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ieri a anin loc Conferința
Intr-o atmosferă de puternică efervescență politică, sub semnul hotărtril de a înfăptui obiectivele însuflețitoare stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, In prezența tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, s-au desfășurat ieri, 19 ianuarie, lucrările Conferinței Organizației județene de partid Iași.Pentru delegații și invitații la conferință, pentru toți comuniștii și pentru ■ întreaga populație a județului a constituit un puternic prilej de bucurie, de satisfacție faptul că, după fructuoasa vizită de lucru întreprinsă cu o zi Înainte în unități economice și culturale ieșene, tovarășul Nicolae Ceaușescu a o- norat prin participarea sa lucrările conferinței județene de partid. -încă din zorii dimineții, mii de ieșeni — aflînd că tovarășul Nicolae Ceaușescu va participa la lucrările oonferinței — au ieșit de-a lungul străzilor pentru a-i aduce din nou salutul și omagiul lor.Intrarea tovarășului Nicolae Ceaușesou, a celorlalți conducători de par.tid în sala Teatrului Național din Iași, unde s-au desfășurat lucrările conferinței, a fost salutată de către cei 524 de delegați, de invitații prezenți, cu vii și îndelungate aplauze. Minute in șir s-a ovaționat pentru partid, pentru cel ce militează neobosit, cu o exemplară dăruire revoluționară, pentru traducerea în viață a programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.S-a aclamat Îndelung „Ceaușescu - P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", dindu-se astfel glas sentimentului unanim al întregului popor de dragoste, prețuire șl stimă față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru.în prezidiul conferinței au mai luat loc tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., precum și membri ai comitetului județean de partid șl alți activiști de partid și de stat din județ, delegați ai organizațiilor de partid din Întreprinderi, unități agricole și instituții.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Primire călduroasă la intrarea în Sala Teatrului Național

Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,Doresc să Încep prin a vă a- dresa dumneavoastră, delegaților la conferința județeană de partid, tuturor comuniștilor șl oamenilor muncii din municipiul și județul Iași, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a mea personal. (Aplauze înde

lungate). tConferința dumneavoastră — ca toate conferințele județene de partid — a avut menirea să analizeze activitatea depusă în ultimii patru ani. Din darea de seamă prezentată de tovarășul Potop și din discuțiile care au avut loc s-a evidențiat faptul că organizația de partid a județului Iași, toți oamenii muncii din județ au depus o activitate susținută, îndeplinind în condiții bune sarcinile mari care le-au revenit. într-adevăr, planul cincinal precedent s-a realizat în condiții bune — bilanțul activității dumneavoastră pe acea perioadă este cunoscut — iar în primii doi ani ai noului cincinal, așa cum a reieșit din darea de seamă și din discuții, s-au obținut, de a- semenea, succese importante. Se poate spune, deci, că organizația de partid din județul Iași a desfășurat o activitate susținută, a reușit să unească eforturile oame

nilor muncii pentru a da viață politicii partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Aș putea aprecia că lucrările conferinței s-au desfășurat bine. S-au făcut auzite și unele critici și, este adevărat, mai puțin autocritici — poate că aceasta este de înțeles atunci cînd sînt rezultate bune, deși mai sînt și lipsuri, și nu strică dacă se insista mai mult asupra unora dintre ele. Sper Insă că, dacă nu s-a făcut a- ceasta în cadrul conferinței, se va face în practică, în activitatea pentru realizarea în continuare a sarcinilor mari ce vă revin.S-au prezentat în conferință o serie de propuneri și sugestii. Sper că prezența la conferință a unui mare număr de miniștri, de miniștri adjuncți și alți reprezentanți ai organelor de stat centrale nu va rămîne fără rezultate practice. Desigur, reîntorși acasă, toți vor căuta să găsească soluții, atît problemelor ridicate în conferință, cît și celor constatate în întreprinderi. în felul acesta vor aduce o contribuție activă la rezolvarea multiplelor sarcini care stau în fața organizației de partid din județul Iași.în ansamblu,, apreciez că conferința dumneavoastră s-a desfășurat 

bine și sper că ea vă fi urmată fie o activitate susținută pentru înfăptuirea prograjnului adoptat de Congresul al X-lea și Conferința Națională, de către toate organizațiile de partid din județul Iași.După cum știți, în primii doi ani ai cincinalului s-au obținut rezultate bune în întreaga țară. Producția industrială a crescut cu 24,7 la sută, ceea ce reprezintă o creștere superioară față de ritmul stabilit prin planul cincinal. La aceste rezultate au adus o contribuție de seamă și oamenii muncii din județul Iași, care au realizat și depășit sarcinile de creștere a producției industriale. Clasa muncitoare, inginerii,, tehnicienii au desfășurat, în cursul anului 1972, o .activitate Susținută, realizînd cu succes planul, depășind chiar o serie de angajamente, creînd premise favorabile pentru îndeplinirea și depășirea întregului plan cincinal. Doresc să adresez cele mai calde felicitări muncitorilor și specialiștilor din județul Iași pentru rezultatele bune obținute în dezvoltarea producției industriale. (Aplauze 
puternice).Am obținut rezultate bune și în creșterea producției agricole pe întreaga țară. S-a realizat un ritm — aș putea spune industrial aproape — de creștere a producției față de 1971, de circa 9 la sută. După cum a reieșit din darea de seamă, și în județul dumneavoastră sînt. rezultate bune în dezvoltarea agriculturii.Avem succese de seamă în dezvoltarea învăță'mîntului, a științei. S-au luat un șir de măsuri pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii. în toamna anului 1972 a început realizarea programului de sporire a salariilor care va continua în 1973—1974.Pentru toate victoriile obținute doresc să adresez felicitări țărănimii noastre cooperatiste, tuturor lucrătorilor din agricultură, precum și oamenilor muncii din învă- țămînt, știință și cultură, tuturor celor ce muncesc din patria noastră. (Aplauze puternice, prelun
gite).Apreciez munca bună desfășurată de comuniști, de toți oamenii muncii din județul Iași. Doresc ca de la tribuna conferinței județene să adresez felicitări călduroase tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Iași. (Aplauze puternice, prelun
gite).Putem spune, într-adevăr, că planul în primii doi ani ai cincinalului, atît In întreaga țară, cît și ■în județul dumneavoastră, s-a realizat cu succes în toate domeniile de activitate. Desigur, aceasta nu înseamnă că nu mai avem și lipsuri, că nu s-au manifestat și o serie de greutăți. Dimpotrivă, dacă 

în acești doi ani am fi organizat ceva mai bine munca, dacă am fi asigurat o mai bună aprovizionare tehnico-materială, o folosire mai intensă a capacităților de producție, a mașinilor și utilajelor, fără îndoială că rezultatele ar fi fost și mai mari. Cu toate acestea, linia dezvoltării noastre a fost mereu ascendentă.
Stimafi tovarăși,Vă sînt cunoscute sarcinile trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională din 1972. în centrul activității întregului nostru popor, Congresul și Conferința Națională au pus continuarea dezvoltării industriei- în ritm înalt, pe baza celei mai înalte tehnici contemporane, în așa fel îneît, la sfîrși- tul anului 1975, să parcurgem o nouă și importantă etapă în procesul de industrializare socialistă a țării, pe calea egalizării nivelului de dezvoltare a țării noastre cu țările socialiste dezvoltate, a apropierii generale a României de țările cu o industrie avansată.în cadrul Conferinței Naționale, unele organizații de partid județene — începînd cu organizația de partid a municipiului București — și-au luat angajamentul de a realiza planul cincinal într-o perioadă mai scurtă. Conferința Națională și-a însușit angajamentul organizației municipiului București de a îndeplini cincinalul în 4 ani și jumătate și a lansat chemarea de a se realiza cincinalul într-o perioadă mai scurtă decît 5 ani. De a- tunci au trecut 7 luni. în cadrul actualelor conferințe județene se face bilanțul rezultatelor obținute în anălizarea posibilităților de a realiza cincinalul înainte de termen. La cîteva conferințe județene care au avut loc pînă acum s-a ho- tărît să se depună eforturi pentru realizarea cincinalului în 4 ani și jumătate. După cite am înțeles din conferința dumneavoastră, județul Iași apreciază că va putea realiza cincinalul cu 5 luni mai devreme, deși tovarășul Potop a ținut să mă asigure că acesta nu este ultimul cuvînt al comuniștilor din Iași. Sînt convins că așa este. (Aplauze pu

ternice).Am vizitat cîteva întreprinderi din județul dumneavoastră : Uzinele mecanice din Pașcani și Iași, uzina metalurgică, fabrica de mătase, uzina de fibre chimice. Impresiile generale sînt bune, deși în fiecare întreprindere există probleme și rezultate diferite. Sînt uzine noi, ca „Metalurgica", fabrica de mătase, uzinele de fibre chimice, dotate cu utilaje și mașini moderne. Ele au rezultate bune, o organizare bună a muncii, deși chiar și aici mai sînt încă rezerve în ce privește folosirea capacitățl-
(Continuare in pag. a Il-a)

În perioada 20 ianuarie-25 februarie

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE OAMENILOR 

MUNCII
— prilej de analiză exigentă, 
gospodărească a problemelor 

îndeplinirii planului
în întreaga țară oamenii muncii »e străduiesc să îndeplinească cu succes sarcinile de plan la nivel maximal ale anului 1973, an decisiv — prin importanța obiectivelor stabilite de partid — pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Pe fondul acestei activități rodnice, avintate a colectivelor de întreprinderi, în perioada 20 ianuarie — 25 februarie a.c. vor avea loc adunările generale ale oamenilor muncii din unitățile socialiste de stat și cooperatiste, pe a căror ordine de zi figurează darea de seamă, pe bază de bilanț, asupra activității u- nității și a organului de conducere colectivă pentru realizarea planului pe anul trecut ; dezbaterea și adoptarea măsurilor de natură să asigure condițiile de realizare ritmică a sarcinilor de plan, Ia nivelul parametrilor maximali, pe anul 1973 ; definitivarea angajamentelor pentru depășirea indicatorilor de plan pe •cest an și aprobarea măsurilor menîie să asigure înfăptuirea acestor angajamente ; aprobarea contractului colectiv de muncă. O ordine de zi bogată, de o deosebită însemnătate, corespunzătoare rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii — ca formă Superioară a conducerii colective, expresie a democratismului orînduiril socialiste, for prin care clasa muncitoare, masele de oameni ai muncii participă în mod organizat la conducerea activității economico-so- ciale, la dezbaterea și soluționarea problemelor legate de îndeplinirea programelor de producție, exercită controlul asupra organelor de conducere, stimularea inițiativei creatoare in buna gospodărire a avuției naționale.Dezbaterile In adunările generale ale oamenilor muncii vor avea la bază — cum este și firesc — hotă- ririle Conferinței Naționale a partidului și sarcinile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972. Intr-un asemenea cadru, atit dările de seamă, cît și dezbaterile trebuie să se caracterizeze prin spirit critic și autocritic, aslgurîn- du-se participarea activă la discuții a unui număr cit mai mare de muncitori, țărani cooperatori, tehnicieni, specialiști, care să releve atît realizările obținute in îndepli

A intrat în funcțiune

topitoriaSATU-MARE — (Corespondentul „Scîn- teii", Octav Grume- za). — în orașul Cărei a intrat in funcțiune topitoria de in din cadrul complexului de prelucrare a inului și cinețpei, unul din cele mai mari obiective de investiții ale județului Satu-Mare din actualul cincinal. încă din primele 10 zile de funcționare, topitoria de in — care vș produc© anual 600 tone fuior și 900 tone cîlți — a obținut rezultate excelente care se încadrează sau chiar sint superioare parametri- 

de in delor de producție proiectați : 84 tone tulpini topite și uscate (cu 20 tone mai mult peste planul primei decade), 7 tone fibre de in din care 2,2 tone fuior. De remarcat că, încă in perioada probelor tehnologice, s-a asigurat prin decapsulare o mare cantitate de materie primă necesară procesului de producție din topitorie — a- proape 600 tone tulpini decapsulate, re- zultind în același timp și 100 tone sămință care va fi pusă Ia dispoziția unităților agricole din județ pentru
Excelenței Sale

Domnul RICHARD M. NIXON
Președintele Statelor Unite ale America

CASA ALBĂ — WASHINGTON D. C.Stimate domnule președinte,Cu ocazia Inaugurării oficiale a mandatului dumneavoastră de președinte al Statelor Unite ale Americii, am plăcerea să vă adresez sin-1 cere felicitări și cele mai bune urări de succes deplin în înalta dumneavoastră misiune.Evoluția favorabilă a relațiilor între Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, bazate pe stimă și respect reciproc, îndreptățește speranța că legăturile de colaborare dintre popoarele noastre se vor dezvolta continuu, în interesul celor două țări ale noastre, al' păcii și înțelegerii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialists România

nirea planului și angajamentelor pe anul trecut — pe multiple direcții, ca producție, investiții și puneri in funcțiune, export — cit și cauzele ce au determinat apariția unor neajunsuri, să-și aducă o contribuție substanțială la, elaborarea măsurilor și soluțiilor' optime pentru valorificarea deplină a rezervelor interne din fiecare unitate, în vederea realizării șl depășirjii planului pe anul 1973, la indicatorii săi maximali.In funcție de condițiile proprii activității din fiecare unitate socialistă de stat și cooperatistă, diversele probleme vor avea ponderi diferite în cuprinsul dării de seamă, ai dezbaterilor din adunările generale ale oamenilor muncii. Dincolo de acest specific, adunările generale ale oamenilor muncii sînt chemate să adopte măsuri concrete, realiste pentru desfășurarea unei--activități economice eficiente in toate sectoarele, orientind eforturile spre folosirea deplină șl eficientă a potențialului material și a resurselor, de forță de muncă, spre îmbunătățirea sistematică și substanțială a laturilor calitative ale activității economice.Evident, orientarea, justă a dezbaterilor din adunările generale ale oamenilor muncii, axarea pe problemele esențiale ale Îndeplinirii planului și angajamentelor din a- cest an, a sarcinilor stabilite de conducerea partidului depind, Intr-o măsură aproape decisivă, de însăși darea de seamă a comitetului sau consiliului oamenilor muncii. Cu cît aceasta va aborda deschis și direct problemeie-cheie ale unității, cu cît va avea un conținut mai exigent, critic și autocritic, cu atit va fi mai vie participarea la dezbateri. Și cu cit hotăririle care se vor adopta cu acest prilej vor fi mai judicioase, vor avea efecte mai adinei, cu atit adunările generale lși vor manifesta autoritatea și competența în viața economică și socială a întreprinderii. O atenție deosebită se cere acordată controlului aplicării in practică a propunerilor oamenilor muncii efectuate în celelalte adunări generale, în care scop comitetele sau consiliile oamenilor 
(Continuare In pag. a V-a)

la Căreitnsămințări. Cele dinții succese de producție ale topitoriei de in sint însoțite de accelerarea ritmului lucrărilor de construcție la topitoria de citiepă care, a- vînd un avans de a- proape 45 la sută față de planul d© investiții, va permite punerea în funcțiune a acestui o- biectiv în luna iunie a.c. cu un trimestru înaintea' termenului planificat. Cel de-al treilea obiectiv al complexului — fabrica de plăci aglomerate din puzderii de in și cine- pă — va intra în funcțiune în trimestrul 3 al anului viitor.
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE DE PARTID IAȘI

(Urmare din pag. I)lor de producție, a spațiilor, prin- tr-o mai bună amplasare a utilajelor și mașinilor.Rezultate bune au șl oamenii muncii de la Uzinele mecanice din Pașcani și din Iași. De altfel, dumneavoastră știți că acestea sînt printre cele mai vechi uzine din această parte a țării. Să vă spun deschis, mă așteptam ca ele să se găsească într-o si.tuație ceva mai bună. Din păcate, se pare că nu s-au depus toate eforturile pentru ridicarea nivelului de organizare și dotare a acestor întreprinderi vechi, care au bune colective de muncitori atît din punct de vedere al pregătirii tehnice, cît și al trecutului lor revoluționar. De ce subliniez acest lucru ? Pentru că eu consider necesar ca încă în acest an să se depună eforturi de organizația de partid, de ministerele respective, pentru schimbarea rapidă a situației, astfel ca aceste două uzine cu colective minunate de muncitori și tehnicieni să fie dotate și organizate corespunzător pentru a deveni un model din toate punctele de vedere. Este posibil și trebuie să facem acest lucru 1 (Aplauze prelungite).în Iași s-au făcut, în general, investiții mari. Aș putea spune că platforma industrială dezvoltată aici în ultimii 10 ani este una din cele mai bine organizate din țară. Ea constituie o mîndrie nu numai pentru moldoveni, ci pentru întregul popor. Dar, tocmai pentru că am realizat o asemenea platformă industrială modernă, nu este păcat ca alături de ea să existe u- zine vechi, rămase în urmă ? Nu ar fi fost normal ca acestea să fie organizate la nivelul celei mai înalte tehnici mondiale, ținind seama că tocmai ele dispun de cadrele cele mai bine pregătite, cu un puternic - spirit muncitoresc revoluționar ? (Aplauze puternice). Sper că nu este nevoie să insist mai ~ mult asupra acestei probleme. Miniștrii care se află aici, în sală, comitetul județean de partid, specialiștii de la politehnică vor înțelege că trebuie să schimbe încă în cursul acestui an situația. Trebuie acționat cu toată hotărîrea pentru ca și la aceste întreprinderi, ca și la întreprinderile noi, să se folosească tbăte rezervele existente 1; pentru sporirea mai rapidă a prodi'.cției, să se asigure o mai bună organizare a muncii.Este necesar să se acorde în continuare o mai mare atenție problemei calității, care trebuie să constituie o preocupare centrală a tuturor organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Trebuie să înțelegem că problema principală care stă acum în fața noastră, a fiecărui colectiv de întreprindere, a fiecărei organizații de partid este de a face în așa fel incit întreprinderile noastre să poată concura din toate punctele de vedere cu întreprinderile cele mai moderne existente pe plan mondial, ca produsele românești să nu fie cu nimic inferioare, din punct de vedere al calității, produselor similare pe plan mondial. Avem pentru aceasta toate posibilitățile — dispunem de o bună bază tehnică, de oameni minunați și trebuie să înfăptuim acest obiectiv. (Aplauze puternice).Este necesar să acordăm.o alen- ție.mai mare creșterii productivității muncii care, așa cum s-a subliniat la Conferința Națională, ca și în alte împrejurări, trebuie să sporească pe calea mecanizării și automatizării producției, a creșterii calificării oamenilor muncii. Oare mai putem tolera ca în aceeași fabrică — de exemplu la uzina mecanică — într-o secție să se lucreze cu mijloace mecanizate, iar în alta cu ciocanul, cu dalta și cu pila, ca acum 50 de ani 1 De ce oare mijloacele de care dispune o secție să nu fie folosite și in celelalte secții ? Oare credeți că muncitorii puși să lucreze manual nu ar ști să minuiască aceste unelte, care de altfel nu sînt nici ele prea avansate ? Trebuie să lichidăm indolența, nepăsarea de care dau dovadă în această privință unele conduceri de 'întreprinderi, organizații de partid și comitete sindicale. îmi pare rău că președintele consiliului sindical județean — care a vorbit aici — nu a găsit de cuviință să arate că,. în cadrul grijii față de oamenii muncii, un prim loc îl ocupă tocmai extinderea, generalizarea mecanizării, automatizării. Aceasta este prima problemă a grijii față de oameni, legată și de condițiile de muncă și de protecția muncii. Nu numai la întruniri trebuie să vorbim de îmbunătățirea condițiilor de muncă, trebuie să soluționăm concret problemele, să asigurăm mijloacele moderne care să ușureze condițiile de muncă ale oamenilor ! Aceasta este sarcina organizațiilor partidului, sindicatului, a conducerilor întreprinderilor. Trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru a rezolva rapid, în cîte- va luni, această problemă, în Iași I 
(Aplauze puternice, prelungite).Este necesar să se acorde mai multă atenție consumurilor de materiale, care sînt încă mari. Trebuie să se asigure reducerea acestor consumuri, micșorarea în general a cheltuielilor materiale de producție care continuă să fie mari, adu- cînd prin aceasta daune creșterii venitului național, ridicării bunăstării oamenilor muncii.Nu doresc să insist mai mult a- supra acestor probleme. Ceea ce am spus la Conferința Națională, la plenara Comitetului Central de 

