LOCALITĂȚILORse vor efectua, prin muncă patriotică, lucrări 
de interes obștesc și edilitar-gospodărești în valoare de peste 120 000 000 lei, după cum urmează:amenajarea, extinderea și întreținerea a 410 hectare parcuri, spații și zone verzi, plantarea a 85 000 arbori și arbuști ornamentali ; amenajarea a 115 baze sportive simple, terenuri de joacă pentru. copii, locuri de agrement etc.

ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI— aplicarea în viață a măsurilor stabilite pentru continua dezvoltare a rețelei școlare, integrarea mai bună a școlii in producție și pregătirea necesarului forței de muncă prin sporirea eficienței activităților desfășurate în întregul proces educațional de formare a tinerei generații ;— construirea și amenajarea peste plan a unui număr de 27 ateliere școlare. 15 cabinete tehnice, precum și organizarea a 5 microîntreprinderi de producție școlară și 23 microcooperative agricole de producție ;— organizarea și amenajarea a 30 de noi laboratoare școlare, 50 cabinete școlare și 15 complexe de ateliere, laboratoare și cabinete școlare, iar în cadrul a 15 licee și școli generale se va trece la predarea integrală pe cabinete, ateliere și laboratoare ;— dotarea celor 412 ateliere școlare existente eu unelte, scule și utilaje în valoare de 1 300 000 lei, atit prin acțiunea de autodotate din cadrul unităților școlare, cit și prin transferări de la Întreprinderile care patronează școlile respective ;-r realizarea. în cadrul atelierelor-școală. a microîn- treprinderilor de producție școlară și a microcoopera- tivelor agricole de producție școlară, a unor produse in valoare de 3 500 000 lei.
ÎN DOMENIUL MUNCII CULTURAL- 

EDUCATIVE
*e vor desfășura activități permanente de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste, de educație comunistă a maselor, de cultivare a atitudinii înaintate față de muncă și avuția obștească. Un accent deosebit se va pune pe educația cetățenilor în spiritul concepției filozofice a partidului nostru, promovarea principiilor eticii și echității socialiste, în care scop se vor organiza :

Omagiu lui PetofiIn cadrul marilor aniversări recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și UNESCO, luni seara .a avut loc la Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia), sub auspiciile Uniunii scriitorilor și Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, o manifestare consacrată împlinirii a 150 de ani de la nașterea poetului maghiar Petofi Sandor, la care au participat oameni de artă și cultură, un numeros public.In cuvintul de deschidere. Lăuren- țiu Fulga, prim-vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, a evocat personalitatea marelui poet și revoluționar. în continuare, scriitorul Eugen Jebeleanu. membru corespondent al Academiei, a citit un poerri. în proză închinat revoluționarului pașoptist, poetul marilor idealuri umane de dreptate și libertate. A urmat apoi alocuțiunea scriitorului Meliusz Joz- sef, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, care a prezentat aspecte semnificative din viața și opera sărbătoritului.Petofi — a spus vorbitorul — a creat un exemplu etic strălucitor in istoria Europei, privitor la modalitatea radicală in serviciul eliberării tuturor popoarelor și națiunilor, in spiritul sprijinirii reciproce, a celor mai nobile idei naționale. Despre poetul revoluționar a vorbit, de asemenea, Adrian Păunescu. membru al consiliului Uniunii scriitorilor : „Omagiem prin el o sacră idee — adevăratul .internaționalism nu se poate întemeia deci! pe un patriotism real...". Cuvinte omagiale a mai rostit Las- zloffy Aladar, membru al consiliului Uniunii scriitorilor.Actorii Șerban Cantacuzino și Ferenczy Csongor au citit versuri ale poetului maghiar, traduse de Șt. O. Iosif, Octavian Goga, Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu.
★Cu același prilej, o adunare comemorativă a avut loc și la Sighișoara. De asemenea, la muzeul memorial ..Petofi Sandor" din comuna Albești a avut loc un spectacol artistic.

In memoria lui loan SlaviciMuzeul literaturii române a organi
zat, luni, o seară omagială dedicată 
scriitorului loan Slăviți, cu prilejul 
aniversării a 125 de ani de la naștere.

Despre personalitatea marelui nos
tru prozator, despre opera, sg. străbă
tută de un inalt mesaj umanist, in 
care se oglinde.fc viata și sufletul po
porului roman, frămîntările și nă
zuințele sale spre bine, adevăr, fru
mos și dreptate, au vorbit prof. unit'. 
Șerban Cioculescu, scriitorii Ion Pas, 
Barbu Solacolu, D. I. Suchianu.

Au participat membri ai familiei 
scriitorului.

(Agerpres)

TUDOR VIANU 
remarcabil gînditor 

umanist

FAPTUL
DIVERS

Opera lui Tudor Via- nu — una dintre cele mai prestigioase construcții ale culturii române moderne — este in multe sensuri exemplară, impu- nindu-1 ca pe un remarcabil estetician, ca pe un profund cerce-' tător al literaturii române și universale. Ea reprezintă . meditația susținută a unui spirit’ metodic, efortul explorărilor sale, pline de fervoare, pe tărî- mul diverselor discipline umaniste.înzestrat cu virtuțile umanistului, Tudor Vianu le-a cultivat cu grijă, făcind din ele temeiul' vieții sale laborioase, viață închinată in întregime unei opere. Nu sînt întîmplătoare reflecțiile ginditorului privitoare la o „filozofie a operei". Tezele acestei filozofii publicate în postumele sale vădesc o încredere fermă în cultură, în ca- ț pacitatea omului de a transforma natura și de a se transforma pe . sine. Transformări legate de activitatea valorizatoare. a omului. Căci valoarea este calitatea esențială a u- nei opere. Astfel, in lucrările sale majore, Introducere în teoria valorilor, Filozofia culturii, Transformările ideii de om. ca și in Estetica sa. Tudor Vianu cercetează diversele - aspecte ale raporturilor dintre existența' umană, planurile creației și ale valorilor, dezvol- tînd o concepție eminamente activistă a culturii. ..A trăi intr-o civilizație — afirmă el — înseamnă a fi solicitat de opere". Dar nu numai a fi solicitat. a recepta pasiv datele civilizației, ci a participa activ la procesul de făurire a culturii. Și nu numai la un sector ingust al acesteia. Intre planurile culturii și existența umană există o comunicare continuă, după cum : „nu încape îndoială că intre diferitele ramuri ale
«irnr, n ti.'

culturii există un schimb neîncetat de inriuriri reciproce". Astfel, de pildă, creația lițerar-artistică nu se petrece niciodată in vas închis, fără relații cu existența socială, morală a omului. „O operă literară — arată Tudor Vianu — s-a format în unitatea dialectică a culturii, care cuprinde gîn- direa socială, politică, filozofică. diferitele științe, toate formele artei".O legătură indisolu-
75 de ani 

de la naștere

bilă există, așadar, între arta autentică și viață, ca și între celelalte tărîmuri ale culturii și existența umană. Ori de cite ori își expune vederile teoretice referitor la raporturile existente in universul culturii, Tudor Vianu nu uită să pună în lumină ideea generalității sociale a valorilor. In actul de valorificare omul nu este niciodată singur. Valorile — arată ginditorul nostru — „ar dispărea îndată ce ne-am spune că valabilitatea lor se reduce Ia aria limitată a individualității noastre". Fie că să- virșește un act moral ori creează o operă artistică, fie că își îndeplinește o datorie social-politică. ori cugetă și experimentează în domeniul științelor. omul este întotdeauna un om între oameni.Este interesant de remarcat în opera cugetătorului ■ Vianu preocuparea constantă pentru „ideea de om". Am putea spune că atit estetica sa. cit și filozofia culturii și a valorilor, ba chiar (di! » nrioi i i »
...... , ■■■■-■ 9 i ■'

și studiile sale de stilistică, ori eseurile lui critice pornesc de la o bază antropologică. El cercetează, astfel, transformările ideii de om în cursul secolelor. iar atunci cînd — intr-una din ultimele sale lucrări — se apleacă asupra operei unui mare poet contemporan (în Argliezi, poet al omului) el vede intr-insa un mod liric de a înfățișa o „frescă sociogonică". Cu alte cuvinte, .ciclul de poeme Cîntare omului de Tudor Arghezi este interpretat de Vianu ca „imnul de proslăvire a înălțării u- mane".Căci autorul ' Esteticii a demonstrat nu o dată că arta este una din formele sociale ale muncii, că reprezintă o sublimare a meșteșugului. încrederea pe care o investește în întreaga activitate culturală a omului il face să considere arta sub raportul funcțiilor ei formatoare. Esteticianul pledează pentru o înaltă pedagogie artistică, pentru înnobilarea ființei umane prin practicarea artej : „Frumusețea — susține el — introduce deci în sufletul omului iubire și încredere în lume, îi modelează delirul orgoliului, îi a- duce pe buze șoapta fericirii, elimină pornirile rele. îl purifică și-i apleacă fruntea in gestul înclinării. Frumusețea poate fi deci regulatorul vieții morale".încredere în valoarea educativă a artei, Încredere in comunicarea valorilor. în puterile rațiunii cercetătoare și curaj în afirmarea valorilor, toate acestea conturează profilul moral al unui magistru în domeniul umani tăților. Că Vianu a fost, în același timp. un adevărat poet al culturii, toată opera sa stă mărturie. Opera unui mare umanist modern.
Nicolae BALOTA
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Tratament
frigorific

la
ur-

In noaptea de 13 spre 14 
nuarie, călătorii care s-au 
cat la Sărățel in vagonul de dor
mit clasa I Baia Mare — Bucu
rești (însoțitor Pavel Hie) au 
avut senzația că au săvirșit o 
gravă eroare. Deși cușetele se 
asemănau cu cele folosite în 
mod obișnuit în astfel de vagoa
ne, in realitate călătorii nime
riseră intr-un vagon... frigorific. 
E drept, C.F.R.-ul scrisese, in 
citeva limbi, europene, magica 
inscripție „vagon de dormit1', dar 
in fapt temperatura din inte
rior se oprise la un asemenea 
punct al termometrului (7 grade 
celsius) incit nu mai încăpea 
nici- o îndoială. : vagonul era 
destinat congelării. (Aflăm că, în 
aceeași garnitură, o situație ase
mănătoare a fost și la vagonul 
de dormit clasa I sosit, din di
recția Tîrgu Mureș). Călătorii 
au participat, așadar, fără voia 
lor, la această excursie polară 
— și au venit în București ră
ciți bocnă. Ce-ar fi dacă zilele 
de concediu medical, plus costul 
medicamentelor — pentru că la. 
o asemenea situație se ajunge 
după „tratamentul frigorific" a- 
plicat călătorilor — ar fi supor
tate de instituția care patronează 
astfel de călătorii... ca-n po
vești 2 Ce zice departamentul de 
resort despre această propunere ?

