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de realizarea tuturor planului de import și sublinia

Diversitate, siguranță, durabilitate — iată calitățile care au Impus anvelopele „Danubiana". De Ia 21 de tipodimensiuni, oferite Ia export în anul 1964, în 1973 s-a ajuns la un număr de 250. O creștere de aproape 12 ori. în curînd, 350 de tipodimensiuni vor fi oferite beneficiarilor externi (Foto : S. Cristian)
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EXIGENTELE ACTUALE 
ALE INTENSIFICĂRII

Reflectînd dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, lărgirea și diversificarea producției de bunuri materiale, extinderea continuă a relațiilor țării noastre cu țările socialiste, cu celelalte state, participarea activă la schimbul mondial de valori materiale, la diviziunea internațională a muncii, planul pe acest an prevede,' după cum se știe, intensificarea în continuare a comerțului nostru exterior. Volumul comerțului exterior va fi, în acest al treilea an al cincinalului, cu 21,5 la sută mai mare față de realizările din anul trecut. Exportul, ca principală sursă de încasări valutare, va atinge în a- cest an un volum de aproape 19 miliarde Iei valută, ceea ce reprezintă o creștere de. peste 27 la sută în comparație cu anul 1972. La rîndul său, volumul importurilor urmează să crească cu 15,6 la sută. Se prevede îmbunătățirea în continuare a structurii exportului și importului, precum și lărgirea ariei geografice a schimburilor comerciale cu străinătatea.Asemenea sarcini mobilizatoare corespund pe deplin potențialului nostru industrial, al economiei în ansamblul său, fiind de natură să asigure dezvoltarea susținută a comerțului nostru exterior, creșterea in ritm Înalt a' schimburilor comerciale și extinderea cooperării cu alte state. „Este necesar să se înțeleagă bine că dezvoltarea continuă a economiei noastre este strîns legată de extinderea și intensificarea colaborării internaționale, prevederilor de export îndeosebi tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvântarea rostită la ședința jubiliară a Marii Adunări Naționale, consacrată celei de-a XXV-a aniversări a procla- niării republicii. Realizarea în bune condiții a sarcinilor de comerț exterior este o parte integrantă deosebit dc importantă a întregului proces de conducere a centralelor industriale și întreprinderilor economice, un criteriu de seamă în lumina căruia trebuie apreciată eficiența activității fiecărei unități de producție, a fiecărui minister. De aceea, problemele cooperării și schimburilor ternaționale trebuie să constituie

preocupare centrală a tuturor conducătorilor din economie, a fiecărui om al muncii".Sublinierea secretarului general al partidului nostru relevă cu claritate că fiecare om al muncii, fiecare colectiv și conducător din economie trebuie să se considere pe deplin angajat in desfășurarea unei activități de comerț exterior viguroase și eficiente, pe măsura potențialului nostru industrial și productiv în general, a dezvoltării și modernizării producției. Mașina noastră, tractorul nostru, mărfurile noastre se intîlnesc în străinătate cu alte mașini, cu alte tractoare, cu alte mărfuri și vdrbesc între ele : „Acestea sînt din România, uite cum le-au lucrat muncitorii de acolo". Producția noastră destinată exportului să fie de inalt nivel tehnic și calitativ, competitiv, să concureze cu deplin succes cele mai bune realizări de pe piața internațională, să ducă peste mări și țări faima industriei noastre socialiste, rezultatele muncii rodnice, avîntate a întregului popor pentru dinamizarea exporturilor și creșterea eficienței lor ! Expor- tind numai mărfuri de calitate, cu un grad superior de prelucrare, in condiții cît mai avantajoase din punct de vedere economic, avem posibilitatea să aducem în țară materiale prime și materialele de care avem nevoie, mijloacele tehnice moderne necesare utilării economiei și produse de larg " consum destinate să satisfacă într-un grad mai înalt cerințele populației. Iată de ce se poate spune că fiecare dintre noi este dator, este direct interesat să sporească producția pentru export, nivelul ei tehnic și ca- litativ, să o prețuiască și să facă totul pentru ca, în competiția comercială mondială, țara noastră să ocune mereu poziții avansate din multiple puncte de vedere.Evident,, realizarea exemplară a sarcinilor stabilite în domeniul comerțului exterior presupune îndeplinirea exemplară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, la termen, a tuturor obligațiilor ce decurg din tranzacțiile încheiate cu beneficiarii externi. sporirea susținută a exporturilor românești, dimensionarea realistă a importurilor, creșterea parametrilor de eficiență, în scopul asi-

gurării unei balanțe comerciale externe active. In acest context, se cuvine să subliniem existența cadrului legal deosebit de prielnic dezvoltării unei susținute activități de comerț exterior, creat prin Legea cu priyire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-ști- ințifică a țării noastre, care precizează cu claritate atribuțiile și răspunderile ce revin ministerelor, centralelor, întreprinderilor în aplicarea în practică a politicii partidului și statului în domeniul relațiilor economice externe. Decisive însă vor fi strădania oamenilor muncii din unitățile producătoare de mărfuri destinate exportului, ca și eforturile celor care au sarcina de a asigura comercializarea produselor românești, in condiții economice avantajoase. Sîntem pe deplin capabili să a- ducem Ia îndeplinire . aceste sarcini, să asigurăm comerțului exterior un caracter mai activ și mai eficient, dar aceasta depinde de oameni, de toți cei angrenați în activitatea de producție și de comercializare a mărfurilor pe piața externă, cărbra le incumbă deopotrivă competență și responsabilitate, pe fondul unei largi contribuții din partea tuturor, pe întreaga filieră — de la producător, la comerciant.Concret, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de comerț exterior, o preocupare actuală trebuie să o constituie organizarea și executarea producției pentru export la nivelul maxim prevăzut prin plan, în vederea asigurării la timp de către toate întreprinderile a fondului de marfă destinat exportului. Aceasta înseamnă realizarea unui volum corespunzător de produse competitive, cu înalte însușiri tehnico-cali- tative, oferirea de produse care să țină parul cu ritmul rapid al dezvoltării tehnicii pe plan mondial. Ce producem pentru export 7 Cum producem 7 Cit producem 7 Ce competitivitate au mărfurile livrate 7 — iată întrebări la care fiecare- conducător de întreprindere, fiecare om al muncii trebuie să dea un răspuns clar, pe măsura condițiilor de producție deosebite create pentru reali-
(Continuare în pag. a VII-a)

numărul de azi, vom publica periodic 
în ziarul nostru pagina

Realizarea integrală a planului de import-export, 
componentă esențială a prosperității economice

Nu da. mult, în ziarul „Scînteia", sub semnătura unui cunoscut regizor, se aborda această temă, adu- cindu-se o seamă de interesante considerații. Chiar dacă o parte a tinerilor sînt spectatori statornici, este de constatat cu obiectivitate că în raport cu ițumărul lor sînt încă destule locuri goale in stalurile și balcoanele teatrelor. Deci, „de ce nu vin mai mulți tineri la teatru?".Mai întii — cred — pentru că teatrul nu a reușit să dea tineretului decit în parte sentimentul implicării lui, nu a izbutit să-1 facă să simtă scena ca pe un loc în care se dezbat probleme ce îl preocupă direct și îl solicită esențial. Dramaturgia ce li se rezervă tinerilor pare a fi mai curind destinată copiilor, limitată la ursuleți, motănei, pisicuțe, dramaturgie a cărei savoare, a- tunci cind există, ei o gustă într-o perioadă mai scurtă decit altădată și nu ii mai incintă un timp chiar atît de îndelungat. Piese despre tineret s-au scris extrem de puține, cam de aceiași autori și deși unele au făcut, pe merit chiar, serii foarte lungi, cum e și firesc n-au izbutit să din noua mentul că 
un forumtere, in care tinerii se regăsesc permanent, sistematic. Cum să se regăsească sau mai precis care este sensul filozofic și moral ce trebuie

dat acestei noțiuni ? Să reedităm oare greșeala care se face în teatrul virstelor fragede al elefănțeilor și șoriceilor, adică o simplă fotografiere naivă a vîrstei, surprinsă in ceea ce are ea măi edulcorat și mai roza- ceu ? A te regăsi înseamnă a întîlni pur și simplu pe scenă un erou de virsta Ta ? Ar fi extrem de sim-

farsele jucate colegilor și profesorilor, ci în problemele majore ale vîrstei lui, în preocupările, întrebările și răspunsurile care se dau ,acestora.cea mai teristică faptul că ză asupra adevărurilor generațiilor dinaintea ei, că . nu primește normele etice,
Or, prima și însemnată carac- a tinereții este ea se interoghea-

dea spectatorilor generație senti- teatrul a devenit public de dezba-

În Editura politică 
a apărut

Cuvintare 
la Conferința 

Organizației județene 
de partid lași 
19 ianuarie 1973

slt de perspectivă, această caracteristică a tinereții îmbracă fie forme teribiliste, fie forme violente, toate lipsite de perspectivă și de finalitate. La noi acest dialog al generațiilor are un sens profund pozitiv, fiind un factor de. progres al societății, contribuie la a o feri de anchiloză, de rutină, de stagnare. între ge-

TINERETUL
Șl TEATRUL

plist să credem că printr-o dramaturgie in care aducem adolescenți cu tuleie în barbă și școlărițe cu codițe, profesori sobri, tați și mame mai mult sau mai puțin severe și bunici caracterizate printr-o învăluitoare căldură ce merge pînă la răsfăț, dramaturgia așteaptă vrea să simplusă se recunoască, dar nu în ceea ce are pueril virsta lui, nu în jocurile copilărești și nevinovate, nu în

puncte 
de vedere

avem pe care o tineretul. El nu se vadă pur și pe scenă. El vrea
sistemul de valori și modul de viață al înaintașilor în chip pasiv și fără discer- nămînt, ci caută să le asimileze, să-și însușească în mod conștient ceea ce este înaintat, peren, dătător de perspective pentru devenirea civică, umană. Făr îndoială că în țări in care tineretul e debusolat. lip-•fi

nerații există o continuitate de spirit, de idealuri, dialectică ; nuitate lege o nică, ci selecție exigentă, prin op- țipne față de factorii de progres, prin contestare a tot ce ar tinde către rutină, către renunțarea la efort și personalitate, se află sursa dramaturgiei pre 'tineret, în in aceastăAici tineretul în chip superior pe scenă,

dar prin nupreluareo însușireputem conti- ințe- meca- prin
,Or, aici esențială a noastre des- acest dialog, confruntare, se regăsește

pentru că a reflecta și a oglindi o realitate mal ales despre virsta cu cele mai multe neprevăzute nu înseamnă a o reproduce în datele ei curente, banale, a copia cu hîrtie de calc ceea ce stă la îndemîna oricui, ci, dimpotrivă, a găsi esența ei spirituală și morală, a afla liniile generatoare de neliniști creatoare, de întrebări propulsoare de idei, de gînduri care să dizolve, să destrame inerțiile, locurile comune, obișnuința de a accepta mediocritatea, falsele valori care se perpetuează fără ca nimeni , să poată explica de ce și cum. Or, noi pînă acum despre a- cest dialog al generațiilor avem mult prea puține piese viabile estetic. (Aș aminti „Simple coincidențe" de Paul Everac). Tineretul nu-și recunoaște, deci, decit arareori spiritualitatea lui specifică, nu regăsește pe scenă întrebările pe care și le pune asupra vieții și modului în care o concepe (nu numai în sensul profesiei), nu se vede, ca ins social în cel mai fericit caz, ca om care nu gîndește doar la propria univers al Or, de părinți nu simple dispute (ar însemna să cern la relațiile parfumate ale teatrului de bulevard francez), ci între-

ființă, la familiei chiar atitudinea reprezintă de familie ne intoar- de alcov
micul sale, față

Valeria RAPEANU

(Continuare in pag. a Vl-a)
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După cum este cunoscut, în ziua de 17 ia
nuarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sosit la 
Iași, unde a făcut o vizită de lucru, partici- 
pînd apoi la lucrările conferinței organizației 
județene de partid.

Sosirea secretarului general al partidului a 
fost întîmpinată și salutată cu deosebită căl
dură, stimă și dragoste de întreaga populație 
a lașului — intr-o atmosferă cu atît mai en
tuziastă cu cît vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se desfășura în preajma celei de-a 
55-a aniversări a zilei sale de naștere : 26 
ianuarie 1973.

Cu acest prilej, ziarul „Flacăra lașului" a 
publicat o poezie omagială, pe care o repro
ducem.

Sub al libertății steag 
Ținut sus de dumneavoastră, 
Vă salută-adînc cu drag 
lașul și nădejdea noastră.

De la teiul din Copou 
Pînă-n zări de albăstrime, 
Astăzi el se-nalță nou 
Peste faima din vechime.

Freamătă ca-n
Sub un cer de primăvară 
lașul dragostei de neam 
lașul dragostei de fără.

Mulțumim că prin partid, 
Deci prin voi, slăvite faur, 
Tuturor ni se deschid 
Căi spre-un viitor de aur.

Fiți binevenit la lași, 
Pisc și suflet de văpaie 
Ce-ndrumați ai țării pași : 
Ceaușescu

Vă primim
Dragostea 
în Moldova lui Ștefan 
Și-a lui Alexandru Cuza.

cu cald elan — 
ni-i călăuza —

o NOUĂ 
VARIANTĂ A

AUTOTURISMULUI
DACIA-1300u

7,PITEȘTI (corespondentul„Scînteii" Gh. Cirstea).La uzina de autoturisme din Pitești — unitate industrială cu importante sarcini de export in acest an — va intra în fabricație o nouă variantă a autoturismului românesc — „Dacia 1 300 Break". Noul tip de mașină are o linie elegantă și prezintă esențiale îmbunătățiri constructive și funcționale. In ce privește capacitatea de transport, el este mult mai încăpător. Dispunînd de un portbagaj lung de 1,7 m, face cu succes față unor utilizări complexe — sanitare, comerciale, de cercetare și prospectare, de turism ș.a. Poziția scaunelor din față este variabilă în sens longitudinal și vertical și se realizează prin intermediul unor cremaliere montate înclinat. Postul de comandă, aparatele de bord, climatizarea .sînt identice cu cele de la varianta actuală, tip berlină. In plus, varianta nouă dispune de servofrină servocomandă. Tovarășul Crăciun, directorul tehnic Grupului de uzine de autoturisme Piteșii. ne-a informat că producția de serie a „Daciei 1300 Break" va începe în cursul lunii februarie a.c.
Și 

Ion 
al

Mulțumim ca și-n trecut, 
Cu o bucurie rară, 
Pentru tot ce ați făcut 
Și ce faceți pentru țară.

\la urăm, ca din străbuni, 
Ca avînd mereu tăria, 
Să trăiți multi ani și buni 
Pentru noi și România I

După cum s-a anunțat 
la 20 ianuarie a fost asa
sinat mișelește tovarășul 
Amilcar Cabrai, secreta
rul general al Partidului 
African al Independenței 
din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, 
conducător al luptei na-

flona/e pentru libertate 
și independentă din Afri
ca. Cu acest prilej, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, a 
adresat Comitetului Cen
tral al P.A.l.G.C. următo
rul mesaj :

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI AFRICAN

AL INDEPENDENTEI DIN GUINEEA-BISSAU 
ȘI INSULELE CAPULUI VERDEIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tuturor membrilor partidului nostru și al întregului popor român, vă transmit dumneavoastră, tuturor patrioților și combatanților mișcării de eliberare națională din Guineea-Bissau, întregului dv. popor, sentimentele noastre de profundă durere în legătură cu greaua pierdere provocată de dispariția prematură, prin asasinare, a lui Amilcar Cabrai, secretar general al P.A.l.G.C.Amilcar Cabrai, membru fondator al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, conducător unanim recunoscut al luptei legitime desfășurate de poporul său pentru libertate și independență, pentru scuturarea odiosului jug al colonialismului portughez, va rămîne în istoria țării dv., în memoria popoarelor Africii și din alte continente ca personalitate marcantă a luptei antiimperialiste din epoca noastră, militant înflăcărat pentru înfăptuirea idealurilor de emancipare națională și socială ale poporului său, pentru cucerirea și apărarea dreptului sacru al fiecărui popor de a fi stăpînul propriilor destine, împotriva politicii de dominație, dictat și agresiune a imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.Asemenea acte teroriste împotriva forțelor progresiste servesc în fond colonialismului și imperialismului, care vor să-și mențină dominația și asuprirea asupra altor popoare. Partidul Comunist Român condamnă cu fermitate astfel de acte și își exprimă convingerea că mișcarea de eliberare națională din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde va înregistra noi succese, că lupta pentru eliminarea rînduielilor coloniale de pe pămîn- tul Guineei-Bissau și Insulelor Capului Verde, din întreaga Africă va cunoaște un nou și puternic avînt.Asasinarea conducătorului P.A.l.G.C. subliniază cu toată forța necesitatea lichidării grabnice a colonialismului din Africa și din întreaga lume, evidențiază încă o dată necesitatea intensificării luptei unite a tuturor forțelor antiimperialiste pentru a pune capăt cît mai grabnic politicii colonialiste și neocolonialiste a imperialismului, pentru asigurarea dreptului tuturor popoarelor la o dezvoltare liberă, independentă, pe călea progresului economic și social.Prin moartea lui Amilcar Cabrai, partidul și poporul nostru pierd un prieten și tovarăș drag de luptă pe care l-au avut în mijlocul lor în mai multe rînduri în cadrul bunelor relații de prietenie și solidaritate militantă statornicite între P.C.R. și P.A.l.G.C.Păstrez vii în memorie întîlnirile și convorbirile frecvente avute cu Amilcar Cabrai, momente însemnate pe drumul dezvoltării raporturilor dintre partidele noastre, ceea ce și-a găsit o expresie strălucită în comunicatul comun semnat împreună în România anul trecut.In aceste momente de grea încercare, doresc să reafirm solemn deplina solidaritate a poporului român cu lupta dreaptă pe care o duceți pentru libertate și independență națională și să reînnoiesc hotărîrea noastră de a acorda, în continuare, întregul nostru sprijin eforturilor poporului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde pentru înfăptuirea aspirațiilor sale fundamentale, inclusiv pe calea confruntării armate, de a extinde și consolida legăturile existente între Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, în interesul unității și victoriei forțelor antiimperialiste de pretutindeni.Vă rog să asigurați familia îndoliată de întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român



Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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® O producție globală industrială în valoare de 250 
milioane lei și o producție-marfă în valoare de 200 mili
oane iei, peste prevederile maximale ale planului pe 
1973 ;

© în anul 1973 se vor livra peste plan la fondul 
centralizat al statului: 1 200 tone grîu, 1 000 tone po
rumb, 200 tone floarea-soarelui, 5 500 tone sfeclă de za
hăr, 1 500 tone cartofi, 2 000 tone legume, 500 tone fruc
te și struguri, 200 tone carne, 5 000 hl lapte.

© în 1973 se va realiza, peste prevederile maxi- 
male ale planului, o producție-marfă în valoare de 500 
milioane lei, concretizată în 5 000 tone țiței, 1 000 tone 
laminate, 50 000 kW motoare electrice, 100 000 m.p. țe
sături ;

® Vor fi obținute beneficii suplimentare în valoare 
de 30 milioane lei și 12 milioane lei economii la prețul de 
cost;

© Vor fi executate lucrări de autoutliare în valoare 
de 100 milioane lei.

® Realizarea în 1973 a unei producții suplimentare 
peste prevederile maximale ale pianului în valoare de 
75 milioane lei, materializată în : 5 200 tone oțel, 5 000 
tone fontă , 6 000 tone laminate finite , 4 800 tone con
strucții metalice , 1 000 tone cărbune ;

© Economii peste plan: 1 500 tone metal, 3 000 
metri cubi lemn, 5 000 MW ore energie electrică, 4 000 
tone combustibil convențional;

© în agricultură se va obține peste plan o produc
ție globală în valoare de 13 milioane lei.

Cei aproape 600 de delegați șl invitați, participant! la lucrările conferinței organizației județene de partid Neamț, intr-un climat de înaltă responsabilitate comunistă și exigență partinică, au analizat activitatea desfășurată de către organizațiile de partid, în scopul înfăptuirii programului de dezvoltare economico-socială, elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, precum și sarcinile ce decurg din hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut pentru realizarea la parametrii maximali a planului pe anul 1973.La lucrările conferinței a participat tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior.Sintetizînd, problemele desprinse din dezbaterile adunărilor de alegeri care au avut loc in toate organizațiile de partid, darea de seamă prezentată de tovarășul Ștefan Boboș, prim-secretar al comitetului județean de partid, a relevat faptul că, in perioada care a trecut de la ultimele alegeri și pînă în prezent, în structura și dinamica economico-socială a județului Neamț au avut loc mutații calitative ce se regăsesc în creșterea potențialului industriei de 1,5 ori, în realizarea unul spor de producție în valoare de 1,4 miliarde lei. Analizînd, în lumina sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului, activitatea în industrie, agricultură, viața social- culturală, darea de' seamă a pus în evidență, totodată, hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ de a ridica aceste rezultate la un nivel superior, de a da un impuls și mai rodnic activității creatoare în toate domeniile.Referindu-se la activitatea economică, In strînsă legătură cu problemele subliniate in darea de seamă, participanții la discuții, printre care Vaieriu Momanu, directorul general al Centralei' de fibre chimice din Săvinești, Mihai Vicol, directorul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Roznov, au arătat că îndeplinirea, înainte de termen, a sarcinilor actualului cincinal depinde In mare măsură de finalizarea în acest an a volumului de investiții prevăzut prin punerea în funcțiune a celor șase obiective chimice ce vor dubla producția globală industrială a județului. Vorbitorii au arătat însă că pe șantierele de la instalațiile Azot IV și cele pentru producerea melanei, caprolactamej și a pielii sintetice, lucrările sînt în restanță față de prevederile graficelor de execuție și au cerut organizațiilor de partid și conducerilor acestor unități să ia măsuri în scopul introducerii muncii în două schimburi pe utilajele mecanice de mare capacitate, completării și organizării formațiunilor de lăcătuși-montori, extinderii muncii în acord global, înlăturării risipei de materiale.— Cei peste 15 000 de comuniști din organizația noastră de partid — spunea tovarășul Vasile Glierasim, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Piatra Neamț — vor transforma actul finalizării acestor investiții într-un examen al responsabilității și competenței. In același timp, este de datoria ministerelor industriei chimiei, construcției de mașini și, respectiv, construcțiilor industriale de a lua măsuri energice în vederea respectării termenelor stabilite prin plan și în ședințele de comandament privind punerea în funcțiune a acestor obiective. Aprofundînd această idee, alți vorbitori au arătat că, încă de pe acum, s-a trecut la formarea noilor contingente de muncitori ce vor iu- cra în viitcarele obiective industriale. Numai în chimie, bunăoară, sub îndrumarea organizațiilor de partid, se pregătesc peste 6 000 de muncitori. Din păcate, inițiativa „Cadrele pentru producția viitoare, pe mîinl sigure", în contextul căreia se formează în prezent sute de muncitori pentru 
a dobindi o înaltă calificare profesională și trăsături moral-politice proprii constructorilor societății socialiste multilateral dezvoltate, ca, de altfel, și alte inițiative la fel de valoroase, sînt prea puțin cunoscute și generalizate în întreg județul.Subliniind necesitatea fructificării tuturor resurselor existente în industria județului în scopul realizării Indicatorilor maximali ai planului pe 1973, Vasile Sav, directorul Uzinei de țevi din Roman, Angela Manole, secretara comitetului de partid de la fabrica „8 Martie" din Piatra Neamț, și Ion Diaconu, președintele consiliului județean al sindicatelor, au arătat că stă în puterea organizațiilor de partid de a înlătura neajunsurile în ce privește valorificarea superioară a metalului și a altor materii prime, lărgirea gamei de produse cu caracteristici tehnico-funcționale ridicate. Alți vorbitori, între care Vasilo Gogu, directorul întreprinderii mecanice din Roman, Stelian Dulf, directorul C.E.l.L. Piatra Neamț, Adrian Ghica, directorul I.J.C.M., și Constantin Dabija, președintele U.J.C.M., au făcut propuneri concrete pentru impulsionarea asimilării și introducerii în fabricație a strungului „Carusel" de 1250 mm, creșterea valorii produselor obținute din fiecare metru cub de masă lemnoasă, generalizarea în întreg județul a experienței cdtnuniștilor de pe șantierul de locuințe din Piatra Neamț privind metodele, tehnologiile și soluțiile originale folosite aici în scopul îmbunătățirii calității lucrărilor și creșterii productivității nîuncii, ocupîndu-se totodată de problema lărgirii gamei de servicii în servirea populației.în cadrul conferinței, mulți vorbitori, între care Dorin Georgescu, directorul direcției agricole județene, Ana Urzică, președinta C.A.P. Vinători, au spus că producțiile obținute în agricultura județului, la grîu, porumb, floarea-soarelui, carne, lapte și lină se situează la un nivel nesatisfăcător — cu atît mai flagrant in comparație cu rezultatele bune înregistrate în citeva unități. S-a relevat că unele comitete comunale de partid, cum sînt cele din Răz- boieni, Borlești, Costișa, Petricani, ș.a., 