la sfîrșitul anului trecut este, cred, destul de clar. Aș dori numai să atrag atenția că se impune ca toate conducerile întreprinderilor, toate organizațiile de partid, sindicale și de tineret să acționeze cu mai multă fermitate pentru înfăptuirea măsurilor privind ridicarea călită-, tivă și â eficienței întregii noastre activități economice.Din darea de seamă a reieșit că întreprinderile din județ,, pe ansamblu, nu au realizat prevederile de export. Aș dori să mă opresc puțin asupra acestei probleme, îmi face impresia că nu toate conducerile de întreprinderi', nu toate organizațiile de partid înțeleg că comerțul exterior este o latură esențială a activității economice, că de realizarea în bune condiții a colaborării și cooperării internaționale, cu țările socialiste, cu alte state, depinde în mare măsură dezvoltarea generală a economiei românești. Exportul nu este o ocupație benevolă, nu este o dorință abstractă de a participa la schimbul mondial de valori. Fără un export susținut, fără dezvoltarea largă a schimbului de produse materiale cu alte țări nu putem crea condiții pentru dezvoltarea continuă a economiei românești.Comerțul exterior, exportul în principal, constituie o latură esențială pentru dezvoltarea activității noastre pc.onomice, pentru ridicarea generală a bunăs*' 'i întregului nostru popor. Iată de ce problema exportului trebuie să stea în centrul preocupărilor tuturor conducerilor întreprinderilor, fiecărui om al muncii. Fiecare-muncitor, fiecare inginer trebuie să știe că produsele pe care le creează trebuie să poată fi vîndute. Fiecare trebuie să se intereseze cum se poate asigura mai bine plasarea produselor pe piața mondială. In caz contrar vor fi nevoiți să reducă producția, să închidă fabrica ! Acest lucru trebuie să fie clar fiecărui om al muncii.! Atrag foarte serios atenția asupra acestei probleme și rog organizația de partid, conducerile de întreprinderi; pe toți comuniștii, pe toți oamenii muncii, să înțeleagă că realizarea unui comerț exterior cît mai larg, a unui export susținut, reprezintă una din sarcinile esențiale ale producției, ale dezvoltării socialiste a României. Sint convi că putem realiza, și trebuie s,ă realizăm.și în Iași, în acest an, "sarcinile de export stabilite prin plan. (Aplauze 
puternice).Avem un vast program de investiții. In județul dumneavoastră sint prevăzute miliarde pentru realizarea de capacități de producție noi, care vor fi amplasate în Iași, in Pașcani și in alte localități. Subliniez acest lucru deoarece consider necesar să ne îngrijim nu numai dez industrializarea municipiului Iași, ci să ne îngrijim și de dezvoltarea altor centre ale județului. Numai în măsura in care vom realiza dezvoltarea tuturor centrelor, vom crea o ambianță generală mai bună, ridicarea nivelului general de bunăstare și cultură al tuturor oamenilor muncii. Realizarea politicii partidului nostru de amplasare rațională pe teritoriu a industriei se observă și in Iași, ca și in celelalte județe din Moldova, ca de altfel în întreaga țară. înainte de a veni la Iași am fost în județul Vaslui care, după cuni știți, a făcut parte din regiunea Iași și unde nu se construise aproape nimic. Acum și în Vaslui și in Bîrlad se construiesc uzine moderne Care vor începe să concureze — și sper cu rezultale bune — întreprinderile din Iași. Iot astfel județele Suceava și Botoșani dezvoltă o industrie puternică, iar județul Neamț are un centru chimic viguros, care, mi se pare, îi întrece pe cel din Iași. Fără să mal vorbim de Galați. Deci, toate județele din Moldova, ca de altfel din întreaga țară, au cunoscut în ultimii șapte-opt ani o dezvoltare industrială intensă. Trebuie să mergem însă mai departe, să dezvoltăm în fiecare județ noi centre industriale, noi centre orășenești. încă în acest cincinal trebuie să dezvoltăm mai puternic Pașcaniul și Tg. Frumos. Să ne gindim ca și Hirlăul- să înceapă să se/ridice la un grad de industrializare, de viață economică mai avansată. Deci, preocupîndu-ne — cum spunea tovarășul Niculi — să amplasăm noi unități în Iași, trebuie sâ ne gindim să amplasam obiective economice în întregul județ, realizînd astfel o mai bună folosire a forței de muncă, a resurselor și mijloacelor de care dispunem atît în județul Iași,, cît și în întreaga țară. în acest cadru este necesar să ne preocupăm foarte serios de realizarea la timp a investițiilor, de darea în termen în producție a noilor capacități, de realizarea cel puțin în timpul planificat a tuturor parametrilor prevăzuți în plan. Miliardele investite în industrie — după cum știți, pe țară anul acesta investim aproape 100 miliarde de lei — să contribuie astfel din plin la creșterea avuției naționale, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Am convingerea că în Iași există , condiții pentru realizarea la timp a investițiilor. Unii tovarăși au asigurat că vor fi date chiar ceva mai devreme în producție. Nu aș dori decît să atrag atenția comitetului- județean de partid și miniștrilor pfezenți aici să ia toate măsurile pentru realizarea în cele 

mai bune condiții a tuturor investițiilor prevăzute.
Stimați tovarăși,Este necesar să acordăm mai multă atenție dezvoltării producției agricole. Am vizitat ieri două unități agricole cu rezultate bune ; în general, și sectorul de stat și cel cooperatist au obținut rezultate bune în acești doi ani. Sînt însă multe lucruri de făcut în a- gricultură. Chiar cu producțiile sporite obținute în 1972 nu ne putem declara satisfăcuți. Este necesar să folosim bine baza mate- . rială, baza tehnică de care dispunem in județul Iași — ca să mă refer numai la Iași — pentru a îmbunătăți activitatea în agricultură. Avem la Iași un vechi institut a- gronomic — și el ar trebui; să facă mai mult pentru a contribui la ridicarea agriculturii din județul dumneavoastră, ca și din județele vecine.. Trebuie să obținem recolte mai mari de cereale și de plante tehnice, să realizăm o îmbunătățire radicală a producției în zootehnie. Cu 1 170 kg de lapte pe cap- de vacă furajată este greu să spunem că vom putea asigura necesarul de lapte și de alte produse pentru populație. Desigur, se pot aduce tot felul de motivări, însă experiența bună pe care o avem într-o serie de întreprinderi de sțat și unități cooperatiste demonstrează că depinde de oameni, de buna organizare a muncii pentru a lichida rapid neajunsurile și a ridica nivelul agriculturii noastre. Aș dori ca județul Iași, cu posibilitățile și mijloacele însemnate pe care le ave, să pornească la un program mai susținut de ridicare a producției agricole. Și în agricultură să se obțină rezultate pe măsura celor obținute în industrie. Sint convins că stă în puterea oamenilor muncii de la sate, a comuniștilor, să realizeze ridicarea agriculturii județului. (Aplauze 

puternice).Am vizitat Institutul de cercetări chimice și Universitatea. Mi-a făcut o deosebită plăcere să constat preocuparea institutului de a soluționa unele probleme de mare importanță pentru economia noastră și pentru dezvoltarea științei în general, că în institut se depune o activitate susținută. Intr-adevăr, Ja/conțerihta județgaggB gemenii d,e știința ..și .cadrele"_universitare ' din Lași ,;se prezintă., cu rezultate • bune. Ș*au obținut rezultate și în apropierea învățămîntului de producție. Am constatat, cu multă satisfacție că o facultate și-a găsit deja locul în întreprindere și și-a putut organiza activitatea, inte- grîndu-se cu producția. Am constatat că studenții se simt foarte bine alături de muncitori,zde ingineri. Realmente, cînd vor termina studiile, nu le va fi greu să. participe activ la procesul de producție. Din păcate, nu același lucru se poate spune și deșpre alte facultăți. Oare ar fi fost greu ca celelalte facultăți din politehnică să se ocupe, de1 exemplu, de uzinele „Nicolina“, să-și organizeze activitatea acolo și să ajute întreprinderea în ridicarea ei generală ?' Dimpotrivă, ar fi cîștigat șl uzina și profesorii.Am constatat, de asemenea, ■ cu multă bucurie preocupările pozitive ale diferitelor facultăți și rezultatele bune pe care le au în cercetare. Nu am înțeles însă de ce trebuia ca în holul acela, frumos, al Universității să existe două standuri de chimie : unul al Universității și altul al Politehnicii. Oare nu sînt și unii și alții chimiști ? Oare nu ar fi mai bine ca chimiștii să-și unească forțele
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Chimistul aibă o să poa-

și să lucreze împreună ? N-ar obține astfel și cercetarea, și învă- țâmîntul, și producția rezultate mai bune ? Sigur, există și contribuția fiecărui om, dar cred că unind forțele nu eiiminăm posibilitatea de evidențiere, ci asigurăm chiar ca fiecare să aducă o contribuție mai mare la dezvol- . tarea științei și învățămîntului. De ce ridic această problemă ? Pentru că trebuie să vedem ceva mai departe. Trebuie să unim forțele, să facem centre unice și de pregătire a cadrelor și de cercetare. De altfel, pe această linie dorim să mergem și în București, și în alte centre. Eu nu aș avea nimic împotrivă ca lașul, să fie un e-. xemplu pentru alții în această direcție. Ca să fiu mai bine înțeles, este necesar ca între Aferite. facultăți ale Politehnicii și ale Universității, care au preocupări comune, să se realizeze o colaborare cit mai strînsă, o unitate și pină la urmă o fuziune completă, de mîine trebuie să pregătire multilaterală, tă face și știință fundamentală, generală și aplicată. Nu există o graniță, nu se poate spune că unul se pregătește numai pentru teorie și altul numai pentru munca practică, pentru fabrică. încă din anii învățămîntului de cultură generală, unde se începe predarea chimiei, tinerii trebuie ajutați să-și însușească problemele legate de practica producției chimice. Este necesar să realizăm o schimbare mai radicală a concepției de predare a chimiei, a organizării și activității facultăților chimice, u- nindu-le și legindu-le mai strîns de producție. Ceea ce au făcut tovarășii din textile, pot. face și chimiștii, și metalurgiștii, și electro- niștii. Se vor construi, în curînd, două întreprinderi — de fapt o întreprindere unificată — care cred că vor oferi condiții bune de activitate electroniștilor, cît și constructorilor de mașini în general.Iată, tovarăși, în ce sens trebuie să mergem în continuare în folosirea mai bună a potențialului minunat de care dispune lașul. în acest .fel, rezultatele bune pe care' le aveți acum vor putea fi și mai mari și, într-adevăr, vom putea spune cu satisfacție că lașul. îndeplinește un rol important în dezvoltarea științei românești, în ri- țlicarea.; 'jpatiiei noastre pe .noi. (iițlffțlîiiTO;!Sei^ilizație.. -lA'jfJâuze.^tȚi)-- ternifce};în general, este necesar să acordăm o atenlie mai mare pregătirii generale a cadrelor de muncitori calificați, perfecționării cunoștințelor tehnicienilor . și inginerilor. In privința aceasta, după cum știți, s-au stabilit o serie de măsuri. Trebuie ca . in întreprinderi, sub conducerea organizațiilor de partjd, cu concursul centrului u- niversitar, să se treacă;" la o mal bună organizare a acestei activități. Ceea ce ne propunem să dezvoltăm in următorii ani in Iași cere pregătirea, cîtorva mii > de muncitori de înaltă calificare in domeniul mecanicii, electronicii. Numai luînd. de pe acum măsuri serioase se va putea noile întreprinderi ce strui să funcționeze bune. Acest lucru este tru toate sectoarele deAm văzut cu multă bucurie marile transformări realizate în domeniul edilitar, al construcțiilor de locuințe ,și al altor obiective socioculturale, atît în Iași cît și.în alte localități. Intr-adevăr, după cum vă este cunoscut, în cadrul programului de dezvoltare a țării, creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor este preocuparea centrală, esența însăși a

asigura ca se vor con- cu rezultate valabil pen- activitate.

nu vom putea soluționa com- această problemă. Ar trebui ca, împreună cu ministerele au unități în platforma in-

întregii activități a partidului și statului nostru. Avem rezultate bune. Nu putem să nu constatăm noua înfățișare a lașului, a -altor, orașe din această parte a țării, să nu vedem ceea ce s-a făcut pentru ca oamenii muncii să aibă condiții de locuit tot mai bune. Se construiesc și spitale, și creșe, și cămine. Sînt, fără îndoială, încă multe de făcut, și-i înțeleg pe tovarășii care au spus aici că mai sînt greutăți. Eu însumi am primit în aceste două zile multe scrisori cuprinzînd cereri de locuințe. Problema creșelor, a căminelor constituie, de asemenea, încă, o preocupare, ținînd seama de faptul că în aproape toate întreprinderile din Iași lucrează un mare număr de femei. După cum știți, în acest cincinal vom construi de trei ori mai multe creșe decît am avut la începutul cincinalului, dar -cu toate acestea, probabil că încă plet insă care dustriala, să se vadă ca încă în cursul acestui cincinal să se facă ceva în plus în această privință, pentru a asigura o soluționare mai devreme a acestei probleme la platformă. Depinde, pînă la urmă, de comitetul județean, de consiliul popular județean, realizarea unei mai bune colaborări cu ministerele în soluționarea acestei probleme. Noi vă vom acorda sprijin pentru a face ceva în plus, în orice caț. E nevoie să ne ocupăm mai atent de buna repartiție a fondului de locuințe. Sînt complet de acord cu acei tovarăși care au ridicat aici problema ca nimeni să nu poată dispune de un fond de locuit suplimentar pe care să-I închirieze, de multe ori cu chirii- peste prevederile legale. De altfel. acum lucrăm la îmbunătățirea Legii privitoare la administrarea fondului locativ și Va trebui să prevedem măsuri de folosire mal chibzuită a locuințelor pe care le avem și le construim, interzicînd celor care dispun de .suprafețe mai mari să le închirieze așa cum doresc ei. Va trebui să facem ca închirierea să se realizeze prin consiliul .popular și numai în condițiile stabilite prin lege. (Aplauze).Rog organizațiile de partid, consiliile- populare să acorde. în general, mai multă atenție proble- .ineloi' ridicate, de oamenii muncii, - ---- •'-« oneze împreună cu colecliB • ■ B‘ fJ 'rtd^niilo Vieții sociale''T?C-’ depliflLjplul./vonducâior în socie- e " W|ni Pai munefi ipe^ . talea. noastră, (Mdauze Puternice),narea lor. Trebuie, desigur, dezvoltarea țazei materiale să" " B'gamzația județului Iași nu-’volbW^eniBBnBncîi soluționarea lor. Trebuie, desigur, , să ne fie clar că ne vor trebui încă’ un număr destul de mare de ani pentru a rezolva complet problema ■ locuințelor, pentru a asigura pentru toți cetățenii locuințe corespunzătoare. Dar ritmul în Care construim acum și . ritmul în care vom construi în următorul cincinal creează condiții ca și această problemă să poată fi soluționată în condiții din ce în ce mai bune. Trebuie să depunem eforturi pentru a folosi cît mai bine acest spațiu, pentru a soluționa cu prioritate cerințele acelor familii care au condiții mai grele și copii mat mulți. în- acest sens trebuie făcut mai mult decît se face acum. Cite o dată, mai primesc locuințe nu cei care au cele mai grele condiții, ci aceia care, al- mai putea încă să stea în locuințele care le au și, din păcate, cei care au prieteni și' cunoscuți care le înlesnesc' acest lucru. Să facem totul pentru a. introduce în domeniul soluționării problemelor oamenilor muncii o exigență sporită, un spirit de echitate ferm. Să se pună pe primul plan soluționarea nevoilor oamenilor muncii care au condițiile cele mai grele. Această problemă trebuie să stea în atenția organelor

de partid șl de stat, » sindicatelor. 
(Aplauze).

Stimați tovarâși,După cum cunoașteți, acordăm o mare atenție perfecționării conducerii activității economice și sociale. Au fost luate în acest sens un șir de măsuri care sînt în curs de realizare și urmează să mai fie luate și altele care vor crea un cadru tot mai corespunzător pentru participarea organizată a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea întregii societăți. Depunem eforturi susținute pentru dezvoltarea continuă a democrației socialiste, fiind conștienți că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate nu poate fi decît rodul activității conștiente a întregului nostru popor. Trebuie să facem totul pentru a asigura participarea mereu mai activă a tuturor celor ce muncesc, a întregului popor la dezbaterea, adoptarea și înfăptuirea masutil.or care privesc dezvoltarea Societății noastre — atît în ce privește politica internă, cît și cea externă. Tocmai datorită faptului că partidul nostru acordă o atenție neslăbită intensificării participării efective a oamenilor muncii la conducerea societății, poporul cunoaște, sprijină și înfăptuiește neabătut .politica internă Și externă a partidului, văzînd în ea expresia intereselor fundamentale ale întregii noastre națiuni socialiste. (A- 
plauze puternice).Preocupindu-ne de soluționarea problemelor economice și sociale, de perfecționarea conducerii societății, acordăm o atenție permanentă activității politico-educative. Plenara din noiembrie 1971 și Conferința Națională din 1972 au trasat un program vast în domeniul activității educative. Este de înțeles pentru noi toți că făurirea unei societăți avansate impune creșterea conștiinței oamenilor muncii. Arta, literatura, cultura, în general, să joace un rol tot mal important în educația comunistă a oamenilor, avînd la bază concepția materialist-dialeptică despre viață. Trebuie să înțelegem că nu s? poate vorbi de societatea socialistă multilateral dezvoltată fără afirmarea din plin a principiilor eticii,și echității socialiste în 

mai bine de- partid

dezvoltăm viața spirituală, conștiința, să făurim omul nou al societății socialiste. Numai așa vom asigura mersul continuu și ferm al națiunii noastre pe calea socialismului, triumful comunismului în România. (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar să unim eforturile organizațiilor și ale organizațiilor de masă, toată mijloacele de care dispune societatea noastră în direcția activității educative. Organizațiile de partid trebuie să înțeleagă că așa cum sarcinile producției industriale și agricole, dezvoltarea științei și învățămîntului : sînt probleme de prim ordin ale progresului, tot astfel activitatea educativă, formarea omului nou, este o latură inseparabilă a dezvoltării generale a societății noastre. Trebuie să. acționăm pe toate planurile, în toate sectoarele, mergînd în mod uniform înainte. Numai a- tunci vom putea spune că, într-ade- văr, activitatea de partid, activitatea statului nostru, se desfășoară în condiții bune. Avem, fără îndoială, și în acest domeniu rezultate bune. Clasa noastră muncitoare, țărănimea și intelectualii?- - .' • \ ■ • ■ ■

■ - :

tea sînt minunate ; ele îndeplinesc neabătut , programul partidului. Avem un tineret minunat, care face totul pentru a-și însuși cunoștințele moderne în toate sectoarele de activitate, pentru a se pregăti să participe activ și, de altfel, participă de pe acum activ la întreaga construcție a societății noastre. De aceea, putem aprecia că și în domeniul activității ideologice, politice, avem rezultate bune. Avem, deci, tot ceea ce ne trebuie pentru ca, o dată cu dezvoltarea bazei materiale, să dezvoltăm și viața spirituală a poporului, făurind societatea socialistă multilateral dezvoltată. In felul acesta vom putea înfățișa omenirii un nou tip de om, un nou tip de societate fără precedent în istorie. Stă în puterea noastră să facem și vom face acest lucru, tovarăși ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).In realizarea întregului program de edificare a socialismului și comunismului un rol de seamă au organizațiile de partid. Acordăm o atenți.e deosebită • creșterii și dezvoltării rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. Nici nu se poate concepe rezolvarea unei probleme în societatea noastră fără prezența partidului, fără ca el, partidul, să dea orientarea, să arate calea pe care trebuie mers. Dar, am mai menționat tă, realizarea rolului al partidului nu este o lozincă abstractă care se afirmă în Constituție și la zile mari. A realiza rolul conducător al partidului înseamnă a face ca fiecare comitet județean, orășenesc, comunal, fiej- care comitet de întreprindere, fiecare organizație de bază, fiecare comunist, să fie un făptuirea acționeze muncii, a colectivelor unde își desfășoară activitatea în vederea traducerii în viață, împreună cu toții oamenii muncii, a politicii partiduj- lui. Așa concepem noi și așa trebuie să înfăptuim rolul de condur cător al partidului ! Comunistul își realizează misiunea nu numai vor}- bind, sau stînd la o parte, ci acțior nind direct, în primele rîndurl, fiind exemplu de înfăptuire a politicii partidului și statului în toate domeniile de activitate. Atunci, comuniștii., într-adeyăr, își vor In-

așa cum și altăda- conducător

la locul său de muncă, militant activ pentru în- politicii partidului, să pentru unirea oamenilor