Cu cărțile
9

pe față
' Trecuse de mult ora închiderii, dar la restaurantul „Veneția" din Sibiu mai erau destui clienti. Responsabilul unității, Nicolae Mazilu, savura, Împreună cu ei, „specialitatea casei" : pocher cu un jon- mii. mare căr-
prolonje 1 în jurul mesei, careu de cheflii, puși pe glerii, cu bani — sute și Cind se servea cea mai carte... miliția ! Dîndu-se tile pe față, a ieșit la iveală... miza amenzilor. Iar în ce privește „cacialmaua" pe care N.M. a vrut să i-o tragă unității pe care o conducea, sustră- gindu-i niște miișoare puse in joc la... noroc, a avut ghinion : i-a ieșit un „pont" de doi ani și două luni 1
Gruvernato-
rul din... zid

i 
t

IN INVESTIȚII Șl ÎN PRODUCȚIA DE 
CONSTRUCȚII-MONTAJ•prin asigurarea din timp a documentațiilor tehnico-economice și a amplasamentelor, buna organizare și dotarea corespunzătoare a șantierelor de construcții, aprovizionarea ritmică a șantierelor, gospodărirea mai judicioasă a materialelor, utilajelor și a parcului de mașini, introducerea de noi procedee și soluții tehnologice, creșterea calificării cadrelor și întărirea disciplinei în producție :— depășirea prevederilor planului de investiții pentru trimestrul I 1973 eh 2,2 la sută și pentru semestrul I 1973 cu 2,4 la sută ;— .darea în folosință înainte de termenele prevăzute în planul de stat cu 15—30 de zile a unui număr de 19 obiective industriale și social-culturale, din care : 648 apartamente, în medie cu 30 de zile ; țesătoria de bumbac Baia Mare cu 30 de zile ; dezvoltarea fabricii de placaje din Sighetul Marmației cu 30 de zile ; dezvoltarea fabricii de tricotaje din Sighetul Marmației cu 30 de zile ; atelierul de producție Seini cu 20 de zile ; 900 locuri în cămine cu 20 de zile ; 200 locuri in creșe cu 30 de zile ;— darea in folosință in cursul semestrului I 1973 

a 51 la sută din numărul total al apartamentelor planificate pe anul 1973, punîndu-se la dispoziția populației, peste planul semestrului 1 1973, un număr de 270 apartamente ;— depășirea prevederilor de plan la producția de construcții-montaj pentru trimestrul I 1973 cu 2,5 la sută și pentru semestrul I 1973 cu 3,1 la sută ;— realizarea unei producții de construcții-montaj, peste cea planificată, cu 5 la sută. reprezentind 10 500 000 lei, față de planul de stat aprobat pe anul 1973 ;— creșterea gradului de industrializare a execuției construcțiilor de locuințe cu 12 la sută față de realizările din anul 1972. Creșele și căminele muncitorești se vor executa industrializat. 100 la sută ;— extinderea acordului global pe bază de contract- angajament în activitatea de producție la construcții- montaj, în proporție de 65 la sută din numărul total al muncitorilor care lucrează în construcții ;— reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție de construcții-montaj cu 2,50 lei, față de sarcina planificată pe anul 1973 ;— depășirea nivelului productivității muncii planificate cu 0,5 la sută ;— îmbunătățirea calității lucrărilor executate, astfel incit la recepțiile definitive să se obțină numai calificative de „bine“ și „foarte bine" ;— calificarea unui număr de 300 de muncitori, precum și policalificarea unui număr de 200 de muncitori în meserii înrudite.
IN SECTORUL DE DRUMURI Șl PODURIprin folosirea mai eficientă a utilajelor și mijloacelor <le transport, gospodărirea judicioasă a mijloacelor financiare și a forței de muncă, valorificarea mai intensă a surselor de materiale locale, utilizarea contribuției în bani și in muncă a locuitorilor, precum și prin mobilizarea cetățenilor Ia acțiuni de muncă patriotică :— ridicarea stării tehnice a rețelei de drumuri comunale, prin împietruirea a 57 km drumuri de pă- mint ;— întreținerea a 20 km drumuri impietruite, peste cele prevăzute a fi executate în 1973 ;— executarea peste sarcinile de plan a 3 km de îm- brăcăminți asfaltice.

PE ANSAMBLUL JUDEȚULUIprin folosirea mai eficientă a materiilor prime și materialelor, prin reducerea consumurilor specifice se vor economisi pe ansamblul economiei locale :

— expuneri, simpozioane, dezbateri publice, întîlniri cu activiști de partid și de stat, oameni de știință și cultură, fruntași in producție ;— almanahuri culturale în 12 localități rurale, iar în alte 25 localități caleidoscoape științifice :— în orașul Baia Sprie și comunele Seini și Șom- cuța Mare se vor înființa universități populare, ince- pind cu anul de învățământ popular 1973—1974 :— înființarea in municipiul Baia Mare a cabinetului județean al muncii politice și cultural-educative de masă. Tn vederea permanentizării activității artistice de amatori, diversificării acțiunilor cultural-educative și cunoașterii creației populare și folclorului maramureșan, se vor desfășura următoarele acțiuni :— schimburi de spectacole între căminele culturale, precum și intre acestea și casele de cultură ;— zilele teatrului de amatori, la care vor participa peste 50 de formații, care vor prezenta spectacole in diferite localități ale județului, iar alte 30 de formații vor da concerte corale ;— festivalurile folclorice de la Âsuaju de Sus și Stoiceni, festivalul interjuclețean „Hora la Prislop", festivalul cultural-artistic „Toamnă băimăreană" etc.Pentru valorificarea datinilor și obiceiurilor maramureșene se vor organiza :manifestarea de primăvară „Tinjaua" de pe Mara și „Festivalul de datini și obiceiuri laice de iarnă", iar pentru cunoașterea, păstrarea și. valorificarea vestigiilor istorice din cuprinsul județului Maramureș se vor înființa 5 colecții muzeale sătești.
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ÎN DOME
NIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE Șl OCROTIRII 

SOCIALEprin organizarea de unități sanitare care să grupeze cadrele medicale și baza materială, asi- gurindu-se asistența medicală integrată, competentă și cit mai aproape de locul de muncă al populației, vom urmări și realiza :— controlul și Tratamentul integral al danturii copiilor înscriși in1 clasele I și a Il-a din anul școlar 1972—1973, precum și testarea stării de sănătate și a capacității psihice a elevilor, în proporție de peste 80 la sută ;— introducerea educației sanitare dirijate în școli, prin mijloacele moderne audio-vizuale, care contribuie la dezvoltarea psihică și fizică normală a tineretului ;— îmbunătățirea condițiilor de muncă . în secțiile deproducție, șantierele de construcții-montaj și prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale etc. ; , . .— sprijinirea în aprovizionarea cu apă potabilă din fintîni igienice a locuințelor nou construite in mediul rural și recondiționarea a cel puțin 50 la sută din fîntînile care servesc locuințele existente ;— elaborarea a 5 studii privind reducerea efectelor dăunătoare ale poluării mediului înconjurător.Consiliile populare municipale, orășenești și comunale, comitetele oamenilor muncii din unitățile subordonate consiliilor populare vor organiza dezbaterea angajamentelor din chemare, ce revin localităților, cartierelor, satelor, comitetelor de cetățeni pe circumscripții, asociațiilor de locatari, secțiilor de producție etc., in vederea mobilizării tuturor locuitorilor la îndeplinirea obiectivelor care le revin, potrivit specificului și condițiilor existente.Consiliul popular județean, toți oamenii muncii vor munci cu elan și înaltă responsabilitate pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului, pentru realizarea și depășirea angajamentelor asumate, astfel incit Maramureșul să aducă o contribuție tot mai însemnată la înflorirea României socialiste.Baia Mare, 13 ianuarie 1973.
CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI 

MARAMUREȘ
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Noua clădire a Teatrului de stat din Tg. Mureș, în sala câruia nu peste multa vreme vor fi prezentate cele 
dintîi spectacole

Pe strada Poștei din Cluj se 
demola un zid vechi. Cu acest 
prilej a fost scoasă la iveală o 
placă din piatră datind din epo
ca stăpinirii romane în Dacia. 
Spre surpriza descoperitorilor, 
pe ea era înscris numele unui 
guvernator, necunoscut pină a- 
cum, al Daciei Porolissensis. 
liste vorba de Marcus Aurelius 
Apolinarius, care — după cum 
apreciază cercetătorii Muzeului 
de istorie al Transilvaniei — a 
condus provincia menționată 
deceniile 3—4 ale secolului 
Ill-lca al erei noastre. Piatra 
inscripția respectivă a intrat 
patrimoniul muzeului clujean.

in 
al' • 

cu 
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După „mica 

ciupeală"
i

cinema
• Zestrea: CAPITOL — 9.15: 11.3(1; 
13,45: 16; 18,15; 20,30, COTROCENI
— 15,30; 18: 20,15.
• Războiul lui Murphy : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4372) ; 20.15 (seria de bilete
— 4384). FESTIVAL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21.
• Arena aeriană : LUMINA — 
11,15; 13.30; 16: 18,15; 20,30.
a Pe aripile vîntului : PATRIA 
10; 14,30; 19,15.
• Ursul Yogi : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18; 20.15.
• Queimada : LUCEAFĂRUL 
8.30; 11: 13,30: 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11: 13,30; 16: 18,30; 
21, FAVORIT — io; 12,30; 15,30; 18;
20.30.
• Explozia : CENTRAL — 10;
12.30; 15; 17,30; 20, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45,
TOMIS — 9,30; 12; 15,30; 18: 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
a Domnului profesor, cu dragoste: 
SCALA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. MELODIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Legenda lui Rustajm : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13,15;
20.30.
• Filiera : AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 
8,45; 11: 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA
— 16 ; 19,30.
a Marea evadare : GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30, GIULEȘTI — 15,30; 
19, MIORIȚA — 9,* 12,30: 16; 19.30.
• Prostănacul — 10 > 12; 14, Mo
rocco — 16,30; 20.45, Pepo — 18,45: 
CINEMATECA (sala Union).
• Cu mîinile curate : UNIREA —
15,30; 18; 20,15, MUNCA — 16;
18: 20.
a Joe Hill : VOLGA 9; 11,15; 
13,30: 15.45: 18.15: 20,30.
• Vara bărbaților : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
• Micul om mare : BUCEGI — 
15,30; 18: 20,30.
a Săgeata căpitanului Ion : VI- 
TAN — 15,30; 18: 20,15.
a Am încălcat legea : BUZEȘTI
— 15.30; 18; 20,15, PACEA — 15,45; 
13: 20.
o Bariera : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 15,30; 
18: 20,15.
a Vacanță la Roma : POPULAR
— 15,30: 18; 20,15.
• Bărbatul care a venit după
bunica : LIRA — 15,30; 18; 20,15.

a Bulevardul romului : FEREN
TARI — 15,30; 18: 20,15.
a Fata care vinde flori : CRÎN- 
GAȘI — 15,30: 13: 20,30.
a Capcană pentru general : RA
HOVA — 15,30: 18: 20.15.
a Fete în soare : COSMOS — 
15,30: 18; 20,15.
a Casa de lingă calea ferată : 
PROGRESUL — 16: 18: 20.
a Seceră vîntul sălbatic :
CĂRA — 15,30: 18: 20,15.
a Sfîrșitul Liubavinilor : LARO- 
MET — 15.30; 17.30: 19.30.