așteaptă adesea prea mult ,,să fie ajutate” în organizarea muncii, în îndeplinirea atribuțiilor statutare, în loc să devină, ele insele, factorul determinant în conducerea și organizarea activității pentru sporirea producțiilor agricole. în acest spirit a fost și propunerea tovarășului Constantin Aanicăi, secretarul comitetului de partid și primarul comunei Dulcești, ca organizațiile de partid din mediul rural să militeze mai intens pentru atragerea tuturor cooperatorilor la muncă, pentru cultivarea, în rînduP acestora, a responsabilității față de dezvoltarea și apărarea avutului obștesc, pentru sprijinirea specialiștilor și a conducerilor unităților în extinderea soiurilor de înaltă productivitate, asigurarea unei puternice baze furajere.Realizarea ■ marilor sarcini ce revin oamenilor muncii din județul Neamț pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1973 la parametrii maximali în scopul devansării cincinalului reclamă o creștere continuă a rolului conducător al organizațiilor de partid precum și necesitatea ca acestea să se situeze consecvent în fruntea luptei pentru aplicarea in viață, în toate domeniile de activitate, a politicii partidului, au subliniat alți vorbitori, între care Constantin Apetrei, secretarul Comitetului comunal de partid Roznov, Ecaterina Bordeianu, activistă de partid, și loan Leuștean, prim-secretar al comitetului județean U.T.C. Ei s-au referit la necesitatea ca organizațiile de partid să dezbată, în mai mare măsură decît pînă acum, problemele de care depinde bunul mers al activității economice și sociale, să exercite un exigent control al îndeplinirii hotărîrilor stabilite, să asigure un climat de afirmare tot mai largă a principiilor muncii și conducerii colective, a criticii și autocriticii, să transforme adunările generale de partid în autentice școli ale educației comuniste, să creeze o puternică opinie impotriva risipei și a risipitorilor.Educarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în spiritul înaltelor idealuri ale partidului, modelarea trăsăturilor omului nou, constructor al societății socialiste a constituit obiectul intervenției tovarășului Nicolae Acrîșmăriței, secretar al comitetului județean de partid. El a apreciat inițiativa comitetului județean de a supune spre aprobare conferinței programul unitar privind „îmbunătățirea activității politice și cultural-educative in scopul dezvoltării conștiinței socialiste a maselor", evidențiind necesitatea ca acesta să fie larg popularizat și aplicat de toate organizațiile de partid, de toți oamenii muncii din județ.Luind cuvintul, in încheierea dezbaterilor, tovarășul VIRGIL TROFIN a transmis participanților la conferință un călduros salut din partea C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Trecind apoi * în revistă realizările județului Neamț in anul 1972, între care obținerea unei pro- ducții-marfă industrială suplimentare însu- mînd 420 milioane lei, vorbitorul a subliniat că aceste rezultate demonstrează capacitatea organizatorică, forța și maturitatea politică a organizației județene de partid, a cărei activitate s-a grefat pe fondul de hărnicie, devotament și inaltă conștiință socialistă a oamenilor de pe aceste meleaguri. Mobilizați de istoricele hotă- riri ale Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului, de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, ei au înțeles să răspundă prin fapte la chemarea conducerii partidului de a înfăptui înainte de termen actualul cincinal.„Am vizitat în zilele premergătoare conferinței — a spus in continuare vorbitorul — uzina de fibre sintetice din Săvinești, uzina de țevi din Roman, noul cartier de locuințe Dărmănești și unele edificii social- culturale aflate in plină construcție în municipiul Piatra Neamț, v.nități agro-coope- ratiste și de stat de pe platoul central al Moldovei. Pretutindeni am intilnit oameni minunați, tineri și virstnici, cu multă competență profesională și caracterizați prin maturitate politică, hotăriți să nu precupețească nici un efort pentru a-și onora angajamentele asumate in întrecere. Din discuțiile purtate cu acest prilej, precum și din problemele evidențiate în darea de seamă și in cuvintul participanților la dezbateri a reieșit că in județul Neamț există incâ mari resurse insuficient valorificate". întrucit de realizările anului 1973. depinde in mod hotărîtor îndeplinirea planului cincinal in 4 ani și jumătate, vorbitorul a chemat conducerile și organizațiile de partid din aceste unități, ministerele industriei chimice și respectiv construcțiilor industriale, să adopte măsuri operative in vederea îndeplinirii ritmice a planului de investiții, a punerii în funcțiune la termenele stabilite a noilor obiective industriale.O însemnată parte a expunerii a fost consacrată sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid în vederea întăririi rolului lor de conducător politic în toate domeniile de activitate. Organizațiile de partid să se integreze tot mai puternic i-n viața și activitatea colectivelor de muncă în care activează — a arătat vorbitorul — în viața întregii societăți, să asigure toate condițiile pentru participarea comuniștilor la realizarea sarcinilor, nu din afară, ci nemijlocit dinlăuntrul organismelor economice și sociale.în încheierea cuvîntării sale, vorbitorul s-a referit la unele probleme ale politicii externe ale partidului și statului nostru, evidențiind prestigiul înalt de care se bucură România pe plan internațional.După adoptarea hotăririi conferinței au fost alese noul comitet județean de partid și comisia județeană de revizie. Tovarășul Ștefan Boboș a fost reales ca prim-secrețar al comitetului județean de partid. în încheiere, participanții la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nîcolae Ceaușescu, în care se dă expresie angajamentelor asumate în întrecerea socialistă,
Ioan VLANGA 
Ion MANEA

Deșfășurată intr-o puternică atmosferă de lucru, de examinare exigentă, partinică, a activității depuse de la ultimele alegeri și pînă acum, conferința de dare de seamă și alegeri a Comitetului județean de partid Timiș a prilejuit afirmarea puternică a atașamentului oamenilor muncii — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — față de politica internă și extprnă a partidului și statului nostru, hotărîrea lor de a acționa neabătut pentru înfăptuirea exemplară a marilor obiective stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, a marelui obiectiv național : cincinalul înainte de termen.La lucrările conferinței organizației județene de partid a participat tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. <După ce a expus bogatul bilanț al succeselor obținute în primii doi ani ai actualului cincinal — a fost realizată o producție- marfă suplimentară în valoare de peste 1 miliard lei, 100 milioane lei beneficii peste plan — darea de seamă, prezentată de tovarășul Mihai Telescu, prim-secretar al comitetului județean de partid, s-a referit pe larg la sarcinile ce se ridică în fața organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor de masă și obștești pentru îndeplinirea cincinalului inainte de termen. In lumina hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea festivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a republicii, darea de seamă a insistat in mod deosebit asupra direcțiilor în care trebuie să acționeze organele și organizațiile de partid, conducerile și colectivele tuturor întreprinderilor pentru realizarea exemplară a prevederilor maximale ale planului de producție pe anul in cuis, cit și a angajamentelor mobilizatoare asumate in întrecerea socialistă. Totodată, au fost relevate multiplele sarcini ce revin cercetării științifice uzinale și din institutele de învățămint superior, ca și a măsurilor ce trebuie luate spre a asigura creșterea în continuare a nivelului de trai șl oamenilor muncii.Abordînd o foarte largă paletă de probleme, participanții la dezbateri și-au concentrat atenția asupra identificării celor mâi fertile căi pentru _ realizarea cincinalului in 4 ani și jumătate. Sin- tetizindu-le, ele vizează ridicarea nein- tîrziată și rapidă a gradului de utilizare a mașinilor, instalațiilor și spațiilor de producție. impulsionarea acțiunii de autouti- lare, extinderea schimburilor doi și trei, devansarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități și obiective și atingerea grabnică a parametrilor la cele intrate în exploatare, valoricarea superioară a bazei de materii prime și materiale, îmbunătățirea simțitoare a calității produselor.întocmirea unui plan special de acțiune în aceste direcții, arăta tovarășul Ionită Bagiu, directorul Uzinei mecanice Timișoara, oferă certitudinea realizării cincinalului în numai 4 ani și 4 luni. Referindu-se la marile avantaje ce le oferă autoutilarea, tovarășa lulia Pașca, directoarea fabricii de tricotaje „1 Iunie" Timișoara, a subliniat că legislația in vigoare in acest domeniu prezintă lacune care se cer eliminate. După ce a evidențiat prin exemple concrete marile resurse din întreprinderea în care lucrează, arătind că asemenea rezerve există și in alte unități, tovarășul Aurel Matu, tehnician la uzina „Electrobanat", secretarul comitetului de partid, a lansat o chemare la întrecere către toate fabricile și uzinele din raza județului pentru cea mai mare depășire a prevederilor cantitative ale planului, cea mai înaltă eficiență în utilizarea fondurilor fixe. în aceeași ordine de idei, tovarășii Roman Pircea, președintele consiliului județean al sindicatelor, și Pavel Fișteag, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Lugoj, au relevat marile avantaje ce le oferă generalizarea unor inițiative valoroase declanșate in lunile din urmă, precizînd răspunderile ce revin in acest sens organizațiilor de partid și sindicale de a veghea la generalizarea lor.Subliniind rolul cercetării științifice în dezvoltarea și modernizarea producției industriale, tovarășii Ioan Anton, rectorul institutului politehnic „Traian Vuia", și Iancu Avram, secretarul comitetului de partid al fabricii „Solventul" Timișoara, au formulat o seamă de sugestii menite să contribuie la întărirea legăturii producției cu cercetarea științifică, in vederea creșterii competitivității produselor întreprinderilor timișorene, accelerării atingerii parametrilor proiectați la noile unități. Punînd în directă legătură realizarea inax, inte de termen a cincinalului cu pregătirea și perfecționarea cadrelor. tovarășii Pius Brînzeu, rectorul Institutului de medicină, și Margareta Ghimpu, directoarea Grupului școlar textil Timișoara, au insistat asupra neajunsurilor care mai persistă in acest domeniu, cit și a soluțiilor ce se impun a fi grabnic aplicate. în aceeași ordine de idei, tovarășa Maria Bradea, președinta comitetului județean al femeilor, a dezbătut aspectele ce le comportă pregătirea și promovarea femeilor în producție și, în general, în intreaga viață economico-socială. S-a amintit că intr-o seamă de sectoare economice importante ale județului — agricultura, bunăoară — există foarte puține femei promovate in munci de conducere.Exprimind satisfacția oamenilor muncii de pe ogoare pentru rezultatele bune obținute 113 cooperative agricole de producție, 5 I.A.S. și o stațiune experimentală au fost distinse cu „Ordinul Muncii" clasai pentru recoltele mari obținute tn 1972) 

tovarășii Viorel Uibaru, președintele C.A.P. din Lenauheim, Erou al Muncii Socialiste, Velimir Rancov, primarul comunei Variaș, Nicolae Doggendorf, directorul S.M.A. Orțișoara, Erou al Muncii Socialiste, Florentin Cirpan, directorul întreprinderii pentru creșterea și îngrășarea porcilor de la Beregsău, au arătat că unitățile agricole dispun încă de importante posibilități de creștere a producției vegetale și animale, pentru realizarea și în această ramură a cincinalului înainte de termen. Pe baza unor calcule edificatoare, tovarășul Petre Feneși, președintele C.A.P. Tomnatic. a demonstrat participanților la conferință că unitatea pe care o'conduce este in măsură să' Îndeplinească cincinalul în numai 4 ani.în cadrul lucrărilor conferinței, o seamă de vorbitori, între care Gheorghe Ciulea, ■ directorul Trustului de construcții din Timișoara.‘s-au referit pe larg la problemele ce trebuie neînlirziat soluționate pentru realizarea exemplară a bogatului plan de Investiții al județului. Vorbitorul a subliniat că colectivul de muncă al trustului și-a propus să realizeze cincinalul în numai 4 ani,Refenndu-se la sarcinile creșterii rolului conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă, ale ridicării la un nivel superior a activității politico-ideolo- gice și cultural-educative, alți vorbitori, printre care Radu Bălan, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., Vasile Moț, vicepreședinte al consiliului popular județean, Carol Șinka, directorul Teatrului maghiar de stat, Ion Cornea, prorector al universității, Ion Arieșanu, redactor-șef al revistei „Orizont", au subliniat că organizația de partid trebuie să militeze mai ferm pentru înfăptuirea programului de educație socialistă adoptat de partid. Ei au formulat, totodată, sugestii pentru perfecționarea procesului de învățămint în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfăttiirea cu cadrele didactice din învățămintui. superior care predau științele sociale, pentru dezvoltarea la tineri a dragostei și respectului față de muncă, creșterea calității repertoriului teatral și bararea oricăror căi de acces lucrărilor lip- "site de ecou in conștiința opiniei publice, promovarea unei publicistici puternic angajate care sa reflecte eforturile constructive ale poporului.tn încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul ILIE VERDEȚ, care a transmis organizației călduroase felicitări din partea C.C. al P.C.R., personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția pe cară comuniștii din județul Timiș, toți oamenii muncii — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — care trăiesc și lucrează strins uniți pe aceste meleaguri, o aduc la realizarea programului partidului. In continuare, vorbitorul a evidențiat progresele înregistrate de România socialistă in primii doi ani ai cincinalului in înfăptuirea orientărilor stabilite de Congresul al X-lea, atit în domeniul construcției economico-sociale, cit și al relațiilor internaționale, infățișind apoi principalele obiective cantitative și calitative ale planului pe 1973. In mod deosebit, vorbitorul s-a oprit asupra sarcinilor ce>revin unităților socialiste din județ în ce privește realizarea programului de investiții, creșterea producției ue utilaje de ridicat și transportat, de motoare și aparate electrice de măsurat, in sectorul industriei chimice, textile, încălțăminte și alimentare, ca și al sporirii producției a- gricole vegetale și animale. Vorbitorul a subliniat că, o dată cu creșterea producției fizice în structura sortimentală planificată, trebuie Îmbunătățită activitatea în domeniile exportului și al aprovizionării populației, se impun reducerea costurilor de producție, ridicarea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor, este necesară asigurarea unei înalte eficiențe a întregii economii a județului. Apreciind ca mobilizator și judicios angajamentul organizației județene de partid de a realiza anul acesta o producție Industrială cu 500 milioane lei mai mare de- cit nivelul maxim prevăzut in planul pe 1973 și de a realiza cincinalul în 4 ani și jumătate, vorbitorul a subliniat necesitatea utilizării integrale a capacităților de producție și a mobilizării importantului potențial uman, tehmco-științific existent, pentru accelerarea dezvoltării economico- sociale a județului Timiș.In inchelere, vorbitorul a Insistat asupra căilor prin care organele și organizațiile de partid trebuie să-și afirme tot mai puternic rolul lor de conducător politic la fiecare loc de muncă, să desfășoare o vastă activitate pentru eliminarea lipsurilor caie mai persistă in unele unități, să ridice munca de partid la un nivel de eficiență superior. Analiza principială făcută in darea de seama prezentată de comitetul județean — a conchis vorbitorul, după ce s-a oprit asupra principalelor probleme ale politicii externe a partidului și stalului nostru — spiritul critic și autocritic care a caracterizat lucrările conferinței reflectă ințelegerea de către comuniștii din acest județ a marilor răspunderi ce le revin, întăresc increderea că Timișul iși va realiza, ca intotdeauna. angajamentele, contribuind in continuare, in mod susținut, la infăp- tuirea exemplară a politicii Partidului Comunist Român.Conferința a ales apoi noile organe județene de partid. Ca prim-secretar al comitetului județean de partid a fost reales tovarășul Mihai Telescu. După adoptarea proiectului de hotărîri supus dezbatem, într-o atmosferă de puternic entuziasm, delegații la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuprinzînd insu- flețitoare angajamente în legătură cu planul pe 1973.
Ioan ERHAN 
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Circumscrise preocupărilor majore ale tuturor | oamenilor muncii de pe aceste meleagdri cu puternice tradiții revoluționare, lucrările Conferinței organizației județene de partid Caraș-Severin au constituit o expresie elocventă a competenței și maturității politice, a răspunderii și exigenței cu care comuniștii au examinat problematica complexă a mobilizării tuturor > energiilor la înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, ale plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972.La lucrările conferinței a luat parte tovarășul Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministru al aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.Structurată pe bogata experiență acumulată de organele și organizațiile de partid în conducerea întregii activități economico- sociale, darea de seamă prezentată de tovarășul Trandafir Cocîrlă, prim-secretar al comitetului județean de partid, a făcut o concludentă retrospectivă asupra realizărilor obținute de oamenii muncii români, germani, sirbi, maghiari și de alte naționalități din județ, insistînd, mai ales, asupra disponibilităților de utilizare mai rațională a capacităților de producție, a mașinilor și instalațiilor, de îmbunătățire a parametrilor teh- nico-economici, a necesității gospodăririi mai judicioase a materiilor prime și materialelor, ceea ce a conferit dezbaterilor o largă deschidere spre realitățile vii din unitățile economice. Deși indicatorii globali s-au realizat, planul sortimental n-a fost îndeplinit la cupru în concentrate, turbine cu aburi și utilaje pentru industria chimică, plăci aglomerate etc., ceea ce a creat serioase greutăți beneficiarilor. In ciuda faptului că întreprinderile dispun de o bună dotare cu mașini și utilaje moderne, de mare productivitate, în folosirea lor există încă importante rezerve. In secțiile de bază, indicele de utilizare extensivă, realizat în 1972, a fost de numai 72,8 la sută, iar în secțiile auxiliare de 64,7 la sută, nivel ce se află cu mult sub -sarcina stabilită de conducerea de partid. O influență negativă asupra•' folosirii mai raționale a capacităților de producție, îndeplinirii ritmice a planului a avut-0 numărul mare de absențe nemotivate și învoiri care a- nul trecut au totalizat 980 mii ore/om. Din această perspectivă, darea de seamă a recomandat organelor șl organizațiilor de partid, consiliilor și comitetelor oamenilor muncii să continue pe planuri multiple activitatea de căutări pentru elaborarea unor noi măsuri și soluții in vederea creșterii indicilor de utilizare a mașinilor și agregatelor, a coeficientului de schimburi, introducerii unor tehnologii moderne, asigu- rind realizarea sarcinilor actualului cincinal in 4 ani și jumătate. /Abordînd o largă paletă de preocupări, participanții la dezbateri s-au referii cu precădere la complexa problematică a activității economice, la căile concrete de Îndeplinire riguroasă a prevederilor maximale ale planului pe anul 1973, implicit ale angajamentelor asumate, de creștere a eficienței producției. Astfel, examinind cauzele care au generat nerealizarea unor importanți indicatori ai planului pe anul 1972, Mircea Popa, director general al Grupului de uzine Reșița, a menționat insuficienta preocupare pentru pregătirea fabricației, modul ineficient de folosire a materiilor prime și materialelor exprimat într-un Indice coborît de utilizare a metalului, lipsa de preocupare continuă pentru modernizarea și înnoirea producției. Rezerve însemnate, insuficient fructificate au fost dezvăluite și de către Sigismund Horvath, director ai Întreprinderii de construcții și montaje metalurgice Reșița. Folosirea necorespunzătoare a utilajelor, risipa in utilizarea timpului de lucru, indisciplina au influențat negativ situația economico-financiară a întreprinderii, generind restanțe în realizarea u- nor indicatori principali.Problemele perfecționării conducerii, organizării și programării producției au ocupat un loc deosebit in cadrul dezbaterilor. In legătură cu preocupările existente in a- cest domeniu, Constantin Savu, director general adjunct al Centralei siderurgice Reșița, a arătat că in prezent eforturile comuniștilor, ale întregului colectiv sint îndreptate spre obținerea unor produse comparabile pe plan mondial din toate punctele de vedere. Pentru aceasta se cer a fi bine conjugate măsurile întreprinse de conducerea combinatului cu sprijinul mai substanțial al ministerului tutelar. Refdrindu-se pe larg la stilul de lucru al unor conducători de întreprinderi, loan Sfercocia, prim-secretar al Comitetului, municipal de partid Reșița, a criticat tendințele de a apela exclusiv la sprijinul organelor centrale, înainte de a încerca găsirea unor soluții cu ajutorul torțelor proprii. Vorbitorul a subliniat că o parte din deficiențele nominalizate in darea de seamă au fost determinate de unele fenomene de formalism, care se manifestă în munca de partid, de practica unor comitete de partid, de a iniția „analize în sine", neurmate de măsuri practice, de atitudinea de expectativă a unor organizații de partid. Despre necesitatea îmbunătățirii stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice, prin organizarea unor acțiuni concrete, nuanțate, au mai vorbit și delegații Francisc Boda. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea minieră Bocșa, și Mihai Fiica, secretar al Comitetului comunal de partid Carașova.Făcîndu-se ecoul lucrătorilor de pe ogoarele județului, mai mulți delegați, între care Petru Vișescu, directorul general al direcției județene a agriculturii, industriei alimentare și apelor, Milița Marcovici, președinta Cooperativei agricole de producție Șușca, Nicolae Ursu, mecanizator, secretar al organizației de partid din S.M.A. Zăgujeni, au arătat că, printr-o preocupare mai intensă a organelor de partid din acest important domeniu și prin aplicarea sistemului de retribuție in acord global, prin îndeplinirea primelor măsuri din programele de dezvol

tare s-a izbutit ca in anul trecut să se obțină cele mai mari producții de cereale din istoria județului. Totuși, vorbitorii au subliniat că este necesară în continuare mai multă fermitate în aplicarea măsurilor elaborate, județul dispunînd de bune condiții pentru creșterea producției de grîu și de porumb, îndeosebi pentru dezvoltarea zootehniei.Reliefarea modalităților concrete de a- firmare tot mai accentuată a rolului conducător al organizațiilor de partid, de integrare organică a lor în viața colectivelor de muncă a format obiectul intervențiilor mai multor delegați. Nicolae Ursu, secretar al organizației de bază S.M.A. Zăgujeni, apreciind că în ultimul timp a crescut rolul organizației de bază din unitatea în care lucrează, a spus între altele : „Rezultatele bune obținute în 1972 — creșterea numărului de ore lucrate în brazdă de fiecare tractor de la 1 400, prevăzute în plan, la 1 560, obținerea unui venit mediu pe tractor de 66 000 lei față de 50 000 lei cît era planificat, etc. — au fost posibile tocmai ca urmare a eforturilor depuse de organizația noastră de partid, de fiecare comunist în parte, care au desfășurat o intensă muncă politică pentru antrenarea întregii mase de salariați la întreținerea corespunzătoare a tractoarelor și a celorlalte utilaje din dotare, la reducerea consumurilor specifice de carburanți și lubri- fianți și eliminarea pierderilor".Delegații la conferință au acordat o mare atenție muncii depuse de organizațiile de partid pentru înfăptuirea măsurilor e- laborate de partid privind perfecționarea activității politico-ideologice și cultural-educative, în scopul formării unei înalte conștiințe socialiste, a respectării și aplicării în viață de către fiecare comunist, de către fiecare om al muncii a normelor cuprinse în Codul normelor eticii și echității socialiste. Tovarășii Tudor Iorga, secretar ăl comitetului județean, de partid, Mihăi Arcan, președintele consiliului județean ăl sindicatelor, Părsida Cătană, președinta comitetului județean al femeilor, au subliniat tă organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, factorii de cultură, și-au îmbunătățit stilul de muncă, dar, în continuare, sînt necesare acțiuni ferme, dinamice, diversificate, atractive, care să exercite o puternică influență formativă și educativă asupra maselor.,în acest context, concretizînd unele din preocupările organizației de bază de la secția modelărie a Uzinei constructoare de mașini Reșița, delegatul Traian Cerccga a subliniat între altele : „Nu poți vorbi de economii înainte de a pune capăt risipei. Cine risipește avutul obștesc, cine Irosește timpul lovește în interesele colectivității. Iată de ce consider că în centrul activității educative pe care o desfășoară organizația noastră de partid trebuie să se situeze statornic cultivarea responsabilității comuniste față de muncă, față de gospodărirea chibzuită a avutului obștesc".In continuarea lucrărilor a luat cuvintul tovarășul MAXIM BERGHIANU, care a transmis delegațiilor și invitaților la conferință, tuturor Ojamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri un călduros salut din partea Comitetului Central al P.C.R.. personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, felicitări pentru remarcabilele rezultate obținute în înfăptuirea programelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului.„Incontestabil, obținerea acestor realizări de prestigiu este urmarea firească a creșterii puterii de mobilizare și acțiune a organelor și organizațiilor de partid, a a- rătat vorbitorul, a întăririi rolului lor in conducerea întregii activități economico- sociale, a dezvoltării inițiativei și a gradului de receptivitate, ceea ce a conferit stilului de luciu al comitetului județean de partid un caracter viu, dinamic".Apreciind preocuparea constantă a comitetului județean de partid față "de aspectele calitative, de conținut ale activității economice, pentru valorificarea superioară a bogățiilor naturale ale solului și subsolului, vorbitorul a conturat — in contextul luptei pentru îndeplinirea planului pe 1973 la parametrii maximali — direcțiile principale de ridicare a conținutului întregii munci de partid și economice, precum și modalitățile prin care trebuie puse in valoare însemnatele rezerve existente in industrie, agricultură, domeniul edilitar-gos- podăresc. Acest lucru presupune un mai mare efort pentru reconsiderarea programelor de măsuri în fiecare unitate, a subliniat vorbitorul, in vederea concretizării și îmbogățirii lor, finalizarea soluțiilor e- laborate care vizează utilizarea intensivă a capacităților de producție, înnoirea fabricației in domeniul construcțiilor de mașini, prin reproiectarea unor utilaje, asimilarea de noi mărci de oțeluri, reducerea substanțială a cheltuielilor materiale, diminuarea consumurilor specifice de materii prime și materiale și extinderea înlocuitorilor.Tn încheiere după ce a trecut în revistă unele aspecte ale politicii externe a par- tidulut și statului, vorbitorul și-a exprimat convingerea că valorosul fond de cadre muncitorești și tehnice de care dispune județul. experiența și capacitatea de mobilizare a organelor și organizațiilor de partid, reprezintă chezășia realizării exemplare a programului de dezvoltare economico-socială a județului.Delegații au adoptat apoj hotărîrea conferinței și au ales noul comitet județean de partid și comisia de revizie Ca prim- secretar al comitetului județean a fost reales tovarășul Trandafir Cocîrlă.Participanții ța conferință au adoptat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, textul unei telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuprinzind angajamentele asumate pentru depășirea planului de stat pe anul 1973.
Adela DEAC 
Nicolae CATANĂ



Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

BIHOR
® în 1975 se va obține o producție suplimentara de 

12 milioane kWh energie electrică, 2 000 tone țiței, 10 
milioane m c gaze, 800 frigidere etc.

® Se vor livra la export suplimentar mărfuri în va
loare de 1 milion lei valută ;

® Economii peste prevederile maximale ale planu
lui, concretizate în : 360 tone metal, 1 300 m c lemn, 
600 tone ciment, 270 tone combustibil convențional ș.a.

® Se vor realiza peste prevederile planului maxi

mal 122 milioane lei producție-marfă industrială ;

© în agricultură se vor realiza în 1973 : amenaja

rea pentru irigat a 30 400 hectare, producții medii la hec

tar de 3 150 kg grîu, 4 400 kg porumb, 40 000 kg sfeclă 

de zahăr, se vor livra la fondul de stat 64 000 tone carne 

și alte produse agroaiimentare.