Li mără aproape fl4 000 de membri. Ea constituie o forță puternică în județ, este o organizație puternică a partidului nostru în general. Trebuie să spun că Comitetul nostru Central dă o înălță apreciere activității pe care o desfășoară organizația de partid, Comitetul județean de partid Iași, comuniștii din județ. Avem deplina convingere că și în viitor organizația partid Iași va fi o organizație nădejde a partidului nostru, își îndeplini cu cinste sarcina sa conducerea activității oamenilor muncii din județ. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

de de va în
Dragi tovarâși,

Aș dori să mă refer la cîteva probleme internaționale. Desigur nu voi face o expunere largă a- supra evenimentelor care au loc în lume, pentru că desfășurarea vieții internaționale confirmă pe deplin aprecierile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale din 1972.- Se poate spune că schimbările care s-au produs și sînt în curs de accentuare demonstrează dorința arzătoare a popoarelor de 
a pune capăt politicii imperialiste de forță și dictat, de a instaura relații noi între toate statele lumii, de a merge pe calea destinderii, a unei politici noi, care să ofere fiecărei națiuni posibilități egale de dezvoltare, corespunzător năzuințelor sale, fără nici un a- mestec din afară.După cum știți, la baza politicii externe a României stau principiile deplinei egalități în drepturi, respectului suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță șl la amenințarea cu forța în relațiile dintre state, principii care s-au a- firmat și sînt recunoscute tot mal mult de toate popoarele drept singurele.în stare să garanteze pacea și libertatea fiecărui stat și popor.Ca țară socialistă, facem totul pentru a dezvolta relațiile cu țările socialiste. Dezvoltăm raporturile cu vecinii noștri, cu țările din C.țl.E.R., din Tratatul de la 'Varșovia, întreținem relații de bună colaborare cu toate statele socialiste. Considerăm necesar să facem totul pentru a contribui la dezvoltarea colaborării și unității, pe baze marxist-leniniste, a tuturor țărilor socialiste, realizînd noul tip de relații, care nu a e- xistat și nu poate exista tre țări socialiste care resc viața doresc ele.Acționăm pentru dezvoltarea colaborării cu tinerele state independente. Acordăm o mare importanță relațiilor cu acestea, considerînd că colaborarea servește dezvoltării e- conomico-sociale a tuturor acestor state, consolidării independenței lor naționale, servește cauzei luptei împotriva colonialismului, neocolo- nialismului, împotriva politicii imperialiste de forță și dictat. De ■aceea, aceste relații se bucură de

decît în- își fău- nouă așa cum 
(Aplauze puternice).

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE DE PARTID IAȘI
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Hotărîre fermă de a îndeplini 
cincinalul înainte de termen

Din angajamentele organizației județene de partid lași pe anul 1973
o largă apreciere. România întreține practic raporturi dintre cele mai bune cu toate aceste state. Vom face totul pentru a le dezvolta și în viitor. (Aplauze pu
ternice).în spiritul principiilor coexistenței pașnice, România întreține relații de colaborare cu toate celelalte țări, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate. Considerăm necesar să avem relații — bazate pe principiile la care m-am referit — cu toate statele, să participăm activ l la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale pe plan mondial, la conlucrarea generală pentru triumful cauzei destinderii, securității și păcii.Desigur, în condițiile schimbărilor care au loc în viața internațională, un loc important ocupă în politica României înfăptuirea securității în Europa. S-au obținut, după cum știți, rezultate bune în această direcție. S-a ajuns la începerea lucrărilor pregătitoare și există premise ca în cursul acestui an să se poată ține conferința general-eu- ropeană, cu participarea tuturor statelor interesate. România și-a adus de la început contribuția la crearea condițiilor pentru începerea lucrărilor, la desfășurarea lucrărilor pregătitoare. Ea va acționa cu toată fermitatea pentru ca conferința general-europeană să poată duce la instaurarea unor relații noi în Europa, care să asigure pacea, independența, posibilitatea de dezvoltare liberă a fiecărei națiuni europene, contribuind totodată la cauza păcii și cooperării între toate țările lumii. (Aplauze puternice).Ne preocupăm — și acționăm — pentru a contribui la lichidarea conflictelor existente. Cunoașteți sprijinul pe care România l-a a- cordat Vietnamului. Sperăm că se va ajunge în cel mai scurt timp la rezultate pozitive în cadrul tratativelor care au loc la Paris, obți- nîndu-se încetarea războiului din

Ieșenii au adus tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul și omagiul lor cu prilejul fiecărei vizite întreprinse la obiectivele economice și culturale. în 
fotografie — aspect din fața modernei săli a sporturilor

(Urmare din pag. I)în sală, ca invitați se aflau, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, cadre de conducere, oameni ai muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere, de pe ogoare, din școli, din institute de învățămînt, știință și cultură.Ordinea de zi a Conferinței județene de partid Iași a cuprins :1. Darea de seamă asupra activității Comitetului județean de partid Iași în perioada decembrie 1968 — ianuarie 1973.' 2. Raportul Comisiei județene de revizie.3. Alegerea Comitetului județean de partid și a Comisiei de revizie.Cu un viu și deosebit interes au ascultat, participanții la conferință cuvîntarea rostită in încheierea dezbaterilor de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Puternice ovații și îndelungi a- plauze au subliniat, in repetate 

Vietnam, din întreaga Indochină, creîndu-se condiții ca popoarele din această parte a Asiei să-și poată soluționa problemele fără nici un amestec din afară. Ne preocupăm, de asemenea, să se ajungă la o soluție politică în conflic- • tul din Orientul Mijlociu, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate.Ne pronunțăm cu fermitate împotriva oricăror acțiuni de imixtiune în treburile altor țări, pentru o politică de soluționare a problemelor dintre state pe calea tratativelor, pentru crearea condițiilor, ca popoarele să-și poată concentra mijloacele spre dezvoltarea lor economică și socială. De aceea acordăm o mare atenție problemei dezarmării. Sînt cunoscute cheltuielile mari care se fac în această direcție și, trebuie să spunem deschis, șk noi facem cheltuieli, pentru înarmare. Nici nu se poate altfel 1 De aceea, acționăm cu toată fermitatea pentru a se realiza pași reali pe calea dezarmării generale, în primul rînd a celei nucleare, pentru a se putea ajun"e ca mijloacele financiare — toate mijloacele, inclusiv cele umane îndreptate astăzi spre înarmare — să poată fi folosite în scopuri pașnice, pentru ridicarea bunăstării popoarelor.Acordăm un rol deosebit organismelor internaționale, Organizației Națiunilor Unite, considerînd că acestea, și în primul rînd O.N.U., trebuie să aibă o contribuție mai importantă în soluționarea problemelor internaționale. Este în interesul tuturor popoarelor și, în primul rînd, al popoarelor mici și mijlocii, ca această organizație să fie cît mai viabilă. De tăria șl forța ei deDind. în mare măsură soluționarea problemelor internaționale, continuarea cursului spre ' destindere, asigurarea independenței tuturor statelor lumii.Partidul nostru acționează pen

rînduri, ampla expunere a secretarului general al partidului.
•kîn drum spre Sala Teatrului Național,'unde au avut loc lucrările Conferinței Organizației județene de partid Iași, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut un scurt pop_gs pentru a vizita moderna sală a sporturilor, construită recent în zona Palatului Culturii.Secretarul general al partidului a fost informat asupra principalelor caracteristici ale construcției. S-a arătat că sala a fost realizată după proiecte originale, că soluțiile adoptate au permis desfășurarea industrială a lucrărilor. Tribunele, cu o capacitate de 2 500 de locuri, sînt rabatabile, ceea ce creează posibilitatea dublării suprafeței sălii de sport.Pe străzile orașului, de-a lungul întregului traseu străbătut, mii și mii de cetățeni, într-o vibrantă atmosferă de entuziasm. au salutat cu multă căldură pe conducătorul partidului și statului. 

tru lărgirea relațiilor sale cu partidele comuniste șl muncitorești, cu partidele socialiste, cu mișcările de eliberare națională și alte organizații democratice și an- tiimperialiste. Putem spune câ, dacă am lărgit continuu relațiile diplomatice cu celelalte state ale lumii, și în ce privește raporturile cu partidele și mișcările progresiste, democratice avem, practic, relații cu toate aceste organizații. Aceasta are o mare importanță internațională, pentru că nu putem scăpa nici un moment din vedere că soluționarea marilor probleme internaționale depinde de felul cum organizațiile politice, democratice, antiimperia- liste vor acționa, vor conlucra, își vor uni eforturile. Toate problemele internaționale, oricît de grave și de importante ar fi, pot fi soluționate cu participarea activă a popoarelor, a maselor largi populare. Mai mult ca oricînd cresc conștiința și rolul popoarelor în viața internațională și trebuie să facem totul pentru unirea forțelor antiimperialiste din întreaga lume, pentru unirea tuturor popoarelor în lupta pentru o politică nouă, de colaborare, de pace, de egalitate și înțelegere. (A- 
plauze puternice).In ce o privește, România va acționa și în viitor în spiritul ho- tărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, își va aduce contribuția, pe măsura posibilităților sale, la făurirea unei lumi mai bune, mai drepte, la victoria socialismului și păcii. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,Conferința dumneavoastră a dezbătut probleme importante. In proiectul de hotărîre sînt stabilite un șir de măsuri ce trasează căile pentru creșterea contribuției comuniștilor, a oamenilor muncii din județul Iași la

Marea piață din fața Teatrului Național trăiește o atmosferă in- suflețitoare, specifică evenimentelor de seamă. 40 000 de ieșeni s-au adunat aici, animați de a- ceeași dorință sinceră, fierbinte, de a saluta din nou pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, qaspete iubit al orașului și județului lor. Sînt tineri și virstnici, bărbați și femei. oameni care lucrează in Întreprinderile și instituțiile municipiului. ; aducîndu-și cu dăruire și pasiune, alături de întregul popor, contribuția la înfăptuirea politicii partidului. Ia opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul românesc. Ei au venit cu steaguri roșii și tricolore, cu flori. Pe mari pancarte sint înscrise urări care exprimă sugestiv simțămintele de profundă dragoste p'e care locuitorii . lașului le nutresc partidului și secretarului său general, patriei socialiste.în momentul ieșirii din sală a conducătorului partidului și'statului nostru, mulțimea aplaudă cu înflăcărare, ovaționează în

realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională.îmi exprim deplina convingere că organizația de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Iași vor face totul pentru realizarea mărețelor obiective pe care le au în față, aducîndu-și contribuția tot mai activă la bunăstarea și fericirea națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice).Aș dori, în încheiere, să mulțumesc pentru urările ce mi s-au adresat, să mulțumesc populației care ne-a întîmpinat peste, tot cu manifestări de simpatie. In toate acestea am văzut și vedem o expresie a încrederii oamenilor muncii din Iași — ca de altfel a întregului popor —< în politica marxist- leninistă a partidului, o expresie a voinței oamenilor muncii din Iași, ca a întregului nostru popor, de a face totul pentru înfăptuirea acestei politici ce corespunde năzuințelor întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice, prelungite).în ce mă privește, vă pot asigura, tovarăși, așa cum am spus și la Conferința Națională, asigurînd partidul, întregul popor, că voi face totul pentru a-mi îndeplini însărcinările de răspundere încredințate de partid și popor, că voi servi cu toate puterile mele partidul, poporul, cauza socialismului și comunismului. (Urale. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Vă urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor, tuturor cetățenilor din Iași succese tot mai mari în activitatea de viitor, multă sănătate și fericire. (Urale puternice ;. 
ovații îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
— la mulți ani !“, „Ceaușescu — 
eroism, România — comunism !“. 
întreaga asistență face o vibrantă 
manifestație de dragoste și atașa
ment față de partid, față de Comi
tetul Central, față de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

delung. în piață răsună, scandate de mii de glasuri, cuvintele atit de dragi tuturor „Ceaușescu— 
P.C.R.", „Ceaușescu — P.C.R.". Secretarului general al partidului îi sînt adresate din inimă urări de sănătate și viață îndelungată.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură manifestărilor entuziaste ale ieșenilor. Secretarul general al partidului străbate, pe jos, imensa piață și citeva artere ale orașului, in aclamațiile entuziaste ale mulțimii.Această emoționantă demonstrație de simpatie și prețuire făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu pe întreaga durată a vizitei în orașul și județul Iași a ilustrat încă o dată, în mod vibrant, hotărîrea locuitorilor de pe aceste meleaguri de a transpune neabătut in viață indicațiile secretarului general al partidului, de a-și pune întreaga energie și putere de muncă in slujba înfăptuirii politicii partidului. a progresului neîntrerupt al patriei pe calea socialismului.

• Prevederile maximale ale planului vor fi depășite cu cel puțin 180 ml» 
lioane lei la producția globală și 150 milioane lei la producția-marfă.

• Productivitatea muncii pe un salariat în industrie va fi depășită cu 
1 300 lei.

• Se vor obține peste prevederile planului: 6 000 tone țevi sudate și pro
file îndoite, 500 tone utilaj rutier, 300 tone fire și fibre poliesterice, 20 mii metri 
pătrați țesături și 15 tone fire bumbac, 1,2 milioane flacoane penicilină și derivați, 
importante cantități de mobilă, produse prelucrate din mase plastice etc.

• Pe ansamblul economiei județului planul de beneficii va fi depășit cu cel 
puțin 20 milioane lei.

Caracterul profund de lucru, spiritul de responsabilitate comunistă, hotărîrea unanimă de a mobiliza toate energiile și capacitățile creatoare pentru ca la marele efort al națiunii— destinat înfloririi patriei, făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — oamenii muncii din județ să aducă o contribuție de seamă, au caracterizat desfășurarea conferinței organizației județene de partid Iași.Tovarășul Vasile Potop, prim-secre- tar al comitetului județean de partid, 
a salutat prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu la lucrările conferinței, subliniind că aceasta constituie un puternic imbold de muncă, un minunat prilej de a primi direct ajutorul și îndrumările secretarului general al partidului în soluționarea problemelor complexe pe care le ridică dezvoltarea continuă a vieții economice, sociale și culturale a județului.Primul secretar al comitetului județean de partid a prezentat apoi darea de seamă, în cuprinsul căreia s-a făcut un bilanț concludent al dezvoltării economico-sociale a județului în ultimii ani, evidențiindu-se îndeosebi rezultatele obținute în anul trecut în industrie, agricultură, în celelalte domenii de activitate. Subliniind că planul producției-marfă in industrie a fost depășit anul trecut cu peste 236 milioane Iei, că în agricultură s-au realizat cele mai mari producții cunoscute in județ la grîu, porumb și sfeclă de zahăr, darea de seamă a relevat hotărîrea oamenilor muncii din unitățile economice de a 'asigura înfăptuirea obiectivului major care dinamizează eforturile și inițiativa întregului popor — realizarea cincinalului înainte de termen. în acest sens, a foșt. evidențiat faptul că la uzina- metalurgică, fabrica de antibiotice, fâ- brica de tricotaje „Moldova", țesăto- ria de mătase „Victoria", fabrica de confecții din Iași, fabrica da mobilă și uzina de prelucrare a maselor plastice din Iași, uzina mecanică din Pașcani și altele s-au analizat, cu spirit de răspundere, rezervele existente și se adoptă măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea mai devreme a sarcinilor cincinalului. In lumina hotărârilor Conferinței Naționale și ale Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, darea de seamă a prefigurat măsurile practice ce trebuie întreprinșe în continuare pentru utilizarea intensivă a capacităților de producție, creșterea în ritm mai rapid a productivității muncii, reducerea mai accentuată a cheltuielilor de producție, și, îndeosebi, a celor materiale, extinzindu-se, in acest scop, experiența acumulată la uzina metalurgică și uzina de fibre sintetice, unde consumurile de materii prime sint egale sau apropiate de cele mai reduse consumuri pe plan mondial. Subliniind necesitatea valorificării mai intense a rezervelor de sporire a producției agricole vegetale și animale, darea de seamă a evidențiat experiența și rezultatele bune obținute in unitățile fruntașe — întreprinderile agricole de stat Miroslava și Cotnari, termele de stat Dancu și Deleni, cooperativele agricole de producție din Movileni, Și- pote, Țigănași, Tătăruși etc.Darea de seamă s-a referit apoi pe larg la problemele perfecționării muncii politico-ideologice și cultural- educative, la necesitatea sporirii forței și eficienței acesteia in dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor și mobilizarea acestora la înfăptuirea sarcinilor dezvoltării economice și sociale. Totodată, darea de seamă a exprimat, problemele privind dezvoltarea și modernizarea învățămîntului, integrarea acestuia cu. producția și cercetarea, perfecționarea procesului instructiv-educativ in școli și facultăți, folosirea mai judicioasă a forțelor șl mijloacelor de cercetare științifică.In ultima parte a dării de seamă au fost reliefate concluzii privind necesitatea și căile ridicării la un nivel superior a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, extinderea influenței lor politice în toate domeniile.Cum este și firesc, în centrul dezbaterilor s-a situat larga problematică referitoare la. îndeplinirea și depășirea sarcinilor calitative și cantitative ale planului pe anul 1973— an in care trebuie să se asigure obținerea unei producții industriale mai mari cu cel puțin 19 la sută fată de 1972, o productivitate sporită cu 13,8 la sută, să se livreze la export cu 61 la sută mai multe mărfuri, să se reducă cu aproape 32 de lei cheltuielile la o mie lei producție-marfă.Subliniind că in întreprinderile industriale există mari rezerve interne, delegații Ioan Manciuc, prim- s'ecretar al Comitetului municipal Iași al P.C.R.. Mihai Vătavu, directorul Uzinei metalurgice-Iași, Tran- dafira Fabricantu, muncitoare la fabrica „Țesătura", au insistat, adu- cînd numeroase exemple, asupra necesității de a se lua cu fermitate toate măsurile, concomitent cu o ampla activitate politico-organizato- rică, pentru îmbunătățirea gradului de utilizare a mașinilor, instalațiilor și spațiilor de producție, extinderea schimburilor II și III. devansarea atingerii capacităților proiectate ale noilor instalații și utilaje, valorificarea superioară și gospodărirea cu cea mai mare chibzuință a materiilor prime și materialelor, diversificarea și ridicarea calității produselor, pentru creșterea pe toate căile a eficienței economice. Alți delegați s-au referit la probleme in legătură 