FLA-
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21,20

22,00

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Teleșcoală.

10,00 “ • • • . - _Curs de limba engleză. Lec
ția a 3G-a. 
Căminul.
Film serial 
„Piercluți în 
dul Vil — 
stea".
Selecțiuni 
..Seară pentru tineret0. 
Publicitate.
,.52 de inițiative, 52 de săp- 
tămînl".

13,00 Telejurnal.
15,00—10,00 Lecții TV pentru lucră

torii din agricultură.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 36-a.
Panoramic științific. Lemnul 
in circuit închis.
Cum vorbim.
„De la Sofia la Plovdiv“ — 
reportaj filmat.
Caleidoscop cultural-artistic. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Seară de teatru : „lașii în 
carnaval" de Vasile Alecsân- 
dri. în distribuție: Aurel Giu- 
rumia. Jcana Gorea. Draga 
Olteanu, Vasilica Tastaman, 
Florian Pitiș, Cornel Vulpe, 
Ioana Manolescu, Mihai Me- 
reuță, Ovidiu Moldovan, C. 
Cr.istescu, Vasile Nițulescu. 
Regla artistică Dan Nasta. 
Tn actualitate — Școala.
Gala maeștrilor : Arta Flores- 
cu — de la scenă la catedră. 
„24 de ore“. Contraste în lu
mea capitalului.

10.30
11,10

12,00

17,30

18,00

18,20
18,40

21.30
21,55

22,30

populare interpretateMelodii
de Elena Macarie.
Ghișeul.
Film documentar : ..Felinele 
noastre" — producție a Stu
dioului de filme documentare 
„Al. Sahia".
..Eu am cîntat de cînd mă 
știu" : Recital Marina Voica.

pentru tineret : 
spațiu" — episo- 
„Dorință sub o

din emisiunea

PROGRAMUL II

Telecinemateca pentru copii : 
„Prieteni din păpuriș".

a Comitetul de Cultură și Educa
ție Socialistă al municipiului Bucu
rești, în colaborare cu Filarmonica 
de stat ..George Enescu", prezintă 
(la. Sala mică a Palatului). în ca
drul manifestărilor „Zilele Varșo
viei", un Concert extraordinar sus
ținut de formațiile „Fistulatorcs at 
tubicinatores varsovienscs" și 
„Novi Singers" — 20.
a Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (la Sala ,,G. 
Enescu") : Recital vocal susținut 
de soprana Mihacla Mijea și basul 
Adrian ștcfănescu — la pian Doi
na Micu — 20.
a Opera Română : Turandot — 
19,30.
a Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19.30.
a Teatrul Național ..I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20, (sala Studio) : 
Părinții teribili — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul 
— 17.
a Teatrul „Lucia Șturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 

' ’ din str. Alex. Sahia) : 
la „Mica publicitate"

Dacă nu curge, pică. Și dacă pică, nu se observă. Așa au socotit Carol Pusztai și Arcadie Papp, gestionari ai unității nr. 57 „Bufet-expres" din Oradea. Și au, început să acționeze in consecință, ciupind din porțiile clienților cantități — la prima vedere, infime — de alimente. „O mică ciupeală" care a durat... 7 ani de zile, fără ca nimeni să se amestece „in bucătăria" dumnealor (!?). In acest răstimp — așa după cum s-a stabilit în cursul anchetei 4- C.P. și A.P. și-au însușit, prin micșorarea gramajului prevăzut al preparatelor culinare, 471 026 lei. Deferiți instanței de judecată, gestionarii in cauză primit „porția" lege : primul a la 17 ani. iar al închisoare.
Prețul

5

și-au prevăzută de fost condamnat doilea la 16 ani

imprudenței

20, (sala
Anunțul
— 20.
• Teatrul Mic : Testamentul cîi- 
nelui — 10.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Schimbul — 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă"-: Cele 
douăsprezece luni ale anului — 16. 
a Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de’ revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților 
— 19,30.
• Circul „București' 
stelele — 19,30.

Nicolae Căluianu, din Gura. 
Văii (Bacău), își tăiase porcul 
și așezase preparatele din carne 
intr-o afuimitoare instalată in 
chilierul casei (o încăpere folo
sită. îh timpul verii ca bucătă
rie). Mai departe, a lăsat totul 
pe scama... focului! Urmarea? 
In loitțl nopții, grăsimea topită 
s-a scurs pe jar, flăcările au cu
prins afumătoarea, apoi chilie
rul și, in cele din urmă, casa. 
Imprudența a fost plătită scump. 
Cu toată intervenția vecinilor, 
incendiul a mistuit întreaga gos
podărie.

Aprindeți

Rubrică redactată de
Petre POPA
Gheorcjhe POPESCU 
și corespondenții „Scinteii"



SCINTEIA — marți 16 ianuarie 1973

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului KIM IR
Premierul Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene PHENIANCu profundă întristare am aflat vestea încetării din rășului Zăng Zun Thek, membru supleant al Comitetului mitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, membru al Comite- . tului Popular Central și vicepremier al Consiliului Administrativ ale Republicii Populare Democrate Coreene.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România transmitem Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central și Consiliului Administrativ ale Republicii Populare Democrate Coreene și familiei îndoliate cele mai profunde condoleanțe și sentimente de compasiune în legătură cu această grea pierdere.

viață a tova- Politic al Co

Festivități de premiere a unor orașe
• «• «A A 25 DE ANI DE LA SEMNAREA

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTI

Luni a avut loc la Urziceni festivitatea decernării miului I pe oraș,. fruntaș ticâ pentru gospodărire 10 000 de locuitori.în cuvîntul rostit cu acest prilej, Iîaralambie Dobre. primarul orașului, a' arătat că valoarea lucrărilor efectuate prin muncă patriotică, de cetățenii orașului, in cursul anului 1972. se ridică la peste 13 455 000 lei, valoare de două ori mai mare decît cea prevăzută în angajamentul luat. Au foșt reparate străzile pe o suprafață de 62 000 mp. s-au amenajat spații verzi totalizînd 132 000 mp, s-au executat o serie de alte lucrări de interes obștesc.Cetățenii orașului Urziceni au fost apoi călduros felicitați de tovarășul Gheorghe .Necula. prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R. O dată cu înminarea diplomei de oraș distins cit premiul I in întrecerea patriotică, unui număr de 60 de cetățeni le-au fost _ înmînate insigne de fruntași în acțiunile gospodărești.Și la Nucet, județul Bihor, a avut loc festivitatea decernării diplomei și premiului I pe țară, acordate a- cestui oraș, fruntaș în întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea și

diplomei și pretară acordate în întrecerea înfrumusețarea și buna a localităților.,cu peste
acestui patrio-

buna gospodărire a localităților cu o populație sub 10 000 locuitori. în anul care a trecut, locuitorii orașului Nucet au realizat, prin muncă patriotică, 60 de obiective edilitar-gospo- dărești, a căror valoare totală însumează peste nind 1 331 lei de obiective lioane lei,, cît tul inițial. Printre lucrările mai Importante efectuate de locuitorii Nucetului se numără amenajarea unui ’atelier-școâlă destinat pregătirii practice a elevilor din localitate, canalizarea ..Văii Băiței" pe o lungime de 3 km. construirea de străzi și trotuare în lungime de 2.5 km etc.în încheierea festivităților, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participant» au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame in tărirea, fermă continuare,' cu rită încredere, plinind elanul.creatoare în sluiba îndeplinirii exemplare a planului/pe anul 1973, a realizării sarcinilor cincinalului înainte de termen, înscriindu-se în efortul general do făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.(Agerpres)

3.8 milioane lei, reve- pe locuitor,' față de 22 în valoare de 1.1 mi- reprezenta angajamen-

care își exprimă, ho- de a răspunde și in abnegație și nețărmu- chemării partidului, talentul și energia lor

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului STANKO TODOROV 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai cordial pentru foarte .mabilul mesaj ce mi l-ați trimis la plecarea dumneavoastră din Iran.A fost o mare plăcere pentru împărăteasă și pentru mine să vă primim pe dumneavoastră și pe doamna Ceaușescu în țara noastră. Sînt convins că vizita dumneavoastră și schimbul, fructuos de vederi ce l-am avut pe probleme de interes comun reprezintă o contribuție valoroasă la dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prietenie dintre Iran și Republica Socialistă România, în interesul celor două popoare ale noastre, al ■păcii și cooperării internaționale.Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre cele mai sincere urări de fericire personală și de bunăstare și prosperitate poporului român.
Premiera filmului 

ZESTREA"»■

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Au apărut

PROGRAMELE
„MUNCA

DE PARTID11
BACALAUREATULUI
Șl CONCURSULUI DE

nr. 2/1973

ADMITERE ÎN LICEE
PENTRU 1973Sub egida Ministerului Educației și învățămintului au fost publicate „Programele examenului de bacalaureat pentru sesiunile anului 1973“ și „Programele concursului de admitere în licee de cultură generală, de artă, pedagogice și licee eu program de educație fizică pentru anul școlar 1973—1974“.în 1973, structura examenului de bacalaureat va fi aceeași ca și în anul școlar trecut. La secția reală, candidații vor susține! probe la literatura română

și matematică (scris* și‘•0BaJ)<jși£ f •la un obiect la alegere"—‘ fizica,' chimia, biologia generală (oral) ; la secția umanistă examenul va consta din probe la limba română și una dintre limbile moderne studiate în liceu său limba latină (scris și oral) și la un obiect la alegere — istoria României, filozofia și socialismul științific, biologia generală (oral).Pentru liceele de cultură generală, de artă, pedagogice și. liceele cu program fizică, condițiile de concurs și probele sînt cele prevăzute mentul liceelor de cultură generală și în Regulamentul liceelor pedagogice (îh vigoare).Cele două programe se găsesc de vinzare in librării și la chioșcuri de difuzare a presei.

de educație admitere la de examen în Regula-

Al doilea număr din acest an al revistei cuprinde editorialul ,.Acțiuni energice consacrate în- ■ deplinirii hotărîrilor adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri", precum si articolul „Controlul de partid și de stat intr-un sistem unitar" ; la rubrica „Cincinalul înainte de termen" — articolele : ..Creșterea eficienței economice — în dezbaterea adunărilor generale ale oamenilor muncii", „Pentru a parcurge cincinalul în patru ani" și „Participare de masă la lucrările de țiri funciare". Sub „Cum se înfăptuiește ducător al organelor zațiilor de partid"- articolele : „Priorități în orientarea activității economico-so- ciale" de Trandafir Cocîrlă. „Comitetul orășenesc de partid țin țața unei problematici com- ‘pleșip" de Adalbert Mărlon și. „Comuniștii in fruntea acțiunii de prelungire a „vieții" mașinilor agricole".Sub titlul „Munca politico-e- ducativă la nivelul exigențelor actuale" continuare, întreprinde programului munistă a maselor' Mâlcomete, precum și alte articole. O altă rubrică : „A munci și trăi in chip comunist".La capitolul „Invățămîntul de partid și propaganda prin conferințe" sînt inserate consultații, planuri tematice, precum și documentarul : Participarea României la circuitul economic mondial" de Ilie Șerbănescii.Revista mai publică și alte articole precum și rubricile „Din viața partidelor comuniste și muncitorești", „Note critice", „Răspunsuri la întrebările cititorilor", „corespondenții județeni transmit..." „ecouri" ș.a.