• Depășirea sarcinilor maximale ale planului pe 
1973 la producția globală și marfă cu 90 milioane lei, iar 
la productivitatea muncii cu 800 lei pe salariat;

© Reducerea cheltuielilor materiale cu 10 milioane 
lei;

® Beneficii peste plan - 25 milioane lei;
• în primul semestru al anului 1973 planul de in

vestiții va fi îndeplinit în proporție de 52 la sută, iar noile 
capacități de producție vor fi date în funcțiune cu cel 
puțin o lună mai devreme.

Desfășurată Intr-o atmosferă de lucru, de înaltă responsabilitate comunistă, Conferința organizației județene de partid Gorj a constituit un prilej de analiză profundă, exigentă, a activității desfășurate de comuniști, de toți oamenii muncii din această parte a țării și, totodată, de relevare a ho- tărîrii lor unanime ca sarcinile rezultate din amplul program trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului să fie integral îndeplinite.La lucrările conferinței ,a participat tovarășul Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv ăl C.C. al P.C.R., președinte al UCECOM.In centrul preocupărilor participanților la conferință s-au aflat problemele realizării obiectivului care polarizează energiile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județ — îndeplinirea la nivelul maximal a planului pe 1973, an hotăritor în devansarea înfăptuirii actualului cincinal. Darea de seamă prezentată de tovarășul Gheorghe Paloș, prim-secretar al comitetului județean de partid, a evidențiat importantele transformări înnoitoare ce au avut loc în ultimii ani pe meleagurile Gorjului, cînd, datorită politicii partidului și statului nostru de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării și de dezvoltare intr-un ritm accelerat a regiunilor rămase în urmă, au intrat în funcțiune noi obiective industriale de importanță națională, cum sînt Centrala termoelectrică Rogojelu, mine și cariere de lignit, fabrici noi la Combinatul de materiale de construcții și C.E.I.L. ș.a. Darea de seamă a relevat, de asemenea, importantele sarcini care stau în fața organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii din această parte a țării, în lumina hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, în ce privește accelerarea ritmului de dezvoltare a economiei județului, prin valorificarea superioară a importantelor resurse de care dispune. . Subliniind experiența bună acumulată de organele și organizațiile de partid, darea de seamă s-a oprit asupra neajunsurilor existente. înpă în munca de partid, în conducerea unor unități economice, supunînd dezbaterii conferinței modalitățile înlăturării lor, ale per- fecțibnării activității în toate domeniile.Dezbătând problemele ridicate în darea de seamă, cei care au luat cuvîntul în cadrul conferinței s-au referit intr-un spirit partinic, de combativitate, la laturile esențiale ale muncii de partid în strînsă legătură cu realizarea obiectivelor economice.— Rezultatele obținute în 1972 de către colectivele unităților industriale din orașul nostru — a spus tovarășul Ion Negrea, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Tg. Jiu — nu au fost pe măsura posibilităților. Faptul că unele întreprinderi nu au reușit să-și realizeze integral sarcinile de plan, angajamentele asumate denotă că organizațiile de partid de aici, comuniștii nu au făcut totul pentru mobilizarea întregului colectiv în vederea folosirii mai eficiente a capacităților de producție, a timpului de lucru, a materiilor prime și materialelor. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Conferință a organizației județene de partid Iași, este necesar ca organizațiile de partid să-și intensifice munca politică în direcția mai bunei organizări a producției și a muncii, a sporirii rentabilității în toate unitățile economice, în fiecare secție și atelier.Reluînd această idee, mai mulți vorbitori, printre care Ion Ghenea, director al Centralei termoelectrice Rogojelu, Dorin Staicu, director al I.M. Sadu, Corneliu Bă- dăoui, director al Combinatului cărbunelui, Nicolae Sperdea, director general al C.E.I.L., au analizat critic și autocritic modul în care acționează organizațiile de partid, consiliile și comitetele oamenilor muncii pentru obținerea de economii prin utilizarea judicioasă a materialelor, înlăturarea risipei. Așa cum s-a arătat, în unele unități economice, organele colective de conducere, în loc să urmărească sistematic desfășurarea acestei acțiuni s-au mulțumit cu concluzii constatative la încheierea bilanțului, deci în stadiul în care nu se mai puteau influența rezultatele de pină atunci.Participanții la dezbateri au formulat numeroase propuneri concrete privind îmbunătățirea stilului de muncă al organizațiilor de partid, al consiliilor și comitetelor oamenilor muncii, al organizațiilor de masă și obștești, propuneri menite să ducă la dinamizarea întregii activități economice, la atragerea tuturor celor ce muncesc in soluționarea problemelor majore cu care se confruntă zi de zi întreprinderile industriale ale județului.Mai mulți vorbitori, între care tovarășii Neculai Cehan, secretar al comitetului de partid de pe unul din șantierele județului, Ion Nicola, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, Anatolie Cojocaru, director al T.C.M.M. Rovinari, au arătat că, întrucit industria Gorjului este relativ tinără, iar în următorii ani ea va cunoaște o și mai puternică dezvoltare, este necesar să se ia măsuri ferme, complexe, privind pregătirea temeinică și din timp, prin școli profesionale și cursuri de calificare, a cadrelor necesare viitoarelor obiective _ industriale, organizarea pe baze științifice a muncii în noile unități, crearea în rînaul colectivelor tinere a unui climat muncitoresc, combativ, exigent.în cadrul dezbaterilor, un loc important l-au ocupat problemele creșterii producției agricole. în acest sens au fost evidențiate experiențe și inițiative Valoroase ale unor cooperative agricole care au obținut, în ultimii doi ani. producții record. Coopera- toarea Angela Bivolu din cooperativa agricolă Moi, comuna Bilteni, unitate care, de curînd. pentru producția mare de porumb obținută — 5 829 leg boabe la hectar — a fost distinsă cu „Ordinul Muncii clasa I, a înfățișat din bogata experiență a cooperatorilor de aici privind organizarea muncii, folosirea eficientă a unor pîrghii de stimulare a creșterii producției, dintre care cea mai importantă este generalizarea a- cordului global in toate sectoarele. In alte unități agricole însă, după cum au arătat 

în cadrul conferinței numeroși vorbitori, printre care Aurel Teodorescu, secretar al comitetului comunal de partid Stejari, Gheorghe Ionescu, director general al direcției agricole județene, Ion Popescu, președintele consiliului intercooperatist Bră- nești, s-au menținut numeroase deficiențe, îndeosebi în sectorul zootehnic ; în anul 1972 nici unul din indicatorii planificați în acest domeniu nu a fost realizat, înregis- trindu-se un mare coeficient de mortalitate la toate speciile de animale: Tocmai de aceea participanții la dezbateri au stăruit asupra măsurilor ce vor trebui luate pentru înlăturarea grabnică a acestor carențe, a valorificării marilor posibilități de care dispune județul pentru creșterea animalelor, astfel incit Gorjul să devină într-un viitor apropiat unul din principalii furnizori de produse agroaiimentare.Mulți vorbitori, referindu-fse la căile creșterii rolului conducător al organizațiilor de partid, au subliniat necesitatea întăririi fiecărei organizații de bază, calitativ și numeric, repartizării comuniștilor în locurile hotărîtoare, îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă.— Trebuie declarată o luptă fermă împotriva formelor de muncă birocratică, a formalismului, întronînd în fiecare organizație de partid spiritul viu, dinamic, de inițiativă și mobilitate, spunea tovarășul Constantin Birău, secretar al Comitetului orășenesc de partid Tg. Cărbu- nești. Prin acțiuni prompte, hotărîte, la care să fie antrenați toți comuniștii, întregul colectiv, organizațiile de partid pot soluționa cu succes multiplele sarcini ce le stau în față. însuflețitoarea chemare a secretarului general al partidului,. tovarășul Nicolae Ceaușescu, „mai iute, mai bine și mai eficient" ne este deviza sub care acționează comuniștii din orașul nostru.Sarcinile de mare importanță ce _ revin organelor și organizațiilor de partid în domeniul rpuncii. d.e. educație au, fost amplu dezbătute în. cadrul conferinței.^ Tovărășii Constantin Drăgoescu, secretar al'comitetului județfean de partid, Pantelinipn Găvă- nescu, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., Lucia Blaga, președinta comitetului județean al femeilor, și Gheorghe Burchiu, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, au arătat că amplul program de educație comunistă, elaborat de partid, a prins viață prin variatele acțiuni întreprinse de organizațiile de partid, de tineret și celelalte organizații de masă, rezultatele rdflectindu-se în comportarea oamenilor, în atitudinea înaintată în producție, ca și în societate în general. Se impune, în continuare, au subliniat tovarășii Nicolae Bâzu, președinte al U.J.C.M., Vasile Cazan, președinte al consiliului județean al sindicatelor, și alți vorbitori, intensificarea muncii educative, folosirea în acest scop a unei palete largi de forme și mijloace pentru a înrădăcina în întreaga viață socială principiile eticii noi, a cultiva în rîndui oamenilor muncii spiritul combativ, de intransigență față de orice manifestare străină eticii și echității socialiste.în încheierea dezbaterilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul FLORIAN DĂNĂLACHE. După ce a transmis conferinței, tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile Gorjului un călduros salut din partea Comitetului Central, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a înfățișat un amplu tablou al realizărilor obținute de poporul nostru în primii doi ani ai actualului cincinal, la care și-au adus din plin contribuția și oamenii muncii din această parte a țării. O trăsătură esențială a acestei perioade, subliniată în cadrul expunerii, este afirmarea puternică a rolului conducător al organizațiilor de partid în desfășurarea întregii vieți politice, economice și sociale, perfecționarea continuă a activității lor pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la realizarea programului trasat de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională din iulie 1972.Relevînd succesele obținute de colectivele întreprinderilor industriale și unităților a- gricole din județul Gorj, precum și neajunsurile care s-au manifestat în activitatea unor întreprinderi industriale, mine, șantiere de construcții, I.A.S., C.A.P. etc., fapt ce a făcut ca rezultatele să nu fie pe măsura posibilităților materiale și a potențialului uman de care dispune județul, vorbitorul a insistat asupra îndatoririlor ce revin organelor și organizațiilor de partid în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor pe anul 1973. îmbunătățirea vieții interne de partid în toate unitățile economice, creșterea rolului educativ al adunărilor generale ale organizațiilor de bază, întărirea controlului îndeplinirii hotărîrilor, intensificarea educației socialiste a maselor sînt pîrghii de mare însemnătate care trebuie să stea permanent în atenția organelor și organizațiilor de partid din județ.în încheiere, vorbitorul s-a referit la unele probleme ale politicii externe a partidului și statului nostru, caracterizată prin înaltă principialitate, o profundă înțelegere și clarviziune a sensurilor istoriei contemporane, devotament neclintit față de interesele poporului român, față de cauza socialismului, păcii și înțelegerii între popoare.în încheierea lucrărilor a fost adoptată hotărirea conferinței județene de partid. S-a trecut apoi la alegerea noului comitet județean și a comisiei județene de revizie. în prima sa ședință plenară, comitetul județean a ales biroul și secretariatul. în funcția de prim-secretar a fost reales tovarășul Gheorghe Paloș.într-o atmosferă de, puternic entuziasm, conferința a adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care participanții, comuniștii și toți oamenii muncii din județ își exprimă hotărirea de a munci cu totală dăruire pentru îndeplinirea înainte de termen a actualului cincinal.
Vasile MIHAI
Mihai DUMITRESCU

înalta mîndrie patriotică pentru realizările obținute pe frumoasele meleaguri ale acestui județ, situat intre largul curs de ape al Dunării și mănoasa cîmpie a Bărăganur lui, împreună c\l viguroasa hotărire de a înfăptui neabătut mărețul program de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, au constituit fundalul pe care s-au desfășurat lucrările Conferinței organizației județene P.C.R. Brăila.La conferință a participat tovarășul Janos Fazekas, membpu al Comitetului Executiv al C.C. aii P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Darea de seamă, prezentată de tovarășul Dumitru Bălan, prim-secretar al comitetului județean de partid, a reliefat importantele succese cu care oamenii muncii din județ s-au prezentat în fața forumului comuniștilor brăileni : in primii doi ani ai actualului cincinal, sarcinile de plan au fost îndeplinite cu 22 de zile înainte de termen, producția-marfă fabricată peste plan însu- mind 539 milioane lei, cu peste 205 milioane lei mai mult decît angajamentul asumat inițial. în spiritul hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 au fost întreprinse susținute acțiuni pentru folosirea integrală a mașinilor și instalațiilor și a fondului de timp, valorificarea de noi rezerve în vederea reducerii cheltuielilor de producție, îmbunătățirea continuă a calității produselor, creșterea producțiilor agricole pe unitatea de suprafață, realizarea în termen a lucrărilor de investiții — obiective la care o contribuție de seamă a adus îmbunătățirea stilului și metodelor organelor și organizațiilor de partid în vederea creșterii rolului lor în activitatea economică și social-politică.Uu puternic simț de responsabilitate, combativitate revoluționară, spirit critic și autocritic au caracterizat dezbaterile in jurul dării de seamă. în centrul atenției s-au r aflat. problemele legate de mersul înainte al industriei și agriculturii județului, de traducerea neclintită in viață a voinței oamenilor muncii de a înfăptui cincinalul înainte de termen.Referindu-se la realizările dobîndite de harnicul colectiv al uzinelor „Progresul" în ce privește asimilarea unor produse cu înalți indici calitativi și la un preț de cost tot mai redus, tovarășul Alexandru Popescu, secretarul comitetului de partid din uzină, a subliniat necesitatea de a se acorda o atenție sporită utilizării cit mai complete a capacităților de producție și a forței de muncă, mai ales prin generalizarea schim- / bului doi și extinderea schimbului trei. Așa cum au arătat și alți vorbitori, printre care Marcel Andreescu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Brăila, Gheorghe Burlui, președintele consiliului județean al sindicatelor, insuficienta folosire a utilajelor și mecanismelor in întreprinderile județului se datorează unor lipsuri ce se cuvin intransigent combătute, cum sînt calitatea necorespunzătoare a reparațiilor, lipsa de preocupare în unele locuri pentru buna întreținere și exploatare a agregatelor, unele manifestări de indisciplină.Numeroși vorbitori s-au ocupat în cuvin- , tul lor de problemele creșterii eficienței întregii activități economice, în lumina indicațiilor de largă perspectivă desprinse din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972. în cuvîntul tovarășului Eremia Cîm- pean, directorul Combinatului de fibre artificiale, după o analiză cuprinzătoare a progreselor înregistrate în ultimii ani de colectivul întreprinderii, s-a exprimat voința fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de aici de a-și mobiliza toate energiile spre a lichida neajunsurile ce frînează încă procesul de sporire a eficienței '•economice : depășirile de consumuri specifice la unele materii prime și materiale, anumite neglijențe în ce privește calitatea producției. Tovarășa Eufrosina Popescu, președinta comitetului sindicatului de la Fabrica de confecții Brăila, a exprimat angajamentul colectivului fabricii de a îndeplini sarcinile cincinalului in 4 ani și 3 luni.Agricultura, unul dintre puternicele sectoare ale economiei județului Brăila, s-a bucurat —. așa cum au arătat în cuvîntul lor vorbitori ca Nicolae S. Nicolae, președintele cooperativei agricole de producție „Grivița roșie" din comuna însurăței, Bădița Fuior, șefă de echipă la cooperativa agricolă de producție Mircea Vodă — de un sprijin substanțial din partea statului în vederea modernizării și dezvoltării bazei tehnico-materiale. Numai în ultimii ani s-a investit în această direcție peste 1 miliard lei. Mari sume au fost alocate unor importante lucrări de irigații pe întreg teritoriul (județului, producțiile medii la hectar au sporit în ultimii ani cu aproape 800 kg la griu, 5 600 kg la sfecla de zahăr, 2 300 kg la legume, iar în zootehnie au crescut efectivele de animale, precum și cantitățile de carne, lapte și alte produse livrate la fondul central. Totuși, așa cum a remarcat, printre alții, tovarășul Emil Bălăuța, directorul direcției agricole județene, nu se justifică prin nimic faptul că, în unități a- gricole cu condiții identice, cum sînt cooperativele agricole „Grivița roșie" și „Scîn- teia", situate în aceeași comună, însurăței, se obțin rezultate diferite. Se impune — a arătat in cuvîntul său tovarășul Tudor Papuc, brigadier la C.A.P. Vișani, ca și alți vorbitori — o organizare mai bună a ,producției și a muncii, mai bună pregătire a cadrelor și in special a celor ce lucrează pe terenuri irigate, generalizarea acordului global ca formă superioară de cointeresare și retribuție a muncii.Județului Brăila i s-au alocat în cincinalul actual fonduri de investiții de aproape 10 miliarde lei, orientate precumpănitor spre dezvoltarea industriei și agriculturii. Era pe deplin firesc ca un șir de vorbitori să-și consacre cuvîntul lor înfăptuirii în ritm susținut a acestui mobilizator plan de investiții. Sprijinul acordat de comitetul județean organizațiilor de partid de pe șantiere, unităților de proiectare și construcții, beneficiarilor a făcut posibil — așa cum a evidențiat, printre, alții, tov. ingineră Lucia Dobrescu, vicepreședintă a consiliului popular județean — să fie puse în func

țiune în primii doi ani ai cincinalului un însemnat număr de obiective industriale, agricole și de interes social-cultural. Subliniind faptul că 1973 este un an hotăritor și pentru investiții, ca factor esențial al realizării înainte de termen a cincinalului, vorbitorii au scos în relief necesitatea de a se acorda mai multă atenție controlului și asistenței tehnice pe șantiere, asigurării cu documentațiile și utilajele necesare, aprovizionării ritmice cu materiale, mai bunei gospodăriri a acestora.Ocupîndu-se de problemele vieții interne de partid și ale stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, un număr' de vorbitori, printre care Aurel Cioran, secretar al Comitetului orășenesc de. partid Făurei, Cristache Moldoveanu, secretar al comitetului de partid din Insula Mare a Brăilei, au reievat importanța pe care a avut-o pentru întreaga activitate desfășurată întărirea rîndurilor organizațiilor de partid cu noi membri, în general tineri, din rîndui celor mai buni muncitori, ingineri, tehnicieni, țărani cooperatori și intelectuali. în conferință s-a subliniat necesitatea de a antrena într-o mai largă măsură comuniștii la rezolvarea problemelor majore ce. stau astăzi în fața organizațiilor de partid. Totodată, s-a arătat că nu întotdeauna organele și organizațiile de partid își fac îndeajuns simțit rolul de forță conducătoare a colectivelor de oameni ai muncii.Atît darea de seamă, cît și mulți parti- cipanți la discuții — printre care Florica Ispas, președinta comitetului județean al femeilor, Alexandru Coadă, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., doctor Antone! Vlădescu, directorul spitalului nr. 3, Florica Gorincu, directoarea grupului școlar de chimie, Liviu Ciubăncan — au scos în relief succesele obținute de organizația județeană de partid în activitatea politico-ideologică și cultural-educativă, arătînd că întreaga muncă pe acest țărim a fost călăuzită de programul de educație comunistă elaborat de Plenara C.C. ăl P.C.R. din noiembrie "1971 șf'însușit de Conferința Națională a partidului. S-au ur-, mărit în mod stăruitor creșterea conștiinței socialiste, înrădăcinarea în comportarea oamenilor, în întreaga viață socială a principiilor eticii și echității socialiste. Așa cum au arătat însă in cuvîntul lor unii tovarăși, ca Ion Hîneu, maistru la uzina „Laminorul", în unele locuri munca politico-educativă nu e privită ca o latură inseparabilă a activității de partid, ca un mijloc esențial de mobilizare a oamenilor muncii la înfăptuirea obiectivelor construcției socialiste. în contextul general al dezbaterilor, pătrunse de spirit autocritic, a distonat, producînd nedumerire, cuvîntul tovarășului Ion Roșu, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, care, în loc să se refere concret și cu intransigență la lipsurile din activitatea proprie și a instituției pe care o conduce, a căutat să se debaraseze de răspunderi,' aruncîndu-le asuipra altora.în încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul JANOS FAZEKAS, care — adresînd delegaților și invitaților, tuturor comuniștilor, întregii populații din această zonă a țării un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu — a evidențiat înfăptuirile importante care au marcat ultimii ani din istoria României socialiste, .contribuția de seamă a oamenilor muncii de pe meleagurile brăilene la dobîndirea acestor succese. Referindu-se la obiectivul de mare însemnătate pe care l-a trasat Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 — realizarea planului pe 1973 la nivelul imaximal, ca o chezășie a înfăptuirii cincinalului înainte de termen — vorbitorul a subliniat importanța pe care o capătă în acest context rezolvarea temeinică de către organizațiile de partid din județ 'a unor asemenea probleme cum sînt îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor, ^creșterea continuă a productivității muncii. Arătînd că, în 1973, din fondurile centralizate de investiții s-au destinat județului Brăila 2 miliarde lei, vorbitorul a relevat necesitatea de a spori răspunderea tuturor factorilor competenți pentru realizarea investițiilor la cel mai înalt grad de eficiență. O mare datorie neîndeplinită au întreprinderile județului în ce privește planul de export, realizarea sa exemplară trebuind să se afle în viitor în atenția organelor de partid și economice.Necesitatea perfecționării continue a muncii de partid a fost, de asemenea, subliniată de vorbitor, care a pus un accent deosebit pe întărirea controlului, menit nu numai să consemneze fenomene negative, dar și să determine acțiuni concrete. Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg de activitatea ideologico-educativă, evidențiind însemnătatea pe care o capătă valorificarea tradițiilor revoluționare ale mișcării muncitorești brăilene în modelarea trăsăturilor moral-politice ale constructorilor socialismului și comunismului.Făcind o amplă expunere a problemelor actuale ale politicii externe a partidului și statului nostru, Vorbitorul a arătat că în centrul acestei politici se situează întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și alianță cu toate țările socialiste ; el a relevat, de asemenea, că, acționind în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră dezvoltă raporturi lărgi, de colaborare cu toate țările lumii.Delegații au ales apoi noile organe județene de partid. Ca prim-secretar al Comitetului județean de partid Brăila a fost reales tovarășul Dumitru Bălan. într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adoptat hotărirea conferinței și textul unei telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuprinzind mobilizatoare angajamente ce privesc înfăptuirea înainte de termen a planului cincinal.
Victor BÎRLĂDEANU 
N. Gr, MARĂȘANU

Noua și moderna casă de cultură a sindicatelor din Oradea a găzduit, sîmbătă 20 ianuarie, Conferința organizației județene de partid, moment de amplă și profundă analiză a activității celor peste 62 000 de comuniști din județ, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari și de alte naționalități — pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid, pentru construirea în România a societății socialiste multilateral dezvoltate. Lucrările conferinței au reliefat succesele înregistrate de organizațiile de partid ' în înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, au scos in evidență cu exigență, într-un accentuat caracter de lucru, căile ce trebuie urmate pentru realizarea planului pe 1973 la nivelul maximal, în vederea îndeplinirii înainte ^de termen a întregului cincinal.La lucrările confertaței a luat parte tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul muncii.Privind retrospectiv perioada care a trecut de la precedenta conferință județeană, darea de seamă, prezentată de tovarășul Victor Bolojan, prim-secretar al comitetului județean de partid, a relevat faptul că în 1972 sarcinile de plan în industrie au fost îndeplinite cu 17 zile mai devreme, obținîndu-se la producția-marfă o depășire de 333 milioane lei, cu 33 milioane lei mai mult decît angajamentul planificat. în aceeași perioadă, productivitatea muncii a fost realizată în proporție de 100,5 la sută. Au fost puse, în funcțiune noi și importante obiective industriale. Toate acestea dovedesc că angajamentul de a îndeplini cincinalul în 4 ani și jumătate este clădit pe o temelie trainică.Darea de seamă a supus, totodată, unei analize exigente modalitățile concrete de acțiune, menite să asigure îndeplinirea cincinalului înainte de termen, precum și posibilitățile de creștăre a eficienței muncii de partid îii Conducerea activității economice, politice și social-culturale; ■Cum era firesc, în-centrul dezbaterilor conferinței au stat problemele referitoare la ridicarea calitativă a activității industriei. S-a subliniat astfel că economia județului dispune de suficiente resurse pentru ca, pe baza diversificării producției, a îmbunătățirii proceselor tehnologice, a generalizării experienței înaintate, să se înregistreze succese tot mai însemnate.— Pentru orașul nostru — spunea loan Lupu, secretar al comitetului orășenesc de partid Aleșd — planul producției industriale pe 1973 este cu 60 la sută mai mare ca cel din 1972. Putem realiza acest lucru ? Am chibzuit bine, cu toată răspunderea și am hotărîț : putem duce sarcina la bun sfîrșit — și, ca urmare, pe întregul oraș planul cincinal va fi îndeplinit în 4 ani și 5 luni.Asemenea angajamente mobilizatoare au fost rostite și de alți vorbitori de la tribuna conferinței. Și de fiecare dată ele erau însoțite de argumentele convingătoare ale faptelor, de înflăcărate inițiative muncitorești, de propuneri privind o mai bună organizare a producției și a muncii. Astfel, Irina Farkaș, maistru la fabrica „Miorița" din Oradea, a relatat despre recenta inițiativă a muncitoarelor de a lucra la două mașini de tricotat, despre generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III : Gheorghe Gligor, director al șantierului I.C.M., și Vasile Buciuneanu, directorul Combinatului materialelor de construcții Aleșd, analizînd critic activitatea unităților pe care le conduc, au formulat o serie de propuneri concrete pentru înlăturarea lipsurilor existente, s-au referit la felul cum se desfășoară colaborarea cu alte întreprinderi din țară care le livrează nu rareori utilaje necorespunzătoare („Progresul" Brăila, „Electroputere" Craiova, „Electrotehnica" București).— întrecerea avînd obiectivul : „Fiecare muncitor, colectiv de muncă să realizeze zilnic, în cadrul timpului legal de lucru, o producție suplimentară echivalentă sarcinilor pe 10—15 minute" va găsi un larg ecou in întreprinderile din Oradea, a spus Ștefan Szanto, prim-secretar al comitetului municipal de partid. Mobilizînd energia, elanul creator al maselor, ies la iveală resurse nebănuite, care conduc la realizarea cincinalului înainte u de termen. Experiența pe care am cîștigat-o anul trecut, inițiativele care au pornit din rîndurile salaria- ților de la „Solidaritatea", uzina de alumină, C.E.I.L., rezultatele acestor colective ne indică limpede drumul pe care trebuie să perseverăm.De altfel, caracteristic pentru lucrările conferinței a fost faptul că problemele economice au fost analizate în strînsă interdependență cu cele ale vieții de partid, subliniindu-se necesitatea unei legături permanente între organizațiile de partid și realitățile economice ale județului, pe baza unei cunoașteri aprofundate a problemelor pe care le ridică fiecare loc de muncă. Astfel, Constantin Vidican, președintele consiliului județean al sindicatelor, Emil Mărginean, directorul uzinei „înfrățirea", Gavril Hasan, muncitor, secretarul comitetului de partid al I.C.O., Nicolae Pantea, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, referindu-se Ia necesitatea îmbunătățirii conținutului muncii de partid, au arătat că nu întotdeauna organizațiile de partid au întreprins o analiză temeinică _a lipsurilor existente, a cauzelor care le-au -generat.— Principalul neajuns în acest domeniu — arăta loan Costea, secretar al organizației de bază de la întreprinderea minieră Dobrești, a constat în insuficienta rigurozitate privind aplicarea hotărîrilor, ceea ce, uneori, a diminuat eficiența scontată. Iată de ce apreciez că preocuparea noastră va trebui să fie îndreptată nu spre „fotografierea" unor stări de lucruri, ci, pe baza unei cunoașteri aprofundate a realității, spre soluționarea operativă a sarcinilor concrete pe care le ridică viața.Apaliza căilor de creștere mai accentuată a producției agricol» |i a rentabilității