eu aprovizionarea tehnico-materială, insistînd asupra importantei sarcinii de a se îndeplini exemplar planul de export, solicitînd in acest sens un sprijin mai substanțial din partea unor ministere și centrale industriale. Ținînd seama de faptul că anul 1973 reprezintă pentru județ, sub aspectul volumului de investiții și al punerilor în funcțiune, un an de vîrf din acest cincinal, delegații Ion Stai- 
cu, directorul uzinei de fibre sintetice Iași, Eugen Nichifor, prim-secre- tar al Comitetului orășenesc Pașcani al P.C.R., Dănilă Fănică, secretarul comitetului de partid al Trustului de construcții locale Iași, au făcut o serie de propuneri în legătură cu contractarea neintîrziată și livrarea la termene corespunzătoare a utilajelor tehnologice, avizarea studiilor tehnico-economice, relevînd necesitatea ca organizațiile de partid și conducerile de șantiere să acționeze cu mai multă perseverență pentru folosirea mai intensă a utilajelor și timpului de lucru pe șantiere, pentru scurtarea duratei de execuție la cele mai multe obiective, pentru mai buna organizare și gospodărire a materialelor și reducerea costurilor construcțiilor. Delegatul Alexandru Filiorea- nu, director general al Direcției regionale C.F.R. Iași, s-a ocupat in cuvîntul său de o serie de probleme privind optimizarea transportului.Mai mulți delegați au adus în discuție o largă paletă de probleme privind dezvoltarea agriculturii. In- fățișînd realizările de seamă obținute în sporirea producției agricole, mai ales în ultimii ani, ca rezultat al a- , plicării acordului global — care, după ' expțpsia, pnuia, $iptre vorbitori(T„,,n.p te lasă șă stai acasă, te face șa execuți la timp toate lucrările" -—delegații Vasile Nemesniciuc, președintele 
C.A.P. Sipote, Ionel Adrian, președintele C.A.P. Movileni, au arătat că unitățile agricole dispun Încă de mari posibilități pentru creșterea producției agricole, atit vegetale, dar mai ales animale, pentru realizarea sarcinilor cincinalului înainte de termen și în acest sector. Victor Aldea, director al Trustului I.A.S. Iași, s-a oprit asupra căilor concrete pentru reducerea cheltuielilor de producție în unitățile agricole de stat din județ, pentru rentabilizarea tuturor fermelor.In conferință s-a subliniat că organele și organizațiile de partid, conducerile unităților agricole trebuie să se ocupe mai mult de gospodărirea rațională a pămîntului și extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, de utilizarea judicioasă a bazei . tehnice din unitățile agricole, de efectuarea în bune condiții a tuturor lucrărilor în vederea creșterii producției de cereale și plante tehnice, de consolidarea patrimoniului pomiviticol, de îndeplinirea programului județean privind dezvoltarea zootehniei și sporirea producției animaliere, să Intensifice munca politică și organizatorică în rindul țărănimii .pentru cunoașterea avantajelor aplicării acordului global în toate sectoarele.O parte dintre vorbitori, între care tovarășii Teofil Vîlcu, actor, secretar al organizației de partid de la Teatrul Național „Vasile .Alecsandrijj din Iași. Nicolae Manolache, președintele consiliului județean al sindicatelor, 
Ion Niculi, membru de partid din ilegalitate, s-au referit la modul de organizare și desfășurare a muncii politico-ideologice și cultural-educative, au evidențiat efectele pozitive ale aplicării în viață a programului elaborat de Plenara din noiembrie 1971 a C.C. al P.C.R. In același timp, în cuvîntul lor vorbitorii au arătat că propaganda de partid, munca politică și culturală de masă nu sint folosite pe măsura posibilităților în sprijinul realizării sarcinilor economice și sociale, al popularizării noului, al cultivării atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc. Arătind că problemele eticii și echității socialiste constituie un obiectiv de seamă al muncii de educație, de formare a omului nou, s-a insistat asupra necesității de a consolida in fiecare colectiv un climat de exigență comunistă, de combativitate față de mentalitățile și practicile anacronice, înapoiate. O atenție deosebită — s-a relevat în dezbaterile conferinței — se cere acordată muncii în rindurile ' tineretului, îmbunătățirii activității organizațiilor U.T.C.lașul fiind una din citadelele importante ale învățămîntului, puternic centru universitar, problemele învă- țămintului au ocupat in mod legitim un loc amplu in cadrul dezbaterilor. Tovarășii Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic. Mihai Teodosia, rectorul universității „Al. 1. Cuza“, și studenta Gabriela Focșa âu abordat în cuvîntul lor. din diverse unghiuri, în lumina obiectivelor stabilite de partid, sarcinile in- vățămîntului, ale cercetării științifice în perioada actuală. Astfel, în cuvîntul său, rectorul Institutului politehnic a făcut o cuprinzătoare prezentare a consecințelor pozitive pe care le are cerința de a se asigura o strînsă legătură a învățămin- , tului cu producția, a criticat spiritul \ vechi care a dominat o vreme învă- țămintul nostru, tendința de a limita rolul școlii la acela de a da tinerilor cunoștințe abstracte ; roadele noii orientări, superioare, se pot urmări deja in activitatea practică, in realizările cadrelor didactice, ale studenților. O dată cu criticarea unor manifestări de încetineală sau tendințe de formalism, s-au făcut numeroase propuneri concrete pen

tru integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea, pentru deplasarea activității cadrelor de specialitate in întreprinderi, pentru îmbunătățirea conținutului cursurilor, a practicii în producție — și, în ansamblu, pentru sporirea eficienței muncii lnstructiv-educative, de formare a elevilor și studenților in spiritul ideologiei marxist-leniniste, al eticii socialiste.In cadrul conferinței au fost abordate multiple aspecte ale muncii de partid. Relevînd faptul că în ultima perioadă a crescut rolul organizației de partid în viata colectivelor de oameni ai muncii, a sporit forța lor de mobilizare a maselor, tovarășii Bosnoșanu Tența, secretara comitetului de partid de la fabrica de tricotaje „Moldova", Gîdea Florin, secretarul comitetului de partid din comuna Ruginoasa, au arătat că mal există încă, în munca unor organizații, tendințe de abordare a problemelor în general, de insuficientă stimulare a inițiativei maselor, a spiritului critic și autocritic. Infățișînd experiența concretă dobîndltă in activitatea de partid, secretara comitetului de partid de la fabrica de tricotaje „Moldova* • arătat, astfel, că explicația realizărilor obținute în producție se află șl în îmbunătățirea stilului de muncă, în intervențiile operative ala organizațiilor de partid la locul de producție, în preocuparea de atragere a unui larg activ obștesc, în puterea de influențare a exemplului personal al comuniștilor.în cadrul dezbaterilor, mai mulți vorbitori,- între care și~ tovarășpl Gheorghe Lupașcu, directorul spțța^ lpl^fjd€j1.o'bște.tricii'șinginecologie/au relevat justețea măsurilor întreprinse de partid pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale oamenilor muncii, măsuri vădind o profundă grijă față de om, un adînc umanism socialist.' în acest sens, vorbitorii au făcut propuneri concrete pentru soluționarea unor probleme locale cu caracter social, edilitar, pentru creșterea gradului de civilizație în toate localitățile din județ.Abordînd problematica atit de diversă a dezvoltării vieții economice și social-culturale a județului, numeroși delegați la conferință și-au exprimat, totodată, adeziunea deplină față de politica externă a partidului și statului, aflată în deplină concordanță cu interesele fundamentale ale poporului român și ale cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă, satisfacția față de prestigiul înalt de care se bucură România pe arena internațională.Intr-un unanim consens, vorbitorii și-au exprimat vibrant bucuria de a-1 fi avut ca oaspete, în rodnica vizită de lucru întreprinsă, cît și în cadrul lucrărilor conferinței, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au angajat să asigure înfăptuirea indicațiilor date cu prilejul întilnlrilor cu oamenii muncii din întreprinderile industriale și agricole și din instituțiile de învățămînt superior din județul Iași. Vorbitorii, făcindu-se e- coul sențimentelor unanime, au subliniat cu căldură și înaltă prețuire contribuția personală a secretarului general al partidului la elaborarea programului de dezvoltare a patriei, la elaborarea politicii interne și externe, la imprimarea unui dinamism fără precedent întregii noastre vieți economice și sociale, la dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, intre care și a județului Iași.în acest context, tovarășul Ion Niculi, vechi membru al partidului, ală- turindu-se tuturor celor ce au urat conducătorului partidului, cu prilejul apropiatei sale aniversări, ani mulți, sănătate și fericire, a exprimat sintetic sentimentele ce-i animă pe comuniști, pe fiecare om al mun- cii _ — prin lozinca „Ceaușescu — eroism ! România — comunism !“, lozincă preluată și scandată minute in șir de participanții la conferință.întîmpinat cu vii și îndelungi a- plauze, in încheierea dezbaterilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul- NICOLAE CEAUȘESCU. Urmărită cu cel mai viu interes, subliniată, in repetate rînduri de aplauzele indelungate ale participanților, ampla expunere a secretarului general al partidului s-a înscris ca un cuprinzător și veritabil program de activitate pentru organizația județeană de partid Iași, evidențiind concluzii și învățăminte din cele mai prețioase pentru toți comuniștii, pentru oamenii muncii din Întreaga tară.Delegații au ales apoi noul comitet județean de partid și comisia de revizie. în prima sa ședință plenară. comitetul județean a reales ca prim-secretar pe tovarășul Vasile Potop.într-o atmosferă de puternică însuflețire. conferința a adoptat în u- nanimitate, în numele tuturor comuniștilor, al oamenilor muncii din județ, o hotărîre in cuprinsul căreia sînt asumate angaiamente mobilizatoare, este exprimată hotărirea de a se asigura . îndeplinirea cincinalului cu cel puțin cinci luni înainte de termen. în interesul înfloririi străvechilor meleaguri ieșene, ca o contribuție la înfăptuirea politicii partidului de făurire. în țara noastră. a societății socialiste multilateral dezvoltate.
Mircea ANGELESCU 
Nicolae DRAGOȘ 
Manole CORCACI
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Un specialist cu un important rol
a producției— Priviți structura forței noastre de muncă ! La uzina „Neptun" din Cimpina, sau la Uzina metalurgică din Bacău, greu reușim să acoperim posturile .de șefi de secție. Instrucțiunile sînt ferme : candidați! trebuie să fie neapărat ingineri. Dar noi nu avern întotdeauna atiți ingineri. Și chiar de i-am avea, are, oare, rost să-i risipim ? Priviți ce se intîmplă aici după aplicarea instrucțiunilor I Cu chiu, cu vai am acoperit posturile de șefi de secție, dar, drept urmare, am rămas fără ingineri la serviciul de concepție...Șl tovarășul Ing. Mihai Mateescu, director cu probleme de personal și învățămînt din cadrul Centralei industriale de utilaj astfel Implicit, din feluritele exigențe pe care producția modernă le ridică In fața pregătirii cadrelor, „portretul tehnic" al subingineru- lut, chemat să aibă nu un rol in

termediar, cum se 
crede uneori, ci 
să se afirme ca o
personalitate distinctă, un specia- dg fond, substanțială. De aceea, nici
list căruia ti revin o bună par- n-ar trebui poate să-i denumim alt-
te din sarcinile conducerii opc- ........
rative și eficiente a procesului 
de producție. Și trebuie amintit de la Început că in unele dintre sectoarele industriale unde acționează, subînginerii așa și sint evaluați : ca specialiști prompt și timă a ție și de tatea inițiativelor proprii, răspunderi precise, ferme. Din păcate insă, asemenea situații firești sint rodul hotăririlor luate ad-hoc la nivel de întreprindere sau de centrală, din care cauză valoarea reală » subinginerului în ansamblul forței de muncă rămine totuși utilizată spo
radic. Deși au trecut mai mulți ani de la reintroducerea acestei forme 
de pregătire In sistemul Invățămîn- 
tului superior, statutul exact al a- 
cestui specialist incă n-a fost pre
cizat. Iar o asemenea tăcere prelun
gită din partea forurilor de resort 
comportă, cum vom vedea, serioase 
repercusiuni in primul rînd asupra fiistesmuluKinsuși de pregătiră a sub
inginerilor.

; Iată o primă consecință : nefiind 
încă statuat, rolul subinginerului, 
formarea acestuia sînt concepute ca 
un sistem închis și oricit de bine pre
gătit ar fi, oricât de capabil s-ar fi 

,dovedit In practica muncii cotidiene, 
Un subinginer nu-și mai poate ridica (Ulterior pregătirea de specialitate în 
Sistemul învățămintului - superior.'De A ;aîc^ acel sentimental, „jurpătțițj^.^ 
'Inginer" care stihjenește țrrțplicit. prp'-., ' 
jcesul de invățămînt în prima ' lui 
feză. Exemplu : la Facultatea de e- 
lectrotehnică e Politehnicii bucu- 
reștene, ca șl la secțiile de electro- 
energetlcă și termoenergetică, subin
gineri, 30 pină la 50 la sută din studenți au „migrat" după primul an

. spre secțiile de ingineri. In alte părți, 
secțiile de subingineri au trebuit, 
după numai un an de funcționare, 
să fie pur și simplu desființate da
torită aceleiași migrații a studenți
lor spre secțiile’de... ingineri.

— Și totuși, dificultățile cele mai 
mari se intîlnesc ulterior, cind lipsa de precizie asupra rolului pe care 
va trebui să-l îndeplinească subinginerul se repercutează cel mai acut, 
aș zice, asupra laturii practice din. ................. spunea

George măsuri

aceste diagrame cu

petrolier, schița

și aparate electrice a Institutului politehnic din București. De aceea, după absolvire, in loc să acționeze nemijlocit, efectiv, ferm ca specialist 
in aplicații, subinginerul iși consumă nu o dată rolul in acțiuni pe cit de diverse, pe atît de mărunte.— După opinia dv., ce-ar trebui 
să cuprindă viitorul statut pentru Înlăturarea tuturor acestor deficiențe?

— Conducerea de partid și de stat ne-a atras atenția asupra necesității ca asemenea specialiști să întrunească o temeinică pregătire tehnică, a- xată pe domeniul aplicațiilor ingine
rești. Firesc, pentru că între cele două categorii de specialiști trebuie 
să existe o neîntreruptă conlucrare

in sistemul formării subingine- primii ani sint adeseori și... ulti- greutatea stabilirii, unui profil

Incertitudini și neclarități a căror eliminare
capabili să intervină eficace in soluționarea op- problemelor de fabrica- exploatare, avind liber- cum șl.

structura pregătirii lui — ne tovarășul prof. univ. dr. Ing. 
Hortopan, jefui catedrei de

fel decit ingineri și ingineri diplo
mat!. Concepută în felul acesta ca o etapă dintr-un proces mai amplu și continuu, pregătirea actualilor subin- gineri s-ar încadra mai bine în sistemul învățămintului superior și, drept consecințe, s-ar întări legătura de lucru a studenților cu profesorul, lucrările de laborator ar depăși stadiul improvizațiilor în care se află uneori acum, iar proiectele de diplomă ar fi și mai bine axate pe teme de producție.Există, intr-adevăr, o unanimitate de opinii cu privire la necesitatea ca pregătirea subinginerului să dobîn- dească un profil preponderent prac
tic, cu orientare spre stăpinirea tu
turor fazelor succesive dintr-un pro
ces de producție. Ceea ce presupune nu numai grija ca planurile și programele de învățămînt să aibă drept fir conducător acest deziderat fundamental, ci și preocuparea ca ele să fie aplicate întocmai pînă in cele mai mici consecințe. Nu stă în in- tenția acestor rindiiri să delimiteze perspectiva condiției optime pe care 
s-ar cuveni s-o întrunească planurile și programele pentru învățământul de subingineri. ~ intenție nu poți că, pe cită tul superior tuat de mult timp principiul fundamental ca preponderența in cuprinsul planului general de pregătire s-o aibă activitățile cu caracter aplicativ (se- ’ ' minărîi, laboratoare, proiecte), peri- " tt-U' Săcțîile de subingineri țin.așcijic- ’’nea principiu, care s-ar cuveni să aibă o aplicare și mai accentuată, este privit cu multă... prudență. Un singur exemplu : dacă la specialitatea mașini și utilaj petrolier, pentru ingineri. seminariile, lucrările practice și proiectele însumează 2 550 ore din totalul de 4 845. la specialitatea corespunzătoare planului de învățămint subingineresc — electromecanică petrolieră — din totalul celor 2 700 ore, 1 080 sînt de curs, 105 de proiecte și 1 515 de seminarii și lucrări practice (între care 120 ore lucrări practice la... limbi străine, 120 ore de... educație fizică și 420 ore de atelier).De bună seamă că exigențele, dar mai ales primordialitatea cunoștințelor de cultură generală tehnico-știin- țifică impun ca primii ani in învăță- mîntul superior să fie consacrați clădirii unei platforme

pentruDar și fără această „_.',i să ny remarci vreme in învățămin- ingineresc s-a sta-

teoretice. Și
Din gatul Crăgulești, comuna Sisești, județul Mehedinți, ni ge scrie :  deaproape doi ani de zile așteptăm un răspuns limpede la sesizările noastre în legătură cu abuzuri și ilegalități comise de unii membri ai consiliului de conducere al cooperativei agricole de producție. Cu toate că s-au făcut cercetări șl s-a Întocmit un dosar voluminos despre faptele președintelui cooperativei și ale contabilului șef, care au păgubit avutul obștesc, nu s-au luat nici un fel de măsuri".— Este adevărat ? Din păcate, constatările noastre obligă Ia un răspuns afirmativ. Dar să dăm cuvin- tul... faptelor. Organele de miliție (care au efectuat cercetări in urma sesizărilor primite) au ajuns la concluzia — consemnată în referatul din 24 martie 1972 — că președinteleC.A.P. Crăgulești se face vinovat de înșelăciune, fals și uz de fals, în paguba avutului obștesc și abuz în serviciu, iar contabilul șef — de fals șl uz de fals. Cercetînd sesizări privind aceleași învinuiri, conducerea U.J.C.A.P. Mehedinți a conchis însă că abaterile celor doi... nu există, că ei ar avea.... acte justificative.Făcind investigații la 

fața locului, nu ne-am propus să stabilim gradul de vinovăție al celor în cauză ; aceasta este de resortul organelor de stat competente. Am urmărit însă să aflăm de ce soluționarea acestui caz se tărăgănează de aproape doi ani. Din discuția purtată cu tov. Ion Dumitrașcu, vicepreședinte al U.J.C.A.P. Mehedinți, a rezultat că nici după ce s-au făcut verificări de către miliție și bancă, conducerea uniunii nu a tras concluzia că este obligată să intervină pentru a pune capăt unor stări de lucruri inadmisibile : menținereaîn principalele funcții de A r, J,.....................  că abuzuri grave, constatărilor stat în aduna- a cooperatori-

așemene* manieră, incit cazul să ajungă fără tărăgănare pe masa judecătorului competent să decidă, în ultimă instanță, dacă cei in cauză sint sau nu vino- vați. După cum se știe, in toate situațiile de încălcare a legii, restabilirea legalității trebuie să se facă o- perativ, pentru ca intre comiterea faptei și aplicarea sancțiunii să nu treacă un interval de timp prea mare — atît pentru ca efec-

conducere din C.A.P. unor oamenij invinuiți au comis a nediscutarea organelor de rea generală lor.Pe de altă .ganele de miliție și procu
ratură n-au acționat intr-oparte, nici or-

fost, credem, evitabil prin- tr-o compoziție mai riguroasă ; este de observat aici că o anumită ostentație in evocarea „simplității" tractoristului de odinioară (sesizată și in montarea de pe micul ecran) a- pare acum mai acuzată, prilejuind momente de culoare, dar fără a servi veridicității personajului. Inconsecvențele de această natură, mai pregnante în prima parte a filmului, sint în bună măsură compensate de sinceritatea și ținuta artistică a interpretării actoricești.Distribuția — aceeași ca și în spectacolul de televiziune, in ce-i privește pe principalii interpreți — il readuce pe ecran pe actorul Victor Rebengiuc, ale cărui resurse au fost prea puțin puse în valoare în filmele noastre. întruchipîn- du-1 pe Doru Șerban, Rebengiuc joacă cu farmec neadaptarea proaspătului inginer la „ritualurile" vieții mondene (in scena petrecerii de pildă, cu tan- goul dansat cu o dezarmantă stîngăcie), trăiește neliniștea bărbatului care intuiește dar refuză să recunoască față de sine adevărul, de teamă să nu piardă femeia iubită. Am a- preciat, odată mai mult, personalitatea 1 și talentul Margaretei Pogonat, care conturează cu o distincție aparte profilului etic al Li- viei, comunicind prin replici, spuse cu o extraordinară' autenticitate,' sau prin tăceri încărcate de semnificații, stările, sentimentele acestei femei exemplare (un rol dificil, pindit de riscul de a pare demonstrativ. risc pe care actrița îl evită găsind întotdeauna mijloacele potrivite). Ca și in creația memorabilă din spectacolul TV, Sanda Toma construiește cu brio personajul cu multe fațete al Lolei, dăruindu-i cU egală autenticitate trăsături profund contrastante și re- liefind convingător, spre final, micimea de și aroganța eroinei, cea Bașta. Sebastian dovici, Ioana "' au roluri de întindere, care ză,- totuși, la rindul lor, atenția regiei față de acurateța interpretării actoricești.Sint de amintit și muzica frumoasă scrisă de compozitorul Vasile Vasilache jr., contribuția autorilor decorurilor și costumelor (Guță Știrbu și Doina Levința), aportul întregii echipe.In ansamblul său. Zestrea se înscrie pozitiv in peisajul nostru cinematografic, ca un film consacrat unor probleme de viață reale ale actualității. Un film cu remarcabile virtuți educative, oare se adresează conștiinței omului de azi.