La cinematograful „Scala" din București a avut loc, luni seara, premiera filmului ..Zestrea", producție a studiourilor cinematografice „București".Autorii tografice gul Paul riului, și Imaginea rului Nicu Stan, partitura muzicală compozitorului Vasile Vasilache jr„ iar scenografia și costumele sînt realizate de Doina Levința și Guță Știrbu.Din distribuția filmului fac parte Margareta Pogonat, Sanda Toma, Victor Rebengiuc, Sebastian Radovici. Mircea Bașta, Ioana Ciomîrtan și alții.

acestei noi creații cinema- românești sînt dramatur- Everac, semnatar al scena- regizoarea Letiția Popa, peliculei aparține operato-

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)O astfel de comportare favorizează, fără îndoială, climatul în care se pot manifesta profitorii, amatorii de cîșțiguri multe și ușoare. Concluzia se desprinde de la sine : încercările persoanelor de acest gen nu pot fi stopate și eradicate decît în momentul cind cei direct răspunzători de destinele unităților respective vor fi trași efectiv, cu severitate, răspundere.Mergînd mai departe investigațiile, am aflat fapte mult mai grave, am aflat — spre exemplu — cum toleranța, răspunderea formală a unor factori de conducere au făcut posibil ca Ia unele I.II.R. din județul Constanța delapidatori de profesie să poată acționa în voie. Doar în cîteva luni de „activitate" M. Mariana, șefă la magazinul „București" din Mamaia, lasă un gol în gestiune de aproape 200 000 lei I Alți trei infractori (Eugen Pitei, de la I.ClR.A. Constanța; N. Burdea, de la T.A.P.L. ; Gh. Lutescu de la I.H.R. Mangalia) își însușesc, sub privirile controlorilor (? !), 150 000 lei. Nistor Antonescu (I.H.R. Mamaia) dă și el o lovitură de 76 700 lei : Iancu Stoica (I.C.R.T.I. — Constanța) se face nevăzut cu 88 000 lei.Este adevărat, hoții prinși stau acolo unde e locul hoților. Dar oare e suficient să fie trași Ia răspundere numai și numai cei care aduc fățiș daune materiale unităților economice ? Ar fi normal, in firea lucrurilor, sa suporte rigorile legii și cei care produc pagube indirect, favorizind — cu voia sau fără voia lor — pe cei ce risipesc ori sustrag banii statului. Este limpede că asemenea oameni — cu funcții și răspunderi — ori tolerează hoția, ori nu sint capabili s-o prevină !Revenim la cazul Dăinea-

lacuși

vremea
Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 ianuarie : In țară : vremea continuă să se încălzească la începutul intervalului. Cerul mult noros în țării unde vor cădea precipitații, atit sub formă de ' . ' . ’formă de ploaie. în rest, ninsori izolate. Vintul va sufla potrivit, cu intensificări pină la tare, spulberind local zăpada în sud-estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 9 și plus 1 grad, izolat mai coborîte, iar maximele vor oscila între minus 2 și plus 8 grade, local mai ridicate. Pe alocuri se va semnala ceață. In București : vremea se va încălzi ușor. Cer schimbător, favorabil precipitațiilor slabe. Vint potrivit, cu intensificări pină la tare.

va fi schimbător, mai jumătatea de sud aninsoare cit și sub

SPORT • SPORT • SPORT» SPORT
:..■■■ -A. ■■•■■<.,■■'., -i ■

Sportivi români
/

îmbunătă- genericul rolul con- și organi- sint inserate

sint prezentate. în articolele : „Ce se pentru realizarea de educație co- ■“ de Petre

nu. După cum am văzut, directorul I.H.R. (împreună cu adjunctul său Barna) au risipit un milion de lei pe ilustrate inutile. Dar subalternii ce făceau ? In localurile .,Claudia" și „Palace", „lupii" puși de pază ajunseseră pină acolo incit organizaseră pe cont propriu, cu materie primă proprie, după rețete proprii, o mică industrie de dulciuri ( I), înghețată, de pildă. (Imaginați-vă ce venituri se pot obține vara din comercializarea acestui plodus).Au fost cazuri cind gestionari de localuri, înve-

n

peste hotare NOUL ANTRENOR
odihnă, turneul deDupă o zi de șah de Ia Orense (Spania) a continuat cu partidele din runda a 6-a. Liderul clasamentului, compatriotul nostru, marele maestru internațional Florin Gheorghiu, a obținut o nouă victorie.-.învingindu-I în 22 de- mutări- ■ pe filipinezul^' Edgardo Castro. Pidevski a cîștigat la Durao și Parma la ■ Janosevici. O remiză rapidă (după numai 15 mutări) a realizat. Victor Ciocîltca în partida susținută cu marele maestru american Paul Benko. Cobo și Pomar și-au încheiat la. egalitate, partida, .după numai 11 mutări.în clasament continuă șă conducă Florin Gheorghiu cu 5.5 puncte., uf-, mat tje Pidevski (Bulgaria). Parma (Iugoslavia) — 4 puncte, Ciociltea (România). Benko (S.U.A.) și Cobo (Cuba) — 3,5 puncte.
★Au luat sfîrșit întrecerile grupelor preliminare ale turneului internațio-' nai masculin de baschet care se desfășoară la Varșovia. în ultimul meci disputat. selecționata Bucureștiului a obținut o victorie clară, cu Scorul de 81-64 (50-29), în dauna redutabilei reprezentative a orașului Praga.

AL ECHIPEI
NAȚIONALE DE FOTBAL, în cursul dimineții de ieri,_ jbiroqj^ederal .a„discutat ș.i„_a,„ rezolvâT problema numirii uriui”" nou antrenor al echipei naționale, în urma eliberării din a- ceastă funcție — acum cîteva zile — a lui Angelo Niculescu. Cu ocazia unei conferințe de presă, convocată imediat după ședința amintită, președintele F.R.F. a anunțat că noul antre-■ nor al lotului reprezentativ — cooptat și in funcția de antrenor federal — bste Valentin Stănescu (care a condus echipa Steaua, lidera de toamnă a .’ campionatului diviziei A). Se- ■! cundul său va fi Robert Cos- : moc. Medicul lotului : dr. D. ,■ Tomescu.Noul antrenor al reprezentativei a jirecizat că. în cursul zilei de astăzi. își va definitiva propunerile privind componența lotului, din care nu vor lipsi principalii jucători de .bază ai vechiului lot. „Pentru postul de portar — a spus Valentin Stă- / nescu — eu îmi păstrez încrederea în Răducanu..."

Și ce mai fac ? Aplică sistematic sancțiuni „grele". C. Opriș, de pildă (antecedente penale), pentru că a oferit clienților mîncare alterată și ,era implicat în afacerea cu înghețata clandestină, a fost imediat pus la punct : din șef de local a ajuns într-o deplorabilă situație ; e doar... ajutor de responsabil. Onu Mircea (antecedente penale) a pățit-o și mai și : din șef la localul ..Palace" (pentru fapte asemănătoare cu ale lui C. Opriș), a fost numit tot șef, dar — vai de elf — la un local mai „anonim" i ..Esplanada". Și la

A- de- loc curios că uneîe dintre întreprinderile de hoteluri și restaurante din județul Constanța au lucrat un an întreg fără beneficii — ba chiar în pierdere.Cu toate că o bună parte din datele și informațiile de care dispunem au fost furnizate sau confirmate de instituții autorizate,. am socotit absolut necesară și o întîlnire cu tovarășul Vasile Trandafir, director general al Centralei întreprinderilor de hoteluri si .restaurante d;n Constanța. După cum ne aș-

zează asemenea fapte, cum nu ne mai apare. parte, dar are datoria să-i controleze pe cei care' se ocupă cu aceste treburi, să vegheze ca în comerț să fie angajați numai oameni a Căror cinste și corectitudine sînt verificate și care prezintă indubitabile ranții morale.Ne adresăm din nou tovarășului ral :— După
ga- ■director gene-

Avutul obstesc 
hh se

cu duhul blîndetii
9

cliiți In rele — unii cu ani grei de pușcărie, dar ajunși din izvoarele ' te — au litate în goria I de la „Alimentara", au mistificat notele de plată (ca la „nunta Zamfirei"), modificat meniurile restaurantul „Național").Ce fac cei doi directori ai I.H.R., adjuncții lor (că doar nu se ocupă numai de ilustrate), șefii care răspund de cadre, contabilii șefi, serviciile financiare ? Control 1 — zic, probabil. Dar faptele dovedesc că e vorba de un control leit cusăturii cismarului care a uitat să facă nod la ață...

nou pe lingă veniturilor ilici- strecurat cu abi- localuri de cate- băuturi tîrguite
au(la

T.A.P.L. Constanța se petrec fapte ciudate. Cu o vreme în urmă, miliția a descoperit la subsolul restaurantului „Marea Neagră" o făbrlcuțâ clandestină de rom ( I I). în afară de unui, toți implicații a‘u fost imediat condamnați. Cine a scăpat, totuși, „basma curată ?“ Portarul, femeia de serviciu, vreun stagiar nevinovat ? Nu, nici vorbă, a. scăpat... responsabilul ! O sancțiune a primit, pină la urmă, și el : a fost numit șef la un local mai mare 1Eludarea legii gestiunilor. lipsa de control, toleranța, indecizia și chiar concesia față de hoți — iată climatul care favori-

teptam, d-sa cunoștea situația. L-am întrebat :— Atunci cum se explică faptul că nu se iau măsuri de prevedere ? De ce sint angajați și ținuți în posturi de răspundere — gestionare — oameni incapabili sau puși pe căpătuială ?— Vedeți dv., totul se petrece foarte rapid. Cind se deschide sezonul, avem urgent nevoie de oameni. Din viteză, ca să zic așa, se mai strecoară și unii care sînt certați cu legea. Aceștia produc de regulă pagubele.E de-a dreptul surprinzător să auzi asemenea explicații. Este drept, un director general nu se poate O- cupa de fiecare angajare în

cum se știe, funcția de conducere implică, între altele, și răspunderea de a controla cum sint păzite bunurile materiale încredințate și cum se ocupă subalternii de întreținerea, unei atmosfere de muncă sîrguincioasă și corectă in fiecare unitate, în cîteva unități din întreprinderile de care răspundeți, lucrurile se petrec insă tocmai invers — faptele cele mai „reprezentative", abaterile cele mai grave nu sînt descoperite de controlul intern, ci de organele statului de urmărire și cercetare... Cum vă explicați ?
★Pe parcursul investigațiilor noastre au rămas fără răspuns mai multe întrebări. Ele se refereau însă la faple pe care noi nu a- vem nici căderea și nici priceperea să le clarificăm. Fără îndoială însă că organele duce capăt. Pentru că este de datoria lor să apere a- vutul obștesc și pe cetățeni in fața oricăror încercări de frustrare. Cu toții cunoaștem ce uriașă desfășurare de forțe comerciale toralu] și se cuvine zi și noapte pe care le fac în sezon (și nu numai atunci) mii și mii de lucrători ai acestui sector, realizările lor de care beneficiază atîta lume. Tocmai de aceea credem că este inadmisibil ca munca lor să fie umbrită de o serie de indivizi iresponsabili sau de-a dreptul necinstiți !