acesteia a constituit tema principală a intervențiilor lui Emeric Szabo, directorul I.A.S. Valea lui Mihai, Ioan Drăgan, brigadier zootehnist la C.A.P. Girișul de Criș, Iosif Richter, inginer-șef la C.A.P. Borș. Ei au arătat că producțiile agricole record înregistrate în județ în 1972 demonstrează posibilitățile mari de care dispun unitățile agricole, că printr-o organizare bună a muncii recoltele anilor viitori pot fi ?i mai mari.— In 1972 -unitatea noastră a devenit pentru prima oară rentabilă, spunea Florian Drimbe, directorul S.M.A. Cefa. Ne angajăm ca de acum înainte să obținem numai astfel de rezultate.Asemenea angajamente au constituit rodul evaluării atente a propriilor posibilități, al unor analize responsabile a forțelor proprii, dar și al sprijinului ce trebuie primit din partea diferitelor organe centrale sau județene.— Noi putem îndeplini cincinalul tn 4 ani — afirma Alexandru Czdge, președinte al C.A.P. Salonta. Dar nu întotdeauna sprijinul organelor agricole este pe măsura eforturilor noastre. Astfel, am primit cu 70 la sută mai puține îngrășăminte chimice decît în 1972, semințele nu au întotdeauna o valoare biologică ridicată, ne lipsește uneori combustibilul pentru agregatele de aspersiune.Problemele educării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, în spiritul dragostei față de patrie, de partid, modelării trăsăturilor omului nou, constructor al socialismului și comunismului au fost prezente In luările de cuvint ale multor vorbitori.— Fiecare comunist trebuie să fie un model pentru- oamenii din jurul său — spunea Iosif Erdei, pensionar, membru de partid din ilegalitate — să trăiască după normele eticii, și echității socialiste- Nu e suficient să știm aceste lucruri, ci trebuie să ni le însușim, să acționăm întotdeauna conform acestor principil;>ot,i ri -js \ ons >Reluînd ideea și (insistind asupra necesității îmbunătățirii activității cultural-educative, o serie de vorbitori, printre care Viorica Piscoi, directoarea liceului pedagogie din Oradea, generalul loan Hortopan, Alexandru Andrițoiu, redactorul șef al revistei „Familia", Alexandru I. Crișan, rectorul Institutului pedagogic Oradea, s-au referit pe larg la educarea tineretului în spiritul înaltelor exigențe ale epocii în care trăim, la răspunderile sporite ce revin cadrelor didactice, oamenilor de artă și cultură pentru educarea generațiilor de mîine în spiritul dragostei față de patrie și partid, al ideilor marxism-leninismului.— Tineretul bihorean, spunea Ion Vultu- rar, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., este ferm hotărît să militeze activ pentru realizarea cincinalului înainte de ter- men. Cuvintele acestea își vor găsi acope- rțfrea în fapte. Ne angajăm solemn.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul PETRE LUPU. Vorbitorul a transmis delegaților, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județ — români, maghiari și de alte naționalități — care. într-o deplină unitate frățească, muncesc cu abnegație pentru a traduce in viață programul adoptat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, un călduros salut din partea Comitetului Central, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal. Făcind un bilanț al principalelor succese înregistrate de întregul popor în primii doi ani ai cincinalului, vorbitorul a accentuat asupra principalelor îndatoriri ale organizațiilor ds partid, întreprinderilor și instituțiilor pentru ducerea la bun sfîrșit a sarcinilor sporite ce le revin prin planul pe anul 1973. De asemenea, a fost relevată necesitatea afirmării tot mai accentuate a rolului conducător al partidului la fiecare loc de muncă, mobilizării comuniștilor, a maselor largi la conducerea vieții sociale. In această direcție este necesară îmbunătățirea conținutului întregii activități desfășurate de organele și organizațiile de partid. Să ne preocupăm mai stăruitor, spunea vorbitorul, de fundamentarea temeinică a hotăririlor ce se adoptă, să asigurăm un contact viu, nemijlocit al organelor de partid cu masa comuniștilor,, cu ceilalți oameni ai muncii.O preocupare de prim ordin, a arătat in continuare vorbitorul, trebuie să o constituie desfășurarea unei ample activități politico- educative pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, însușirea de către toți cetățenii a concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, formarea trăsăturilor moral-politice ale omului nou, constructor al socialismului și comunismului. Organizațiile de partid au datoria de a cultiva la comuniști, la toți oamenii muncii, dragostea față de țară și partid, frăția între toți cetățenii patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — o atitudine înaintată față de muncă, față de proprietatea socialistă.în încheiere, vorbitorul s-a referit la o serie de probleme ale politicii externe a partidului și statului nostru, politică al cărei inițiator și promotor strălucit este însuși secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, cu înalta sa clarviziune politică, aduce o contribuție substanțială la promovarea destinderii și înțelegerii între popoare, la triumful cauzei socialismului și păcii în lume.Conferința a ales noul comitet județean de partid și comisia de revizie.' Comitetul județean a reales ca prim-secretar pe tovarășul Victor Bolojan.A fost adoptată apoi hotărirea conferinței. într-o atmosferă entuziastă, delegații au adresat apoi o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care este subliniată hotărirea oamenilor muncii din județ de a îndeplini înainte de termen prevederile cincinalului.
Radu CON-STANTINESCU
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NU, RISIPEI!
NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

Pinacoteca 
din 
DomneștiNu demult, în comuna Domnești, județul Argeș, a fost inaugurat un muzeu permanent de artă plastică contemporană. Rod in bună măsură al eforturilor doctorului Teja Papahagi, animator al vieții culturale locale, această veritabilă pinacotecă sătească întrunește lucrări de pictură, sculptură și grafică, semnate de 24 de artiști plastici piteșteni sau bucureșteni. care le-au donat locuitorilor din Domnești. Tematica variată și valoarea lucrărilor fac din muzeul din Domnești un interesant obiectiv cultural și turistic, care, sîntem siguri, nu va fi ocolit de vizitatori.
Cine
„a sărit" 
vagonul ?

Călătorii din Pitești și Slatina, 
urcați in ziua de 19 ianuarie a.c. 
in trenul accelerat nr. l.'iij (bucu
rești — Timișoara), au avut sur
priza de a nu-și găsi nu numai 
locurile rezervate înscrise pe bi
lete, ci... vagonul in care urmau 
să călătorească ! Au colindat tot 
trenul de la un capăt la altul, 
dar degeaba. Primul vagon de 
lingă locomotivă purta numărul 
2, iar celelalte mergeau mai de
parte in ordine crescindă și erau 
pline de călători. Să fi uitat oare 
cei ce au format trenul că, in a- 
semenea situații, numărătoarea 
începe totuși de la 1 ? Se prea 
poate ! Dar cum in astfel de si
tuații orice omisiuni de acest gen 
afectează servirea publicului 
călător, sesizăm forurile de re
sort și așteptăm acum... numără
toarea inversă pentru stabilirea 
celor vinovați l

în jurul unui 
certificatAvînd nevoie urgentă de certificatul de naștere pentru întocmirea unor acte, Mihail Brânea din București s-a deplasat cu o cerere în acest sens la consiliul popular al comunei Ideciu de Jos (județul Mureș). Ofițerul Stării civile de aici a refuzat însă catfegoric să-i elibereze certificatul, motivînd că acesta trebuie cerut oficial de către ' consiliul popular al localității în care domiciliază. După alt drum la București, solicitantul a revenit la Ideciu de Jos, de această dată, înarmat cu o adresă oficială , din partea Consiliului popular al sectorului 6 din Capitală. Rezultatul ? M.B. a primit un plic sigilat care conținea certificatul său de naștere, pentru a-i fi în- mînat de... consiliul popular care l-a solicitat ! O performanță birocratică rară pe care, nu ne îndoim, organele de resort nu vor întîrzia să o certifice așa cum se cuvine.
Dispută 
pentru... 
pielea 
porcului

De la baza Slatina a întreprin
derii de industrie a cărnii din 
localitate au fost expediați cu 
un autocamion 22 de porci pen
tru abatorul din Tirgu-Jiu. La 
destinație insă au ajuns numai 
21. Unul din porci — susține șo
ferul Marin Șerban — a fost 
mâncat de ceilalți. Dar cum unor 
asemenea spuse era cam greu să 
li se dea crezare, unii au fost de 
părere că trebuie să i se impute 
celui vinovat contravaloarea 
porcului (1 575 lei). Ion Prună, 
șeful bazei, susține insă să se 
impute numai... pielea acestuia 
(circa 20 lei), „deoarece la 
Tirgu-Jiu s-a recepționat canti
tatea totală de carne expediată 
de la Slatina și unitatea nu este 
prejudiciată". Lucrurile nici 
acum nu sint clare. Ba, s-ar zice 
că dimpotrivă. După argumente
le cu care se înarmează ambele 
tabere, disputa, dacă trebuie să 
se impute porcul sau numai pie
lea porcului, are toate șansele să 
continue incă multă vreme; 
Pină cind ?

Stejarul 
pandurilor„Arborele genealogic" al satului Condeești, care aparține de comuna Ștefănești (Vilcea), își are rădăcinile intr-un stejar autentic. în curînd se împlinesc 150 de ani de cînd frații Coandă, foști panduri ai lui Tudor Vla- dimirescu, s-au retras pe aceste locuri, întemeind satul care le poartă numele. Atunci, cei doi frați au sădit, drept semn de „obștească amintire", un puiet de stejar. Astăzi, el este un arbore falnic și viguros, care a fost declarat monument al naturii.

Rubrică redactată de
Dumitru ÎTRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
fi corespondenții „Scinteii*

obugetului de stat în sistemul nostru financiar impune, de la bun început, o remarcă : legea finanțelor cuprinde o seamă de prevederi care accentuează influența multilaterală a pîrghiilor economico-financiare a- supra fenomenelor și proceselor e- conomice, pentru stimularea unităților socialiste, a colectivelor de oameni ai muncii în întărirea gestiunii economice, în creșterea rentabilității și sporirea pe această bază a resurselor financiare, în utilizarea lor cu maximum de eficientă. In a- cest context, bugetul de stat devine principalul plan financiar al statului cu caracter executoriu, care are, în cadrul sistemului planurilor financiare, un rol coordonator față de celelalte planuri. Prin raporturile e- conomice și juridice pe care le generează, bugetul de stat este chemat să contribuie la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare rapidă și echilibrată a economiei naționale, de ridicare necontenită a nivelului de trai al poporului.Așadar, în sistemul finanțelor socialiste, bugetul de stat deține o poziție centrală. Pe ce ne bazăm a- ceastă afirmație,? în primul rind, pe faptul că resursele ce se concentrează Și se redistribuie prin intermediul bugetului de stat au rol preponderent în finanțarea unor acțiuni și obiective legate de dezvoltarea economico-socială planificată 
a țării. în al doilea rind, este de remarcat, că din bugetul republican se asigură mijloacele financiare necesare pentru obiectivele și acțiunile ce se finanțează din fondul central de dezvoltare economico-socială. iar din bugetele unităților administra- tiv-teritoriale — cele ce se finanțează din fondurile locale de economico-socială.La baza întocmirii și bugetului de stat se află o serie de principii deosebit de importante. Ținîndu-se seama de acestea, prin legea finanțelor se subliniază, de exemplu, că bugetul de stat se întocmește în mod echilibrat, înca- drîndu-se economic de mare cu munci socialiste, nanciar-bancar de a lua măsuri ho- tărîte încă din primele zile ale începerii exercițiului bugetar. în vederea păstrării echilibrului stabilit, prin realizarea veniturilor ce] puțin la nivelul planificat și utilizarea creditelor bugetare in cadrul unui regim sever de economii.Cum era și firesc, perfecționarea relațiilor de producție socialiste statornicite in țara noastră, dezvoltarea permanentă a forțelor de producție au impus prevederea ca veniturile bugetului de stat să provină, in cea mai mare parte, din economia socialistă. Prin urmare, fiecare unitate economică este obligată ca. pe seama rezultatelor proprii, să-și a- sigure fondurile necesare autofinanțării și să participe într-o măsură cît mai mare la constituirea fondurilor centralizate ale statului. Rezultă de aici sarcini deosebit de importante pentru toata unitățile socialiste. mai ales pentru acelea care in perioadele precedente nu au obținut beneficiile planificate. Or, pentru acest an, așa cum este prevăzut prin lege, s-a statuat datoria unităților de a-și spori rentabilitatea activității economice, în scopul formării fondurilor statului, a veniturilor bugetului de stat. Tocmai pentru a se asigura înfăptuirea acestui deziderat. în prezent se desfășoară în întreprinderi o amplă acțiune de analiză a cauzelor care mai provoacă pierderi, ce se va finaliza în programe concrete de măsuri pri-

încercare de definire a locului vlnd reducerea și lichidarea neîntîr- ziată a acestora. în această privință vor trebui accentuate preocupările colectivelor de oameni ai muncii pentru folosirea intensivă a capacităților de producție, diminuarea consumurilor specifice, sporirea nivelului productivității muncii.în domeniul cheltuielilor bugetare rețin atenția o serie de dispoziții deosebit de importante. Mai întîi, este de menționat interdicția care se impune înscrierii în buget sau efectuării cheltuielilor pentru care nu există prevederi legale. Astfel, se accentuează latura preventivă a controlului asupra temeiului legal al cheltuielilor propuse, pentru a nu se cuprinde în bugetul de stat cheltuieli fără bază legală sau care ar trebui să se suporte din alte fonduri ce se constituie în economie. Desigur, existența creditelor bugeta-
*

■

LEGEA FINANȚELOR (II)

dezvoltareexecutării
astfel in echilibrul general al țării. De aici, răspundere pentru cadrele de conducere din unitățile pentru întregul aparat fi-sarcina

re — limita pină la care se pot face cheltuieli pentru o acțiune sau alta — nu presupune, automat, și dreptul de folosire a lor. în această privință trebuie ținut seama de o altă prevedere din legea finanțelor, potrivit căreia, nici o cheltuială nu poate fi aprobată și efectuată decît în conformitate cu prevederile planului, cu respectarea normelor și normativelor stabilite și numai dacă a fost în prealabil avizată, potrivit legii, de organele însărcinate cu e- xercitarea controlului preventiv., Legea finanțelor mai cuprinde și alte prevederi menite să asigure întărirea ordinii și disciplinei în executarea bugetului de stat. Printre a- cestea sint de menționat cele referitoare la delimitarea mai corespunzătoare a competențelor privind virările de credite bugetare, la precizarea modului și a condițiilor în care acestea se pot efectua, la măsurile de blocare și, apoi, de anulare a creditelor bugetare neutilizate la finele trimestrelor' I, II și III, la reglementarea modificărilor de plan. Măsurile stabilite de lege în domeniul virărilor de credite erau cu atit mai necesare cu cit experiența de pină acum a arătat că nij pretutindeni s-a respectat disciplina financiară. Pentru a mă referi la un singur exemplu, Ia 30 septembrie 1972, in bugetele unor județe s-au înregistrat depășiri de credite bugetare la anumite subdiviziuni ale clasjficației bugetare, Asemenea situații au existat și la uncie ministere. în ceea ce privește modificările de plan, legea finanțelor este foarte formă, in sensul că le admite doar ca excepții, ele puțind fi operate numai înaintea perioadei de plan la care se referă și numai de către organele care au aprobat inițial prevederile de plan. Mergind mai departe, legea obligă conducătorii organelor centrale și locale ca, atunci cind inițiază proiecte de acte normative, care au influențe asupra bugetului de stat, să stabilească modalitatea de compensare a eventualelor „goluri" de venituri sau de acoperire a sporului de cheltuieli, după caz.Un alt principiu statuat de legea finanțelor se referă Ia conținutul și structura bugetului republican și ale bugetelor locale, la relațiile care e- xistă intre aceste bugete. Astfel, se stabilește că, atunci cînd veniturile proprii ale bugetelor locale sînt mal mici deeit cheltuielile planificate, diferența se acoperă din bugetul republican : în situația inversă, surplusul de venituri se varsă Ia bugetul republican. An de an au crescut volumul bugetelor locale și, totodată, posibili-

tățile de echilibrare a acestora prin venituri proprii. Drept urmare, s-a ajuns ca în acest an, potrivit planului, 8 județe și municipiul București să-și poată acoperi cheltuielile prin venituri proprii. în scopul accelerării acestui proces este necesar ca în centrul atenției comitetelor executive ale consiliilor populare, a organelor lor financiare să stea transpunerea in fapt a obligației stabilite prin legea finanțelor, de a lua măsuri pentru îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a activității unităților economice de interes local, astfel incit, prin sporirea veniturilor proprii, să se poată ajunge la echilibrarea bugetelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor.Prin legea finanțelor au fost conferite atribuții sporite, dar s-au stabilit și răspunderi deosebite în domeniul întocmirii și executării bugetului de stat pentru Ministerul Finanțelor, pentru bănci, pentru toate ministerele și comitetele executive ale consiliilor populare. De asemenea, au fost accentuate atribuțiile și răspunderile ce revin centralelor, întreprinderilor,instituțiilor de stat, organelor de conducere colectivă ale acestora, întregului aparat financiar-contabil, în elaborarea și executarea planurilor lor financiare. Asigurarea întocmirii și executării, în cele mai bune condiții, a bugetului de stat este insă nemijlocit legată de exercitarea unui control sistematic și exigent asupra folosirii mijloacelor materiale și bănești, asupra modului in care se respectă disciplina de plan și financiară, asupra rezultatelor înregistrate de fiecare Unitate socialistă. Iată de ce prin legea finanțelor au fost incluse prevederi menite să ducă la întărirea controlului, atît a celui preventiv, cît și a celui ulterior, Ia cuprinderea in sfera acestuia a tuturor unităților socialiste, indiferent de nivelul la care ele se situează, control care in domeniul întocmirii și executării bugetului de stat, dată fiind importanța economică a acestui plan financiar, presupune o exigență deosebită.Se poate, deci, afirma că normele juridice referitoare la bugetul de stat, cuprinse în legea finanțelor, sînt menite să contribuie la sporirea rolului și importanței acestuia în constituirea fondurilor necesare dezvoltării e- conomico-sociale, în ritm susținut, a țării noastre, în utilizarea fondurilor respective cu maximum de eficiență.

Primele inovații 73,
primele economii

„MEVA" - o marcă 

de prestigiu 
a industriei noastre

„MEVA" (Mehedinți-va- goane) a deven.it o marcă bine cunoscută atît in țară, cit și peste hotare, în ultimii ani, fostele a- teliere modeste pentru reparat material rulant s-au transformat intr-o unitate puternică și modernă, deținind in prezent o însemnată pondere in industria județului Mehedinți. Investițiile cifrate Ta sute de milioane de lei s-au concretizat în noi hale și secții de producție înzestrate cu mașini și utilaje de înaltă productivitate. Realizarea unor vagoane cu caracteristici tehnice și funcționale superioare, competitive pe piața mondială. constituie obiectivul principal al activității colectivului de muncă de aici. Perfecționarea continuă a tehnologiilor de fabricație, proiectarea și asimilarea în producție a unor noi tipuri de vagoane la nivelul tehnicii actuale, reducerea consumului de metal, folosirea cît mai eficientă a tuturor posibilităților și rezervelor existente la fiecare loc de muncă sînt numai cîteva din direcțiile spre care este o- rientată zi de zi activitatea întregului colectiv, în ultimii 12 ani, aici

s-au construit 22 tipuri de vagoane, producția u- zinei sporind in această perioadă de aproape 4 ori. Un mare număr de vagoane realizate aici au fost livrate la export. în țări ca U.R.S.S., R.P. Ungară, R.D. Germană. Grecia, Cuba și altele, vagoanele cu marca „MEVA" sînt apreciate și tot mai solicitate.în acest an, la Uzina de vagoane din Drobeta Turnu-Severin va continua procesul de diversificare a producției prin asimilarea in fabricație a unor noi tipuri de vagoane. Hotăriți să realizeze obiectivele cincinalului în patru ani și jumătate și chiar mai devreme, muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Uzina de vagoane din Drobeta Turnu- Severin amplifică de la o lună la alta ritmurile producției. Succesele obținute în intervalul scurt care a trecut din acest an dau certitudinea înfăptuirii a- cestui mobilizator obiectiv care înscrie pe noi coordonate inițiativele, căutările novatoare, faptele de muncă ale constructorilor de vagoane mehedințeni.
Vircjil TATARU
corespondentul „Scînteii"

în 10 zile ale lunii Ianuarie, la Uzina mecanică de material rulant din Pașcani au fost aplicate 3 inovații. Datorită lor vom putea realiza lunar economii de manoperă în valoare de circa 38 000 lei și o îmbunătățire substanțială a calității produselor. De pildă, prin a- plicarea inovației denumită s „schimbarea procesului tehnologie la confecționarea penelor de

ghidare de la tampoane vagoane călători", aparți- nlnd frezorului loan Don- daș, operațiile de trasare, polizare și ajustare, ce se executau manual, au fost înlocuite cu o singură o- perație de frezare.

s-au surpat, formînd, de-o parte și de alta a părții carosabile, o puzderie de gropi. în dreptul cooperativei meșteșugărești din Buciumeni, pe o distanță de circa 200 metri, din cauza denivelărilor, care au o adînci- me între 30—40 centimetri, nu se mai poate circula deloc.Despre această situație am sesizat, în mai multe rtnduri, Consiliul popular

orășenesc. Buftea. Pînă în prezent însă nu s-a întreprins nimic pentru repararea drumului și redarea lui circulației. Dacă nu se intervine de urgență, degradarea se va accentua, și pentru executarea reparațiilor va trebui să se facă cheltuieli mult mai mari.
Mihai CROITORU 
comuna Tărtășești 
județul Ilfov

Vasile ZAHARIA
tehnician,
Uzina mecanică 
de material rulant — 
Pașcani

Materiale
de construcții irositeCu cîtva timp în _urmă, șantierul Govora a executat strucția a două decantoa- re pentru combinatul chimic din localitate. Deși au trecut aproape șase luni de la terminarea și predarea lucrărilor, șantierul n-a ridicat nici pină acum materialele care au rămas nefolosite. Au fost lăsate expuse degradării peste 1 000 kilograme fier beton de diferite dimensiuni ; 30 bile mari de brad ; o mare cantitate de tablă neagră; mai multe blocuri și plăci

„Priza Olt 2“con- dreptunghiulare de beton armat; aproape un vagon de panouri ce fuseseră folosite pentru cofraje. Iar cartonul gudronat (circa 400 suluri), ridicat din depozitul șantierului pentru izolarea conductelor subterane împotriva coroziunii, a fost aruncat, pur și simplu, la marginea Oltului, Intr-o lizieră de salcimi.
Gheorcjhe
ISPAȘOIU
Grupul industrial 
de chimie —
Rm. Vîlcea

Acoperișurile... 
neglijențeiUnele treburi de serviciu mi-au purtat, de curînd, pașii la Uzina de vagoane din Drobeta Turnu-Severin. De cum intri pe poartă, fără să vrei, privirea ți se oprește pe fel de fel de piese și piesișoare împrăștiate prin curte. Marea lor majoritate, lăsate în bătaia ploilor și zăpezilor, au ruginit, Incit nici la fier

vechi nu mai sînt bune, în spatele atelierelor de reparații, de aproape șase ani, sint aruncate 50 de acoperișuri de vagoane, fără să-i pese cuiva se degradează. că
Ion VASILE
Drobeta
Tr.-Severin 
județul Mehedinți

Drumuri și poduri...