șantier, află de existența Lolei ; ea iși ascunde cu demnitate suferință, dar, orbită parcă de durere, provoacă, prin imprudență, un accident soldat cu importante pagube materiale ; urmează ancheta, aparențele o acuză, însă un alt om— soțul ei de mal— ii ia apărarea disculpă moral in mele creditului, al crederii pe care o îndreptățește întreaga ei comportare. probitatea, sinceritatea ce stima tuturor.La rindul ei,.gira, acum, pentru onestitatea fostului, ei logodnic. Desigur, vechea legătură nu

Primul film românesc prezentat in premieră in ’73 propune spectatorilor o vibrantă dezbatere etică de actualitate. circumscrisă' preocupărilor societății noastre privind afirmarea cinstei, a echității. Titlul acestui film : Zestrea șe referă la acumulările de înțelepciune și căldură umană, K la valorile morale și spirituale tezaurizate — in procesul maturizării sale — de omul epocii socialiste ; este „zestrea" de încredere și de responsabilitate, de fermitate și generozitate pe care omul de azi, omul adevărat, o dăruiește — fără a avea dreptul s-o risipească — aproapelui său. societății.Noua producție a studioului „București" explorează realitatea contemporană de pe o poziție civică angajată, șe situează intr-un univers tematic de cel mai viu interes. „Zestrea" dovedește încă o dată ce filon bogat de inspirație constituie problematica e- ticii. O problematică ce ar merita să facă obiectul u- nor preocupări creatoare mai asidue ale cinematografiei noastre. Subiectul e cunoscut, desigur, multor cititori, din spectacolul de teatru TV cu același titlu transmis, cu un an in urmă, pe micul ecran. Transpunerea cinematografică a acestui reușit spectacol de televiziune iși găsește rațiunea tocmai in importanța și acuitatea mesajului său, în caracterul direct și convingător al pledoariei dezvoltate in excelentul scenariu al dramaturgului Paul Everac.Ca și spectacolul de televiziune, filmul îl prezintă, în primele secvențe, pe Inginerul Doru Șerban lntr-o împrejurare gravă, neașteptată dar ho- tărîtoare, a existenței sale. Invitat la procuratură pentru a 'declara ce știe despre sursa veniturilor soției sale, despre căile prin care au fost procurate o serie de o- biecte de mare valoare a- părute intr-un timp in apartamentul lor,rul inginer se declară solidar cu fapte al căror substrat nu-l cunoaște, refu- zind cu obstinație să cintă- Vească în balanța adevărului realitățile consemnate in piesele de la dosar. In a- dincul conștiinței sale însă iși face loc o mică, timidă Îndoială. Dar cinstea sa funciară și „zestrea" sa il fac să parcurgă, chiar fără' să vrea, drumul spre adevăr. Drumul unor descoperiri și reevaluări dureroase, la capătul căruia se va regăsi ipe sine printre cioburile unei fericiri fragile, clădită pe aparențe înșelătoare și pe minciuni, incapabilă să reziste șocului dur al trezirii ia realitate, al confruntării cu principiile etice ale societății noastre.

Acest drum spre adevăr este urmărit de regizoarea Letiția Popa intr-o povestire. cinematografică subordonată strict sugestiilor scenariului inițial, Înnobilată de discreția investigației psihologice, de citeva portrete care se rețin. Filmul aduce în prim-plan trei personaje, trei destine analizate in succesiunea unor intimplări adine semnificative. Sint intimplări povestite ■ retrospectiv, readuse în memoria lui Doru Șerban de fotografiile păstrate intr-un vechi album. E e- vocată, astfel, biografia inginerului de astăzi — fostul tractorist, care și-a strins „zestrea" de om adevărat

FAPTUL
tirziu și o nu- in-dăruirea, i-au adusLivia va

DIVERS
Parcăricum rilor mii, preponderent practic al pregătirii nu este neglijabilă. Dar ea poate fi de- . pășită. Pentru că la dispoziția invăță- mîntului subinginerilor .se află, cum se știe, o amplă perioadă de activitate practică, un program complex de participare nemijlocită în procesul de producție, direct in unitățile unde subinginerii vor fi Încadrați după absolvire. Uri, program care poate foarte bine să suplinească toate eventualele neajunsuri din determinările profunde ce se cer statuat? intre pregătirea teoretică' și cea practică. Cu condiția, firește, ca el să aibă un conținut efectiv. De un asemenea program beneficiază și studenții Institutului de petrol din Ploiești, in baza căruia e- fectuează practica productivă în cuprinsul uzinei ,,1 Mai" din localitate. Dar cum o e- fectuează ? Cei 29 de studenți din grupa 206 a anului al II-lea pe care i-am lintilnit in secția mecano-energetică ă uzinei ploieștene efectuează o practică așa- zis. ..de observație" ; timp de 6 ore, in fiecare vineri, vin, privesc și... pleacă spre a se reîntoarce săptămîna următoare. Dar să. dăm cuvîntul protagoniștilor : „Nu prea cred că o să a- jungem la roade prea bogate cu a- ceastă practică în care fiecare vine cind vrea și pleacă cind poate". 

(Gheorghe Duțescu, șeful atelierului de reparații) ; „Ceea ce se lucrează in această secție n-are aproape nici o legătură cu cursurije noastre". 
(Ioana Voicu, Mihai Vișan, Florian Popescu, studenți ai grupei 206) : „Dificultatea mai mare e .că într-o singură zi pe săptămină, chiar să vrei, nu poți realiza o practică temeinică ; ar fi mult măi bine dacă aceste zile sâptăminale s-ar cumula intr-o perioadă compactă. Studenții ar putea lua asupra lor o anumită lucrare, de a cărei realizare integrală ar de nemijlocit" (ing. Dumitru cu, șeful secției).Trebuie precizat că alături gațiile studenților . în efectuarea stagiului de practică, in strinsă legătură cu acestea, există și obligații precise ale beneficiarilor sub raport material, care, respectate cu strictețe, pot determina realizări și mai mari.— Tocmai in vederea unei mal strinse legături a invățămîntului cu producția și pentru împletirea eforturilor lor consacrate pregătirii subinginerilor e nevoie, după părerea mea, ca practica- acestor specialiști să se efectueze pe bază de contract 
economic <4— ne spune ’ cbnf; ■ univ. 
Sielian Dorobanțu, prodecan» al Fa-1 cultățiii.-de-lcăi ferate, drUiYtUri Și^d-' duri din cadrul Institutului de construcții. Pe lingă mai multă substanță și rigurozitatea ce i s-ar conferi practicii, s-ar rezolva implicit o seamă de probleme organizatorice.Iată tot atîtea argumente in favoarea concluziei că pregătirea subinginerilor — care concentrează o sursă esențială de gindire tehnică, a- plicativă ce nu poate fi’ în nici un fel neglijată — depinde de contribuția activă a tuturor factorilor,, de învățămint și de producție, deopotrivă interesați în formarea Unor specialiști cu personalitate distinctă, capabili de inițiative și răspunderi înalte, mai activ implicați în uriașul efort de construcție economică al întregii țâri.

■ ■ ■

i
I

răspun- 
Dobres-de obli-

Mihai 1ORDANESCU

toatăinfirmități viața. „Cu scriu cei doi soți —nu s-a întreprins nimic pentru ca vinovății să fie trași răspundere".într-adevăr, răsfoind sete -dosarului penal 505/1972 am constatat Șerban Andronăche. șeful postului de miliție din comuna Oituz-Bacău, competent să facă cercetări in acest caz, a comis (dacă din indolență sau din rea

pentru toate acestea —
nr. că

scurt tină-

costisitoare

„ZESTREA" c

trăind și muncind printre oameni adevărați ; anii facultății, anii primei iubiri — apoi sosirea în marele oraș, încă stingher dar deschis și încrezător în oameni. Inclusiv în Lola, falsa ingenuă care avea să-i devină soție.Retrospecțiile cu episoade din intimitatea acestei căsnicii, naivitatea bărbatului sedus de exuberanța și feminitatea partenerei de viață, se lasă. înlănțuit de jocul aparențelor ajungind să devină complice involuntar al unor fapte antisociale. Destinul Lolei are un curs determinat implacabil de setea ei de căpătuiala rapidă ; in cele din urmă măștile cad, și in spatele „iubitoarei de frumos" apare cămătăreasă lipsită de scrupule, apoi autoarea unor state de plată fictive, femeia pentru care necinstea constituie o a doua natură și care trăiește în iluzia că-și va putea ascunde la nesfîrșit rapacitatea sub tremurul unei priviri languroase- și în umbra protectoare a soțului ei.Cel de-al treilea personaj principal este Livia. iubirea dinții, de fapt adevărata iubire a lui Doru Șerban. Fotografiile din album se animă și o vedem pe Livia în anii tinereții petrecuți pe șantier — spontană, generoasă, visînd, alături de tractoristul „ei", la fericirea lor viitoare, sau decisă să îmbogățească ..zestrea" lor coniună invățînd. ca și el. pentru a deveni mai utilă societății. Este evocat apoi momentul cind Livia, tehniciană pe un mare .. -v’ ț i |

alterneazădezvăluind care,

mai poate fi Înnodată. Drumurile lor sint separate definitiv. E vorba despre cu totul altceva. Despre o Îndatorire etică elementară, profund omenească — a- ceea de a-1 ajuta pe omul in a cărui cinste crezi să nu-și risipească „zestrea", chiar dacă, și mai ales dacă, împrejurările — în cazul de față naivitatea, credulitatea împinsă la extrem — l-au condus intr-un impas foarte greu de depășit.Confruntarea acestor personaje, ale căror destine se intersectează și se despart în condiții dramatice, este surprinsă cu grijă pentru firescul și fluența povestirii cinematografice, pentru autenticitatea eroilor principali (experiența și ținuta profesională a operatorului Nicu Stan iși spun și aici cuvîntul,’ slujind cu autoritate intențiile regiei).Și tocmai pentru că filmul reia un spectacol care s-a bucurat de o largă audiență., ar fi fost, poate, de așteptat ca' regizoarea Letiția Popa să fructifice In mai mare ■ măsură posibilitățile și condițiile noi ale creației cinematografice ; să adapteze cu mai multă mobilitate (și mai concludent) cerințelor „marelui* ecran" bogata șl valoroasa sa experiență In regia de televiziune. Astfel, reținerea de a ieși din interioare, de a filma mai îndrăzneț și in ambianțe mai diverse de- in cazul spectacolu- de teatru TV nu ni pare Îndreptățită. La caracterul idilic, nucitluisefel, prea convingător, al unor episoade retrospective ar fl

caracter Mir- Ra- Ciomirtan mai mică invederea-

D. COST1N

să se bucure de un -larg interes Salonul de pictură și sculptură al municipiului București
/ Foto : S. Cristian
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și că cercetările au fost in-, tirziate in mod nejustificat s-a limitat la a-i... atrage atenția lucrătorului de miliție).— Prin consecințele sale — ne spunea tov. Victor 
Girbca, procuror șef al Procuraturii județene Bacău — cazul de față impu

ri e denea măsuri urgente stabilire a faptelor și trimitere a vinovatului în fața instanței de judecată, competentă să aplice sanc-
Anchetă pe urmele unor scrisori

File din dosarul...
dosarelor penale

• Care sînt cauzele tărăgănării ...unor cauze judiciare • La șapte 
luni după faptă, în loc de probe se adună praful • Despre colabora
rea între miliție și procuratură sau despre promptitudine, operativi
tate și responsabilitate în urmărirea infracțiunilor

tul educativ al sancțiunii să nu se diminueze sau, în cazul invers, pentru ca asupra unei persoane să nu planeze stări de incertitudine cu privire la învinuirile ce i s-au adus.Uneori, consecințele tărăgănării nejustificate a cercetărilor in cauze penale sint suportate de persoane nevinovate, cărora li s-au pricinuit astfel suferințe morale ori daune materiale.în lunaViorica și coș. din Bacău, au grav de l-Ag-5128.Ion Ionicescu.Ca
iulie 1972. soții Gheorghe Fozo- comuna Oituz- fost accidentați autoturismul nr. proprietatea lui din Curtea de Argeș. Ca urmare a traumatismelor suferite, ei sint imobilizați, la paf de luni de zile, răminind cu

voință, vor stabili, desigur, superiorii săi) o incalificabilă abatere de la atribuțiile sale de serviciu : a strins citeva acte (declarațiile unor martori, ale victimelor accidentului, declarația învinuitului și un referat de terminare a cercetării) pe care le-a „depozitat" în fișet, unde au stat 4 (patru) luni și... ar mai fi stat poate cine știe cit dacă n-ar fi fost scoase la intervenția noastră. prin procurorul șef al județului.: (In paranteză fie spus, la lipsa de răspundere a lucrătorului -de miliție s-a: adăugat și lipsa de fermitate și exigență din partea celor care l-au controlat Deși un inspector al miliției județene a constatat că dosarul era incomplet

țiunile prevăzute de lege. Cu atît mai mult, cu cit autorul accidentului a condus autoturismul in stare de ebrietate, a părăsit locul faptei, fiind justificată potrivit legii măsura arestării preventive a făptuitorului. Menționez că sint frecvente cazurile cind unii lucrători de miliție încu- noștințează procurorul in vederea punerii in mișcare a acțiunii penale abia la terminarea urmăririi și nu așa cum prevede legea, a- tunci cind există suficiente dovezi de vinovăție. Din această’ cauză nu pu- supraveghe- penale pe tot pentru a da legale nece- Consecințele ? De primim dosare
tem exercita rea urmăririi parcursul ei. îndrumările sare.multe ori

incomplete pe nevoiți să le restituim, ceea ce, desigur, provoacă întârzieri nejustificate. Dosarul privind pe autorul accidentului de circulație amintit a fost înaintat procuraturii. de către organul de miliție, abia la sfîrșitul lunii decembrie 1972. Așa se explică de ce n-am putut întocmi mai de vreme rechizitoriul pentru a-1 trimite pe cel vinovat in judecată.
Justiția trebuie să-și spu

nă Ia timp\ cuvîntul, nici o 
încălcare a legii nu poate 
rămine nesancționată. In 
acest sens este necesar ca 
organele in drept să acțio
neze ferm pentru evitarea 
oricăror întîrzicri în rezol
varea tuturor cauzelor cu 
care sint investite, pentru 
aplicarea la timp a măsu
rilor prevăzute de lege.— Intr-adevăr. Dar ceasta presupune spus tov. procuror șef direcție di.Generală — o justă organizare a desfășurării activității de urmărire penală, 'în întregul ei și în fiecare cauză în parte. Activitatea de cercetare trebuie organizată și coordonată cu activitatea altor organe, de constatare medicală, tehnică, contabilă etc. Totodată. fiecare procuror are datoria să-și intensifice activitatea de supraveghere ' a cauzelor aflate în curs de cercetare și să acționeze cu mai multă fermitate a- tunci cind constată superficialitate, lipsă de simț de răspundere in îndeplinirea sarcinilor de urmărire penală. Desigur că operativitatea în soluționarea cauzelor nu trebuie să influențeze calitatea actelor de urmărire penală. Organele de urmărire penală trebuie să acționeze in așa fel incit, infracțiunile să fie cer; cetate și temeinic, dar și operativ, iar persoanele vinovate să fie trimise în judecată pentru a fi trase la răspundere. 'Funcția educativă aț sancțiunilor prevăzute de lege se realizează atunci cind ele sînt aplicate la timp, respectîndu-se întru tptul legalitatea socialistă. .

Alexandru BOGHIU 
Gheorghe PÎRVAN

care sintem

a-—'ne-a
Ionel Dobrilă, adjunct de din Procuratura

GARNET MUZICAL
OPERETA „LEONARD"în premieră Ia Teatrul muzical

„Leonard" de Florin Comișel reprezintă, cred, o adevărată carte de vizită ce recomandă activitatea meritorie » teatrului gălățean ; este teatrul care și-a înscris de cu- rind pe frontispiciu numele aproape legendarului Leonard, acest neobosit pionier al constituirii la noi a primelor trupe de operetă in fruntea cărora a strălucit — cu mai bine de cinci decenii in urmă — ca o stea de primă mărime.Strădania sa neobosită, lupta cu greutățile materiale, cu ostilitatea și indiferența păturilor conducătoare — o luptă inegală care îi va ruina și distruge sănătatea — se alătură aspirațiilor și acțiunilor susținute ale unor artiști intelectuali pa- trioți, acțiuni ce vizează constituirea unei vieți artistice naționale bazate pe valori autentice, pe instituții perene. Nici anga-. jamentele cele mai ispititoare oferite de marele compozitor Le- har la Viena. nici succesele triumfătoare repurtate la Pa- 1 ris. nici căldura și afecțiunea publicului străin ce-1 aclamă pe marile scene europene nu-l pot abate pc Leonard de la idealul său : slujirea operetei românești. Prin modul cum este concepută nararea unor momente semnificative din viața celebrului interpret, prin con-

/

din Galațifruntările la care participă, autorii- au urmărit și reușit in bună măsură să sublinieze patriotismul ce-1 anima pe artist, devotamentul său pentru arta românească, pentru prestigioasa ei a- firmare. Lucrarea însăși ține seama de imperativele genului clasic de operetă : a- riile, duetele, scenele de gen, corurile, numerele de balet, interludiile muzical-core- grafice sint servite de o muzică agreabilă, de o extremă accesibilitate (fără ca nici una dintre melodii, totuși, să se constituie in găr).Poate, ceea ce a presionat în cel înalt grad in spectacol a fost dania întregului lectiv — soliști, actori, coriști, balerini, orchestră, dirijor, maestru de cor și regie — logic condus regizoral, de a prezenta în cea mai bună formă rezultatele muncii ultima vreme.a general — și o importantă doză de antren decurgînd din muzică, din farmecul tablourilor vivante ale ansamblului, din rafinamentul desenului și al culorilor costumelor, al scenografiei. în particular insă, regizorul Barbu Dumitrescu și libretiștii Barbu Alexandru-E- mandi și Aurel Storin nu au reușit să îndepărteze sincopele, prea frecvente, între nu-

tacolul— in

șla-Im- mai acest stră- co-
lOr din Spec- reținut

într-una din nopțile trecutej Inspectoratul județean Brașov al Ministerului de Interne a depistat aproape 250 de autovehicule parcate In locuri interzise t la domiciliile șoferilor sau pe străzi, cind ele trebuiau să se afle, de fapt, in garajele unităților- proprietare. In ziua precedentă străbătuseră circa 7 500 km fără forme legale, produ- cînd o pagubă de 25 000 lei. Printre acestea se aflau autobasculantele și autocamioanele conduse de șoferii Florea Stan- cu de la T.M.B. Făgăraș (pagubă 6 260 lei), Nicolae Enache de la I.M.T.F. secția Tălmaciu, județul Sibiu, Vasile Cojocaru de la I.M.T.F. Brașov, Nicolae David de la I.C.L. Brașov, Vasile Oancea de la S.U.C.T. Brașov ș.a. Desigur, toți cei găsiți in culpă au fost sancționați. întrebarea este : oare cei ce nu iau măsuri pentru curmareator practici nu se cuvine să 
și ei trași la răspundere ?
Patrula
salvatoare

aces- fie

Porniți in patrulare prin satul Poiana Petrii, Gheorghe Greaca și Ion Chirilă, lucrători ai postului de miliție din comttna Dragomirești (Vaslui), au observat o coloană groasă de fum deasupra unui grajd din curtea lui Gheorghe Bunduc. Intervenind imediat, lucrătorii de miliție au descoperit in grajd doi copil care, jucîndu-se cu chibriturile, declanșaseră incendiul. Punîn- du-i în afara oricărui pericol, ei au început apoi, împreună cu vecinii și pompierii voluntari, lupta cu focul care amenința să 
se extindă și asupra casei. Datorită tuturor celor care au participat la această acțiune, casa ■ fost salvată. Dar, dincolo de cele intîmplate, părinții in cauză au destule motive să mediteze că era mult trial bine să nu fi fost necesară o asemenea intervenție. Pentru aceasta Insă se. cerea (de cite ori se spune șl 
se repetă acest lucru 1) să lase copiii nesupravegheați.
j,Leul**

nu

de la „5 lei**
Într-una din zilele trecut», 

Marin Stoica din comuna Pro
gresul (Ilfov) a intrat in res
taurantul „5 lei", din Capitală, 
„să se dreagă" după, vizitele fă
cute anterior prin alte localuri. 
Dar, la scurt timp după ce a 
poposit aici, i-a venit cheful să 
arate că, la „5 lei", el este... 
leu! Drept care a făcut de „două 
parale" mai multi ospătari fi 
consumatori, scandalul declanșat 
făcind necesară intervenția or
ganelor de miliție.