competente vor lucrurile pină la

angajează apreciem eforturile li- cumde

Dragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și - Consiliului de Miniștri ale R.P. Bulgaria, poporului frate bulgar cordiale felicitări și cele mai bune urări de noi succese în construirea societății socialiste dezvoltate în patria dv.Constatăm cu satisfacție că legăturile tradiționale româno-bulgare de solidaritate și prețuire reciprocă, făurite în lupta comună pentru eliberare națională și socială. împotriva fascismului și reacțiunii, au dobîndit în anii construcției socialiste un conținut nou, dezvoltîndu-se puterhic în toate domeniile.Noul Tratat româno-bulgar, semnat în noiembrie 1.970, reprezintă un document de importanță esențială pentru evoluția ascendentă a cooperării noastre pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, pe baza principiilor internaționalismului socialist, ale respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, neamestecului în treburile interne.Sîntem convinși că relațiile de prietenie frățească, alianță și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria se vor dezvolta fructuos și în viitor, în spiritul acordurilor convenite cu prilejul întîlnirilor pe care le-am avut cu dv., spre binele popoarelor român și bulgar, în interesul cauzei socialismului, unității tuturor țărilor socialiste, al întăririi forțelor antiiinperialiste în lupta pentru progres social și pace în lumea întreagă.
NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general ,

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste RomâniaDragi tovârăși.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, cît și al nostru personal, transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și dv. personal cele mai cordiale urări cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România.Constatăm cu satisfacție că în spiritul acestui tratat, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, relațiile dintre țările și popoarele noastre se dezvoltă cu succes în toate domeniile vieții social-politice, economice și culturale.Sîntem ferm convinși că reînnoirea Tratatului de prieteniei colaborare și ajutor reciproc dintre țările noastre, la 19 noiembrie 1970, creează condiții pentru dezvoltarea continuă cu succes a relațiilor de prietenie frățească, colaborare multilaterală și bună vecinătate între popoarele bulgar_și român, în folosul celor două popoare, în interesul construirii societății socialiste dezvoltate în țările noastre, al consolidării unității și coeziunii comunității socialiste, a mișcării cornuniste și muncitorești internaționale, al socialismului și păcii în întreaga lume.Ne folosim de acest prilej, dragi tovarăși, în ziua acestei importante aniversări, pentru a ura din toată inima poporului frate român și dv. personal noi succese și mai mari în Construirea socialismului în patria dv.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
, Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Bulgaria

Un document al bunelor relații
i oh
| - îi k
i ■

de deSe Împlinesc astăzi 25 de ani la încheierea primului Tratat prietenie, colaborare și asistență mu- intre România și Bulgaria. I semnat la București, la 16 1948, a deschis o pagină dezvoltarea tradiționalei dintre cele două popoare, ridicat pe o treaptă supe- dată cu eliberarea, lor de

I

tuală i Tratatul ianuarie nouă in prietenii care s-a rioară o sub jugul fascist, cu instaurarea puterii populare in cele două țări.După cum se' știe, de-a lungul secolelor au fost numeroase momentele cind popoarele român și bulgar ■ au fost alături și s-au întrajutorat în lupta comună pentru scuturarea jugului străin, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, independență și o viață mai bună. Cu o deosebită forță s-a manifestat solidaritatea internaționalistă dintre mișcările muncitorești și socialiste din cele două țări, in bătăliile duse împotriva reacțiunii și fascismului, pentru apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii. în anii socialismului, comunitatea orînduirii sociale a celor două țări, a ideologiei marxișt- leniniste. ca și identitatea țelurilor edificării societății noi lațiilor bilaterale un manifestare.Tratatul încheiat in a creat un fundament plificării acestor relații, aducînd o contribuție de seamă la extinderea și diversificarea colaborării ro- mâno-bulgâre pe cele mai diverse planuri, la întărirea prieteniei dintre popoarele noastre. Prevederile acestui document, a cărui importanță a fost confirmată in mod elocvent de dezvoltarea continuă a raporturilor prietenești dintre cele două țări și popoare, și-au găsit o strălucită continuare în noul Tratat româno- bulgar, semnat la 19 noiembrie 1970. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu cu acel prilej — „Vechiul tratat, încheiat Ia 16 ianuarie 1948, a adus o contribuție de seamă la adîncirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țărilenoastre. Fundamentat pe succeselecelor două popoare în edificarea orînduirii noi, pe realizările dobin- dite în colaborarea româno-bulgară și posibilitățile sporite pentru extinderea ei în stadiul în care ne găsim, pc luarea în considerare a schimbărilor produse in viața internațională, noul tratat își propune să asigure un cadru propice pentru evoluția ascendentă a schimburilor și cooperării pe plan politic, economic, militar, fehnico-științific și cultural, în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii". La rîndul său, tovarășul Todor Jivkov sublinia : „Tratatul de prietenie, colaborare, și asistență mutuală, semnat în capitala României — București — in 1948, a devenit o bază solidă a relațiilor noi. frățești dintre cele două țări, care au pornit pe drumul construcției socialiste... Vorbind despre noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu-

au deschis re- vast cimp deianuarie 1948 trainic am-

Ministrul afacerilor i Republicii Socialiste George Macovescu, a telegramă de felicitare lui afacerilor externe blicii Populare Bulgaria, Petăr Mladenov. cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre cele două țări.

externe al România, adresat o : ministru- al Repu-

i

tuală dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, trebuie să subliniem iii mod special importanța lui pentru dezvoltarea in continuare a prieteniei și colaborării multilaterale bulgaro- române".Poporul român urmărește cu profundă simpatie activitatea creatoare a poporului bulgar pentru construirea socialismului, pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru progresul multilateral al țării. Cu aceleași sentimente sint privite in țara vecină și prietenă succesele obținute de poporul român in opera de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a României pe noi trepte ale progresului și civilizației. Rezultatele obținute de cele două țări în construcția socialistă, răspun- zind intereselor ambelor popoare, contribuie la întărirea forței tuturor țărilor socialiste, la creșterea influenței socialismului în lume.Un factor de însemnătate hotărî- toare pentru întărirea continuă a relațiilor bilaterale în toate domeniile îl constituie intensificarea legăturilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, contactele și întîlnirile devenite tradiționale între conducătorii de partid și de stat ai țărilor noastre. Convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au constituit ds fiecare dată momente memorabile în cronica prieteniei româ- no-bulgare, au' dat expresie voinței celor două țări și popoare de a intensifica colaborarea dintre ele. . Cursul ascendent al relațiilor româ- no-bulgare se materializează în extinderea colaborării economice, a cooperării în importante ramuri ale producției industriale, a schimburilor pe tărim științific, tehnic, cultural, turistic etc., în întreaga evoluție a relațiilor bilaterale, desfășurate pe baza principiilor marxism-leninismu- lui și internaționalismului socialist, respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, neamestecului în treburile interne — principii consfințite in noul tratat. între România și Bulgaria se intensifică necontenit

schimbul de mărfuri, fapt ilustrat de înțelegerile care prevăd pentru peri-! oada 1971—1975 un volum de schimburi majorat cu 20 la sută față de ni-! velul stabilit în acordul de lungă durată. Cea de-a IX-a sesiune a Corni-! siei mixte guvernamentale româno- bulgare a stabilit noi acțiuni de colaborare industrială și tehnico-știin- țifică. O deosebită însemnătate va a- vea „Complexul hidrotehnic Cioara- Belene", a cărui construcție a fost hotărită cu prilejul ultimelor convorbiri la nivel inalt. După „Podul prieteniei",. durat cu ani în urmă între Giurgiu și Russe, Complexul hidrotehnic Cioara-Belene va făuri, în beton, o nouă și durabilă punte a colaborării prietenești între popoarele noastre.Desfășurînd o strînsă colaborare în domeniul relațiilor bilaterale, România și Bulgaria participă totodată activ la viața internațională, militind pentru victoria cauzei păcii și socialismului în lume. Profund interesate în statornicirea unui climat de destindere, pace și înțelegere pe întregul continent european, ele militează, alături de- celelalte țări socialiste, de alte state europene, pentru pregătirea și organizarea conferinței europene de securitate și cooperare. Totodată, cele două țări depun eforturi pentru imbunătățirea continuă a relațiilor între țările balcanice, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și a bunei, vecinătăți, fără arme nucleare și baze militare.Rezultatele. remarcabile obținute de cele două popoare pe tărîmul colaborării lor frățești, multilaterale, aprobate cu deplină satisfacție de opinia publică din țara noastră, confirmă însemnătatea Tratatului româno-bulgar, rolul său în promovarea prieteniei și colaborării tradiționale dintre țările noastre.Cu prilejul aniversării primului tratat, poporul român urează din toată inima poporului frate bulgar noi succese în activitatea sa, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, pentru înflorirea și prosperitatea patriei sale, în lupta pentru pace și socialism.
A. MUNTEANU

Sesiunea Consiliului Științific 
al Institutului Unificat de Cercetări

Nucleare de la DubnaMOSCOVA 15 (Agerpres). — Dubna s-a încheiat cea de-a 33-a siune a Consiliului Științific al stitutului Unificat de Cercetări Nucleare. Cu acest prilej, savanți de frunte din cele zece țări socialiste participante la activitatea institutului au .făcut bilanțul activității pe anul trecut al acestei organizații științifice internaționale.La sesiune a fost relevat faptul că specialiștii de la Dubna au obținut rezultate importante in dezvoltarea teoriei particulelor elementare și teoriei nucleului atomic. Experiențele efectuate la instalațiile experimentale ale institutului unificat, la puternicul accelerator de protoni de la Serpuhovo, la acceleratorul de electroni de la Erevan, au furnizat noi date esențiale privind compartimentele de bază ale fizicii nucleare și fizicii particulelor elementare.
S-a desfășurat cu succes activita-