Picătură cu picătură,
se umple balta risipei

Instalarea unei cișmele (pe care, în paranteză fie spus, mulți o folosesc a- ■ buzlv la spălatul mașinilor sau, pe timp de vară, la udatul grădinilor) în cartierul nostru reprezintă una dintre realizările ce vin în sprijinul cetățenilor. De circa 4 luni de zile însă, din cauza defectării robinetului de la cișmea, care a fost lovită de o mașină, apa curge în continuu. Astfel, sute de litri de apă se risipesc zilnic, iar o porțiune din strada Elena Cuza a fost inundată și transformată,

de mașinile ce trec pe aici, într-un drum cu hîr- toape. Ca să nu mai vorbim de ghețușul care s-a format acum, pe timp de iarnă. Iată cite pagube și necazuri provoacă a- ceastă „picătură a neglijenței" de care salariații I.C.A.B. nu vor să țină seama, deși i-am sesizat în repetate rinduri.
Drumul care leagă orașul Buftea de șoseaua națională București — Plo-Gheorqhe PICOȘ 

director general 
în Ministerul Finanțelor

Zoe VASILIU 
profesor
strada Colectorului 
nr. 29 — București, 
sectorul 5

iești a devenit, de cîtva timp, impracticabil. Ast- marginile asfaltului

Imagine din cartierul bucureștean Bercem

/---- --- ----------Deși într-o ușoară scădere față de anul precedent, numărul sesizărilor și re- clamațiilor primite in cursul anului 1972 Ia Centrocoop s-a menținut la un nivel destul de ridicat : 3 266. La acestea se adaugă alte a- proximativ 13 000 primite de către uniunile județene ale cooperativelor de consum. Majoritatea Scrisorilor semnalează slaba aprovizionare a magazinelor sătești cu mărfuri de strictă necesitate populației, ne- respectarea prețurilor de vîrizare a produselor, vin- zarea preferențială sau condiționată a unor mărfuri, abuzuri ale unor conduceri de cooperative și gestionari ș.a.m.d.Dar de ce se înregistrează in continuare un asemenea număr ridicat de sesizări ? O analiză realizată recent relevă ca una din cauzele fundamentale ale acestor stări de fapt lipsa de receptivitate la semnalele critice ale cetățenilor din partea conducerilor unor uniuni județene.Concret, lipsa de solicitudine înseamnă în acest caz răspunsuri intîrziate și formale, dar', uneori, și o crasă încercare de cocoloșire a liosurilor. Iată un exemplu. într-o sesizare primită la 1 septembrie 1972 la Centrocoop se reclamau o seamă de abateri săvirși- te de către gestionarul magazinului alimentar din comuna Deleni-Iași (vin- zarea cu suprapreț a unor produse, atitudine necorespunzătoare față de cumpărători, nerespectarea programului de funcționare' a magazinului. comportare •nedemnă in comună etc.), în sesizare era subliniat faptul că gestionarul respectiv a mai fost criticat in ziarul județean „F*lacăra lașului", dar iși permite să continue să săvirșească în voie asemenea abateri, deoarece e susținut de către
\____ —_____

autoritățile comunale deși s-au făcut împotriva lui nenumărate sesizări. La 15 septembrie, I.J.E.C.O.O.P.- Iași răspunde Centrocoop, sub semnătura directorulm comercial A. Baican și a șefului serviciului comercial, Teodor Popescu, că cele semnalate nu se confirmă. Și, pentru ca răspunsul să fie și mai „convingător",

ca, o dată ajuns în comună, să ia legătura cu cetățenii care intră zilnic în contact direct cu gestionarul, să discute cu ei asupra comportării lui. și să se convingă in acest mod dacă sesizarea e sau nu întemeiată?în alte situații, chiar dacă se întreprind unele cercetări mai adinei pentru verificarea sesizărilor,, a-

ce 1 se aduceau în scrisoare președintelui cooperativei (abuzuri și ilegalități) și se oprește doar asupra unor aspecte negative — nu lipsite, nici ele, de o anumită gravitate — din activitatea lui. Iar în încheiere se precizează că sus-numi- tul a fost sancționat, in anul 1971, pentru abateri similare, de două ori, iar în

ce înseamnă, pe lingă perpetuarea neajunsurilor semnalate, irosire de timp și de bani. Concludent în a- ceastă privință este următorul caz. Ion Nedeloiu, gestionar la magazinul universal Curtișoara-Olt, a fost reclamat în anul 1971 de mai multe ori la U.J.C.C. Olt, pentru diferite abateri.' S-au făcut cercetări, dar nuCetățeanul sesizează, iar adresantul... îndosariază ?!
ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNOR SCRISORI ADRESATE CENTROCOOP

să aibă acoperire oficială, se trimite un referat întocmit ad-hoc de primarul comunei (adică de către unul dintre cei vizați in scrisoare), în care se menționează că „cele sesizate nu corespund cu realitatea, noi am reținut aspectele din sesizare, vom face controale inopinate asupra, activității gestionarului reclamat". Dar că — se conchide — „gestionarul este corespunzător". Cu alte cuvinte, vă asigurăm că cele sesizate nu sint juste, deși n-am întreprins nimic pentru verificarea lor. Să nu fi știut oare cel ce a avut sarcina să verifice această sesizare că legea interzice categoric ca scrisorile să fie cercetate de către cei vizați în ele ? îi era greu

cestea se rezumă doar la unele aspecte semnalate în scrisori și nu la toate, cum e necesar, iar măsurile ce se iau împotriva celor găsiți vinovați sînt mult prea blinde. La 25 mai 1972 se trimite, pentru cercetare, conducerii U.J.C.C. Bacău (președinte Petre Subcin- schi) o amplă sesizare, primită pe adresa președintelui Centrocoop, în care erau enumerate o sumă de abuzuri și ilegalități săvîr- șite de loan Aanei, președintele cooperativei de consum Helegiu, precum\.și de alți lucrători din cadrul cooperativei. Răspunsul primit la Centrocoop, după verificarea acestei sesizări, trece, fără nici o explicație, sub tăcere o seamă de învinuiri serioase

1972 încă o dată. Sărmanul duh al blindeții 1 Cu o asemenea cercetare și cu astfel de măsuri ar fi cam greu să se spună cind se va pune ordine in activitatea respectivelor cooperative sătești reclamate sau cind va scădea numărul sesizărilor la adresa unităților cooperației de consum 1Lipsa de fermitate și de promptitudine din partea unor uniuni județene în a- plicarea măsurilor legale împotriva acelor lucrători din cooperația de consum care încalcă în mod repetat normele de comerț duce, inevitabil, la creșterea numărului de reclama- ții la adresa persoanelor vinovate, determină efectuarea de cercetări repetate, la diferite niveluri, ceea

s-a luat împotriva lui nici o măsură. Au urmat, in 1972, alte sesizări, adresate de data aceasta Centrocoop, în care erau, reclamate și organele de control ale uniunii județene (președinte Ion Șandru). Centrocoop a dispus ca verificarea activității sus-numitului să fie făcută de un revizor contabil din alt județ (Mehedinți), împreună cu un lucrător de specialitate din cadrul Direcției generale de organizare și control a Centrocoop. Rezultatul : a fost găsit vinovat de săvir- șirea unor abateri serioase și s-a propus înlocuirea oa imediată din funcție. Dar în virtutea unor împrejurări sau factori greu de înțeles, iată că, la scurt timp de la această propunere

clară, organele locale ale comunei Curtișoara au trimis o adresă oficială Centrocoop în care protestau împotriva măsurii preconizate, de înlocuire a gestionarului. Vezi doamne, „gestionar ca al nostru, mai rar" 1 Numai în urma stăruinței Centrocoop, gestionarul găsit vinovat a putut fi, în cele din urmă, înlocuit. Dar cu ce preț, cu cită intirzie- re și cheltuială de energie?Am încercat să reliefăm mai sus, cu ajutorul citorva exemple dintre multele întilnite, unele carențe constatate în activitatea de soluționare a scrisorilor de către uniunile județene.La 7 februarie 1972, Cohnitetul executiv al Centrocoop a analizat, intr-o ședință, modul cum au fost soluționate scrisorile cetățenilor primite în cursul anului 1971 atît la Centrocoop, cît și la uniunile județene. în urma analizei, din care s-au desprins o seamă de deficiențe, conducerea Centrocoop a comunicat' uniunilor județene observațiile reieșite cu prilejul dezbaterilor purtate, dînd în același timp indicații precise în legătură cu rezolvarea corectă, potrivit normelor legale, a sesizărilor și insistînd asupra necesității de a fi luate cele mai potrivite măsuri pentru înlăturarea cauzelcr ce le generează, „Vom fi nc- voiți ca pentru astfel de situații (încălcări ale normelor privind rezolvarea scrisorilor — n.n.) să venim cu propuneri de măsuri, ce vor fi neplăcute atit pentru dv., cît și pentru noi" — se preciza în încheierea circularei trimise de Centrocoop. Avertizare care, din cîte am văzut, nu a avut, la toate uniunile județene, ecoul dorit.
Alexandru STROE 

________________________/

deven.it
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montajul la un agregat — export.cei de Ia montaj, ne-a spus echipă, sîntem foarte exi- numai cu cei ce-au execu-

a realizat vinde anvelope întreprinderi de autoino-

internaționale
și expoziții

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"
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de produse
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seperformanțelor competitivității

in la mărfurile obținerea că- utilizează. în mate-

Maximă atenție producției exportabile

COMPETITIVITATEA
începe din propria uzina

Mai mult de jumătate din producția de utilaj petrolier a uzinei „1 Mai" din Ploiești este destinată exportului. Instalațiile de foraj, agregatele de cimentare, pompele de noroi, prevenitoarele de erupție sau sapele cu role purtînd marca românească „UPETROM" sînt livrate in numeroase țări ale lumii, unde bucură — datorită tehnico-funcționale, lor — de o bună apreciere din partea specialiștilor, a beneficiarilor externi.— Un asemenea prestigiu, ciștigat de-a lungul anilor, căutăm să-l menținem și să-1 consolidăm și mai mult în' anul în care am intrat — ne-a spus tov. ing. Stelian TEODORESOU, directorul uzinei ploieștene. Cum ? în primul rînd, întregul nostru colectiv caută să fie extrem de receptiv la cererile de export. Orice comandă urgentă, chiar dacă ea ne-ar crea unele greutăți de moment în procesul producției, nu este refuzată — și aceasta întrucît acordăm exportului cea mai mare însemnătate....Am fost în uzină, într-una din cele mai mari secții, aceea de mecanică I. In acest sector, producția destinată exportului reprezintă a- ■ proape trei sferturi din planul anual.— în momentul de față, ne spunea inginerul Ghcorghe IOSIP, < șeful secției, avem in lucru agregatele componente de la două instalații pentru foraj „F-200" și „2 DH-100", citeva pompe de noroi de tipul „2 PN-800", precum și alte utilaje pentru beneficiari din China, Cehoslovacia și din alte țări.— Vă încadrați în graficele de lucru ? Veți termina toate produsele la termenele fixate ?— Nici nu se poate altfel ! întreg colectivul nostru știe bine că la export nu poți să trimiți un utilaj sau altul mai tirziu decît s-a stabilit in contract, că eficiența, competitivitatea încep la mașină, in uzină. Pentru a face față urgențelor impuse de u- nele comenzi prioritare, am reorganizat cîteva sectoare de muncă, com- pletînd schimburile II și III, intă-

rind asistența tehnică. La lucrările de mare complexitate am repartizat strungari cu experiență îndelungată, buni meseriași, cum ar fi, de pildă, Ion Apostol, Vasile Toader, Alexandru Savu, care lucrează acum pe caruselul 40—402. Maiștrii și șefii de atelier urmăresc zilnic executarea pieselor și subansamblelor componente ale instalațiilor pentru export.în schimbul II, l-am găsit lucrînd la caruselul amintit pe Alexandru SAVU. Executa o piesă mare și complicată pentru instalația „4 DH-315".— Nu numai eu, dar și ceilalți colegi dc schimb acordăm o mare a- tenție execuției pieselor — ne-a relatat interlocutorul. Vedeți ce mare este acest tambur la care lucrez acum ? Orice neatenție ar putea duce la rebutarea lui. Și astaxar însemna, pe de o parte, manoperă și metal irosite, iar, pe de altă parte, ar periclita livrarea la termen a a- gregatului pentru export. Un asemenea neajuns este imposibil. Ținem la producția pentru export ca la ochii din cap...La montaj l-am întilnit pe șeful de echipă Victor DINU, care tocmai începea comandă— Noi, șeful de genți nu tat piesele și ni le-au trimis aici pe banc, dar și cu noi înșine. Pentru că orice utilaj ce iese din secție, di.n uzină, trebuie să nu aibă nici un fel de cusur.— Eu aș putea să confirm cele spuse de Dinu, ni se adresează maistrul Ion DRAGHICI. Foarte de cu- rînd m-am reîntors cu echipa mea din R.D.G., unde am pus în funcțiune cîteva instalații de tip „3 DH- 250" și „F-125 . N-am intîmpinat nici un fel de dificultate. întregul utilaj venit din țară a fost total corespunzător, lucrat cu multă atenție, cu multă responsabilitate. Colegii germani, cu care am lucrat timp de 18 luni, Ia plecare m-au rugat să trans-

mit mulțumiri colectivului uzinei pentru felul responsabil în care au livrat completele de foraj.Ce alte măsuri s-au aplicat în uzină pentru creșterea eficienței exportului, pentru realizarea ireproșabilă a instalațiilor destinate beneficiarilor externi 7 Ne răspunde directorul uzinei :— Am reușit să lotizăm într-o măsură considerabilă producția de instalații de foraj, stabilind cu beneficiarii livrarea lor „in pachet" (un număr mai mare de instalații de același fel, expediate într-un timp mai îndelungat).. Astfel, la ora actuală, se lucrează cu o mai mare productivitate la un număr important de instalații de tipul „2-DH-100". și „F-200", la- agregatele de cimentare „ACF-700" și „AC-400" sau la asigurarea producției sapelor cu role. Concomitent, sîntem pregătiți să introducem în fabricație — o dată cu perfectarea contractelor — noi tipuri de instalații omologate anul trecut. Este vorba de „F-320 DH“ care a primit, în timpul experimentărilor, toate certificatele pentru a fi produsă. Aș mai adăuga faptul că eșalonul nostru de concepție este acum bine pregătit și poate realiza, în minimum de timp, modificările constructive solicitate de beneficiari la un utilaj sau altul. în general, pe parcursul executării comenzilor nu se ridică din partea partenerilor pretenții de modificări față de cele stabilite în contracte. Acest lucru spune ceva. Atestă că în forma nouă de contractare, cînd specialiștii noștri din producție participă nemijlocit la discuțiile cu beneficiarii,' toate problemele de tehnică se rezolvă în a- mănunt, înainte de a se semna contractul. Iată, așadar, că viața confirmă întru totul Justețea indicațiilor prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la apropierea de uzine, de producție, a activității de comerț exterior.

în 1973, economia românească va fi reprezentată la peste 220 de tirguri și expoziții din Europa, Asia, Africa, America de Nord și de Sud. Mai bine de. 60 de participări vor consta din expoziții proprii, cu caracter național, expoziții și pavilioane colective. Pe lingă prezențele tradiționale, cum sînt cele de la Leipzig, Brno, Plovdiv, Poznan, Zagreb, Belgrad, Budapesta, Viena, Bruxelles, Milano, Salonic, Izmir, Tripoli sau Alger, România participă pentru prima oară la tirgul de la Detroit și la cel din Ciudad de Guatemala. Ample expoziții naționale — în număr de 16 — înfățișînd realizările din toate ramurile economiei românești, vor fi organizate, la Paris și Tirana, la Khartum, Lusaka și Brazzaville, la Bombay, Manila, Bangkok și El Kuweit, la 'Havana, Buenos Aires și Ciudad de Mexico. De menționat că, la fel ca și în anul trecut, cînd circa patru cincimi din numărul prezențelor românești au fost la tirguri și expoziții specializate și, în anul a- cesta, ponderea principală revine industriei constructoare de mașini, sector în care țara noastră își îmbunătățește continuu poziția pe piața internațională.Se poate afirma că participările la tirgurile și expozițiile internaționale din acest an, sporite ca număr și îmbunătățite apreciabil ca structură, vor facilita o mai concretă informare a cercurilor comerciale de peste hotare asupra potențialului economic actual al țării, asupra posibilităților sale de export și import, vor contribui într-o măsură și mai mare' la consolidarea poziției României în circuitul economic mondial de valori materiale.

Ca rezultat al politicii consecvente a partidului 
nostru de industrializare socialistă, România esie 
azi cunoscută în tot mai numeroase țări ale lumii, 
ca exportatoare ’ 
puri ce nrndiKo
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de produse industriale. Multe ti- 
românești au devenit deja bine
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cunoscute și au cucerit prestigiu pe piața 
dială — cum sint utilajele petroliere, tractoarele, 
autocamioanele, lată, în imagini, asemenea pro
duse :

1 J■

...Tn portul Constanța se încarcă un lot de autocamioane pentru a fi exportate

Aportul net 
în valută

Activitatea de comerț exterior nu poate -fi pri
vită ca un domeniu de o importanță limi
tată. După cum se știe, comerțul exterior, 
intensificarea exporturilor șl raționalizarea im
porturilor, in condițiile obținerii unei eficiențe 
economice superioare, sînt probleme de cel mai 
larg interes, menite să constituie o cauză gene
rală a Întregului popor. Ca atare, devine tot mai 
necesară cunoașterea largă a unor termeni, unor 
noțiuni specifice din acest domeniu. Răspunzînd 
acestei cerințe, rubrica noastră „Pe înțelesul 
tuturor..." lși propune să explice o serie de 
termeni dintre cei mai uzitați in relațiile de 
import-export și de cooperare economică in
ternațională. Cititorii care doresc precizări în 
legătură cu asemenea termeni sint rugați să se 
adreseze redacției ziarului nostru.Se știe că pentru realizarea unui anumit produs se folosesc materii prime și materiale din țara care îl fabrică, cit și, în u- nele cazuri, materii prime și materiale din import. în situația in care produsul respectiv este destinat și exportului, pentru producător se trebarea : materiilor materialelor tate, încorporate marfa exportată, regăsește în prețul extern al acesteia', în așa fel incit, prin exportul produsului, să se asigure obținerea unei rentabilități corespunzătoare ?

pune în- valoarea prime și impor- în se

Răspunsul corect la această întrebare îl oferă indicatorul e- conomic cunoscut sub numele de „aport net în valută". Acesta se calculează ca un raport între prețul global obținut la extern, exprimat în lei-valută — preț din care s-a scăzut valoarea materiilor prime și materialelor din import și a celor din producția internă, exportabile independent, valori exprimate de asemenea în lei-valută — și prețul global obținut la extern in lei-valută. De exemplu, dacă din exportul unui produs se obțin 1 000 de lei-valută, iar valoarea materiilor prime șl materialelor importate sau exportabile independent folosite la fabricarea lui este de 600 lei-valută, aportul net în valută va fi 1 000 — 6001 000 X100 = 40%Cu ajutorul indicatorului „aportul net în valută" se apreciază, deci, gradul de recuperare a valorii materialelor importate, încorporate în produsul exportat, ca și încasările nete în valu-

tă, carese realizează prin exportul produsului respectiv. Cu cit este mai mare, înseamnă că materialele din import sint prelucrate superior, ceea ce permite să se obțină prețuri ridicate la exportul produsului finit. Cînd aportul net în valută este sub zero — deci, negativ — rezultă că, prin exportul produsului, nu se recuperează nici măcar valoarea materiilor prime, materialelor, combustibilului, importate sau exportabile, folosite la fabricarea produsului respectiv. în această' situație, evident, exportul produselor în cauză este neeficient.Trebuie, totodată, să se aibă în vedere că aportul net în valută nu reflectă în întregime eficiența exportului, deoarece acest indicator nu ține seama și de alte cheltuieli efectuate pentru producția mărfurilor, cum sint : salariile, a- mortizările, cheltuielile generale de producție ș.a. Totuși, a- portul net în valută indicator cucaracter general — permite aprecierea o- portunității producției și exportului special pentru rora se proporții mari, rii prime și materiale din import sau materii prime și materiale din producția proprie exportabile independent. Este vorba, deci, de un indicator economic ce trebuie avut în atenție de orice producător și comerciant care urmăresc creșterea sistematică și substanțială a eficienței exportului.
Ion OIȚEAND 
director adjunct 
în Ministerul 
Comerțului Exterior

Două întreprinderi - despre experiența unui comerț eficient

Discutăm cu dr. ing. PETRE SUCIU, director general al întreprinderii de comerț exterior „Tehnoforestexport", din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, care ne-a spus:— Marca de calitate a mobilei românești — „MOBI- ROM" — s-a făcut cunoscută in peste treizeci de țări și se bucură de apreciere pînă în îndepărtata Japonie sau în Australia. Pentru anul 1973 prevedem o sporire, în continuare, susținută a exportului de mobilă.— Cum răspundeți concret concluziilor desprinse din prospectarea vie, dinamică, a pieței internaționale ?— înainte de orice, prin

Grupul industrial de anvelope „Danubiana": in acest an, volumul exportului unităților sale va crește cu 20 la sută față de realizările din anul 1972. Cum se acționează în unitățile grupului pentru creșterea sensibilității, a promptitudinii și punctualității față de exigențele beneficiarilor externi ?— întotdeâuna, In desfășurarea relațiilor comerciale externe — ca și în cele interne, de altfel — ale grupului nostru am pornit de la adevărul că un client care a fost mulțumit de colaborarea cu fabricile noastre va veni și a dbua oară la noi, ne-a sous tov. ing. RADUCANU NEDELEA. director la grupul industrial de anvelope „Danubiana". Am acționat in așa fel îneît am răspuns la toate exigențele pieței externe și, ca urmare, ne-am format o rețea stabilă de beneficiari, care știm ce

producției exemplu, s-a trecut fabricilorspecializarea mobilă. De C.E.I.L. Arad specializarea grupe de mobilier și la cooperări între fabrici. Un alt exemplu de specializare a producției îl oferă C.E.I.L. Tg. Mureș — care s-a axat pe producția de mobilier din stejar ; C.E.I.L. Cluj — pe mobilier tip colonial ; C.E.I.L. Brașov — pe mobilier modern, tip suedez ; C.E.I.L. Su- ceva — pe mobilier modern, tip francez ș.a.Din studiul piețelor și al evoluției acestora — pe baza unor investigații,- contacte, expoziții, studii de marketing — a rezultat și necesitatea adaptării producției Ia acele tipuri și modele de mobilier

care înglobează, în raport cu valoarea lor, o cantitate rațională de materii prime și materiale.— în acest an, cum veți acționa in vederea prospectării pieței externe 1— Vom aplica, în continuare, metodele de prospectare care și-au dovedit în practică eficiența. Astfel, participarea întreprinderii noastre la manifestările economice internaționale — tirguri și expoziții— se amplifică de la 19 participări în anul trecut la 23 în acest an. Cu acest prilej, vom întreprinde sondaje, anchete, ale căror concluzii se vor materializa în acțiuni practice, în fabrici, pentru lărgirea gamei sortimentelor, o-

rientarca rapidă a producției în funcție de conjunctura pieței. O altă metodă de prospectare, care va fi dezvoltată, constă în organizarea de expoziții permanente, pe lingă fabricile producătoare, îmbogățirea acestora cu cele mai noi realizări, in așa fel incit partenerii externi să cunoască direct, la fața locului, producția noastră de mobilă. Vizăm și o îmbunătățire a activității serviciului nostru de conjunctură, care, prin analiza atentă a tendințelor ce se manifestă pe piața mondială a mobilei, a caracteristicilor piețelor celor mai active, contribuie la mărirea adaptabilității u- nităților de producție la cerințele beneficiarilor externi. m ■ %

vor, ei cunoscînd cum crăm noi și cărora le vindem o mare parte din producția noastră pentru export. Avem, deci, posibilitatea fhcheierii din timp a contractelor de desfacere la export. Concomitent însă, ținem seama de faptul că pentru a vinde mai mult și avantajos pe piețele externe trebuie să oferim și să livrăm, într-o anumită perioadă a anului, un anume tip de anvelope.— Cum realizați această cerință ?— in primul rînd, diversi- ficind larg producția de anvelope. Dacă în anul 1964 ofeream la export numai 21 tipodimensiuni de anvelope, în acest an vindem peste 250 de tipodimensiuni, iar o dată cu intrarea in funcțiune a noilor capacități de producție proiectate să fabrice anvelope radiale pentru turism și camion, sortimentul de anvelope produse

și oferite la export va depăși 350 tipodimensiuni. întărim, totodată, colaborarea intre compartimentul de export și producție, activitatea de producție fiind considerată încheiată numai în momentul încasării contravalorii mărfurilor exportate.La grupul „Danubiana", u- nele sortimente de anvelope sînt specifice numai condițiilor anumitor țări importatoare. Pentru a vinde toate anvelopele dintr-un asemenea sortiment, colectivele unităților componente se străduiesc ca întregul lot să fie realizat la cel mai înalt 'nivel calitativ, corespunzător clauzelor contractuale. De asemenea, se întreprind acțiuni de perfecționare a canalelor de distribuție a mărfurilor, de dezvoltare a rețelei proprii de comercializare1. în această ordine de idei, se cuvine a se evidenția faptul că grupul Danubiana" a organizat în

străinătate o societate mixtă de export-import, iar in ultima vreme zări directe către mari constructoare bile din Italia, R.F. a Germaniei ș. a. Sint, desigur, pași importanți făcuți în direcția reducerii verigilor intermediare în desfacerea mărfurilor românești pe piețele externe, în apropierea de consumatorul final. Este necesar să se persevereze în asemenea acțiuni, deoarece pe această cale se asigură o mai bună cunoaștere a cererii de anvelope pe piața externă, se creează posibilitatea adaptării operative a producției la această cerere — în final obținîndu-se creșterea substanțială a volumului și eficienței exportului de anvelope românești.
Dan MATEESCU

...La Hassi Kesskessa, în Algeria, o instalație de foraj „3 DH-250" în 
plină exploatare

„Tn apropiere de orașul Gând, din Belgia, tractorul universal „W-650", 
situîndu-se din punctul de vedere al performanțelor la nivelul trac

toarelor „Ford", „Fiat" ș.a.’