Ajuns a doua zi in fața instan
ței. de judecată, M. S. a deve
nit... blind ca un miel, solicitind 
clemență pentru faptele săvir- 
site. Regrete tardive intrucit, 
in baza Decretului nr. 153, a fost 
condamnat la 3 luni închisoare.

Imprudență 

tragică

I

merele spectacolului ; nu s-au găsit un ritm alert, o înlănțuire firească a acestora. Căci indiferent de tipul său, spectacolul muzical- dramatic contemporan trăiește, actualmente, in special, prin aspectul său regizoral-acto- ricesc. Or, mai sint încă actori care — în a- ceastă fază — iși „recită" rolul. Conducerea muzicală a dirijorului Silviu Zavulo- vici s-a dovedit a fi deosebit de eficientă, In special in susținerea scenelor de ansamblu, deși orchestra ră- mîne insuficientă sub raportul nivelului sonor, al consistenței. Vocile sînt, în schimb, bine alese și întrebuințate. Ion . Frigioiu — interpretul rolului titular — fiind, de exemplu, un bun și e- ficient tenor de operetă, în special cind eDesigur, revelația întregului spectacol au constituit-o, pe de o parte, apariția sopranei Lucia Țibuleac — o voce consistentă și maleabilă, capabilă să răspundă in mod egal exigențelor genului de operă sau operetă — și, pe de altă parte, costumele și scenografia semnată Nemțeanu, concepută în rulante, in genul ilustratelor de la începutul secolului „ă ta belle epoque".
Dumitru 
AVAKIAN

de Dan ingenios panouri

într-una din zilele trecute, in pauza de prinz, mai mulți muncitori de pe șantierul de construcții din incinta Uzinei de reparații auto din Timișoara au aprins focul sub conducta de e- vacuare a vaporilor inflamabili din secția vopsitorie. Consecințele acestei grave imprudențe au fost tragice. în urma exploziei care a avut loc, 4 persoane au decedat, iar 9 au foSt. Internate în spital. Totodată, în secția vopsitorie s-a declanșat un incendiu soldat cu pagube materiale. In prezent, organele de resort efectuează cercetările necesare pentru stabilirea datelor care au concurat la producerea exploziei și revin celor a răspunderilor vinovați. ce

CU

satulIn curtea bufetului din Cisteiu de 'Mureș, Victor Hele- rea din Ocna Mureș, Bl. 26. ap. 42, se spăla de zor pe miini. în urmă cu citeva ore se urcase la volanul autocamionului 21— AB—686 (proprietatea Autobazei din Aiud), parcat in autogara din Ocna Mureș, și plecase cu el la plimbare. Fără știrea proprietarului și fără să aibă permis de conducere (acesta fiin- du-i suspendat cu un alt prilej, cind fusese găsit beat la volan). Și, bineînțeles, din nou cu capul greu de băutură I Pentru toate acestea se putea spăla oare pe miini ? Ce-i care-1 căutau — șl l-au găsit — îl vor convinge acum că asemenea păcate nu se spală nici cu șapte ape.
Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Scinteii"
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Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste- RomâniaBUCUREȘTIVă mulțumesc foarte mult pentru felicitările cordiale și bunele urări transmise cu ocazia numirii mele în calitate de prim-ministru al Japoniei.împărtășesc convingerea dv. că bunele relații dintre țările noastre vor continua să se dezvolte.

KAKUEI TANAKA
Prim-ministru al Japoniei

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAș vrea să mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul călduros 

de felicitări. Adresînd cele mai bune urări Excelenței Voastre, doreșc să-mi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor întări continuu.
MOHAMMED MOUSSA SHAFIQ

Prim-ministru 
ți ministrul afacerilor externe 

al Afganistanului

Domnului ION GHEORGHE MAURER
■ Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule Maurer,Vă mulțumesc pentru, caldul mesaj de felicitări, pe care in mod sincer îl apreciez.împărtășesc speranța dv. că relațiile între țările noastre vor continua să se dezvolte.La rîndul meu, transmit Excelenței Voastre urările mele pentru continua bunăstare a guvernului și poporului Republicii Socialiste România, Al dumneavoastră sincer,

NORMAN KIRK
Prim-ministru al Noii ZeelandeMinistrul afacerilor externe al Franței va face o vizită oficială în țara noastrăLa Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze, ■ Maurice • Schumann, va face o vizită oficială in țara noastră, in zilele de 29 și 30 ianuarie 1973.0 delegație de activiști ai P.C.R. a plecat la HavanaVineri dimineața a plecat spre Havana o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Lucian Drăguț, secretar general la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care, la invitația C.C. al P.C. din Cuba, va face o vizită pentru schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, delegația a fost salutată de Ion Za- hiu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenti, de asemenea, Nicolas Rodrigucz Astiazarain. ambasadorul Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
Produse noi

t
i

Cronica ■
zilei

Vineri seara a părăsit Capitala V. A. Vorobiov, președintele Băncii Internaționale de Investiții-Moscova, care a făcut o vizită tn țara noastră. Îiî cursul vizitei, oaspetele a avut întâlniri cu conducători ai unor ministere, bănci și unități economice. La plecare, in .Gara de Nord, oaspetele a. fost salutat de Mihai Diaman- dopol. președintele Băncii de Investiții. și Ion Epure, secretar general în Ministerul Finanțelor! Au fost pre- zenți N.V. Maslennikov, ministru consilier, și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
*Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a creării Forțelor Armate Populare de Eliberare Lăoțiene, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a trimis o telegramă comandantului Forțelor Armate Populare de Eliberare Lăoțiene, Khamtay Si.phan.done, prin care adresează un cordial salut, cele mai calde felicitări și urări de succes deplin tn lupta pentru libertate și independență.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă din. partea ministrului afacerilor externe al Japoniei, Masayoshi Ohira, prin care exprimă mulțumiri pentru felicitările transmise cu prilejul numirii sale in această funcție.
*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. a primit o telegrămă de mulțumire din partea primului ministru și ministrul afacerilor externe al Noii Zeelande, Norman Kirk, pentru mesajul de f'licitări transmis cu prilejul asumării portofoliului de ministru al afacerilor externe.
★

La Universitatea din Craiova a avut loc vineri după-amiază vernisajul expoziției itinerante „Tehnologia in invățămîntul american11, organizată în cadrul acordului cultural dintre România și Statele Unite ale Americii. în expoziție sini prezentate instalații și aparate complexe, create de specialiștii americani . in scopul îmbunătățirii metodelor de predare în invățămintul de toate gradele. La vernisaj au rostit alocuțiuni ambasadorul Statelor Unite in Republica Socialistă România. Leonard C. Meeker, și prof, dr. docent Titu Georgescu, rectorul Universității din Craiova. (Agerpres)
LA PUTNA S-A ÎNCHEIAT
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PRIMIRE IA PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DL MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, vineri la amiază, pe Pieter Lieftinck, director executiv la Fondul Monetar' Internațional, care se află intr-o vizită in țara noastră la invitația Ministerului Finanțelor.La întrevedere, desfășurată intr-o

atmosferă cordială, au luat parte Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, și Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului.In timpul întrevederii au fost abordate probleme legate de activitatea Fondului Monetar Internațional.(Agerpres)

R. P. CHINEZĂ

„Comorile verzi“
cuceresc pustiurile

cinema
• Zestrea: CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15: 20,30, COTROCENI
— 15,30: 18; 20,15.
• Războiul lui Murphy : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30: 16; 18.30; 
21, FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21.
a Arena aeriană : LUMINA •— 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30.
• Pe aripile vintuiui : PATRIA — 
10; 14,30: 19,15.
• Ursul Yogi : DOINA — 9,30;
11,30: 13.45; 16; 18; 20,15.
a Queimada : BUCUREȘTI — 8.30; 
11; 13,30; 16: 18,30; 21, FAVORIT - 
10; 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
— 9,3d; 12; 15.30; 18; 20,30, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
• Domnului profesor, cil dragoste: 
SCALA t- .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
A Legenda lui Rustam : FERO
VIAR - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15;
20.30.
• Filiera : AURORA — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18: 20,15, .GLORIA —

-8.45; 11: 1.3.30; 16; 18,30: 20,45.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
DACIA — 9; 12.30; 16; 19,30. ARTA
— 16; 19,30.
a Marea evadare : GRI VIȚA — 9; 
12,30; 16: 19,30, GIULEȘTI - 15.30; 
19. MIORIȚA — 9: 12,30; 16; 19.3,0. 
a Prostănacul — 10; 12; 14. înge
rul — 16.30; 20.45. Eu, bunica, llko 
și Ilarion - 18.45 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Cu miinile 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.
a Vara bărbaților : FLOREASCA
— 15.30; 18; 20.30.
• Micul om mare : BUCEGI — 
15.30: 18: 20.30.
a Săgeata căpitanului lom VITAN
— 15.30: 18. 20,15.
a Am încălcat legea : BUZEȘTI 
15,30: 18; 20,15, PACEA — 15.45;
18; 20.
• Bariera : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18,; 20,15, VIITORUL — 15,30; 
18; 20.15
a Vacanță la Roma i POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.

a Bărbatul care a venit după 
bunica : LIRA — 15.30; 18: 20.15.
a Bulevardul romului : FEREN- 
TARI - 15.30; J8: 20.15.
a Fata care vinde flori : CRIN- 
GAȘ1 - 15.30: 18: 20.30.
a Capcană pentru general : RA
HOVA - 15.30: 18: 20.15.
a Seceră vintul sălbatic : FLACÂ- 
RA — 15.30: 18. 20,15:
a Sfîrșitul Liubavinilor : LARO- 
MET — 15.30; 17.30; 19.30.

teatre l

• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Ișaac 
Karabatcewski (Brazilia) — 20.
• Opera română : Turandot — 19. 
a Teatrul de operetă : Paganini
— 19.30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20. (sala Stu
dio) : A doua față a medaliei — 20. 
e Teatrul de comedie ; Mutter 
Courage — 20.
• Teatru] ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureariu) : D-ale carnavalului — 
19,30. (sala din str. AI. Sahiâ) : 
Vicarul — 20.
a Teatrul Mic : Testamentul eli- 
nelui — 19,30
• Teatru] ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatru] Glulești : Freddy — 
19,30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Comoa
ra din Insula piraților .— 16.
• Teatru) ,.Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17. (sala din str. Academiei). : 
Răi și nătărăi — 15.
• Teatrul evreiesc de «tat : Un 
șirag de perle — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. ,.I. L. Cara- 
giale" : Aici este Soarele meu
— 20.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19.30.
m Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților 
— 19,30, (la Sala Palatului) : Si
ciliana — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flori alese — 19,30.

ADUNĂRILE GENERALE
l

pentru 
șantierele de 
construcții 9Produsele cu marca „Malizol“ sint. bine cunoscute și solicitate pe toate șantierele țării. Sub denumirea de „Matizol“ sint cuprinse numeroase produse hidro, termo și fonoizolatoare, realizate de către Întreprinderea de materiale Izolatoare din Berceni (Prahova). Dintre, noutățile de ultimă oră trebuie menționat că zilele acestea a început să se producă aici o serie de articole de largă utilitate. Este vorba, în primul rind, de „P-90", un sortiment de pîslă placată cu hîrtie cașe- rată și folie de polietilenă pe o parte, iar pe cealaltă parte cu hîrtie sulfată.— La ce se folosește noul produs ? l-am întrebat pe in- ginerul-șef Gheorghe Enescu.— El este foarte util în fabricarea panourilor de beton, realizind o foarte bună izolație termică și fonică edificiilor care se înalță cu asemenea prefabricate. In același timp, se obține o economie importantă de ciment. Anul trecut, asemenea prefabricate s-au experimentat la Oradea și au dat rezultate dintre cele-mai bune. Așa se explică și motivul pentru care întreprinderea de prefabricate din localitate ne-a remis pentru acest an o comandă de 150 000 m p din noul produs.Plăcile de vată minerală tip „G“ — pe care zilele acestea întreprinderea din Berceni le Va introduce in fabricația de serie — reprezintă tot o noutate. Ele pot fi folosite cu mult succes in construcția de complexe avicole, agrozootehnice, hangare etc.Cu aceste noi articole și cu altele ce se află în curs de omologare, întreprinderea , praho- veană va produce în 1973 peste 120 de sortimente de carton și pinză bitumată. impislitură bitu- mată, plăci fonoabsorbante și altele, față de numai 2—3 sor- timepte de carton și pînză bitumată' cite se realizau aici acum 10 ani. în această perioadă. întreprinderea și-a mărit de 3 ori volumul producției.— în acest an — continuă interlocutorul — vom livra uzinelor de autocamioane „Steagul Roșu" din Brașov și Uzinei de autoturisme din Pitești un nou produs românesc — o pislă specială cu praf de mică și acoperită cu folie de polietilenă care se va folosi la diferite placaje tn interiorul autovehiculelor.Am mai aflat de la inginerul șef al unității din Berceni că, datorită calității și gamei sortimentale largi, produsele realizate aici s-au impus și la export, ele fiind solicitate de numeroase firme din peste 20 de țări.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

PRIMA ETAPĂ A
SUCEAVA. — (Corespondentul „Scînteii" Gh. Parascân). Expresie a grijii statului nostru pentru conservarea valoriln»- civilizației românești multiseculare. de c.urind, la mănăstirea Putna, vestit monument istoric, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, s-a încheiat o primă etapă a lucrărilor de restaurare. începute in urmă cu 4 ani sub egida Direcției monumentelor istorice și de artăDe remarcat este faptul că. dispunind de o seamă de documente ale vremii, intre care și o stampă executată da începutul secolului al XVlIl-lea. restaura-

RESTAURĂRILOR
torii au reușit să redea a- cestui obiectiv aspectul său original, prin coborîrea pardoselii la cota inițială și realizarea acoperișului din tablă de cupru. Lucrările de restaurare a a- cestui important monument istoric continuă, tn prezent' se lucrează la restaurarea casei muzeului .și a turnului ■ tezaurului. Concomitent, se fac săpături și cercetări in vederea reconstituirii casei domnești, o valoroasă realizare a arhitecturii laice feudale, ale cărei vestigii au . fost descoperite nu demult, cu prilejul săpăturilor sub pavilionul din sud.

(Urmare din pag. I) ■■muncii’ au datoria să Informeze eu claritate atît despre efectele finalizării acestor propuneri, cit și despre cauzele ce au determinat întirzieri In acest domeniu. Muncitorii, tehnicienii, specialiștii formulează propuneri judicioase, îndrăznețe, din dorința fierbinte (le a contribui Ia bunul mers al activității pe multiple planuri și, ca atare, ințelep- ciunea colectivă trebuie prețuită ?< valorificată. Este de datoria adunărilor generale să examineze temeir nlc soarta acestor, propuneri, să stabilească răspunderi și măsuri, concrete pentru traducerea lor grabnică in viață, in c.ondiții de înaltă eficiență economică.Pe agenda adunărilor generale se află și confirmarea consiliilor de control muncitoresc al activității e- conomice și sociale, precum și a comisiilor pc domenii, care vor funcționa ca organisme obștești ale comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, sub in'drumarca organizațiilor de partid din unitățile respective.
SPORT

Actualitatea la șah Campionatul de handbal (masculin)

• Fl. Gheorghiu — posibil 
cîștigător la Orense • Junio
rul Birăescu a luat un start 
hun la Varșovia • Polihro- 
niade și Teodorescu — în 

Olandaînaintea ultimei runde a turneului internațional de șah de la Orense (Spania), marele maestru internațional Florin Gheorghiu continuă să se afle in fruntea clasamentului, cu 8 puncte. El este urmat de Ptdevski (Bulgaria) cu 7 puncte, Benkd (S.U.A.) — 6.5 puncte. Ciociltea (Rumania) — 6 puncte, Cobo (Cuba)| Pomar (Spania) — 5 puncte, Mcdniș (S.U.A.) — 4 puncte etc. în penultima rundă (a 10-a) Gheorghiu a remizat cu americanul Mednis, rezultat consemnat și in partidele Ciociltea—Parma și Pidevski—Pomar. Benkii a cîștigat la Cobo și Janose- vici la Castro. în ultima rundă. Gheorghiu (cu piesele negre) va juca împotriva lui Cobo, iar Ciociltea ii va intilni pe Durao.
*în turneul internațional de șah pentru, juniori de la Varșovia, după două runde conduc Ion Birăescu (România) și Belczik (Polonia) cu cite 2 puncte. îi urmează in clasament Kisnev (U.R.S.S.) și Kuligow- ski (Polonia) — 1,5 puncte etc.în runda a 2-a. Birăescu l-a învins pe polonezul Ksenskogo, iar Belczik a ciștigat la compatriotul său Kube- nia. Partida dintre Birăescu și Mardarovici, întreruptă în prima rundă, s-a încheiat cu victoria șahistului român.
*Turneul internațional feminin de șah de la Wijk aan Zee (Olanda) este dominat — după trei runde — de spaniola Ferer și poloneza Radzi- kowska (fiecare cu cite 2 puncte și o partidă întreruptă). în runda a IH-a Borisova (Bulgaria) a cîștigat la Jivkovici (Iugoslavia), iar Ferer a invins-o pe Merlinf (Franța). Reprezentantele României la acest turneu. Elisabeta Polihroniade și Margareta Teodorescu, au întrerupt in poziție aproximativ egală.

Prima zi a turneului de la GalațiGALAȚI (Corespondentul „Scînteii", Tu- doreî Oancea). în Sala sporturilor din orașul de la Dunăre, în prezența a circa 1 200 de spectatori, a început ieri cel de-al doilea turneu al campionatului de handbal (masculin).în primul meci a! zilei s-au întîlnit echipele Politehnica Timișoara — Voința București. După un meci de slabă factură tehnică, partida s-a tncheiat cu rezultatul de 12—12 (la pauză 6—7). Timișorenii au ratat trei lovituri de la 7 . metri.
A urmat tntilnirea dintre Universitatea București și Trotu.șul Gh. Gheorghiu-Dej.

După o repriză echilibrată, bucureștenii. a- vînd în Voina un excelent coordonator și realizator, iu reușit să se distanțeze in finalul reprizei secunde. Meciul a luat sfirșit cu rezultatul de 23—15 (11-8).După această partidă. s-au intilnit echipele Steaua și Dinamo Brașov. în ciuda faptului că echipa campionilor a fost lipsită de prezența lui Bir- talăn ,(suspendat pe trei etape), ea a jucat excelent, punînd In valoare forța de șut a celor doi tunari — Kicsid și Gruia. Meciul s-a încheiat cu rezultatul de 25-17 (14—9).Un meci cu multe lovituri de la 7 metri, aceasta a (ost nota

celui de-al patrulea meci, dintre Universitatea Cluj și Independența Sibiu. Partida a luaț sfirșit cu scorul de 13—15 (5—6).Ultima partidă, de fapt derbiul zilei, l-a constituit intîlnirea dintre Minaur Baia Mare și Dinamo București. Scor : 19—14(7—8) pentru bucureș- teni.Cea de-a doua zi » acestui turneu va opune, începînd de la ora 14.30. echipele : .Trbtușul Gh. Gheorghiu-Dej — Voința București, Politehnica Timișoara — Dinamo Brașov, Independența Sibiu — Minaur Baia Mare, Steaua — Universitatea Cluj, Dinamo București — U- niversitatea București,
JOCURILE SPORTIVE AFRICANE

s-au ÎncheiatDesfășurate timp de aproape două săptămini, „Jocurile sportive africane" s-au încheiat pe Stadionul Național din Lagos cu o frumoasă festivitate, în cadrul căreia șeful statului nigerian, generalul Gowon, i-a felicitat pe sportivi pentru rezultatele valoroase obținute, chemîndu-i să se reintilnească la cea de-a 3-a ediție a acestei competiții, la Alger.Cei 70 000 de spectatori prezenți pe stadion au asistat. înaintea festivității. . la finala turneului de fotbal, in care s-au întîlnit reprezentativele Nigeriei și Guineei. Practicind un joc excelent, fotbaliștii nigerieni și-au adjudecat victoria cu scorul de 2-0 (1-0).A doua , ediție a „Jocurilor sportive africane" — marcată de perfor

manțe de talie mondială, îndeosebi la atletism, de rezultate promițătoare la natație, ciclism, și de un înalt nivel in turneul de box — a evidențiat progresul important realizat de sportivii țărilor africane în ultimii ani. în competiția atletică, spre exemplu. ugandezul John Akii-Bua, campion olimpic și recordman mondial, etiopianul Marco Wolde, kenyanul Ben Jipcho și mul* alți competitori mai tineri, încă, necunoscuți, au demonstrat că Africa posedă un mare rezervor de talente sportive.în clasamentul final pe medalii, pe primele trei locuri s-au situat : Republica Arabă Egipt (25 medalii de aur, 16 de argint și 17 de bronz), Nigeria (18+25+20) și Kenya (9 + 9 + 10).