1-a se- In- tea in ștalații originale și pe folosirea tehnicii celei mai avansate. Printre acestea se numără grandiosul spectrometru magnetic cu scintilație, de 5 metri, ale cărui probe s-au desfășurat cu succes. De asemenea, în cursul anului trecut, capacitățile de calcul de la Dubna au sporit de peste două ori.Colaborarea științifică internațională, pe baza căreia se desfășoară întreaga activitate a Institutului U- nificat dș Cercetări Nucleare — s-a arătat în luările de cuvînț — a contribuit la dezvoltarea in continuare a fizicii în toate țările participante, la creșterea calificării cadrelor științifice.Consiliul Științific a examinat, de asemenea, rapoarte privind relațiile internaționale ale institutului și perspectivele de dezvoltare ale acestuia.

domeniul creării de noi înde cercetare, bazate pe idei
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feluarea consultărilor
de la Helsinki

SUSPENDAREA BOMBÂRDAMENTELOR
AERIENE ȘI NAVALE ȘI MINĂRII

HELSINKI 15 (Agerpres). — în capitala Finlandei ap fost reluate luni, după o pauză de o lună, convorbirile pregătitoare conferința securitate
știe, ambasadorii Iapre-multilaterale privind general-europeană pentru și cooperare. Participă,

după cum seHelsinki a 32 de state europene, cum și ai S.U.A. și Canadei.In cursul ședinței de luni au cuvîntul reprezentanții Belgiei, liei, Danemarcei și U.R.S.S. luat Ita-

Poporul român, alături de celelalte popoare iubitoare de pace de pe continentul nostru, urmărește cu viu interes reluarea, cu începere de ieri, a lucrărilor reuniunii multilaterale de la Helsinki, consacrată pregătirii Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa.Așa cum este cunoscut, realizarea de pași concreți în direcția destinderii și înțelegerii internaționale și, qa parte integrantă a acesteia, înfăptuirea securității pe continent constituie un obiectiv de prim ordin al politicii externe a României socialiste. Caracterul activ și dinamic al acestei politici, dorința României de a face tot ce depinde de ea pentru ca reuniunea de la Helsinki să-și îndeplinească cu succes țelul asigurării unei pregătiri corespunzătoare conferinței europene și-au găsit o grăitoare expresie în aportul constructiv adus, alături de alte țări, la rezultatele pozitive dobîndite în activitatea pregătitoare de pină acum.Prima parte a lucrărilor reuniunii multilaterale de la Helsinki a dovedit că, pe baza eforturilor comune, a discuțiilor constructive, a receptivității și înțelegerii față de punctele de vedere_ exprimate, este pe deplin posibil să se ajungă la consensuri generale, la rezultate pozitive concrete, înțelegerea asupra regulilor de procedură privind desfășurarea consultărilor multilaterale, statornicirea principiului potrivit căruia statele participă la aceste consultări pe baza egalității suverane, ca state independente și in condiții de deplină egalitate, în afara alianțelor, militare, acordul cu privire la adoptarea hotărîrilor pe calea consensului, acceptarea principiului rotației la conducerea lucrărilor — se înscriu ca jaloane deosebit de importante pentru buna desfășurare a lucrărilor reuniunii pregătitoare, ca și ale conferinței propriu- zise, la a căror cristalizare țara noastră șira>.,adus, , contribuția,,constructivă, depunind eforturi stăruitoare pentru găsirea unor rezolvări ac- ceptabile tuturor participanților.în actuala etapă, în fața reuniunii de la Helsinki se află în continuare probleme de o mare însemnătate pentru desfășurarea rodnică a conferinței — cum sint sarcina realizării unor înțelegeri asupra problematicii ordinii de zi, nivelului de participare și modalităților de desfășurare, datei și locului conferinței. Dezbaterile de pină acum au pus în evidență existența unor puncte de vedere comune în principalele probleme legate de pregătirea conferinței general-euro- pene, reuniunea prefigurînd acea ambianță de conlucrare credere necesară pentru a ; succesul viitoarei conferințe, vine acum participanților, în fază a lucrărilor reuniunii, misiunea de a fructifica experiența ciștigată, de a duce mai departe procesul armonizării pozițiilor.Realizarea unei trainice securități europene este un obiectiv măreț al popoarelor continentului nostru, dornice să se consfințească intr-un document cu valoare juridică principiile fundamentale care să guverneze raporturile dintre toate statele

astfel și în- asigura Le re- noua

Europei — respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța — să se adopte măsuri pentru dezvoltarea largă și fructuoasă, fără nici o discriminare, a colaborării pe plan economic, tehnico-științific, cultural , și în alte domenii, in interesul înfloririi fiecăruia și al prosperității generale.. Popoarele continentului nostru, atît de încercat de istorie, sint dornice și așteaptă, in mod justificat, ca procesul destinderii și realizării securității să se desfășoare eficient, să ducă la instaurarea unui climat de încredere, și cooperare, la măsuri de dezangajare militară, de reducere și încetare a cursei înarmărilor, la alte măsuri de dezarmare, incit să se poată consacra în liniște și pace muncii constructive.Este convingerea fermă a țării noastre că participarea tuturor statelor la rezolvarea acestor probleme, în spiritul răspunderii față de popoare și ținîndu-se seama de interesele tuturora, ar oferi un cadru propice instaurării unor raporturi interstatale noi, reprezentînd un pas hotărîtor înainte pe calea făuririi unui viitor pașnic și fericit al popoarelor continentului.Tocmai pornind de la însemnătatea primordială pe care problemele securității le reprezintă pentru viața politică a continentului, guvernul țării noastre este hotărît — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a republicii — să pună în acest ah în centrul activității sale internaționale intensificarea eforturilor pentru înfăptuirea acestui important deziderat.In acest spirit, potrivit mandatului încredințat, va acționa delegația țării noastre la noua fază a lucrărilor. Opinia publică din țara- noastră își exprimă- speranța că,’1 ipe "calea consultărilor rodnice între delegațiile tuturor țărilor participante, se va a- junge, într-un răstimp cit mai scurt, la o înțelegere asupra problemelor în dezbatere. Faptul că la prima parte a consultărilor multilaterale s-a a- juns la o serie de înțelegeri de importanță principială este de natură să justifice aceste așteptări și speranțe, astfel ca viitoarea conferință să fie convocată cit mai curînd posibil și să deschidă în viața continentului nostru o epocă nouă, de încredere, colaborare și apropiere între popoare, în conformitate cu interesele vitale ale fiecărei națiuni, ale colaborării și păcii pe continent și în lume.Participantă activă la prima parte a consultărilor, România socialistă este hotărîtă să-și aducă în continuare întreaga contribuție atît la buna desfășurare a noii etape a lucrărilor pregătitoare, cît și la ținerea ’ cît mai grabnică a conferinței, astfel ca aceasta să corespundă intereselor cauzei colaborării popoarelor, să marcheze un mare pas concret pe calea destinderii, a întăririi păcii în Europa și pe întreg globul.
R. CAPLESCU

PORTURILOR R. D. VIETNAM
WASHINGTON 15 (Agerpres). — „Datorită progresului realizat în cadrul negocierilor dintre consilierul Kissinger și consilierul special nord-vietuamez, Le Duc Tho, președintele Nixon a dispus ca bombardamentele aeriene și navale și minarea porturilor R. D. Vietnam să fie suspendate ; acest ordin a intrat în vigoare la 15 ianuarie ora 15,00 G.M.T. și se aplică întregului a anunțat purtătorul de cuvîntPotrivit declarației purtătorului de cuvînt, reluată de agențiile.United Press International și Associated Press, minele plasate de către aviația S.U.A. în apele porturilor R. D. Vietnam rămîn active și dezamorsarea lor poate face obiectul continuării tratativelor.Consilierul prezidențial special al S.U.A. pentru problemele securității naționale, Henry Kissinger, a spus purtătorul de cuvînt, se va întoarce, în curînd, la Paris, pentru a continua negocierile cu consilierul spe-

PARIS: o nouă

delegațiilor R

teritoriu al Casei al Vietnamului de nord' Albe, Ronald Ziegler.delegației R. D. Vietnam Iacial alConferința de la Paris în problema Vietnamului, Le Duc Tho. „Negocierile continuă, a precizat Ronald Ziegler. Am convenit cu Vietnamul de nord să nu discutăm conținutul acestor negocieri și intenționăm să respectăm acest acord".Declarația purtătorului de' cuvînt al Casei Albe a survenit la sfirșitul celei de-a patra întilniri dintre președintele Richard Nixon și consilierul Henry Kissinger, care a revenit, simbătă, la Paris.
înfîlnire între experții

D Vietnam și S. U. A.

brazilian intenționează în cursul lunii iulie etnografică în extre- ■ al Amazoniei. Această
Guvernul să trimită o expediție mul nord știre anunță, de fapt, prima acțiuneconcretă a autorităților braziliene in ce privește începerea lucrărilor „Perimetrului nord" — un nou traseu rutier, care se vrea a fi un fel de „supertransamazonic". „Perimetrul nord", dublînd magistrala transamazonică, aflată în plină construcție, este menit să lege litoralul Atlantic de culmile Anzilor lieri, printr-un drum de 5 000 de kilometri. Traseul noii șosele va urma, în general, granițele nordice ale Braziliei și, după cum se afirmă la Rio de Janeiro, va fi o construcție mult mai ambițioasă de- cît „transamazonicul", deoarece prevede „tăierea" pădurii amazoniene pe o lungime de 4 600 km față de 2 075 km în actuala construcție.„Perimetrul nord" va traversa, cu rare excepții, regiuni în întregime nelocuite, cu un grad de umiditate foarte ridicat : în anumite sectoare, în sezonul ploios, sint înregistrate precipitații de mai mult de 20 de metri cubi pe metrul pătrat. în principiu, lucrările propriu-zise de construcție vor începe in 1974 și vor fi terminate în anul ‘1978. Aceasta va însemna, totodată, încheierea epopeii cuceririi zonelor virgine ale celei mai întinse păduri a lumii — peste 5 000 000 kmp : — țara Amazoanelor, aproape 60 la sută din suprafața Braziliei. Aceasta va însemna, în același timp, încheierea a încă unei etape din lupta pe care brazilienii o duc pentru cucerirea... marii Brazilii a celor 8 511 965 kmp.S-ar putea spune că totul a început cu Brasilia, actuala capitală a țării, care a fost ridicată din temelii într-o zonă cvasi-nelocuită. Fondatorii săi au conceput-o ca un centru administrativ și totodată ca o splendidă demonstrație a arhitecturii contemporane. Dar Brasilia s-a constituit într-un adevărat „pql al dezvoltării" economico-sociale a regiunii centru-vest. Astfel, s-a confirmat viziunea celor care, aruneînd o sfidare istdției și tradiției, vor să-i angajeze pe brazilienii lipiți de lito-

Cordi- aproape

ral de la Natal la Santos în marșul pentru cucerirea interiorului țării — condiție esențială pentru realizarea programului de dezvoltare conceput de autorități.1 In ultimii ani s-a spus nu o dată că în Brazilia cafeaua lasă locul industriei. Este o realitate. Brazilia cafelei rămînfe de domeniul trecutului, cu toate că pe lista exporturilor acest produs mai păstrează încă un loc important. Brazilia a optat pentru oțel imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial. Anii ’50 au fost dedicați petrolului,
» r