• Un grup de ingineri ți tehnicieni români, împreună cu specialiști de la „Societatea națională algeriană pentru lucrări hidrotehnice și echipament rural", au început lucrările de construire a barajului de Ia ,',E1 Ksob“, situat în regiunea M’Sila. Barajul va asigura captarea apei necesare irigării acestei zone foarte secetoase.
o Tractoarele românești exportate tn Chile lucrează în prezent pe terenurile fertile care se întind din zona centrală și pînă în Țara de Foc. Performanțele, calitățile tehnice-funcțio- nale superioare ale tractoarelor românești au fost elogiate atit de re-

prezentanții Confederației reformei agrare din Chile, cît și de presa din această țară.Centrul de „service", organizat In Chile de întreprinderea română „Autotractor", contribuie la personalului de întreținere relor românești, precum și rea de tractoriști chilieni.
pregătirea a tractoa- la forma-

• Pînă la 31 iulie 1972, Fondul Monetar Internațional a acordat unui număr de 86 țări credite în valoare de peste 25 miliarde dolari, din care aproape 17 miliarde dolari țărilor puternic industrializate, 1,8 miliarde dolari altor țări dezvoltate și 6,7 miliarde dolari țărilor în curs de dezvoltare.Cele mai mari fonduri le-au pri-I

mit Anglia (7,8 miliarde), S.U.A. (3.5 miliarde), Franța (2,2 miliarde), India (1 miliard), R.F.G. (880 milioane), Canada (726 milioane). Argentina (714 milioane), Italia (688 milioane), Brazilia (578 milioane), Chile (427 milioane), Columbia (404 milioane), Iugoslavia (397 milioane) ș.a.
o In producția menți din Bîrlad, Fabricii de rul- exportul reprezin-

tă o pondere ridicată. Concret, la sută din rulmenții- produși la întreprinderea bîrlădeană sînt livrați beneficiarilor din peste 40 de țări. Semnificativ este faptul că, de la începutul noului an și pină în prezent, planul de export „la zi", de rulmenți, a fost depășit cu 33 la sută. Au fost expediați rulmenți din toate tipurile — mici, mijlocii și mari — în valoare de circa 1 800 000 lei-valută, în R. D. Germană, Polonia, U.R.S.S., Cehoslovacia, Ungaria, Anglia și — un partener nou pentru acest an — Irlanda, fiind în curs de livrare rulmenți pentru India.
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PERFEC ȚIO NA REA BA CA LA UREA TUL UIMoment de sintezăal activităț © ®instructiv-educative
I

TINERETUL
(Urmare din pag. I) însoțeștecalitățile ma-

reprezen-

care îl per- Istoria Evu-

Varso-— formație

expoziției. Ta- polonezi au descopere fru- neașteptate

din Baia Mare, atribuind concep- de cultură gene-

de muzică „Novi Sin- reprezentante ale

de .muzică evocau imagi- acelor „fistula- (muzicanți ce la instrumente

la București

din afara școlii — intervine Gh. din Arad, str.73, într-o altă

Puține teme din domeniul învățămîntului rețin, în general, o așa de mare atenție cum reține examenul de bacalaureat. Cifre, fapte, observații, concluzii— toate se enunță, se întrepătrund, se completează și nu arareori se resping. Un lucru cîștigat este însă înțelegerea faptului că bacalaureatul are semnificația unei adevărate probe de încercare pentru maturitatea și eficiența întregii munci de educare a tineretului desfășurată pe parcursul liceului în noua lui formulă. Nu trebuie uitat nici faptul că numărul absolvenților de liceu fiind mai mare decît posibilitățile de cuprindere în anul I în învățămintul superior și postliceal, posesorii diplomei de bacalaureat vor trebui să stăpîneas- că o profesie spre a putea fi integrați nemijlocit în producție. In aceste condiții, e firesc să apară Întrebări referitoare la eficiența socială a bacalaureatului, la căile prin care poate spori această eficiență.Numărul mare de scrisori primite la redacție pe a- ceastă temă, propunerile cuprinse încearcă să aducă noi contribuții și sugestii pentru soluționarea problemei discutate.„Lipsind din programul obligatoriu al bacalaureatului o serie de discipline importante pentru formarea tineretului (istorie, geografie, științe sociale, o limbă clasică etc.), latura pregătirii de cultură generală a a- cestuia lasă încă de dorit."— ne scrie tovarășa'Lia Florea, care, tulul rală o sferă mal largă, șe declară pentru un „bacalaureat total". Tovarășul Traian Liviu Ludoșan, din Luduș, județul Mureș, pledează pentru creșterea numărului probelor scrise din programul bacalaureatului la trei, iar al celor orale la șase. „Membrii comisiei de bacalaureat ar trebui să fie profesori respective" I. Căpitan Renașterii scrisoare, semnată de Vasile Glăvan, din Craiova, se specifică în legătură cu propunerea de mai sus : „Ar fi nedrept să considerăm că profesorul care urmărește elevul timp de 4 ani nu ar avea condiția necesară să-i verifice gradul de cunoștințe". Și șirul unor asemenea opinii de bună seamă că nu se oprește aici.După cum se vede, aproape fiecare propunere de perfecționare are in vedere cînd structura sau ponderea

uneia sau a alteia dintre probele introduse în programul verificărilor, cînd' formula tehnică de examinare; dar aproape niciodată nu sînt avuți în vedere toți a- cești factori laolaltă, pentru ca — din analiza lor corelată — să poată fi delimitate concluzii cu aplicabilitate sporită. Or, în ultimă analiză, se cere" ca propunerile formulate să fie convergente, să vizeze perspectiva semnificațiilor sociale ce se conferă bacalaureatului, ca bacalaureatul să fie

locit cele învățate, de a do- bindi o tehnică a activității zilnice, de a-și cultiva capacitatea . de gîndire independentă, raționamentul logic. înseamnă, cu alte cuvinte, a cunoaște capacitatea pe care liceul i-o cultivă tînărului de a răspunde exigențelor sociale de muncă și de comDortament.Cum se achită bacalaureatul, în formula lui actuală, de aceste sarcini ? Răspunsurile oferite se subsumează aproape în întregime concluziei că în desfășura-

dintele comisiei, de bacalaureat la Liceul nr. 4 din Constanța. De aceea, acțiunea de ridicare a bacalaureatului la gradul de importanță și eficacitate pe ca- re-1 merită ar trebui să înceapă, potrivit acestor păreri, cu sporirea ponderii lucrărilor de sinteză. Cultivarea la elevi, în cuprinsul tuturor disciplinelor și pe parcursul întregii perioade de studiu, a deprinderilor de muncă independentă ar constitui ■ astfel o primă etapă esențială din-

Cititorii despre: examinarea cantității de informații 
acumulate sau a capacității de gîndire independentă și 

aplicare a cunoștințelor

privit mai pregnant ca moment de sinteză al unei activități instructiv-educative. Așa cum cauzele reale ale succeselor sau insucceselor se identifică 'nu doar în modul cum tinerii stăpînesc sfera informațiilor din disciplinele de studii, ci mai ales în natura deprinderilor generale de muncă, de gîndire și de studiu permanent, dobîndite pe parcursul întregii școli, tot astfel remediul depinde nu doar de schimbarea unui manual, unei programe sau unei alcătuiri calendaristice, ci de optica în care este evaluat întregul examen.Dar ce înseamnă, de fapt, aceasta ? înseamnă a ști, pe baza unei verificări atente, nu cîte informații, cantitativ, îi oferă liceul unui absolvent, cl în ce măsură îi asigură capacitatea de a în
văța și de a aplica nemij-

rea atît a procesului de în- vățămînt din liceu, cît și a bacalaureatului, accentul cade îndeosebi pe verificarea cantității de informații și mai puțin pe structura în care acestea se alcătuiesc. „Dacă profesorul examinator, din dorința de „a demonstra" eficiența lui la clasă, este atent la orice afirmație capabilă sau nu să-1 recomande pe tînăr ca fiind „la zi“ cu informația, în schimb, capacitatea acestuia de sinteză și de analiză, posibilitatea lui de a recrea cele însușite pe parcursul anilor într-o viziune specifică, adică tocmai acele modalități distincte de orientare și de intervenție în peisajul atît de bogat al cunoștințelor contemporane, aproape că nici nu intră în calcul" — este de părere conf. univ. dr. Constantin Corbu, preșe-

tr-o strategie pedagogică cu valoare mult mai aplicativă.O altă direcție de perfecționare a examenului de bacalaureat vizează accentul ce trebuie pus, în desfășurarea probelor sale, pe interpretarea și valorificarea creatoare a noțiunilor însușite.„De fiecare dată cînd in fața comisiei nr. 12 de la Liceul din Căzănești, jude- ,țul Ialomița — ne spune lector univ. dr. Ion Rebușabcă, președintele acestei comisii — se afla un candidat care dădea răspunsuri bogate, cursiv formulate, puneam cîteva întrebări spre a cunoaște capacitatea tînărului de a aplica cele învățate, de a le conferi o finalitate fie și numai în sistemul lui de cunoștințe. Cu rare excepții, pînă și acești elevi buni nu încercau să treacă

dincolo de datele unei relații teoretice, din care cauză stăpineau insuficient sau deloc deprinderile de a rezolva probleme, de a lega cunoștințele de matematică cu cele de fizică Nu știau să le lege ță, de tehnică și ducție în general, du-se la expunerea teoretică".Asemenea aprecieri iși flă, din păcate, puncte de sprijin și în lucrările literatura română, unde, pildă, un subiect ca < „Momente importante în dezvoltarea poeziei românești interbelice" a fost ales în sesiunea din iunie 1972 de un număr foarte redus de candidați, iar cei mai mulți dintre aceștia l-au tratat superficial, tocmai pentru că abordarea lui competentă impunea un travaliu de sintetizare amplă, de esență, a literaturii.Concluzii, observații, propuneri referitoare la perfecționarea învățămîntului liceal și a bacalaureatului pot fi obținute din partea majorității președinților de bacalaureat. De aici decurge și îndatorirea ca a- cestea să fie analizate- amplu și metodic în perspectiva obiectivelor fundamentale fixate școlii la Conferința Națională a partidului. Ca un argument hotă- rîtor în vederea îmbunătățirilor și perfecționărilor așteptate, să reținem un fapt cu multe semnificații : calitățile remarcabile demonstrate la bacalaureat de cei mai. mulți dintre cei circa 17 mii de absolvenți ai liceelor de specialitate, care s-au dovedit, în general, la un stadiu superior — mai apți, mai pregătiți pentru o integrare rapidă în viața socială, în activitatea productivă. Aceasta demonstrează că ponderea activităților cu caracter prac- tico-productiv din programul liceelor de specialitate, finalizată în însușirea unei meserii concrete, nu numai că nu-i stingherește pe e- levi, dar îi și ajută să-și formeze multe dintre deprinderile amintite mai sus, referitoare la capacitatea de sinteză și de analiză, de raționament riguros și temeinic, posibilitatea operării u- nor legături trainice între cunoștințe, capacitatea de a imprima acestora un sens de aplicabilitate practică. Privită din perspectiva acestei realități nemijlocite, direcția de perfecționare a liceului de cultură generală și, pe această bază, a examenului de bacalaureat ne apare sub înfățișarea ei optimă.
Mihal IORDANESCU

PROGRAMUL I
Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleșcoală.
Chimie (anul III liceu). Oțelul 
Literatură română (clasa a 
VlII-a). Literatura, vibrantă 
expresie a iubirii de patrie. 
Curs de limbă engleză. Lec
ția a 37-a.
Căminul.
Selecțiuni din emisiunea „sea
ră pentru tineret". 
Publicitate.
Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". Episodul 
VIII : „Pluta naufragiaților". 
52 de Inițiative In 52 de săp- 
tămînl.
Telejurnal.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură e Aplicarea 
lerbicidelor la culturile de 
cîmp n Ce trebuie să știm 
despre mașinile șl utilajele 
agricole cu care lucrăm în 
cultura mare.
Box : Joe Frazier — George 
Foreman pentru titlul mon
dial la categoria grea. 
Deschiderea emisiunii 
după-amiază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 37-a.
Spectacol de cîntece șl jocuri 
populare la Muzeul etnografic 
din Cluj.
Publicitate.
Steaua Polară. Emisiune 
orientare școlară și profesio
nală.
Caleidoscop cultural-artistic. 
Emisiune de Informare și ac
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Avanpremieră. 
Reflector.
Desene animate.
Seară de teatru : „Don Juan" 
de Moliăre. Spectacol prezen
tat cu prilejul comemorării a 
300 de ani de la moartea dra
maturgului francez. In distri
buție : Ștefan Iordache, Matei 
Alexandru, Emanoll Petruț, 
Doina Tuțescu, Dorina Lazăr, 
Ovidiu Moldovan, Titus " 
teș. Regia artistică : 
Cernescu. Scenografia : 
mand Crintea. Prezintă 
Bellgan.
Lumea de mîine — „Drumul 
spre planete" (II).
„24 de ore".
Box : Joe Frazier — George 
Foreman pentru titlul mon
dial la categoria grea. înre
gistrare de la Kingston. Co
mentează Paul Oehialbl.
PROGRAMUL II
Teleclnemateca pentru tine
ret : „Pinguinul" — o 
ducție a studiourilor din R.P. 
Polonă.

21,30 Muzică populară interpretată 
de Natalia Gllga.
Viața economică a Capitalei. 
Prin expoziții. Prezintă An
drei Pleșu.
Emisiune de divertisment s 
„Hal să clntăm, hai să dan
săm" cu Mihal Constantlnescu.
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„ROMANIA-FILM6* prezintă

Zilele Varșoviei

Fistulatores et tubicinatores vienșos" de muzică veche — și ansâmblul modernă gers“, cunoscute ale artei muzicale poloneze în lumea întreagă, au prezentat un . program in cadrul manifestărilor „Zilele Varșoviei" la București. Programul mixt, îmbi- nind genuri diferite, a satisfăcut gusturi diferite, îndeplinind în același timp și o misiune instructivă.îmbrăcați în costume de epocă, membrii formației veche nea tori" cîntau de suflat din lemn) și „tubicinatori" (cei ce cîntau la instrumente de suflat din alamă), cîntăreți populari despre care vorbește și celebra Cronică — prima istorie poloneză — a lui Gali Anonimul, din secolul XII. Erau muzicanți populari bine primiți la serbările sătești, orășenești, îndrăzneți în versurile lor, iuți la limbă, gafa să povestească într-un cîntecel necazurile o- mulul simplu; come- dianțl călători, cîntăreți, lautiști — „măscărici", după părerea iezuiților secutau.

DE IERI SI->lui Mediu, a Renașterii, apoi a Barocului timpuriu din Polonia păstrează documente despre aceste cete de muzicieni, despre cîn- tecele și jocurile lor. Kazimierz Piwkowski, conducătorul ansamblului „Fistulatores et tubicinatores Varso- vienses",. a construit instrumente vechi după originale găsite în marile muzee europene. Astfel, am putut asculta sunetele Krumm hornului (un fel de fagot cu sunet de cimpoi), ale cornetelor, ale dulcianului (oboi), ale psalteriumu- lui, ale violei,, trombonului, sunete curioase ieșite din instru- 1 mente de forme ciudate. Am luat cunoștință de acea orgă-miniatu- ră (portativ), de orga cu burduf, de cîteva instrumente de percuție culese parcă dintre jucării. Intîlnirea cu formația de muzică veche a fost o lecție despre valorificarea și cultivarea unor frumoase tradiții ale trecutului — iar pe plan tehnic, despre strămoșii instrumentelor moderne, o lecție de instrumentație foarte u- tilă. Programul ansamblului polonez va stărui în memoria ascultătorilor. Acele instrumente, acele miniaturi perfect intonate, ținuta cîntăreților au creat un moment mu-

zical de aleasă distincție.Formația nu excelează în improvizații individuale, dar membrii ei sînt perfect sincronizați, pregătirea lor muzicală (sînt absolvenți de conservator) le permite abordarea unor formule muzicale complicate. Au prezentat (pe bandă de magnetofon) un preludiu și un vals de Chopin în care intonațiile perfecte uimeau, deși nu erau decît transpuneri fără nici un fel de adaosuri. In piesele lui Parzynsky, mai simple, mai melodioase, sau în piesele lui Kawka, mai rafinate armonic, și-au demonstrat pe deplin calitățile de ansamblu sudat. Grupul vocal : Ewa Wanat, Bernard Kawka, Janusz Mych, Waldemar Parzynsky — este, cu certitudine, de talie internațională.Muzică veche — muzică modernă ; două limbaje aflate la distanță de 7 secole. Formațiile poloneze, in cadrul „Zilelor Varșoviei", le-au apropiat, au demonstrat că operele muzicale ale oricărui timp, de orice gen, atunci cînd sînt de calitate, se apropie.
Smaranda 
OȚEANU

EXPOZIȚIE DE ARTĂ
9

SI TEATRUL5 „NUNTA-DE PIATRĂ

bări asupra locului și rostului omului în societate, asupra datoriilor și drepturilor lui și asupra modului în care își concepe viața. Oare anumite ambiții ale părinților nu ascund uneori o doză de parvenitism, de dorințe refulate, de neputințe ascunse pe care le vor realizate prin copiii lor în ciuda vocației, a aspirației, a sensului pe care aceștia îl dau vieții ?Aici e, cred, unul din punctele nevralgice ale dramaturgiei pentru și despre tineret : în inexistența unor confruntări de anvergură și reducerea obsesivă, în unele piese, a tinerei noastre gene- Cîteodată stau și mai rău, încît de superficialitate se
obsesivă, orizontului rații la superficialitate, lucrurile termenul __  __ t______ ____ ___cere înlocuit cu — lerte-mi-se expresia — „golănie". Fenomen e- xistent, fenomen de care ne izbim in formele lui comice sau nocive, dar care nu semnifică nici dimensiunea intelectuală, nici pe cea morală a prezenței sale într-o societate a creației ca a noastră. Implicarea tînărului pe scenă trebuie să se realizeze, deci, nu coborîndu-1 spre ceea ce poate părea mai mult sau mai puțin obișnuit, ci ridicîndu-1 spre ceea ce el gîndește astăzi în perspectiva zilei de mîine, a ceea ce aspiră Intr-un proces dialectic de afirmare și negare, a ceea ce își însușește și respinge din experiența generațiilor dinainte care îi oferă, deopotrivă, pilde de demnitate și civism, dar și de manifestări ale vechiului, deși acestea sint, firesc, tot mai restrînse. Pînă unde are dreptate și de unde începe eroarea 7 Care e doza de teribilism chiar și în cele mai bune intenții și cum înțelepciunea maturității nu-i sinonimă cu conformismul, cum disprețul față de atitudini de viață stabile nu înseamnă neapărat că cele pe care le propune el sînt cele mai bune — iată tot atîtea întrebări care se pot adresa de pe scenă, cărora li se pot da răspunsuri.Se mai poate discuta și despre prezența tineretului la piesele istorice sau clasice. Fiecare evocăm cu nostalgie pe Calboreanu in „Apus de soare", pe Vraca în „Vlaicu Vodă". De ce în mari orașe de provincie mai găsești locuri goale în sală la un spectacol cu „Despot-Vodă". Explicațiile cred că sînt mai multe : mai întîi pentru că aceste piese, fiind incluse în programa analitică, sint privite ca „obligații școlare1'.’ Or, teatrul nu poate fi o obligație, ci o pasiune. Școala nu trebuie să-l oblige pe elev să meargă la teatru, trebuie să-i dea sentimentul că fără teatru viața lui ar fi stearpă, neintreagă. Școala trezește curiozitatea, aprinde flacăra pentru teatru, nu-1 duce pe elev cu rîndul la spectacol. Acest lucru se uită însă adesea în practică. în al doilea rînd : ca să iubească teatrul istoric tînărul trebuie să trăiască istoria. Cunoașterea istoriei e o treaptă, trăirea ei e una superioară și aș spune supremă. Dar istoria se mai învață încă în unele școli ca o știință aridă și uscată și nu ca o artă, așa cum spunea Iorga, ca o mare frescă cu personaje vii, și nu ca un greoi tablou cronologic.Ca să iubească teatrul clasic, tineretul trebuie ca atunci cînd vine in sala de spectacol să trăiască fiorul lui de măreție și frumusețe. Or. la noi, nu puține piese clasice ne-au fost restituite în ultimii ani în formele parodice sau chiar degradate. Tineretul nu-i partizanul conservatorismului, al viziunilor prăfuite, dar în același timp, la noi, el crede în noblețea și demnitatea artei.

Șl apoi nu este un stimulent și un factor de atragere spre teatru faptul că — spre deosebire de altădată, cînd vedeta de teatru reprezenta un ce intangibil — acum cunoscutul interpret de operă este auzit cîntînd romanțe de restaurant, artistul de teatru imitînd pe cine știe ce interpret de muzică ușoară sau prezentînd niște biete începătoare ce-și încearcă norocul ca viitoare di- seuze, făcînd pe comperul. Văzîndu-1 în asemenea ipostaze, cum să mai a- lerge, așa cum alergam noi să-i vedem pe Bălțățeanu, Manolescu și înaintașii noștri, pe Nottara sau Aristide Demetriade ?Sînt cîteva considerații pe care ne-am luat îngăduința să le supunem atenției. Aceasta și datorită convingerii că tinerii sînt apți, receptivi actului artistic într-un grad mai înalt ca oricînd. Numai că este timpul să se mediteze și să se acționeze asupra căilor prin care teatrul poate să impună prin spectacole cu adevărat ale actualității, Realizate la un nivel de exigență demn de marele act al creației artistice.

După „FEFELEAGA" și „LA O NUNTĂ", de 
cinematografic „București". Scenariul și regia : Mircea Veroiu, Dan Pita, imaginea : losif 
Demian. Muzica : Dorin Liviu Zaharia, Dan Andrei. Decoruri : Radu Boruzescu, Helmut Stur- 
mer. Costume : Marilena Șerbănescu. Cu : Leopoldina Bălănuță, Mircea Diaconu, Radu Bo
ruzescu, Ursula Nussbăcher, Eliza Petrăchescu, Petre Gheorghiu, George Calboreanu jr.,

Adrian Georgescu, Nina Doniga, Elisabeta Jar, Ferencz Bencze

Ion Agârbiceanu. O producție a studioului

Tot în testărilor „Zilele Varșoviei" înregistrat în zile o remarcabilă poziție de artă la leriile „Orizont" N. Băloescu nr. Aproximativ 35' de țesături artistice și 25 de sculpturi mici, reunite în această expoziție, par a demonstra, o dată mai mult, că orientarea spre artele decorative eSteT uri semn al zilelor noastre,In expoziție, tapiseria ' se arată a fi animată de o concepție modernă, în care armonia plastică a ansamblului efectiv gîndurile creatorilor. Tendința de a reliefa teriei, ale fibrei textile în speță, se relevă chiar la o sumară privire de ansamblu a- supra pisierii știut să museți atât în jocul cromatic, cît și în jocul volumetric al firului de lînă. De la austera sobrietate a unei lucrări ca „Toamna" semnată de Irwina Placzewska. la spectaculoasa utilizare a fibrei textile din „După vînătoare" de Barbara Gradzka Lowkis sau jocurile

cadrul mani- prilejuite de am aceste ex- ga- (bd. 20).
de volume realizate de Krystyna Czarnocka o întreagă gamă de tapiserii dintre cele mai variate descoperă, pas cu pas, de-a lungul simezelor expoziției, neașteptatele posibilități de expresie ale acestui material. Lucrări ca „Scoica", realizată de Maria Bier- zynska, sau compozițiile Kazimierei Gi- daszewska au știut să potențeze prin inter- .. , ...... ......... .....mediul firelor de -lină -<lui - Janusz- Korczak) « idei artistice, să spo- vorbesc despre acest rească forța de comu- uțpa.nism. Valorile ar- nicare a lucrărilor. A twtkJĂ-,— ■->„ •„------Legătura cu tradiția, mult discutata problemă a înțelegerii ș' pătrunderii în lumea miraculoasă țărănești, î mentul format, puncte pentru Alinei ta", „Cusy").Aflată sub același semn al decorativului, sculptura mică, mult mai puțin tată acum din punct de vedere numeric, se situează în aceeași sferă de preocupări, de răspunsuri pe care artiștii polonezi Încearcă să le dea problemelor impuse lor de modul de viață contemporan. Nu este vorba, in acest caz,

de o structurare strict ornamentală, de o retragere în decorati- vism, cît, mai cutând, de existența u- nui spirit decorativ ce 
a integrat funcțional simboluri și semnificații umane. Și nu numai capetele realizate în gresie de Andrzej Kasten sau proiectele cu un accentuat caracter social realizate de Zofia Wozna („Oswie- cien“, „în amintirea

note de lectură t note de lectura • note de lectură S note de lecturăCostin MURGESCU
„David Ricardo m Anglia 

revoluției industriale"
3De la bun început se cuvin remarcate scrupulozita- tea și precizia cu care autorul și-a definit, începînd cu titlul, sfera studiului. Lucrarea, apărută în Editura științifică, prezintă personalitatea lui Ricardo încadrată în contextul unei Anglii aflate la răscruce de drum. Cu minuție este descrisă perioada de criză (pierderea coloniilor americane, războaiele napoleoniene), dar și de expansiune în care revoluția industrială deschidea noi căi, și marele imperiu britanic începea să se înfiripe. Cu deosebită vervă este apoi prezentată viața politică a țării, dominată de Pitt și Fox, și înfruntarea dintre interesele divergente ale înseși claselor conducătoare. C. Murgescu deschide astfel o perspectivă asupra înțelegerii climatului în care s-a format clasicul economist englez, climat de natură să genereze economiști atît de diferiți în orientare, ca Ricardo, Mill, Malthus și Bentham. La fel de importantă pentru înțelegerea personalității lui Ricardo se dovedește și descrierea 

V ...... . -

„micii lumi" în care el a trăit : viața de familie, activitatea zilnică la bursă, preocupările și cărțile citite, cercul de prieteni. Istoriograful a reușit ca, dintr-un vast material documentar — uneori cît se poate de arid — să aleagă lucrurile cele mai edificatoare, să sorteze cu grijă opinii și surse contradictorii, să inițieze adevărate anchete, bazate pe o logică strînsă, în scopul determinării validității punctelor de vedere susținute de diferiți exegeți. Rezultatul se concretizează într-un text pasionant, dominat de concluzii inedite.Cea de-a doua parte a cărții este dedicată discutării operei ricardiene, care constituie, după cum prea bine se știe, unul dintre izvoarele principale ale marxismului. Sînt trecute în revistă teoriile a- supra valorii, banilor, rentei, repartiției, comerțului internațional. Considerarea teoriei valorii drept axul central, de care . sînt indestructibil legate celelalte teorii, nu este, desigur, nouă — fiind îndelung

de unele regrete. Am regretat astfel faptul că autorul nu face decît O' timidă încercare de a prezenta ansamblul operei ri- cardiene ca o teorie cuprinzătoare a dezvoltării economice. Și cît interes prezintă o asemenea tentativă în anii în care renasc teoriile ce privesc e- conomia ca pe Un sistem

artei în rafina- ei frust, au de asemenea, de plecare tapiseriile Lefeld („Boru-

monice, de o manieră ușor barocă, realizate de Ana Kamienska- Lapinska, simplitatea de factură populară a ceramicii semnate de Antoni Slezak sau lucrările în bronz lustruit ale lui Wiktor Gaj da vorbesc despre preocuparea sculptorilor polonezi de a exprima, și în lucrări de mici dimensiuni, gînduri șl sentimente pătrunse de umanism, de suflul actualității.Realizată în cadrul colaborării culturale dintre Polonia și România, această expoziție marchează încă o treaptă pe calea comunicării, a înțelegerii reciproce între popoarele poastre prietene.
Marina PREUTU