ț Activitate^ de organizare și dnsUloo , șutâfe.a ăclji nări lor generale, ale, oa„ ; nienilor muncii, din unitățile socialiste de stat și cooperatiste se cere condusă și îndrumată de către organizațiile de partid, trebuie să stea in atenția organelor locale de partid, pină la comitetele județene de partid, tn ultimă instanță succesul adunărilor generale, rezultatele cu care se vor solda vor oglindi stilul d- muncă al organizațiilor de partid, capacitatea acestora de a conduce, îndruma și controla întreaga activitate economică.La buna desfășurare a adunărilor generale, o contribuție însemnată trebuie să aibă ministerele și celelalte organe economice centrale, precum și consiliile oamenilor muncii din centralele industriale de report — prin prezența in unitățile economice, incă înainte de data adunărilor generale, a cadrelor cu munci de răspundere — pentru cunoașterea pe viu. la fața locului, a problemelor respective, prin intervenții efective, de fond, in scopul soluționării acestor probleme. De altfel, adunările generale inseșl sint chemate să analizeze modul in care centralele, ministerele și celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare au îndrumat și sprijinit întreprinderile, au soluționat problemele ce s-au ridicat in cursul realizării planului. Nu de „înregistratori", de „observatori" este nevoie în dezbaterile a- dunărilor generale, ci de participant activi — fie că aceștia sint adjunct de miniștri, directori generali și directori din ministere și centrale, membri ai colegiilor ministerelor și ai consiliilor oamenilor muncii ș. a. — care să ajute efectiv prin măsuri concrete, practice, adoptate operativ, fără nici un fel de tergiversări la înlăturarea oricărui neajuns ce s-ar ridica in calea îndeplinirii exemplare a planului pe anul 1973.Prin spiritul de inaltă exigență și responsabilitate muncitorească în care se vor desfășura, prin măsurile pe care le vor adopta, adunările generale ale oamenilor muncii vor demonstra incă o dată, cu toată tăria, hotărîrea fermă a oamenilor muncii din unitățile socialiste de stat și cooperatiste de a nu-și precupeți eforturile pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, pentru a asigura o eficiență tot mai inaltă întregii activități economice — in lumina sarcinilor deosebit de importante stabilite de partid pentru actuala e- tapă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate tn țara noastră.

Cu ani in urmă, călătorii in drum spre Șanhai priveau cu interes la furnicarul de oameni ce lucrau pe versantele golașe ale dealurilor ce străjuiesc malurile- Fluviului. Galben și în urma c5t rora apăreâu pilcuri de puieți. Erau viitorii arbori care „se întorceau" în inima Chinei, pe un pămint lutos și zgircit, rămas și mai arid după ce colonialiștii și administrația coruptă a vechilor regimuri îl despuiaseră de milenarele păduri — vechile și - Incalculabilele „comori verzi" ale țării.' Pe atunci, puțini bănuiau că 'reimpădurirea — începută modest, dar cu entuziasm — va cuprinde in numai cîțiva ani un front imens, intins pe mii de kilometri șl susținut de munca pasionată a milioaneDatele vente : de pildă, decursul de ani a fost acoperită cu arbori o suprafață de 82 de ori mai mare decît cea reîm- păd'urită intre . anii 1911—1946. Numai in districtul Lingcheou din provincia Hopei s-au plantat, pină in 1970. peste 2 500 000 puieți de arbori. Pădurile au reapărut pe sute de mii de hectare In Honan, Hofei, huei și in multe provincii situate nordicul Dunbei dincolo de Fluviul bastru. Limbajul tetic și lapidar al frelor nu poate reda, in adevărata lor amploare, mutațiile petrecute o dată cu reimpăduririle în economia tării și In viața oamenilor.în numeroase districte și provincii, re- tmpădurirea a generat transformări vaste. ..Urcînd" de-a lungul Fluviului Galben, pădurile au acope- dovedind o dată rit goliciunea unor mbnți 'și ' dealuri, au>«”- ple riuplor. , înconjuri nd

de oameni, sint . eloc- in ultimilor 22

An- alte in sau Al- sin- ci- lnsă

numeroase sate orașe. O dată cu

reapariția lor, au fost redate agriculturii sute de mii de hectare de păminturi, altădată expuse acțiunii toren- ților și degradate. Sint provincii, mai ales in centrul și sudul țării, unde s-au creat, de-a lungul anilor, sute și mii de kilometri de perdele forestiere. Concomitent cu perdelele de arbori au reapărut și grădinile cu pomi fructiferi. Cu doi ani în urmă, membrii unor comune populare din districtul Hueian, situat in sudul țării, au sărbătorit un eveniment memorabil : culegerea primei recolte de „longan", un fruct meridional. cultivat pen- . tru prima oară pe aceste meleaguri. Recoltele, tot mai bogate, obținute de comunele populare din regiunile împădurite sint o dovadă grăitoare că pădurile au devenit un. factor de seamă pentru ridicarea agriculturii și îmbunătățirea nivelului de trai al țărănimii.O. dată cu sporirea suprafețelor împădurite s-au creat vaste posibilități pentru dezvoltarea Industriei forestiere. Este semnificativ că în multe provincii au luat ființă noi întreprinderi mecanizate pentru prelucrarea lemnului. Numai in peninsula Leit- ciou, noile păduri furnizează anual triei, începînd 1970,.cite 80 000 cubi de lemn.,..Campania de pădurire" a este o acțiune uriașă, asemănătoare lucrări hidrotehnice care antrenează milioane de oameni, atit de frecvente in această țară. Pentru recîști- garea pădurilor, poporul chinez a trebuit să depună eforturi Încordate și îndelungate, mal rruil.t .răbdarea, tenacitatea '.ș.i. bĂă) i cia' car.e-l earactețîzția,ză, Inș.i^fH puse atțt- de sttălucJV

indus- din metrireim- Chinelmarilor

chemările partidului comunist. Cind a început reimpădurirea provinciei Shansi, u- neia dintre brigăzile comunei populare din Sikeu i-a revenit sarcina să planteze puieți in munții Taihang. Pe versanții acestor munți, torenții se prăvăleau producind adesea inundații și mari pagube materiale. Primele încercări au eșuat: datorită secetei, toți puiețil. plantați au pierit. Dar reimpădurirea a continuat cu și mai multă dîrzenie. Pentru a uda arborii, oamenii cărau apă cu gălețile, suind-o cu răbdare pină sus, in munte. Cind primii arbori au prins viață s-au format echipe speciale pentru îngrijirea lor. După mulțl ani de eforturi și răbdare, această brigadă 
a comunei populare din Sikeu a acoperit cu arbori 800 de hectare. Astăzi 20 la sută din veniturile ei provin din lemnul tinerelor păduri și din fructele grădinilor amenajate la poalele munților Taihang. E numai un exemplu din mult» altele.în ultimii ani, pădurile au poposit și in pustiurile nisipoase — de pildă, în deșertul Tengkehli. în districtul Minkin există astăzi 33 000 hectare de pădure, dispusă tn benzi, care transformă deșertul intr-o regiune productivă.Reimpăduririle continuă să se desfășoare în întreaga Chină, la eforturile oamenilor muncii asocilndu-se tn tot mal mare măsură mijloacele tehnicii moderne. Pentru tnsă- mințarea puieților, de pildă, se folosesc p» scară tot mai largi avioanele.Revenind p_ Chinei socialiste, morFlp pe solul

- ------ ...----, ,,co»morile verzi" sint toi mal amplu puse In va- îlp.are,...contribuind dinu. ; plin la ' progresul miji*-, 'Hlffit^âî aUțărlLîn valoare tn anii con-' strucției socialiste, la A. MUNTEANU

A apărut nr. 2/1973 al revistei

„ERA SOCIALISTĂ"Sumarul noului număr cuprinde articolele : „Dinamica structurilor și relațiilor sociale in societatea socialistă" de LEONTE RAUTU ; „Critica de artă — parte componentă a îndrumării culturii de cătî'e partid" de DUMITRU POPESCU ; „Centralism și autonomie în conducerea județului" de CONSTANTIN DĂSQALESCU ; „Atragerea maselor în procesul conducerii" de GHEORGHE BOBOȘ ; „Politica externă a României : dinamism și spirit constructiv" de ION MĂRGI- NEANU ; „Un experiment economic și concluziile sale practice" de MARIA FLUCSA și SILVIU ȘTEFAN ; „Probleme ale folosirii mai raționale a forței de muncă" de ION PĂCURARU și „Implicații sociale ale electronicii" ANDREI SILARD.Articolul intitulat „Principiile moralei comunisto tn lumina proiectului de Norme ale vieții șl muncii comuniștilor" de STELIAN STOICA alcătuiește cuprinsul rubricii „CONSULTAȚII".La rubrica „ȘTIINȚA-ÎNVAȚA- MÎNT“, ION REBEDEU semnează articolul „Spirit militant și combativ tn predarea științelor sociale".Rubrica „OPINII" Inserează în acest număr articolul intitulat „Cu

privire la fondul național de dezvoltare economico-socială" de ION TRAISTARU.în cadrul rubricii „DEZBATERI ȘTIINȚIFICE", revista publică sintezele intitulate „Rezultate și perspective ale planificării sociale" de A. D. KERIMOV și „Mutații in structura social-economică a Belgiei" de PIERRE JOYE.Comentariile intitulate „Unitatea forțelor de stingă — tendință a dezvoltării sociale contemporane" de NICU BUJOR și „Evoluții in relațiile lnteroccidentale" de GHEORGHE SERAFIN alcătuiesc cuprinsul rubricilor „DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCA MONDIALĂ" și respectiv „VIAȚA INTERNAȚIONALA".La rubrica „CURENTE ȘI IDEI" sint inserate articolele „Pancapi- talismul" șl alte modele neocapita- liste" de ARMAND OPREA și „Clubul de la Roma" se Înșeală... de A. PORA.Recenziile „Epoca modernă șl contemporană în paginile unei sinteze de istorie" de DAMIAN HUREZEANU și „O monografie a poporanismului" de DUMITRU MICU alcătuiesc conținutul rubricii „CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII".Sumarul se încheie cu obișnuita rubrică intitulată „CUVÎNTUL CITITORILOR".
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 19 IANUARIE 1973FOND GENERAL DE PREMII : 1 173 250 lei, din care 22 744 lei report.EXTRAGEREA I : 13 82 28 23 70 3 76 6 50EXTRAGEREA a Il-a : 64 32 37 49 56 75 89

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 22, 23 ianuarie. în țară : vremea se răci începind din nord-estul țării, menținindu-se relativ caldă in primele zile in regiunile din sud- vest. Cerul va fi schimbător. Vor cădea precipitații locală, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vin- va prezenta intensificări locale, spulberînd pe alocuri zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 grade și zero grade, izoht mai coborite in nordul stării, iar maximele vor oscila între minus 3 grade și plus 7 grade, local mai ridicate în sud-vest. la începutul intervalului. .Ceață locală scara "și di- n-'neața. In București : vreme relativ caldă la inceput. apoi in răcire, ferul va fi schimbător, favpra.bil precipitațiilor slaL
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10.45
11,00

11.25 
•12,10 
12.15

12.45
16,30
18,15 
19,00
19,20

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Cunoașteți legile ?
„A fost odată ca niciodată...": 
„Prințesa tristă" (I)
De vorbă cu gospodinele.
Mai aveți o întrebare ? „Pro
iecte grandioase la scară pla
netară".
Festivaluri folclorice.
Cărți și idei. Reportaj despre 
activitatea Centrului de in
formare și documentare în 
științe sociale și politice. 
Muzicieni ai secolului XX. 
Publicitate.
Cîntec de dor. Balet pe mu
zică interpretată de Maria 
Tănase.
Telejurnal.’
Emisiune în limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans.
Medalion Al. I. Cuza.
1001 de seri : „Aventurile lui 
Peti".
Telejurnal.
52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni.

20,15 Teleenclclopedia. 
21,00 “ •
21,50

22,50
23,00

Film serial : Mannix.
Varietăți internaționale. Ra
quel Welch, Mihai Constanti- 
nescu, Mireille Mathieu, Ga
lina Nenașeva, Don Back!, 
Iordanka Hristova, Ornela 
Vanoni, Elvis Priesley, Ma
rina Voica, Rockie Roberts, 
Therese Steinmetz, Sergio 
Endrigo, Folk Studio Singers, 
Karina, Gianni Morandi, 
Jimmy Fontana, Gigliola Cln- 
quetti, Mina.
Telejurnal.
Handbal masculin : Dinamo 
București — Universitatea 
București (repriza a Il-a).

PROGRAMUL 11 I

16,30
16,40
17,10

17,20

17,40

Agenda.
Cîntece și jocuri populare
Film documentar : „Crestă
turi în lemn" — producție a 
studioului „Al. Sabia".
Pagini muzicale clasice. Suite 
pentru orchestră de J. S. 
Bach. Interpretează orchestra 
de cameră a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor Avy 
Abram o viei.
Film artistic : „servus Vera". 
Producție a studiourilor din 
R.P. Ungară.
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Lucrările reuniunii pregătitoare 
a conferitei general-europene

LA CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ DE IA PARIS BELGRAD:

HELSINKI 19 (Agerpres). — Trimisul nostru special, Dumitru Ținu, transmite : în ședința de vineri a reuniunii multilaterale consacrate pregătirii conferinței general-europene pentru securitate și cooperare au luat cuvîntul reprezentanții Fran
ței, Elveției, Spaniei, Austriei, Republicii San Marino și Ciprului. Vorbitorii s-au referit la modalitățile de lucru ale reuniunii actuale, precum și la unele aspecte ale conferinței general-europene.

întîlnire ’ între experții delegațiilor R.D. Vietnam și S.U.A.PARIS 19 (Agerpres). — Vineri a avut loc, în suburbia pariziană Gif- sur-Yvette, o nouă întilnire între experții delegațiilor R.D. Vietnam și Statelor Unite la conferința de la Paris în problema vietnameză. Cele
două grupuri de experți au fost conduse de Nguyen Co That, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.D. Vietnam’, și, respectiv, de William Sullivan, secretar de stat adjunct al S.U.A.

Note ale guvernelor
Cehoslovaciei, Poloniei și Ungariei
in legătură cu consultările pregătitoare privind 

convorbirile asupra reducerii forțelor armate 
și a înarmărilor in Europa

întrevedere Georges Marchais —
Le Duc Tho

Ședința Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I.BELGRAD 19 (Agerpres). — La Belgrad s-a desfășurat ședința Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Potrivit relatării agenției Taniug, Biroul Executiv a hotărît să propună Prezidiului U.C.I. convocarea celei de-a IV-a Conferințe a U.C.I. în cea de-a doua jumătate a lunii aprilie, la Belgrad. La conferință vor fi dezbătute raportul privind activitatea Uniunii Comuniștilor, precum și un raport cu privire la problemele politice și social-economice actuale ale Iugoslaviei.

încheierea sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-bulgareSOFIA 19 — Corespondentul Agerpres, C. Amariței, transmite : La Sofia au avut loc lucrările sesiunii a X-a, jubiliare, a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științi- fică. Comisia a constatat cu satisfacție că relațiile economice și tehnico- științifice româno-bulgare s-au dezvoltat și diversificat continuu, ceea ce. s-a reflectat, în special, în creșterea de aproximativ șase ori a volumului schimburilor comerciale in decursul ultimilor zece ani.în vederea îndeplinirii prevederilor protocolului încheiat în septembrie 1972 între delegațiile de partid și de stat ale celor două țări, la ac-

Agențiile C.T.K., P.A.P. și M.T.I. informează că R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă și R.P. Ungară, au adresat unor țări vest-europene, precum și Statelor Unite și Canadei, note în legătură cu consultările pregătitoare privind convorbirile asupra reducerii forțelor armate și a înarmărilor pe continentul european. Guvernele cehoslovac, polonez și ungar arată că sint gata să participe, începînd de Ia 31 ianuarie 1973, la aceste oonsultări, considerînd că la ele pot participa, pe baze egale, toate țările din Europa care vor manifesta interes, precum și Statele Unite și Canada. Notele subliniază că examinarea reducerii forțelor armate și înarmări-
pekin Semnarea unui protocol româno-chinez’ PEKIN 19 — Corespondentul'Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Vineri a fost semnat la Pekin uh ! protocol în baza căruia R.P. Chineză livrează României , unele obiective industriale și acordă asistență tehnică pentru construirea lor.în numele celor două guverne, protocolul a fost semnat de Nicolae Ga- vrilescu, ambasadorul României la Pekin, și Han Ciun-cen, ministru ț adjunct pentru relații economice cu -- străinătatea._ _ _ _ _ _ _ _  
Premierul Ciu le-lai 

l-e primit pe ministrul 
Japonez al comerțului 

< internațional și industrieiPEKIN 19 (Agerpres). — Ciu En- ‘ ,'jiai, premierul Consiliului de Stat al ;:R.P. Chineze, și Ci Pîn-fei, ministrul afacerilor externe, l-au primit pe Yasuhiro Nakasone, ministrul comerțului , internațional și al industriei al Japoniei, care face o vizită în R.P. Chineză. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească, anunță agenția China Nouă.

lor pe continent nu trebuie să fie o prerogativă a alianțelor militaro-po- litice. (Agerpres)
PARIS 19 (Agerpres). — Ziarul „L’Humanite" informează că Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist Francez, i-a primit, la sediul C.C. al partidului, pe Le Duc Tho, consilier special al delegației R.D. Vietnam la conferința

de la Paris în problema Vietnamului, și pe Xuan Thuy, conducătorul delegației R.D. Vietnam.Cu acest prilej, Georges Marchais 
a reafirmat sprijinul activ al P.C. Francez pentru cauza justă a poporului vietnamez.

Noul program de dezvoltare economică a Greciei
Declarația guvernamentală prezentată 

de cancelarul Willy Brandt în Bundestag
EGIPT

Un an de realizăriBONN 19 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, in prima zi a sesiunii noului Bundestag vest-ger- man, cancelarul Willy Brandt a prezentat declarația guvernamentală.în ce privește politica externă, cancelarul a afirmat că guvernul său va continua consecvent politica de bună vecinătate. Pe primul loc al obiectivelor ei se află uniunea vest- europeană, preconizată de conferința Ia nivel înalt a Pieței comune de la Paris.„Construcția tratatelor noastre bilaterale de renunțare Ia folosirea forței, încheiate mai întîi cu Uniunea Sovietică, necesită încheierea unui asemenea tratat cu Republica Socialistă Cehoslovacă vecină, a spus vorbitorul. Guvernul federal speră să poată ajunge intr-un viitor

previzibil la o înțelegere prin care acordul de la Miinchen să nu mai împovăreze relațiile dintre cele două state. Guvernul federal va continua dialogul politic cu statele Tratatului de la Varșovia, sperînd să poată include în acest dialog Budapesta și ■Sofia. Totodată, el nu va neglija contactul cu statele nealiniate". Brandt a adăugat că R.F.G. va lărgi relațiile sale cu R.P. Chineză și cu celelalte state asiatice.în continuare, cancelarul federal 
a subliniat că „în prezent încep să se contureze îmbunătățiri în relațiile dintre cele două state germane. Guvernul federal este hotărît să aplice în mod consecvent, pe plan politic și juridic, tratatul care pune bazele dezvoltării relațiilor cu R.D.G.".