PARIS 15 (Agerpres). — In bia pariziană Gif-sur-Yvette loc, luni, o nouă întilnire tehnică între experții delegațiilor R.D. Vietnam și ai Statelor Unite Ia conferința cva- dripartită în problema Vietnamului — transmit agențiile France Presse și T.A.S.S. Intîlnirea a durat șapte ore și jumătate, cele două delegații fiind

subur- a avut Co Thach, ad- afacerilor exter- și, respectiv,conduse de Nguyen junct al ministrului ne al R.D. Vietnam,William Sullivan, subsecretar de stat adjunct al S.U.A. Următoarea reuniune va avea loc miercuri, 17 ianuarie, la Saint-Nom la Breteche, lingă capitala franceză — precizează France Presse.
Raportul lui John Gollan
la ședința Comitetului Executiv al P.C. din Marea BritanieLONDRA 15 (Agerpres). — Corespondentul nostru, N. Plopeanu, transmite : în raportul prezentat în ședința Comitetului Executiv al partidului, John Gollan, secretar general al P.C. din Marea Britanie, a lansat un apel către Congresul Sindicatelor Britanice (T.U.C.), în vederea mobilizării oamenilor muncii din Anglia Ia lupta împotriva politicii de „înghețare" a salariilor, promovată de guvern.Referindu-se la preocupările partidului în anul 1973, liniat necesitatea acțiuni pentru sindicat amenințat țiilor în industrie".evidențiat rolul care revine partidului comunist și ziarului „Morning

vorbitorul a sub- desfășurării unor apărarea oricărui de „Legea rela- John Gollan a

Star" in mobilizarea oamenilor muncii din Anglia în lupta pentru condiții mai bun.e de viață și de muncă, pentru pace și progres social.Secretarul general al P.C. Marea Britanie a arătat că 1972 a marcat o nouă creștere a durilor partidului.Raportul prezentat de John Gollan a fost adoptat de Comitetul ~ care a lansat un apel în creșterii, în continuare, a lui membrilor partidului în narea celui de-al 33-lea național al P.C. din Marea care va avea loc anul acesta.

din anul rin-
Executiv vederea număru- întimpi- Congres Britanie,

Conferința
P. C. din UruguayMONTEVIDEO 15 (Agerpres). — La Montevideo a avut loc o conferință a Partidului Comunist din Uruguay, în cadrul căreia au fost analizate probleme ale întăririi continue a organizației comuniștilor urugua- yeni, precum și ale colaborării, in continuare, cu celelalte forțe democratice, în cadrul coaliției „Frente Amplio" din Uruguay. Potrivit raportului prezentat de Alberto Suarez, secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, numărul membrilor de partid va spori in 1973, iar lupta pentru democratizarea țării va cunoaște o intensificare susținută, coaliția forțelor de stînga, „Frente Amplio", cîștigînd un rol tot mai accentuat în viața politică uruguayană.
lem și Brasilia-Cuiaba — Humaita. îndeosebi prima rută (2 200 km), pe direcția sud-nord, a demonstrat că, prin amplificarea circulației rutiere, economia braziliană poate ținti întemeiat la cucerirea nordului și a vestului. Prin aceasta, se răspunde în egală măsură, atît imperativelor dictate de noile coordonate ale vieții economice, cit și unor- probleme de ordin social, privind scăderea pre- . siunii demografice din orașele de coastă și din nord-estul țării.Gigantica rețea rutieră din junglă și savană este una dintre formele

PERIMETRUL NORD" STRĂBATE AMAZONIA

A doua cucerire a Braziliei
iar în anii ’60 s-a înregistrat o creștere accentuată a industriei automobilelor, începind din 1970, preocupările s-au îndreptat spre chimie, în general, și petrochimie, în special.Exigențele unei dezvoltări economice diversificate, preocupările pentru reducerea disparităților nivelului de trai din diferite regiuni ale țării presupuneau, dacă nu chiar impuneau, îndreptarea eforturilor și spre interior, pentru valorificarea integrală a tuturor resurselor naturale atît de bogate ale țării. Țara Amazoanelor nu putea rămîne în afara acestor preocupări, proiectul de construcție a vastei rețele rutiere, și îndeosebi a transamazonicului și a „Perimetrului nord", înscriindu-se ca elemente de bază ale acestui vast program de dezvoltare economico-so- cială.Trecerea la construirea rețelei rutiere din nord-vest este legată, fără îndoială, de realizarea cu succes a construcțiilor șoselelor Brasilia-Be-

concrete ale marșului spre interior, spre nord-vest. Transamazonicul este marele ax transversal, plecînd de la frontiera peruviană, aproape de Cruzeiro do Sol — lungă de 5 500 km ; ea va face legătura între vestul încă nedefrișat și marile metropole din est — Joao Pessoa, Recife ; iar prin joncțiunea cu ruta Brasilia- Belem, re'giunea de junglă va fi racordată marilor aglomerații urbane Brasilia, Rio și Sao Paulo. Un itinerar nord-sud — Cuiaba-Santarem — plus „Perimetrul nord", precum și alte piste mai modeste, dar tot atît de dificil de realizat, vor completa această rețea, care însumează aproximativ 13 000 kmp de noi șosele și o suprafață de 1,5 milioane kmp. deschisă exploatării agricole și miniere. De o parte și de alta a Transamazonicului se vor statornici un circa 500 000 de colo- ;oselei Brasilia- :n condiții de lesnicioase, s-au sta-număr deniști De-a lungul și Belem, e drept, îimediu mai

A.K.E.L SPRIJINĂ
CANDIDATURA IUI 

MAKARIOS IN ALEGERILE 
PREZIDENȚIALENICOSIA 15 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) a dat publicității, în ziarul „HARAVGHI" — organ al partidului — o declarație în care se arată că „sprijinirea candidaturii arhiepiscopului Makarios la alegerile prezidențiale, programate pentru 18 februarie, va reprezenta răspunsul poporului cipriot la uneltirile inamicilor săi".Realegerea arhiepiscopului Makarios în funcția de președinte — relevă declarația — va însemna menținerea în țară a ordinii democratice și a legalității, va contribui la încheierea cu succes a convorbirilor dintre reprezentanții comunităților greacă și turcă de pe insulă, la întărirea unității forțelor patriotice, în acest context, A.K.E.L. arată că este gata să colaboreze cu toate partidele și organizațiile politice care au declarat că sprijină candidatura arhiepiscopului Makarios.

Senatorul E. Kennedy

Guvernul S.U.A. trebuie
să ia inițiativa normalizării

9

CUWASHINGTON 15 (Agerpres). — Intr-un amplu articol referitor la relațiile americano-cubaneze, publicat în suplimentul duminical al ziarului „THE NEW YORK ----------senatorul democrat Edward Kennedy subliniază anacronismul ostile a Washingtonului Cuba, calificind o rămășiță a rece".El formulează vernul american sensul normalizării relațiilor dintre 
S.U.A. și Cuba, prezentînd, de pildă, celorlalți membri ai Organizației Statelor Americane o rezoluție asemănătoare cu cea avansată de Peru în iunie- 1972, prin care fiecărui guvern ar urma să i se lase latitudinea de a-și determina el însuși relațiile cu Cuba. „Cred că o asemenea rezoluție s-ar bucura de sprijinul substanțialei majorități a țărilor latino-americane, iar adoptarea ei ar pune capăt în mod efectiv boicotului economic" — scrie senatorul american.

TIMES",atitudinii față de această poziție drept politicii „războiuluipropunerea ca gușă ia o inițiativă în

copenhaga Intilniri ale delegației P.C.R
participantă la CongresulCOPENHAGA 15 (Agerpres). — Cu prilejul participării la cel de-al XXIV-lea Congres al Partidului Comunist din Danemarca, delegația C.C. al Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a avut luni o întilnire tovărășească cu președintele P.C. din Danemarcș, tovarășul Knud Jespersen, precum'și cu alți conducători ai partidului. Au fost abordate probleme de interes comun privind dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și P.C. din Danemarca.în aceeași zi, delegația C.C. al

P. 0. din Danemarcaîntrevederi cu secreta- Partidului Social-De- Haugaard Cristiansen, deputatul Kristian Alde De
P.C.R. a avut rul general al mocrat, Ejnar precum și cu bertsen, președintele Asociației prietenie Danemarca—România, asemenea, delegația a avut o întilnire prietenească cu Sigurd Omann, președintele Partidului Socialist Popular, și alți membri ai conducerii acestui partid.Cu ocazia vizitei în Danemarca, tovarășul Cornel Burtică a avut, totodată, o convorbire cu Knud Boerge Andersen, ministrul afacerilor externe. A fost prezent Gheorghe Ploieș- teanu, ambasadorul României la Copenhaga.

Vizita în R. P. Chineză
a președintelui Mobutu Șese SekoPEKIN 15 (Agerpres). — Generalul Mobutu Șese Seko, președintele Republicii Zair, a părăsit luni dimineața Pekinul, îndreptîndu-se spre Șanhai, după cîteva zile în Șeful statului o vizită oficială de capitala R. P. Chineze, zairez a fost condus

1 la aeroport de Ciu En-lai, premii, al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ci Pîn-fei, ministru al afacerilor externe, și de chineze — transmite Nouă. alte oficialități agenția China
_

Primul ministru japonez s-a întîlnit
cu președinteleTOKIO 15. — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite : Pentru prima oară în istoria Japoniei, primul ministru, Kakuei Tanaka, care este in același timp și președinte al Partidului Liberal Democrat guvernămînt, l-a întîlnit simbătă Sanzo Nosaka, președintele C.C. Partidului Comunist din Japonia, treilea partid politic al Japoniei al doilea din opoziție.Pină acum se obișnuia ca șeful guvernului nipon să întîlnească, la fiecare început de an, pe președinții partidelor politice, refuzînd însă întâlnirea cu președintele P.C.J., sub pretextul că acest partid deținea un număr prea mic de locuri în parlament. Intrucit poziția P.C.J. Dietă a fost puternic întărită urma alegerilor generale de la 10 decembrie anul trecut, premierul Tanaka nu a mai evitat întîlnirea cu președintele C.C. al P.C.J.In cadrul întîlnirii, Sanzo Nosaka a cerut premierului Tanaka să protesteze oficial împotriva bombardamentelor americane asupra Republicii Democrate Vietnam și să refuze folosirea bazelor din Japonia de către forțele armate ale S.U.A. pentru misiuni în Vietnam. El a prezentat măsurile preconizate de P.C.J.