N. TERTULIAN:
„Mica- Estetică - Filozofie

subliniată încă de Marx — dar merită evidențiată afirmarea sa polemică în raport Cu unii comentatori nemarxiști • ai lui Ricardo, în acest context se remarcă folosirea expertă. a textelor marxistului P. Sraffa, cel mai de autoritate cunoscător al clasicului englez, a căror înțelegere adîncă (pe deplin dovedită de C. Murgescu) ■ închis ! Oare nu Ricardo a este o performanță in sine.în prezentarea „Principiilor" lui D. Ricardo, autorul reușește să surprindă in permanență ceea ce ne-am permite să numim drumul de la teorie la doctrină. Se conturează clar faptul că pentru Ricardo teoria a constituit un punct de plecare în unor precepte pînd interesele, progresiste, ale industriale. Mai cît atit, demonstrează autorul, imperativele de politică economică formulate de Ricardo porneau de la conștiința de clasă.Lecturagescu nv

ro- Bla- Ra-

formularea întruchi- pe atunci burgheziei mult de-
existenței lupteicărții lui C. Mur- ne-a scutit însă

fost primul „Z.E.G.-ist" care a vorbit despre mitele creșterii ? ~eași linie, ni se pare, ar fi meritat să fie' accentuată și actualitatea teoriei despre bani, în contextul actualei crize monetare occidentale ce prezintă unele similitudini cu situația a- nalizată de Ricardo.Indiferent de aceste ultime observații — ce de sfera de cuprindere, a cărei circumscriere este la latitudinea autorului — lucrarea de față reprezintă o contribuție de primă mină la înțelegerea lui D. Ricardo Și, deci, a lui K. Marx. Este un merit ce nu mai are nevoie de alte comentarii
conf. univ.
Armand POPPER

li-Pe acc-

țin

N. Tertulian s-a distins ca un interpret competent de formație filozofică și estetică marxistă a fenomenului literar și ideologic. Fie că în lucrările sale -s-a ocupat de scriitori și gînditori mâni (Camil Petrescu, ga, Stere, Sadoveanu,lea, Caragiale, Beniuc) sau de cugetători străini (Heidegger, Croce, Lukâcs, Marcuse, Teilhard de Chardin etc.), analiza a fost întreprinsă dintr-o afirmată înțelegere marxistă. Pentru autor examenul critic nu poate fi conceput și practicat decît din perspectiva unei înțelegeri estetico- filozofice a fenomenului literar. Punctul de vedere a- duce rigoare, clarviziune și adecvare de perspectivă. De altfel, chiar titlul volumului (Critică. Estetică. Filozofie), cu .un fond polemic explicit, prezintă programatic punctul de vedere al autorului. Acest din urmă volum al său îi reprezintă poate cel mai bine nu numai opiniile, dar și finalitatea lor. Ele apar nu numai enunțate programatic, dar și demonstrate într-un sumar alcătuit anume în acest scop. Simplificînd mult lucrurile, s-ar putea spune că ideea centrală a cărții, peste

tot infuzată, e necesitatea situării actului critic pe postamentul unei concepții estetice bazată pe o filozofie marxistă în judecățile de a- preciere. Eseu! care deschide volumul („Critică și estetică") stăruie metodic a- supra acestei dileme într-a- devăr esențiale. Demonstrația e amplă .Nu o vom rezuma. E'suficient să o men- _______________ționăm pe scurt. Autorul al explicitării și justificării respinge, firește, acele o- operei ca operă de artă va pinii după care actul critic' angaja ...............................e exclusiv rezultatul unor operații de gust și detașare în care subiectivitatea receptoare îndeplinește funcțiuni hotărîtoare. Actul critic e, fără îndoială, rezultatul coincidenței dintre conștiința receptoare și nucleul profund al operei. Aceasta presupune, estetic vorbind, efortul, voința de adaptare la conștiința operei, de integrare în tonalitatea ei particulară. Acest proces de conpenetrație are, prin 'structură, un caracter pasiv.Și a rămîne în acest plan înseamnă a anula însăși posibilitatea aprecierii. De a- ceea, acestui prim moment îi succede, necesar, un al doilea, cel al clasificării și caracterizării (pe care îl statuase, la noi, și Mihail Dragomirescu).Acesta e momentul activ,

de confruntare dintre conștiința receptoare și operă, care implică prezența unui punct de vedere mai general asupra naturii operei literare. „Oricîtă încredere, de altfel îndreptățită, ar a- corda criticul impresiei estetice PRIME, reacției spontane a GUSTULUI său îndelungat experimentat, momentul secund și decisiv

ții pozitivismului tainean în critică sau estetică. Dimpotrivă, le aflăm limpede exprimate și utilizate de un exponent al autonomismului în estetică ca Benedetto Croce sau, la noi, de Mihail Dragomirescu și de E. Lovinescu. Ideea amintită (necesitatea situării actului critic pe limpezi criterii estetico-filozofice), adevărat ax director al cărții, e apoi amplu și bogat demonstrată în două capitole masive, consacrate analizei concepției a doi mari cugetători — Croce și Lukâcs.Dacă ar fi să reproșăm ceva acestui volum — în care se revelează capacitatea, rară, a autorului de a expune captivant dificile chestiuni teoretice — ar fi nesupravegherea sumarului. Autorul ar fi trebuit să renunțe la ultimele studii din

_ _ subliniază criticul — latent sau explicit, o concepție determinată despre autonomia sau eterono- mia valorilor estetice, despre raportul de autonomie sau eteronomie între personalitatea poetică sau eul profund al operei". După o- pinia motivată a lui N. Tertulian, personalitatea creatoare nu poate fi înțeleasă în afara spațiului social-is- toric, iar opera se constituie tocmai ca o expresie a a-. sumar, eterogene și mai de- cestor determinări. De a- ceea, criticul și istoricul literar trebuie să țină seama, In actele apreciatoare, de a- cest raport de dependențe, iar punctele de vedere trebuie să pornească de la un concept asupra naturii esteticului. Aceste rigori au fost pilduitor practicate nu, cum s-ar crede, numai de adep-

părtate de ideația principală a cărții. Așa cum sint, sau tocmai pentru că sînt aici și astfel, conferă ultimelor pagini un nepotrivit caracter compozit. Evident că ele nu prejudiciază sensibil valoarea și substanța acestei cărți remarcabile.
Z. ORNEA

\
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Plecarea la Moscova a reprezentantului 
permanent al Romămei la CA El CURIER JUDEȚEAN

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al României în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, a plecat, luni după- amiază, la Moscova pentru a participa la lucrările celei de-a 61-a sesiuni a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau de față tovarășii Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★La aeroportul Șeremetievo din Moscova, tovarășul Gheorghe Rădu- lesțu a fost salutat de N. V. Faddeev, secretarul C.A.E.R., funcționari superiori ai consiliului.Erau prezenți ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, locțiitorul reprezentantului permanent al României în C.A.E.R., Vasile Bucur, membri ai Ambasadei române din Moscova. (Agerpres)

Corespondenții „Scînteii" transmit:

Cămine 
pentru neta mi li ști

„Cartea la locul 
de muncă"

Cooperarea româno - ungară 
în domeniul materialelor de construcțiiLuni, au început, la Oradea, convorbiri între Vasile Patilineț, ministrul economiei forestire și materialelor do construcții, și Bondor Jozsefl ministrul construcțiilor și dezvoltării urbanistice din R.P. Ungară.La convorbiri participă membri ai conducerii celor două ministere.Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind dezvoltarea coope

rării și colaborării dintre cele două țări în domeniul producției de ciment și a altor materiale de construcții și în domeniul cercetării tehnico-științifice, schimburile de experiență intre specialiști din domeniul materialelor de construcții din România și Ungaria.(Agerpres)

Pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de viață tinerilor muncitori absolvenți ai școlilor profesionale și ai altor forme de calificare, pe lîngă marile unități industriale — uzina „Balanța" Sibiu, Uzina mecanică Mîrșa, Uzina de piese auto Sibiu, Uzinele textile Cisnădie, Automecaniea Mediaș și altele — se află în construcție 15 cămine pentru nefamiliști, insu- mind aproape 4 000 de locuri. Alte două asemenea șantiere vor fi deschise zilele acestea pe lîngă fabricile „Libertatea" din Sibiu și „Sticla" din Avrig.

Este denumirea noii librării care și-a început activitatea în municipiul Suceava. Unitatea își propune să difuzeze cărți social-politice, de beletristică, știință și tehnică la locul de muncă al salariaților din întreprinderi și instituții. Beneficiind de sprijinul a peste 80 de difuzori voluntari, librăria desface în rîndurile cititorilor suceveni un mare număr de cărți.
HARGHITA.Și

NUMIREA NOULUI 
AMBASADOR AL ROMÂNIEI

Laudă gospodarilor

vremea

IN GUINEEAPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Valeriu Georgescu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Guineea, în locul tovarășului Ne- culai Ion Vancea, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
25 și 26 ianuarie. în țară : La începutul 
intervalului vremea se va menține fri
guroasă cu nopți geroase, mai ales în 
jumătatea de răsărit a țării, apoi se va 
încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros. Vor cădea precipitații mai 
frecvente în vestul și sudul țării. Vîn- 
tul va sufla slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, izolat mai 
coborîte în prima noapte, iar maximele 
între minus 7 și plus 3 grade. în Bucu
rești: Vreme friguroasă la început, apoi 
în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Temporar - precipitații. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară în a doua parte a intervalului.

în urma ploilor căzute in toamna trecută', riurile ieșite din matcă și alunecările de teren au distrus și avariat 22 de poduri. De atunci și pînă acum, cu fonduri de la stat și cu forțe proprii, locuitorii ju- . dețului au efectuat taluzări, au săpat canale, au reparat drumurile și podurile avariate.în plus, a fost construit un nou pod peste rîul Dîmbovița, în muna Dragomirești, lung de m. cu două benzi de circulație.
VÎLCEA

co-163

De două ori mai 
multă apă 
mineralăîn Harghita, județ bogat în izvoare de a,pă minerală, se desfășoară ample lucrări de dezvoltare a capacităților de îmbuteliere. în localitatea Tușnad se construiește o stație modernă, care va livra, încă din acest an, primele cantități de apă minerală cu denumirea „Tușnad" (o apă minerală carbo- gazoasă de masă, similară la gust cu „Harghita"). într-o altă localitate din apropiere, la Sîncrăieni, se construiește o 'stație de îmbuteliere. Prin intrarea în funcțiune a celor două stații, capacitatea de imbuteliere a apelor minerale din acest județ va soori de două o: '

BBUZĂU

LJn nou grup școlarCIRCULAȚIA RUTIERĂDirecția generală a drumurilor comunică că in pofida viscolului din nord estul țării și din zonele de munte, unitățile de resort asigură menținerea circulației pentru toate categoriile de autovehicule. S-a lucrat în mod deosebit pentru înlăturarea zăpezii și poleiului pe traseele Suceava — Cîmpulung Moldovenesc — Vatra Dornei, Iași — Dorohoi, Iași— Botoșani, Suceava — Rădăuți — Prut.

Lucrări asemănătoare s-au întreprins pe sectoarele Cîmpulung Muscel, Bran, Comarnic — Brașov, Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu, Rm. Vîlcea — Sibiu, Baia Mare -r Sighetu Marma- ției și Tg. Secuiesc — Bacău.La operațiunile de asigurare a circulației rutiere sînt mobilizate în prezept 1 700 autogredere, tractoare, împrăștietoare de sare, alte utilaje.(Agerpres)

în zona Troian din Rîmnicu-Vîl- cea au început lucrările de construcție a unui nou grup școlar, pentru pregătirea personalului calificat atît pentru noua uzină de utilaj chimic și forjă de aici, cit .și pentru alte unități similare din țară. Noul obiectiv va cuprinde o școală, un cămin cu 300 de locuri, ateliere, cantină.

„bazarul OborUna dintre celetoare construcții ale comercial din Buzău rată și modernizată,
44mai impună- vechiului vad a fost restau- i s-a dat un nume — „Bazarul Obor“ — și a devenit cel mai mare magazin al municipiului. La unul din nivelurile clădirii se află, sectoare specializate în desfacerea de confecții, încălțăminte, tricotaje, lenjerie, cosmetice, parfumerie șl mercerie, iar la un alt nivel funcționează o expoziție permanentă de mobilă cu vînzare.

La 20 ianuarie, a fost asasinat mișelește secretarul general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), Amilcar Cabrai, conducător al luptei naționale pentru libertate și independență, împotriva colonialismului și imperialismului.Născut la 12 septembrie 1925, la Bafata, în Insulele Capului Verde, Amilcar Cabrai și-a făcut studiile universitare la Lisabona, obținînd diploma de inginer agronom. Din timpul facultății, s-a înrolat în rîndul mișcării de eliberare, pârtiei-- pind activ, împreună cu alți tineri patrioți africani, la crearea Centrului de studii africane, organizație cu caracter anticolonialist. După 1950, a funcționat ca inginer agronom în Guineea-Bissa,u și Angola. In timpul petrecut. în Angola, activează în rindurile Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), condusă de tovarășul său, dr. Agostinho Neto. La reîntoarcerea sa in Guineea-Bissau, în 1956 ia ființă P.A.I.G.C. Activitatea partidului se desfășoară în principal in mediul urban. Cabrai duce o muncă politică intensă printre docherii din portul Bissau.Preocupat de lărgirea continuă a bazei de masă a partidului, Amilcar Cabrai se consacră in anii următori antrenării la lupta de eliberare națională și socială a țărănimii care constituie majoritatea covîrșitoare a poporului său.Intărindu-și rîndurile, a- firmîndu-se ca singurul exponent al năzuințelor vitale ale poporului din Guineea- Bissau, P.A.I.G.C. ridică sus steagul luptei pentru înlăturarea dominației coloniale, proclamînd în 1959 trecerea la insurecția armată. în 1963 sînt create forțele armate revoluționare ale poporului, un consiliu militar care își asumă conducerea luptei pe plan național. în anii următori, patrioții din Guineea-Bissau au repurtat succese tot meliberind două treimi din suprafața țării, dind lovituri puternice regimului colonial -portughez.Paralel cu acțiunile de pe fronturile de luptă, P.A.I.G.C., sub conducerea lui Amilcar Cabrai, a trecut la edificarea unor noi structuri economico-sociale în zonele eliberate, de ridicare a conștiinței politice a maselor. Au fost create organe locale ale puterii, s-a consolidat rețeaua învățămîntului și de apărare a sănătății populației, s-au întărit organizațiile de partid. Recent, ca urmare a tuturor acestor succese, pe întregul teritoriu eliberat au fost organizate alegeri generale, pentru constituirea primei Adunări Naționale, urmînd ca aceasta să proclame, în viitorul apropiat, independența țării.în toți acești ani, s-au afirmat tot mai mult prestigiul și autoritatea pe plan internațional ale P.A.I.G.C., ale mișcării de eliberare din Guineea- Bissau. O ilustrare o constituie re

prezentanți legitimi ai popoarelor din aceste teritorii.Militînd cu consecvență pentru afirmarea - ființei naționale a poporului din Guineea-Bissau. Amilcar C’~- bral s-a afirmat totodată ca un luptător remarcabil al mișcării revoluționare antiimperialiste și anticolonialiste, pentru dreptul imprescriptibil al națiunilor oprimate de a-și înfăptui aspirațiile la libertate și independență națională.Ducind el însuși o luptă seculară pentru eliberare națională și

au avut loc între tovarășul Nicolae Ceaușescu și Amilcar Cabrai, ultima dintre ele în iunie 1972, consemnind un eveniment de mare importanță : semnarea unui comunicat comun. „Țin să subliniez — declara in legătură cu aceasta conducătorul P.A.I.G.C. — că Guineea-Bissau conferă o importanță istorică faptului că România, prin persoana secretarului. general al partidului comunist și șef al statului, Nicolae Ceaușescu, a semnat cu noi primul comunicat comun din istoria luptei noastre, atit pe linie de partid, cit și pe linie de stat. Inf.rind în rindul națiunilor independente ale lumii, Guineea-Bissau își a- mintește cu recunoștință de acest moment de referință din istoria relațiilor sale externe".într-o scrisoare adresată secretarului general al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, trimisă chiar in ajunul asasinării sale, Amilcar Cabrai sublinia următoarele : „Reafirmăm hotărî- rea noastră de a dezvolta șl de a stringe în fiecare zi tot mai mult legăturile de prietenie, solidaritate și cooperare între cele două popoare și partide ale noastre, pentru cauza libertății, independenței, păcii și progresului popoarelor".Asasinarea conducătorului P.A.I.G.C., toate actele teroriste împotriva forțelor progresului, libertății șî ii.de- .pendenței naționale sînt în interesul reacțiunii, al colonialismului și imperialismului și de aceea Partidul Comunist Român, poporul nostru condamnă în mod hotărit actul terorist căruia i-a căzut victimă Amilcar Cabrai. Ne exprimăm convingerea că, in acest moment de grea încercare, combatanții, membrii P.A.I.G.C., poporul din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde își vor intensifica lupta, vor da noi lovituri colonialismului portughez, - că lupta anticolonialistă a popoarelor africane va repurta
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cinema
© Zestrea : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, . GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Poliția mulțumește : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,45; 21. 
© Pe aripile vîntului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
a Războiul lui Murphy : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
Q Explozia : CENTRAL — 10;
12,30; 15; 17,30; 20, CIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. 
A Queimada : FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21. MELODIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16:
18,30; 21.
q Legenda lui Rustam : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.
• Creierul : LUMINA — 9; 11,15; 
13,301 16; 18,15; 20,30.
• Ursul Yogi : DOINA 
11,30: 13,45; 16; 18; 20,15.
• Bariera : POPULAR — 15,30; 18:
20.15, PROGRESUL — 15.30; 18;
20.15.
A Domnului profesor, cu dragoste : 
GLORIA — 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Fata care vinde flori : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
0 Vacanță la Roma : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
a Cu mîinile curate : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
o A fost odată un polițist : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.

9,30;
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ZU..JU. k .
q Romanță pentru trompetă — 10; 
12; 14, Pasiunea fatală — 16,30;
20,45, Cîntec despre Manoșuk — 
18,45 ; CINEMATECA (sala Union). 
o Casa de lingă calea ferată : FE
RENTARI — 16: 18; 20.
© Marea evadare : FLAMURA — 
9; 12,30; 16; 19.30. BUCEGI — 15,45;
19,15. FLOREASCA — 15,30; 19. 
© Vara bărbaților : RAHOVA — 
16; 18; 20.
© Joe Hill : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20.
o Lupul mărilor ; Răzbunarea s 
LIRA — 15,30; 19, MUNCA —
15,30; 19.

© Filarmonica de stat ,,George 
Enescu“ (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de sonate susținut 
de violonistul Milinea Evian — Ia 
pian, Florina Cozighian și recital 
de pian susținut de Victoria Petri 
— 20.
• Opera Română : Carmen — 19.
© Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.”
o Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Fanny 
— 20.
o Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
e Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
a Teatrul Mic : Prețul — 19,30. 
o Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 16.
A Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : O noapte furtunoasă și 
Kir Zuliaridi — 20.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 19,30.
A A.T.M. prezintă (la Sala Pala
tului) : „Varietăți ’73“ — 17: 20 
a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.
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A apărut revista

„PROBLEME fȘONpMlCE"
nr. 1/1973Sumarul se deschide cu grupajul intitulat „PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE TERMEN A CINCINALULUI" în care, la loc de frunte, este inserat editorialul : „Planul pe 1973 — dimensiuni calitative șl cantitative noi". în continuare, sînt publicate articolele : „Punerea in valoare a resurselor umane și materiale — obiectiv fundamental al conducerii economiei in profil teritorial", da TEODOR COMAN (Tulcea) ; „Ridicarea gradului de folosire a mașinilor și utilajelor în industria ușoară", de ION CRĂCIUN ; „Acțiune consecventă pentru economisirea masei lemnoase”, de C. BORCAN și ..Fructificarea posibilităților de sporire a productivității muncii in industria extractivă", de N. PANTILIE și GH. SMĂRĂN- DACHE.Comunicările intitulate „Teze și antiteze despre eficiența economică". de dr. GH ȘICLOVAN și „Conducerea întreprinderilor capitaliste ca teren al concurenței". de dr. EUGEN PRAHO- VEÂNU, alcătuiesc conținuiul rubricii „INVESTIGAȚII SI SINTEZE".La rubrica „CREȘTERE SI EFICIENȚA ECONOMICĂ" sînt inserate în acest număr articolele intitulate „Rolul sporit ai finanțelor în stimularea creșterii economice", de FLOREA DUMITRESCU : „Utilizarea cu eficiență maximă a fondului .ie dezvoltare", de STAN MĂGIT- REANU ; „Modernizarea și dezvoltarea comerțului interior", de dr. N. LISANDRU ; „Perfecționarea sistemului tarifar în transporturile de mărfuri". de 1. ROXIN și A. SCHACHTER și „Extinderea rețelei de distribuire a produselor românești pe

piețele externe" de ANTON PASCALE.în cadrul rubricii „INSTRUMENTAR MODERN DE CONDUCERE ȘI PLANIFICARE", DAN AGAPESCU prezintă „Prime evaluări rezultînd din elaborarea proiectelor complexe dc analiză și raționalizare a sistemului informațional", iar dr. D. TUDORACHE „Metode de corelare a mărimii fermelor din cooperativele agricole de producție cu resursele de muncă".Revista continuă să publice la rubrica „DEZBATERI" stenogramele la discuțiile avînd ca teme „Corelarea mecanismului economic eu cerințele comerțului exterior" (II) ; „Dimensionarea economică optimă a întreprinderilor industriale” (III) și „Creșterea eficienței economice a cheltuielilor în agricultură" (HI).Documentarele intitulate„Acumularea și creșterea economică" de dr. SORI CA SA VA și Aderarea României la F.M.I. și B.I.R.D." de dr. A. BEREA, alcătuiesc obiectul rubricilor „CONSULTAȚII și, respectiv, „RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR".Numărul conține și o rubrică de recomandări ..ÎN SPRIJINUL ÎNVATĂMÎNTULUI DE PARTID __ȘI AL RECICLĂRII".îrCcadrul rubricii „MANIFESTĂRI ECONOMICE INTERNAȚIONALE", RADU NEGRU prezintă „Preocupări actuale pe plan european pentru sporirea eficienței inovației economice".Sumarul se încheie cu obișnuitele sale rubrici „CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE" ; „NOTE BIBLIOGRAFICE" ; „CONSEMNĂRI" ; „DIN VIATA ȘTIINȚIFICĂ" și „PUBLICITATE".

ȘTIRI SPORTIVE
„Cupa cupelor” 
la volei feminin 

PENICILINA IAȘI, 
în turneul finalDupă ce duminică, la Berlin rapi- distele au jucat și au pierdut ne! (3—15, 5—15, 4—15) cel de-al doilea meci din sferturile de finală ale C.C.E. cu campioana R.D.G., Dynamo Berlin, aseară a fost rîndul echipei Penicilina Iași să susțină partida-retur cu Slavia Bratislava, la Bratislava, în cadrul semifinalelor „Cupei cupelor". Cîșțigînd partida de la Iași (dar pierzînd un set), ieșencele au avut acum o misiune mai dificilă, voleibalistele de la Slavia anunțîndu-se serios pregătite pentru revanșă, pentru calificare, Numai , că jocul echipei noastre a fost și de această dată superior celui practicat de formația cehoslovacă. Adjpdecindu-și primele două seturi (15—12, 15—9), ieșencele erau practic calificate în turneul final al competiției. Ele au pierdut seturile III (12—15) și IV (8—15), dar au avut încă resurse să cîștige setul decisiv (15—6) — deci partida.