în economieCAIRO 19 (Agerpres). — Primul ministru egiptean Aziz Sedki a rostit o cuvîntare radiotelevizată, în care a făcut o analiză a activității guvernului său în anul trecut.Guvernul, a arătat el, a soluționat numeroase probleme în domeniile industriei, agriculturii, educației, asigurărilor sociale și salarizării ; venitul național a crescut cu 190 milioane lire egiptene, au fost construite circa 20 000 de. locuințe, a crescut numărul unităților medicale, au fost depuse eforturi în vederea dezvoltării sectorului agricol. Premierul egiptean a amintit, totodată, și dificultățile pe care le întimpină Egiptul, mai ales în sectoarele agriculturii.

In cădrul unei conferințe de presă, 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Nikolaos Makarezos, a expus, 
joi, liniile directoare ale noului pro
gram economic (1973—77), parte din 
proiectul programului de dezvoltare 
a Greciei in viitorii 15 ani. Progra
mul de cinci ani prevede dezvoltarea 
economiei intr-un ritm mediu anual 
de 8 la sută, preconizindu-se expan
siunea prioritară a industriei, îndeo
sebi a ramurilor pentru care țara dis
pune de materiile prime necesare. 
Totodată, contribuția turismului la 
realizarea produsului național brut 
va trebui să se dubleze. In vederea 
aplicării programului, se prevede 
creșterea corespunzătoare a investi
țiilor publice, care vor fi îndreptate 
spre dezvoltarea bazei productive a 
economiei. In scopul valorificării mai 
sistematice a posibilităților produc-

tive ale fiecărei regiuni, se preconi
zează programe speciale de dezvol
tare a agriculturii pe zone, Guver
nul — a afirmat Makarezos — va 
stimula crearea de mari exploatări 
agricole, prin cooperarea mai multor 
cultivatori in fiecare localitate ru
rală.

Vicepremierul grec a declarat că 
guvernul va asigura redistribuirea 
venitului național „in favoarea pă
turilor celor mai sărace ale popu
lației și a regiunilor mai slab dez
voltate". Se prevede, de asemenea, — 
a spus el — înfăptuirea unui pro
gram privind construcția de locuin
țe pentru satisfacerea necesităților 
grupurilor populației care dispun de 
venituri reduse.

' Al. CIMPEANU ~
Atena.

tuala sesiune a fost aprobat programul privind efectuarea lucrărilor de proiectare și de pregătire a construcției complexului hidrotehnic „Cioara- Belene" și s-a semnat convenția in- terguvernamentală privind constituirea comisiei mixte care va coordona realizarea acestui important obiectiv.La sesiune au fost convenite, de asemenea,, măsuri concrete pentru finalizarea unui număr însemnat de acțiuni de colaborare, cooperare șl specializare în producție, în special în domeniul mașinilor-unelte, produselor electrotehnice, metalurgice și medicamentelor.în domeniul științei și tehnicii • fost semnat un protocol de colaborare pe perioada 1973—1975. Totodată, comisia a stabilit noi măsuri în domeniul schimburilor comerciale în vederea depășirii volumului prevăzut pentru anul 1973 în acordul comercial de lungă durată.Protocolul sesiunii a X-a, jubiliare, a comisiei a fost semnat de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele părții române în comisie, și de tovarășul Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al £.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții bulgare in comisie.
★Tn aceeași zi, tovarășul Leonte Răutu a fost primit de Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria. Au fost abordate, într-o atmosferă caldă, prietenească, probleme ale dezvoltării și adincirii, în continuare, a relațiilor de colaborare economică și tehnico- științifică dintre cele două țări.După încheierea lucrărilor sesiunii, în cinstea delegației guvernamentale române a fost oferit un dejun de către Jivko Jivkov. Ambasadorul României, Nicolae Blejan, a oferit, de asemenea, un cocteil.

agențiile de presă transmit:

Peru. Cu prilejul unui miting care a avut loc în orușul Ica, țăranii și-au manifestat satisfacția pentru înfăpiui- 
rea reformei agrare

Convorbiri chino-olande-
ze. Primul ministru al Olandei,Barend Biesheuvel, l-a primit pe Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, conducătorul delegației guvernamentale chineze, care întreprinde o vizită la Haga. Cu acest prilej, relatează agenția China Nouă, a avut loc o convorbire prietenească.

I CORESPONDENȚIINOȘTRI TRANSMIT: «|
LONDRA:

„Țara neagra' își dezminte 
denumirea

SANTIAGO DE CHILE:

Unitatea Populară în contra-ofensivă 
împotriva speculei

Piotr Joroszewicz la Te- 
heiah. Agerîția P.A.P. informează că Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, care a făcut o vizită în India, s-a oprit la Teheran, în drum spre patrie. EI a avut o convorbire cu primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida, in probleme intere- sind cele două țări.

Protocolul privind cola
borarea economică dintre 
Bulgaria și Spania, tfl 03(17111 acordului bilateral pe termen lung, a fost semnat la Sofia. Protocolul prevede acordarea de facilități în domeniile financiar, sanitar, al transporturilor și în alte domenii în care cele două țări își desfășoară colaborarea.

Argentina va acorda sta
tului chilian un credit în 
valoare de 100 milioane 
dolari Pentru imP°rtul de mașini, bunuri de transport de primă importanță și piese de schimb din această țară. Ministrul argentinean al comerțului exterior. Daniel Garcia, a declarat 'că acordul reprezintă cel mai important document de acest fel semnat între cele două țări.

La Panmunjon • Rvut Ioc 
o nouă reuniune a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, in cadrul căreia reprezentantul R.P.D. Coreene a formulat un protest energic în legătură cu introducerea, de către autoritățile militare americane, în Coreea de Sud, a unei nave militare, fapt care contravine flagrant prevederilor acordului de armistițiu — transmite A.C.T.C. Reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat, de asemenea, împotriva acte- lor de provocare efectuate de către militarii americani și sud-coreeni în zona demilitarizată.

i

Un tribunal din Fraga • condamnat, vineri, la pedepse cu închisoarea pe diferite termene un grup de cinci persoane care au pus la cale deturnarea unui avion civil cehoslovac spre R.F. a Germaniei, acțiune care a eșuat.
Acord comercial polono- 

gieC. lja Varșovia a fost semnat acordul comercial dintre Polonia și Grecia pe perioada 1973—1975. Documentul prevede că cele două state își vor întemeia relațiile comerciale, pe principiile G.A.T.T. și ale clauzei națiunii celei mai favorizate.
Președintele Franței, Georges Pompidou, și-a încheiat vizita de două zile in Etiopia. Șeful statului francez a avut convorbiri cu

împăratul Haile Selassie, asupra unor probleme din zonă, precum șl asupra posibilităților de dezvoltare a relațiilor bilaterale.
Circa 300 de tablouri, *■ dică 15 la sută din colecțiile Iul „Metropolitan Museum of Art" din New York, atribuite pină acum unor mari maeștri, între care Diirer, Rubens, Rafael, El Greco, Rembrandt, Goya, Vermeer, nu sint deceit lucrări ale elevilor acestora — arată ziarul „Nerv York’ Times" în numărul său de vineri. După mai mulți ani de cercetări s-a stabilit, de asemenea, 'că unele dintre cele mai valoroase tablouri ale' muzeului sint copii sau chiar falsuri.
A fost adusă la îndeplini

re sentința prin care ZygmuntGarbacki și Marian Roman Voitasik au fost condamnați la moarte pentru asasinarea, la 20 august 1971, a cunoscutului scriitor și publicist polonez Jan Gerhard, deputat al Seimului.
După valul de căldură care a făcut ca 25 de persoane să-șl piardă viața, asupra regiunii Rio d,e Janeiro au căzut, miercuri și joi, ploi torențiale. în urma inundațiilor, mii de familii au rămas fără adăpost.

Ca să ajungi eu trenul de la Birmingham 
la Wolverhampton, 
orașe puternic industrializate din regiunea 
West Midlands, îți trebuie doar 20 de minute. în tot cursul drumului se perindă numeroase coșuri de fabrici și uzine, centrale electrice, locuințe tipice cu un etaj, înconjurate, ca o sfidare a- dusă acestei „împărății" a fumului, de mici grădini.Peisajul îți aminteș
te că West Midlands este inima industriei britanice și mai ales a industriei construcțiilor de mașini. Locuitorii regiunii sînt mîndri de tradiția industrială a acestor meleaguri. Primele furnale și turnătorii au fost construite cu mai bine de un secol în urmă. West Midlands ajunsese, la un moment dat, în decursul istoriei, cel mai mare constructor de mașini din lume. Acum situația s-a schimbat, centrele industriale cele mai puternice s-au mutat în alte părți ale lumii, dar West Midlands continuă să ră- mînă pentru Anglia o regiune cu un grad ridicat de dezvoltare.Spre deosebire de alte zone industriale vechi din Marea Bri- tanie, „Țara neagră", cum este în mod simbolic denumită regiunea West Midlands, deși nu lipsit^ de un șir de probleme ce își așteaptă rezolvarea, cunoaște un proces de extindere, și chiar sprijină dezvoltarea

industriei în alte regiuni ale țării.Aproape jumătate din cei cinci milioane de locuitori ai ținutului (9 la sută din populația țării) își asigură existența muncind in întreprinderile regiunii. Dintre aceștia trei pătrimi lucrează In metalurgie și în industria constructoare de mașini. Industria metalurgică din West Midlands realizează, în prezent, un sfert din producția țării. Dacă Marea Britanie a atins în 1972 o producție de oțel de 24 300 000 tone — cu 1 140 000 tone mai mult decît în 1971, o contribuție importantă în atingerea acestei cote revine regiunii West Midlands. „Țara neagră" realizează, de asemenea, o mare varietate de apreciate. mașini-unelte, în spiritul celor mai bune tradiții ale competenței și priceperii tehnice caracteristice muncitorilor britanici ; practic, muncitorii din acest sector reprezintă 31 la sută din forța de muncă angajată în industria constructoare de mașini din Întreaga țară. Dacă adăugăm că peste 200 000 de muncitori lucrează în uzinele de automobile, camioane și autobuze, de asemenea binecunoscute în lume prin calitatea lor, obținem o imagine mai completă a ceea ce reprezintă West Midlands în peisajul economic . al țării.Nu este mai puțin adevărat că pe fondul acestui proces de dez

voltare există și rf serie de probleme — cum ar fi cerințele de modernizare a utilajelor din unele întreprinderi. Comparativ cu alte zone industriale ale Angliei, există aici o mai mare stabilitate a locurilor de muncă, un nivel mai ridicat al salariilor muncitorilor. în ultimul timp însă „Țara neagră" s-a văzut și ea pusă în fața unei creșteri sensibile a ratei șomajului, peste 70 000 de persoane fiind înregistrate pe listele celor fără de lucru, adică 3,1 la sută din totalul forței de muncă a regiunii.în^activitatea guvernului condus de premierul Heath se înscrie ca pozitiv faptul că, preocupate de reglementarea acestor probleme, autoritățile au întocmit proiecte de accelerare a modernizării utilajului și creare de noi întreprinderi, în special în domeniile chimiei, e- lectronicii și computerelor — în care West Midlands a rămas în urma altor zone industriale ale țării — care să absoarbă mai multă forță de muncă. Se preconizează, de asemenea, dezvoltarea sectorului de servicii, ve- nindu-se astfel în în- tîmpinarea cerințelor muncitorilor din acest reputat centru industrial.în înțeles favorabil, „Țara neagră" tinde să-și dezmintă denumirea.
N. PLOPEANU

Una din cele mai actuale probleme asupra căreia se concentrează atenția opiniei publice din Chile și preocupările guvernamentale o reprezintă fenomenele de speculă, care au luat extindere, generind dificultăți în aprovizionarea normală a populației, și amplificarea pieței negre. In coloanele lor, ziarele democratice relatează pe larg despre măsurile de combatere a pieței negre, demascînd pe organizatorii acesteia — cercurile reacționare. într-o cuvîntare, rostită zilele trecute, ministrul finanțelor, Fernando Flores, a situat dificultățile din aprovizionare în contextul escaladei forțelor de dreapta, care s-au constituit în „opoziția cea mai negativă și mai destructivă din istoria recentă a țării". Concomitent cu obstacolele ridicate în calea realizării programului Unității Populare, folosind, în acest scop, pozițiile lor majoritare din parlament, forțele dreptei au aruncat în joc potențialul lor economic, încă foarte' important, urmărind să creeze gîtuiri în aprovizionare și, apoi, să încerce să arunce vina asupra guvernului. Greva patronală din octombrie a constituit punctul culminant al acestor atacuri la adresa guvernului popular. „Piața neagră, spunea Flores,

este sinteza principalei acțiuni antipatriotice a dreptei".Combătînd tezele false ale opoziției, ziarul „La Nacion" scrie că „înseși datele societății patronale „Fomento Fa- bril", completate de cele ale îristituțului național de statistică, indică faptul că . producția industrială a țării nu a încetat să crească în cei doi ani de guvernare populară. în consecință, masa fizică a bunurilor de . consum pentru populație a crescut și nu trebuie căutate originile pieței negre într-o presupusă scădere a producției". Ziarul relatează că ,, producătorii agricoli, mici și mijlocii, sînt literalmente asaltați de speculanții care oferă prețuri superioare celor oficiale, blocînd activitatea organismelor statale și preju- diciindu-i pe negustorii cinstiți. Toate a- cestea fac necesară, conchide ziarul, întărirea și amplificarea controlului asupra desfacerii mărfurilor".într-adevăr, ministrul finanțelor a a- nunțat o serie de măsuri, destinate să ducă la noi forme de relații între producție și comerț și la slăbi- capita- cadrul Econo- ființă națio-
rea sectorului list. Astfel, în Ministerului miei va lua „Secretariatul nai pentru c

re“, care are sarcina să împiedice scurgerea producției întreprinderilor particulare pe piața . neagră. „Guvernul, arăta Flores, nu va accepta menținerea monopolurilor particulare în ceea ce privește desfacerea nici unui produs. Se va avansa cu hotărîre spre stabilirea unui control direct asupra distribuirii acestor mărfuri, în așa fel Incit toate familiile să primească bunuri in cantități care să corespundă necesităților lor reale".Desigur, transpunerea în viață a acestor măsuri nu se va putea face de azi pe mîine, o asemenea acțiune presupunind în mod necesar și mobilizarea inițiativei cetățenești. în acest sens, au fost create, pe cartiere și districte, „comitete pentru a- provizionare și prețuri", iar la sate „centre de aprovizionare rurală".Bătălia împotriva speculei este în plină desfășurare. însemnătatea ei este evidentă, în condițiile în care, așa cum scrie ziarul „EL SIGLO", confruntarea în domeniul economiei se sincronizează cu cea electorală, în vederea alegerilor parlamentare din martie, cu- prinzind, practic, toate sferele vieții po- litico-economice.
Eugen POP

Acordul siriono-lrakion cu privire la redevențele primite de Siria ca urmare a tranzitului petrolului irakian pe teritoriul său a fost încheiat, joi, la Damasc. Veniturile de tranzit pe care urmează să le primească Siria in cursul anului 1973 vor ajunge la 600 milioane lire siriene.
Relații suedezo-ameri- 

Cane »Sue<J'a nu dorește ca relațiile cu Statele Unite să fie deteriorate. din cauza opoziției sale față de politica americană în Vietnam" — a declarat, in parlament, ministrul suedez de externe, Krister Wickman. Câlificînd ca „regretabil și greu de înțeles" refuzul S.U.A. de a accepta sosirea la Washington a noului ambasador suedez, guvernul Suediei — a spus Wickman — subliniază importanța menținerii între cele două state a unor relații diplomatice normale.
„concorde ooi” — 

OBSERVATOR 
ASTRONOMIC ?

După toate probabilitățile, 
avionul supersonic „Concorde 
001“ va fi folosit ca... observa
tor astronomic volant, cu pri
lejul celei mai lungi eclipse to
tale de soare a secolului nos
tru, care se va produce la 30 
iunie a.c. Capacitatea acestui 
avion supersonic de a zbura cu 
2 200 km pe oră la o altitudine 
de 17 000—18 000 metri va per
mite observarea fenomenului 
timp de 80 de minute, față de 
numai 6 minute și 20 de se
cunde, cit vor avea posibilitatea 
să o facă astronomii din întrea
ga lume, reuniți în Mauritania, 
pentru urmărirea eclipsei. Auto
ritățile franceze nu au precizat, 
deocamdată, dacă vor permite 
utilizarea avionului în acest 
scop.
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„Lunohod-2“ execută cu precizie j
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manevre dificile
MOSCOVA 19 

gerpres). — In 
tea de 18 spre 19 ia
nuarie a avut loc o 
nouă legătură radio cu 
aparatul selenar auto
propulsat „Lunohod- 
2". Pentru oprirea lu- 
nomobilului, oamenii 
de știință sovietici au 
ales un punct de pe 
suprafața selenară 
care prezenta caracte
ristici tipice zonei res
pective și au orientat 
aparatul spre acesta.

(A- 
noap-

A fost necesară o ma
nevră de întoarcere a 
lui „Lunohod-2" in
tr-un unghi de peste 
100 de grade, apoi 
laboratorul autopro
pulsat a trecut prin- 

“tr-iin defileu îngust, 
aflat intre două cra
tere, pentru a ajunge 
pe un versant din a- 
propiere și pentru a. 
se roti apoi intr-un 
unghi drept. Precizia 
cu care aparatul a e-

fectuat aceste ma
nevre destul de difi
cile, asemănătoare u- 
nui slalom, a produs 
o vie satisfacție spe
cialiștilor. După o- 
prirea lunomobilulul 
in punctul dorit, a 
fost pus in funcțiune 
aparatul „Rifma", me
nit să determine com
poziția chimică a 
golitului — stratul 
perficial al solului 
nar.

re- 
su- 
lu-

Experții N. A. S. A. despre
probabilitatea unor forme de viață

WASHINGTON 19 
(Agerpres). — Infor
mațiile transmise de 
sonda spațială ameri
cană „Mariner-9“, mai 
ales in faza finală a 
activității ei, au a- 
testat probabilitatea 
ca anumite forme de 
viață să existe pe 
Marte, contrar teorii
lor- acceptate in ge
neral, in ultima vre
me. La baza acestei 
concluzii, comunicată 
de experții N.A.S.A. 
în cadrul unei confe
rințe de presă, se află 
in primul rind proba
bilitatea ca, intr-o 
numită 
Marte 
apă in stare fluidă. 
Fotografiile și cele
lalte date transmise 
de „Mariner-9“ indică 
existența pe supra-

a-
epocă, pe 

să fi existat

pe Marte
fața astrului a mai 
multor tipuri distincte 
de canale, create a- 
proape in mod cert de 
cursuri de apă. Cele 
mai mari dintre 
s-au format ca

ani și ultimul la fie
care 2 milioane de 
ani.

Datele transmise de 
sonda spațială demon
strează că reliefulele

ur-' planetei Marte con- 
mar e a topirii bruște 
a ghețarilor, pitele, 
semănind cu albiile 
sinuoase ale fluviilor 
terestre, s-au produs, 
după toate probabili
tățile, prin acțiunea 
apei provenind din 
ploi (in prezent, Mar
te are un climat prea 
rece pentru ca apa să 
poată exista altfel de- 
cit sub forma gheței). 
Din cauza orbitei sale 
neregulate, 
are cicluri de 
râturi diferite, 
survenind la 
50 000 de ani, 
lea la fiecare 90 000 de

planeta 
tempe- 
primul 
fiecare 
al doi-

ține vulcani masivi, 
ale căror cratere sint 
măcinate de meteoriți, 
motiv pentru care 
virsta lor este apre
ciată la circa 3 mi
liarde de ani. Există, 
totodată, vulcani mai 
tineri, cu cratere in
tacte, datind, după 
toate probabilitățile, 
de citeva sute de mi
lioane de ani. De a- 
ceea, se consideră că 
planeta are, încă, un 
nucleu incandescent, 
posibilitatea unei ac
tivități vulcanice sub
terane nefiind exclusă.
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