C,C. al P. C. J.

de pe al al Și

în în

vind controlarea inflației, sistemul de impozite și peijtru a se îmbunătăți serviciile sociale și de sănătate și a cerut ca guvernul să intensifice măsurile de combatere a poluării.Președintele Nosaka a cerut ca P.C.J. să fie scos de pe lista organizațiilor urmărite de poliție în temeiul legii prevenirii activităților subversive, și abolirea acestei legi.
japonia: Noi măsuri

privind 'importul 
din țările socialisteTOKIO 15 (Agerpres). — Ministerul Comerțului Internațional și Industriei din Japonia a adoptat o nouă politică comercială în relațiile cu toate țările socialiste, potrivit căreia nu va mai fi necesară, ca pină acum, permisiunea prealabilă a guvernului nipon pentru ca firmele comerciale japoneze să importe mărfuri din țările socialiste.

agențiile de presă transmit
PARIS

Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit misiunea militară pakistaneză de bunăvoință, condusă de generalul Tikka Khan, șeful Statului Major al armatei — transmite agenția China Nouă.
în vederea întocmirii 

unui raport asupra dreptu
rilor omului în lumea con
temporană, Comitetul sPecial al O.N.U. pentru rapoarte periodice, conformîndu-se prevederilor unei rezoluții a Adunării Generale, a trecut la organizarea lucrărilor. Comitetul a ales pe reprezentantul român Nicolae Ropoteanu în calitate de raportor.

Președintele Republicii 
Italiene Giovanni Leone, a primit, la 15 ianuarie, la Palatul Quirinale, pe primul ministru al Israelului. Gol- da Meir, aflată într-o vizită la Roma., In aceeași zi, premierul israelian a fost primit de Papa Paul al VI-lea.

Cancelarul Willy Brandt l-a primit, în cursul după-amiezii de luni, pe liderul opoziției parlamentare vest-germane, Rainer Barzel. Convorbirile, la care au participat și ministrul de interne Hans-Dietrich Genscher, din partea coaliției guvernamentale, și Richard Stucklen, membru al fracțiunii U.C.S., s-au referit la viitoarea colaborare politică a celor două părți.

mindu-și satisfacția pentru acest prim succes, „formatorul" Leburton a declarat că speră ca negocierile propriu-zise să fie încheiate înainte de sfirșitul săptămînii.
Conferința

3

Internaționalei
3

socialiste
SIMPOZION DEDICAT 

ANIVERSARII NAȘTERII 
LUI TUDOR VIANU

bilit, în cinci ani, peste 2 000 000 de oameni. Localitățile ce vor întovărăși Transamazonicul vor fi agro-orașe, construite după proiectele „Institutului de colonizare și reformă agrară" (I.N.C.R.A.) „Mulți nordestinos (așa sînt numiți locuitorii din nord-estul Braziliei, regiunea cu populația cea mai puțin dezvoltată a țării) — scrie Marcel Nie- dergang, în «Le Monde», — au și pornit-o spre acest Eldorado amazo- nian, fără să mai aștepte să treacă prin filiera I.N.C.R.A. Brazilia, continuă autorul, era obișnuită cu impresionante migrațiuni interne care erau provocate de secetă, de șomaj, de mirajul pietrelor prețioase, al cauciucului sau, mai recent, al Bra- siliei. Astăzi, această transhumantă fără precedent este, însă, dorită, organizată, finanțată de guvern, care speră că a găsit de această manieră «soluționarea pe termen lung a problemelor sociale ale nord-estului»“.Brazilienii își „cuceresc" mai mult de jumătate din propria țară construind șosele, înfruntînd natura, angajînd in acest scop o impresionantă energie umană. Șoselele acestea deschid totodată drum viitorului. Pentru că în această lume a Amazoniei, rămasă de milenii la ora genezei, se află labile : 80 la sută lemn a țării, 81 la vele de apă dulce, zăcămintele de fier, de cositor și mangan, 93 la sută din cele de bauxită, cele mai mari rezerve de sare gemă de pe planetă. Ele au existat totdeauna aci. Totdeauna, „marele absent" a fost omul, media fiind de 1,46 locuitori/kmp.Vor reuși Transamazonicul și „Perimetrul nord", întreaga rețea rutieră construită aci să contribuie, în .măsura dorită și proiectată, la încorporarea acestui imens teritoriu, cu bogățiile sale fabuloase, în viața economică și socială a Braziliei ? Cert este că de pe acum drumurile spre giganticele resurse naturale din împărăția marelui fluviu sînt tot mai larg deschise.

Președintele Franței, Geor- ges Pompidou,, a sosit, luni, la Djibouti, pentru o vizită de două zile. Ulterior, șeful statului francez va întreprinde o vizită oficială la Addis Abeba, unde va conferi cu împăratul Etiopiei, Haile Selassie I.
In cadrul emisiunii „Pămîn- 

tul și oamenii lui", televiziunea 
națională din Venezuela a trans
mis filme documentare româ
nești, înfățișind frumuseți ale 
țării noastre, opere de artă 
populară și modernă. Progra
mele au fost însoțite de comen
tarii elogioase la adresa țării 
noastre și a poporului român.

WASHINGTON 
pondentul nostru, 
droaie, transmite : 
tatea statului 
bany, a avut loc un simpozion 
dedicat celei de-a 75-a aniver
sări a nașterii lui Tudor Vianu. 
Profesorul Hugh Parker, profe
sorul Mario Calma și directorul 
Bibliotecii Române din New 
York, Dan Grigorescu, au pre
zentat comunicările „Vianu și 
idealul clasic", „Contribuția lui 
Tudor Vianu la dezvoltarea lite
raturii Contemporane moderne" 
și, respectiv, „Relațiile dintre li
teratura națională și universală". 
Au participat profesori și stu- 
denți ai Universității Albany, 
ziariști. Postul local de radio 
WBNV a dedicat o emisiune me
moriei cărturarului român.

15 — Cores-
C. Alexan- 

La Universi- 
New York, Al-

bogății incalcu- din rezerva de sută din rezer- jumătate din sută la sută cele

Valentin PĂUNESCU

Criza guvernamentală din 
Belgia pare să depășit, duminică, faza critică : după numeroase runde de negocieri, liderii partidelor socialist, social-creștin și liberal au ajuns la un acord asupra principalelor pro-\ bleme regionale, economice și financiare cuprinse în proiectul de program avansat de Edmond Leburton, însărcinat de regele Baudouin cu formarea unui nou guvern. Expri-

în comunicatul sesiunii 
C.C. al partidului Frontul 
National din R.D.P. a Yeme
nului, care 3 avut 'oc la Aden, se arată că „cel mai important obiectiv care stă în fața popoarelor din cele două Yemenuri este realizarea unității yemenite".

Cei nouă miniștri de ex
terne ai țărilor membre ale 
Pieței comune s_au întîlniț la palatul Egmont din Bruxelles în prima reuniune a Consiliului ministerial de la intrarea în vigoare a documentelor de aderare.

ÎN SUD -IARNĂ CU ZĂPEZI ABUNDENTE
Căderi de zăpadă ne

obișnuite pentru aceas
tă regiune au fost înre
gistrate, in ultimele 
zile, in partea răsări
teană a Mării Medite- 
rane și în cea mai mare 
parte a Asiei Mici. La 
Istanbul, de exemplu, 
stratul de zăpadă are 
16 centimetri, viscolul 
care a însoțit zăpada 
provocind mari pertur
bări in transportul ae
rian și maritim. La Ces- 
me, o stațiune balneară 
de la' vest de Izmir, a 
nins in noaptea de sîm- 
bătă spre duminică pen
tru prima dată in ulti-

mii 50 de ani. In mai 
multe provincii din Pe
ninsula Anatolia, sute 
de sate sînt izolate.

In Cipru, perioada de 
secetă jle patru luni a 
fost întreruptă brusc, 
duminică, de căderi de 
zăpadă în cea mai mare 
parte a insulei. In Mun
ții Kyrenia, din nordul 
țării, și Troodos. din 
vest, stratul de zăpadă 
atinge 90 centimetri.

In Siria, zăpada a- 
bundentă căzută în ul
timele zile a dus la blo
carea căilor de comuni
cație rutieră între Da-

mase și celelalte orașe 
din țară.

In Liban, zăpada a 
atins pe alocuri grosi
mea de un metru, pro- 
vocînd și aici întrerupe
rea circulației pe cele 
mai importante artere, 
precum și legăturile 
rutiere cu Damascul.

In Iordania a căzut 
zăpadă de o jumătate 
de metru, capitala fiind 
izolată de alte localități, 
iar traficul la aeropor
tul din Amman, precum 
și comunicațiile telefo
nice fiind sistate.

(Agerpres)

La Paris s-au desfășurat, simbătă și duminică, lucrările celei de-a 12-a conferințe ordinare a Internaționalei socialiste. Printre reprezentanții partidelor socialiste din 18 țări care au participat la lucrări s-au numărat personalități politice ca Bruno Pitter- mann, președintele Internaționalei socialiste ; Bruno Kreisky, cancelarul Austriei ; Anker Jorgensen, primul ministru al Danemarcei ; Kalevi Sorsa, prim-ministru al Finlandei ; Golda Meir. prim-ministru al Israelului ; Olof Palme, prim-ministru al Suediei. Așa cum declaraseră în prealabil organizatorii, conferința a avut un caracter de informare și schimb de păreri, fără să se manifeste intenția de a se adopta rezoluții. In cursul conferinței, desfășurate CU ușile închise, au fost prezentate rapoarte asupra situației internaționale în ansamblu, războiului din Vietnam și asupra problemelor europene.Singurele declarații oficiale în legătură cu conținutul lucrărilor au fost făcute în cadrul conferinței de presă organizate duminică după-amiază. Cu acest prilej, Franțois Mitterrand, prim-șecretar al Partidului Socialist Francez, vicepreședinte al Internaționalei socialiste, a declarat că principala temă a dezbaterilor a constituit-o problema războiului din Vietnam. El a spus că Internaționala socialistă dezaprobă și condamnă reluarea bombardamentelor în Vietnam și speră că noile negocieri vor duce la încheierea păcii, pe baza acordului din octombrie 1972. Vorbitorul a subliniat că atitudinea Internaționalei socialiste rămine cea exprimată în rezoluția asupra Vietnamului adoptată la Congresul ținut la Viena, în iunie 1972, anume că organizația sprijină dreptul popoarelor din Indochina de a-și hotărî singure soarta și se declară împotriva amestecului din afară in treburile interne ale acestor, state. Participanții și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de soarta deținuților politici din Vietnamul de sud, cerind eliberarea lor.In privința conferinței pentru cooperare și securitate în Europa, s-a relevat faptul că toate popoarele continentului doresc o evoluție pozitivă în cadrul lucrărilor reuniunii pregătitoare de la Helsinki. Problemele Pieței comune lărgite și ale situației din Orientul Apropiat au fost de asemenea evocate în cadrul reuniunii.In cadrul conferinței de presă, Francois Mitterrand a anunțat că in primele zile ale lunii februarie Biroul Internaționalei socialiste se va întruni la Santiago de Chile, mar- cînd prin aceasta interesul pentru reformele introduse de guvernul președintelui Allende.In ciuda unor deosebiri de opinie manifestate în cursul dezbaterilor — subliniază ziarul „Le Figaro" — „punctele de convergență rămin numeroase".
Paul DIACONESCU
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