★• „Festivalul șahist" dc la Wijk aan Zee (Olanda) continuă. în tur- teul feminin, după runda a 5-a, în clasament conduc Elisabeta Polihro- niade (România), Maria Ivanka (Ungaria) și L. Hardston (Anglia) — cu cite 3,5 puncte fiecare. în runda a 5-a, Elisabeta Polihroniada (cu piesele albe) a invins-o pe șahista vest- germană Vasnecki. Margareta Teo- dorescu a întrerupt cu iugoslava Pihailici.• La Clermont Ferrand a luat sfîr- șit competiția internațională de lupte libere și greco-romane „Memorialul Roger Coulon", la care au participat și patru sportivi români. Un frumos' succes a obținut, In turneul de lupte libere, Petre Coman, care a terminat învingător în limitele categoriei 62 kg. Pe locurile următoare s-au clasat polonezul Stolarsky și francezul Ballerey. La aceeași categorie, în competiția de greco-romane, Ion Păun a ocupat locul doi, după polonezul Lipieu.

socială, poporul român, animat de profunde sentimente internaționaliste. și-a manifestat permanent solidaritatea, a acordat și acordă un sprijin multilateral popoarelor care se ridică împotriva jugului colonial, susține dreptul inalienabil al acestora de a folosi toate mijloacele, inclusiv calea luptei armate, pentru triumful cauzei libertății și independenței naționale. în acest spirit, România socialistă și-a manifestat, încă de la început, solidaritatea militantă -și a sprijinit mișcarea de e- liberare din Guineea-Bissau, ceea ce s-a cristalizat și în raporturile strîn- se care s-au dezvoltat între P.C.R. și P.A.I.G.C. în calitate de secretar general al P.A.I.G.C., Amilcar Cabrai a vizitat țara noastră în mai multe rinduri ; el a participat, ca invitat, la lucrările Congresului al X-lea al P.C.R.Ca momente de cea mai mare însemnătate în dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și P.A.I.G.C. s-au înscris intîlnirile și convorbirile care

noi victorii, asigurind triumful grabnic și deplin al ideilor libertății și independenței naționale pe pămintul întregii Africi.Asasinarea lui Amilcar Cabrai a- rată încă o dată de ce este necesar să fie lichidat cit mai grabnic colonialismul din Africa și din întreaga lume, pune șl mai mult în lumină necesitatea ca forțele antiimperialiste să-și intensifice eforturile unite în lupta pentru împlinirea aspirațiilor legitime ale tuturor popoarelojr spre o viață liberă și independentă.în acest moment greu, Partidul Comunist Român, întregul nostru popor își reafirmă solidaritatea cu cauza justă a poporului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, pe care îl asigură în continuare de sprijinul său în lupta pentru lichidarea dominației colonialiste, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate și' independență, progres spcial, pace și înțelegere între popoare, cărora Amilcar Cabrai le-a consacrat

INTENSIFICAREA COMERȚULUI NOSTRU EXTERIOR
(Urmare din pag. I)zarea sarcinilor de export. în vederea asigurării fondului de marfă destinat beneficiarilor externi, o măsură rațională, fundamentală, care se cere aplicată neîntîrziat, constă, alături de specializarea pe produse, in trecerea mai hotărîtă la specializarea unor secții și chiar a unor fabrici in producția pentru export. Așa se vor crea condiții pentru asimilarea și executarea, intr-un termen scurt, a unor produse de înaltă calitate, competitive, intens solicitate de beneficiarii externi, pentru asigurarea ritmică a fondului de marfă prevăzută la export.Dar, preocupîndu-se de asigurarea fondului de marfă pentru expoit, fiecare producător, fiecare comerciant trebuie să-și pună _ problema: vindem, dar cu ce eficiență ? Fiindcă, așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, problema principală in domeniul exportului este, in momentul de față, problema prețurilor. în realizarea sarcinilor de comerț exterior, trebuie să se înțeleagă că a exporta oricum, la orice preț echivalează cu a accepta ca o parte' a venitului național să plece în străinătate, pe calea exportului. Or, este clar ca lumina zilei că nu producem de dragul producției, nu exportăm de dragul exportului, ci pentru a satisface ne

voile societății socialiste, pentru valorificarea superioară a rezultatelor muncii noastre, în scopul creșterii avuției naționale și ridicării bunăstării poporului. Există nenumărate căi pentru îndeplinirea acestui deziderat economic major. între acestea, un rol deosebit revine cercetării și prospectării minuțioase și perseverente a pieței externe, cunoașterii riguroase a cerințelor și tendințelor acesteia, în vederea adaptării și orientării operative a producției in funcție de evoluția cererii externe. Devine, deci, necesară elaborarea unor programe de prospectare, p'rin care să se realizeze în fiecare întreprindere, în fiecare organizație de comerț exterior, un studiu sistematic și aprofundat al piețelor externe, pe produs și zonă geografică.în fine, o condiție esențială pentru dezvoltarea rapidă a economiei naționale, a schimburilor noastre externe constă în valorificarea deplină a avantajelor cooperării tehnico-științifice internaționale, în primul rinei cu țările socialiste. Pe această cale, se asigură satisfacerea unor necesități de materii prime, mașini, utilaje ș> tehnologii fără efort valutar și, totodată, realizarea unor exporturi stabile. Aplicîndu-se reglementările recente privind constituirea și funcționarea de societăți mixte de producție în România — ca un cadru necesar valorificării superioare a re

surselor proprii, materiale și umane — se creează premisele necesare atingerii acestui obiectiv, prin atragerea în acest scop a mijloacelor financiare externe, a unor utilaje moderne și procedee tehnologice avansate — și, tocmai de aceea, reglementările respective se cer traduse in viață neîntîrziat, cit mai eficient.Realizarea tuturor sarcinilor prevăzute — la nivel maximal — in domeniul comerțului exterior impune efprturi susținute din partea tuturor ce'lor angrenați in activitatea de producție și desfacere a mărfurilor destinate beneficiarilor din străinătate. Se cuvine să subliniem, desigur, rolul deosebit ce-I vor avea noile reglementări privind stimularea lucrătorilor care contribuie ia depășirea sarcinilor de export. Esențial este însă să se înțeleagă de către fiecare lucrător, de către fiecare conducător de întreprindere și centrală industrială că transpunerea în fapt a importantelor prevederi stabilite în activitatea de comerț exterior pentru acest an, ca și pentru întregul cincinal, realizarea unui export susținut și cit mai eficient reprezintă o condiție fundamentală pentru dezvoltarea în ritmuri înalte a economiei naționale și creșterea bunăstării poporului, pentru afirmarea puternică a României socialiste în circuitul mondial de valori materiale și cooperare economică internațională.

cunoașterea de către Adunarea Generală a O.N.U., la ultima sa sesiune, a mișcării de eliberare națională din Guineea-pissau, din celelalte colonii portugheze, ca singurii re-
întreaga sa viață.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

i

POPOH tlllNEEI-B SSAIIPartidul African al Independenței din ’ Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), într-o declarație transmisă de postul de radio Conakry, captat la Dakar, condamnă asasinarea mișelească a lui Amilcar Cabrai, secretar general al partidului. P.A.I.G.C. relevă că sarcinile actuale ale luptei de eliberare fac necesară o mobilizare politică a poporului, desfășurarea unei activități organizatorice ample in rîndul maselor, intensificarea propagandei ideologice revoluționare pentru întărirea unității poporului Guineei- Bissau și Insulelor Capului Verde. Sarcina actuală cea mai Importantă— se subliniază In declarație — constă in apărarea fermă a cuceririlor revoluționare ale poporului.Samora Machel, președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, (FRELIMO), intr-o declarație făcută la Conakry a relevat că uciderea lui Amilcar Cabrai a survenit într-o etapă a luptei de eliberare, cînd patrioții din Guineea-Bissau au repurtat mari victorii politice și militare și cînd Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde pregătea proclamarea independenței și constituirea unui stat antiimperialist în zonele eliberate.„Asasinîndu-1 pe Amilcar Cabrai,— a declarat președintele FRELIMO— colonialismul portughez urmărește să dezorienteze masele populare, să le dezorganizeze, să demoralizeze și să demobilizeze pe luptători, să divizeze pe locuitorii zonelor eliberate prin promovarea tribalismului și rasismului și să creeze confuzie în străinătate".Somora Machel a chemat pe patrioții organizați de P.A.I.G.C. să-și intensifice lupta pe plan militar, precum și activitatea politică de mobilizare și organizare a maselor, în vederea atingerii obiectivelor eliberării de sub dominația colonială.Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, într-o declarație dată publicității la Brazzaville, arată că uciderea lui Amilcar Cabrai constituie o încercare a colonialiștilor de a schimba mersul istoriei. Ei nu vor ti insă in stare să submineze hotări-

rea poporului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde de a lupta împotriva regimului colonial portughez pină la victoria finală.Organizația Unității Africane (O.U.A.) a dat publicității, la Addis Abeba, după anunțarea asasinării lui Amilcar Cabrai, un apel în care cheamă țările continentului african, toate statele lumii, la intensificarea luptei, împotriva regimurilor rasiste și a politicii colonialiste. Aducînd un vibrant omagiu memoriei secretarului general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, secretarul general a.i. al O.U.A., K. W. Ka- manda, condamnă odiosul act criminal căruia i-a căzut victimă Cabrai, precum și toate acțiunile întreprinse în scopul de a lovi în viguroasele mișcări pentru eliberarea popoarelor de sub jugul colonial. „Amilcar Cabrai a fost ucis pentră că a condus poporul său și Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde spre independență, spre victoria finală asupra forțelor colonialiste din Portugalia", „O.U.A. este convinsă, subliniază K. W. Kamanda, că asasinarea lui Cabrai nu denotă altceva decît haosul și panica în care au intrat forțele a- nacronice ale colonialismului și rasismului, ca urmare a intensificării luptei de eliberare declanșate pe continentul african".Leopold Scnghor, președintele Senegalului, a declarat că organizatorii asasinării lui Amilcar Cabrai sînt cercurile reacționare și colonialiste din Portugalia. „Nu ne vom supune niciodată violenței și șantajului" — a spus șeful statului senegalez, subliniind, totodată, că țara sa va acorda în continuare sprijin politic și moral luptei drepte pentru libertate a popoarelor africane.Luis Cabrai, reprezentantul Partidului African a] Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) în Senegal, fratele conducătorului P.A.I.G.C., a aflat vestea actului mișelesc la sosirea sa la Dakar, unde a declarat unui corespondent al agenției France , Presse ; „Lupta nu va înceta, dim

potrivă, toți tovarășii lui Amilcar Cabrai sînt cu atit mai ferm hotăriți, după acest asasinat rușinos, să ducă lupta, cu succes, pină la capăt".Kurt Waldheim, secretarul general al Organizației Națiunii Unite, și-a exprimat indignarea față de actul criminal căruia i-a căzut victimă Amilcar Cabrai.Rashidi Kawawa, primul ministru al Tanzaniei, a declarat că asasinarea lui Amilcar Cabrai, la fel ca și eliminarea fizică, în anul 1969, a lui Eduardo Mondlane, președintele Frontului de Eliberare a Mozambi- cului, se înscrie ca o încercare disperată a colonialiștilor portughezi de a„ lovi în mișcările de eliberare a popoarelor de pe continentul african. Aceste crime comise de colonialiști, a subliniat kawawa, sînt mărturii ala neputinței și temerii lor în fața extinderii mișcării de eliberare națională în coloniile portugheze.Mohamed Kader Hatem, vicepre- mier și ministru al culturii și informațiilor al R.A. Egipt, a dedarat că „Amilcar Cabrai a fost unul dintre cei mai proeminenți lideri în lupta Africii împotriva colonialismului". „Vina pentru această faptă o poartă imperialismul și colonialismul portughez", a adăugat ministrul egiptean.Omar Arteh Ghalib, ministrul afacerilor externe al Somaliei, a declarat că asasinarea lui Amilcar Cabrai ,,a produs un șoc întregii lumi progresiste". Omar Arteh a chemat pe conducătorii Mișcării de Eliberare din Guineea—Bissau și Insulele Capului Verde „să continue lupta de independență pînă la dobîndirea victoriei".
★CONAKRY 22 (Agerpres). — Persoanele care l-au asasinat pe Amilcar Cabrai, arestate in prezent de autoritățile guineeze, vor fi judecate de un tribunal al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde — anunță un comunicat al acestei organizații, difuzat de postul de radio Conakry și reluat de agenția France Presse,



HKMIE li FBMM EMUWASHINGTON 22 (Agerpres). — Președintele Nixon a examinat duminică, împreună cu consilierul său special, Henry Kissinger, și generalul Alexander Haig, stadiul negocierilor de la Paris în problema Vietnamului. Purtătorul de cuvint al Casei Albe, Ronald Ziegler, a anunțat că aceste consultări au fost continuate și luni dimineața, înainte de plecarea spre Paris a lui Henry Kissinger.

PARIS 22 (Agerpres). — Suburbia pariziană Saint-Nom-la-Bretecbe a găzduit luni o nouă reuniune a ex- perților delegațiilor R. D. Vietnam și Statelor Unite la Conferința cvadri- partită in problema vietnameză. în fruntea grupurilor de experți s-au a- flat Nguyen Co That, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. D. Vietnam, și, respectiv, William Sullivan, subsecretar de stat adjunct al S.U.A.
Declarația ministrului de externe

al G.R.P. al Republicii Vietnamului de SudPARIS 22 (Agerpres). — Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, conducătoarea delegației lâ Conferința de la ' Paris în problema Vietnamului, a făcut, în seara de 21 ianuarie a.c., cu prilejul sosirii sale pe aeroportul parizian Orly, o declarație de presă, în care s-a referit la calea de rezolvare a problemei vietnameze.Dacă Statele Unite doresc cu adevărat să pună capăt implicării lor în războiul din Vietnam — a arătat Nguyen Thi Binh — ele trebuie să înceteze acțiunile militare îh Vietnamul de sud, să pună capăt bombardamentelor asupra teritoriului a- cestuia, să curme agresiunea și să semneze neîntîrziat acordul la care s-a ajuns în octombrie 1972._ în continuarea declarației de presă, Nguyen Thi Binh a subliniat că a sosit la Paris avînd însărcinarea, din partea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, de a depune toate eforturile pentru ca acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam să fie semnat. Relevînd că țelurile G.R.P. în lupta de eliberare dusă de poporul vietnamez împotriva agresiunii sînt neschimbate, Nguyen

Thi Binh a declarat : , „Noi luptăm pentru libertate și independență, pentru asigurarea respectării principalelor drepturi naționale ale poporului vietnamez și a dreptului populației Vietnamului de sud Ia autodeterminare, fără nici un fel de amestec străin".
★PARIS 22 (Agerpres). — Nguyen Thi Binh, conducătoarea delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la Conferința în problema Vietnamului, s-a intîlnit luni la Paris cu Le Duc Tho, consilierul special al delegației R. D. Vietnam la conferință, și Xuan Thuy, conducătorul delegației R. D. Vietnam.
★VIETNAMUL DE SUD 22 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu a difuzat o declarație în care condamnă intensificarea raidurilor aviației americane asupra unor regiuni dens populate din Vietnamul de sud, informează agenția de presă Eliberarea. Declarația subliniază că, în timpul acestor bombardamente, numeroși civili au fost uciși sau răniți, iar multe clădiri au fost distruse. De a- semenea, au fost provocate pagube agriculturii.

LONDRA

Programul antiinflaționist guvernamental
în dezbaterea parlamentului

HELSINKI

Consultările multilaterale pregătitoare 
ale conferinței general-europeneHELSINKI 22. — Trimisul nostru special, Dumitru Ținu, transmite : în cursul ședinței de luni din cadrul consultărilor multilaterale de la Helsinki, reprezentantul Uniunii Sovietice a făcut o serie de precizări și completări la propunerile prezentate anterior de guvernul său cu privire la ordinea de zi a viitoarei Conferințe generale pentru securitate și coope

rare in Europa. Au luat cuvîntul apoi reprezentanții Poloniei, Norvegiei, Elveției, Turciei, Austriei, Maltei, Spaniei, Suediei și Liechten- steinului, care s-au referit atît la problemele privind agenda Conferinței pentru securitate, aflate în atenția reuniunii, cit și la unele aspecte ale organizării consultărilor in această etapă.

A. N. Kosîghin l-a primit 
pe ambasadorul RomânieiMOSCOVA 22. — Corespondentul nostru, L. Duță, transmite : La 22 ianuarie, ambasadorul Republicii Socialiste România in Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a fost primit de A. N. Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR
ECONOMICE ROMANO-FRANCEZE
Președintele Franței, Georges Pompidou, 

I-a primit pe tovarășul Manea Mănescu

Intilnire franco - vest-germană la nivel înaltPARIS 22 (Agerpres). — întîlnirea Ia nivel înalt franco—vest-germană a debutat printr-o primă întrevedere, in cursul dimineții de luni, între președintele Franței, Georges Pompidou, și cancelarul R.F. a Germaniei, Willy Brandt. Pe ordinea de zi a discuțiilor au figurat, printre altele, relațiile bilaterale, proiectata uniune economică și monetară vest-europeană, problema relațiilor cu țările est-euro- pene, chestiuni referitoare la conferința general-europeană pentru securitate și cooperare.

în cursul după-amiezii, președintele Pompidou a avut o nouă întrevedere cu cancelarul Willy Brandt. Paralel, miniștrii de externe ai celor două țări, Maurice Schumann, și, respectiv, Walter Scheel au conferit asupra unor teme, între care s-au numărat relațiile țărilor lor cu Statele Unite. De asemenea, premierul francez, Pierre Messmer, a conferit cu șeful guvernului vest-german, Willy Brandt.
BELGIA

Criza de guvern 
se apropie de sfîrșitBRUXELLES 22 (Agerpres).—Congresele naționale ale celor trei partide — social-creștin, socialist și liberal — solicitate in noua coaliție guvernamentală din Belgia — au aprobat programul guvernamental elaborat de Edmond Leburton. Criza de guvern deschisă la 22 noiembrie pare astfel să se apropie de sfîrșit. Din Bruxelles se informează că viitorul premier va trece acum Ia constituirea guvernului care, conform acordului, urmează să cuprindă 22 de miniștri și 14 secretari de stat. Programul guvernamental tripartit va fi prezentat Parlamentului la 30 ianuarie. Datorită majorității de două treimi pe care o deține noua coaliție în Parlament, se apreciază că guvernul va obține votul de inv,estitură.

Eforturi 
pentru dezvoltarea 

AlgerieiALGER 22. — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite : Președintele Consiliului Revoluției, Houari Boumediene, a prezidat o reuniune a Comisiei executive a Uniunii Generale a Muncitorilor Algerieni (U.G.T.A.), consacrată congresului acestei organizații, care va avea loc între 2 și 6 aprilie 1973.Președintele Boumediene a subliniat că viitorul congres are loc în ultimul an al primului plan economic cvadrienal, în condițiile desfășurării unei munci intense a întregului popor pentru realizarea sarcinilor. El a arătat în continuare că sînt întrunite toate circumstanțele pentru ca succesul lucrărilor să fie asigurat, mai ales dacă se are în vedere vasta activitate care se desfășoară în țară pentru recuperarea bogățiilor naturale și pentru asigurarea unor baze trainice construcției economice a Algeriei.

Plenara C.C. 

al P.C. din EcuadorGUAYAQUIL 22 (Agerpres). — La Guayaquil a fost dat publicității comunicatul cu privire Ia hotărîrile plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist din Ecuador,Relevînd caracterul pozitiv al unor măsuri luate de guvern în apărarea bogățiilor naturale ale țării, pentru limitarea activității monopolurilor străine în acest domeniu, partici- panții la plenară au condamnat ma- șinațiunile cercurilor oligarhice care încearcă să curme aceste inițiative progresiste. Totodată, participant!! au chemat Ia întărirea unităților maselor și la coordonarea activității organizațiilor sindicale, țărănești și studențești, în lupta pentru apărarea drepturilor oamenilor muncii.Plenara s-a pronunțat pentru recunoașterea de către Ecuador a Cubei și R.D. Germane.

PARIS 22 — Corespondentul nostru, Paul Diaconescu, transmite : Luni după-amiază, președintele Franței, Georges Pompidou, l-a primit la Palatul fîlysăe pe vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România Manea Mănescu.Tovarășul Manea Mănescu a transmis din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un salut cordial președintelui Georges Pompidou și doamnei

Claude Pompidou. Mulțumind pentru acest mesaj, președintele Georges Pompidou a transmis, la rindul său, președintelui Nicolae Ceaușescu și doamnei Elena Ceaușescu un mesaj prietenesc și urări de sănătate și fericire.în cursul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre România- și Franța, cu deosebire problemele dezvoltării cooperării economice.întrevederea s-a desfășurat într-o atrhosferă cordială.
Semnarea protocolului sesiunii Comisiei

mixte guvernamentaleLa Paris au luat sfîrșit lucrările celei de-a V-a ' sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno—franceze de cooperare economică, științifică și tehnică. Protocolul sesiunii a fost semnat de cei doi copreședinți ai Comisiei mixte, tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri» președintele Comitetului de stat al planificării, din partea română, și Valâry Giscard d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor, din partea franceză.Protocolul cuprinde acțiunile și mă-

șurile stabilite de comisie în vederea dezvoltării relațiilor comerciale, a extinderii cooperării economice industriale, științifice și tehnice între cele două țări.

au fost semnate pro

JAPONIA

Programul de acțiune alTOKIO 22 (Agerpres). — Conducerea Partidului Liberal Democratic, de guvernămînt, din Japonia a elaborat programul de acțiune pe anul 1973 care urmează să fie prezentat celei de-a 28-a Convenții Naționale, ale cărei lucrări vor fi deschise miercuri la Tokio. Potrivit agenției Kyodo, care transmite știrea, programul de acțiune cere tuturor membrilor să-și concentreze eforturile pentru menținerea majorității în alegerile din vara

partidului de guvernămîntanului 1974 a partidului în Camera Superioară a Dietei japoneze — Camera Consilierilor. Partidul Liberal Democratic deține acum 136 din cele 252 de locuri, dar dacă la aceste alegeri se vor menține tendințele semnalate la scrutinul din decembrie a- anul trecut, cînd Partidul Liberal Democratic și-a redus sensibil majoritatea deținută în dietă, acest avans de numai 25 de locuri în Camera Consilierilor ar putea fi anihilat.

Procesul unor cadre
ale P. C. din Grecia

(interior)ATENA 22 (Agerpres). — Luni dimineața, la Curtea de apel din Atena a început procesul unor cadre ale P.C. din Grecia (interior), arestate in octombrie 1971. Haralambos Draco- poulos, secretar general al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia (interior), și Dimitrios Partsalidis, membru al Secretariatului Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia (interior), împreună cu alți militanți, Sint acuzați, în baza legislației în vigoare, de crearea de ’organizații ale partidului Ia Atena și în alte orașe, tipărirea și difuzarea de ziare ilegale, atragerea de noi membri în partid, organizarea de acțiuni în vederea susținerii financiare a partidului.
LONDRA 22 — Corespondentul nostru, Nicolae Plopeanu, transmite : Luni după-amiază au fost reluate lucrările parlamentului britanic. Pe primul plan al agendei Camerei Comunelor și Camerei lorzilor figurează „faza a doua a programului pentru controlul inflației", în cadrul căreia guvernul britanic intenționează „să reglementeze, pe o perioadă de trei ani, prețurile, salariile, dividendele și chiriile". Se prevăd dezbateri aprinse în parlament, pe marginea programului antiinflaționist guvernamental, întrucit. in general, deputății majorității și-au declarat aprobarea față de măsurile cuprinse în el, în același timp înregistrîndu-se și opinii de respingere a măsurilor preconizate, socotite de alți deputați ca „neechitabile" și „lipsite de orice șansă de succes".Alte puncte importante ale agendei parlamentare se referă la viito-Primul Consiliu ministerial agricol al Pieței comune lărgiteBRUXELLES 22 (Agerpres). — A- plicarea de către cele trei țări care au intrat în Piața comună la 1 ianuarie a.c., și în special de către Marea Britanie, a regulilor „Europei verzi", cu începere de la 1 februarie, constituie principalul punct al dezbaterilor reuniunii miniștrilor agriculturii ai „celor nouă" deschisă luni dimineața la Bruxelles. Ordinea de zi a acestui prim Consiliu ministerial agricol al Pieței comune lărgite este, după a- precierea Agenției France Presse, „extrem de încărcată". Totodată, • ea cuprinde cîteva subiecte care, în o- pinia agenției menționate, vor reține în mod deosebit atenția miniștrilor a- griculturii. între acestea figurează armonizarea mecanismelor Pieței comune agricole în condițiile menținerii cursului flotant al lirei sterline. Comisia de resort a C.E.E. a înaintat asupra acestui punct o propunere prin care se preconizează considerarea lirei sterline ca devalorizată de facto cu 10 la sută. Acest prim aspect este legat de o altă problemă — reglementarea prețurilor cerealelor în vigoare în Marea Britanie și a compensațiilor pe care urmează să le acorde Pieței comune. De asemenea, reglementarea pieței britanice a zahărului provenit din sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, care în cursul ultimelor două reuniuni din decembrie 1972 a dezvăluit divergențe serioase între Marea Britanie și Piața comună, se adaugă acestei dificile agende.

rul statut al Irlandei de Nord și la acomodarea legislației britanice cu cea a Pieței comune. Totodată, conform unei moțiuni introduse de opoziție, parlamentul va dezbate și situația din industria oțelului. Planul guvernamental de 10 ani referitor la modernizarea acestei ramuri importante a economiei britanice prevede, printre altele, și concedieri masive de muncitori, fapt care a stîrnit o puternică reacție în Țara Galilor și Scoția, unde sint situate principalele combinate siderurgice ce urmează să fie închise sau a căror activitate va fi redusă.
AZI, LA PARIS

La Bonntocolul și listele de mărfuri privind schimburile comerciale dintre România și R.F. a Germaniei pe anul1973.
nia

R.D. Germană și Mauritaau stabilit relații diplomatice lanivel de ambasadă cu începere de la 22 ianuarie 1973.

„Comitetul celor 20“ redeschide
contenciosul monetar

agențiile de presă transmit:

0 declarație a președintelui 
pakistanezRAWALPINDI 22 (Agerpres).-Lu- înd cuvîntul în cadrul unui miting care a avut loc în orașul Sukhur, din provincia Sind, șeful statului pakistanez, Zulfikar Aii Bhutto, a declarat că „recunoașterea Republicii Bangladesh de către Pakistan este singura cale justă de dezvoltare a unor relații sănătoase și cordiale între cele două țări" — transmit agențiile Reuter și T.A.S.S. „Cu cit va fi adoptată mai repede hotărîrea privind recunoașterea Bangladesh, a adăugat președintele Bhutto, cu atît va fi mai bine pentru ambele popoare".

La Paris începe azi o nouă rundă de negocieri in cadrul „Comitetului celor 20“ însărcinat cu pregătirea reformei sistemului monetar internațional. A- cest organism, creat la ultima sesiune anuală a F.M.I. (Fondul Monetar Internațional), s-a reunit pentru prima oară în toamnă, la Washington. Cu acea ocazie s-au făcut prea puține progrese, „ex- perții reușind doar — după cum a scris «Les Echos» — să curețe terenul de buruieni". Incercînd să explice motivele acestor rezultate minore, ziarul „International Herald Tribune" arată că „adevăratele obiective au rămas neatinse, întrucit divergențele dintre Statele Unite și principalii săi parteneri (țările Pieței comune, Japonia și Canada — n.n.) s-au dovedit a fi mai profunde decît se aștepta".„Mărul discordiei" îl constituie propunerile S.U.A. privind mijloacele de reechilibrare a balanțelor de plăți externe în cadrul unei noi ordini monetare. Cum s-a ajuns la aceste propuneri ? Există o largă apreciere, potrivit căreia un viciu de fond al vechiului sistem monetar internațional (Etalonul —1 aur și devize) constă în faptul că mecanismele sale au dus, prin jocul deficitelor și al surplusurilor în balanțele de plăți ale țărilor membre, la degradarea progresivă a sistemului, înainte ca el să fi devenit complet inoperant prin măsura luată de Statele Unite, în august 1971, de a suspenda convertibilitatea în aur a dolarului. Față de aceasta, pro-

blema realizării echilibrului conturilor externe este considerată ca alfa și omega a unui nou sistem monetar internațional. Cum să se ajungă însă la acest echilibru ?Statele Unite, care înregistrează de aproape 15 ani importante deficite, au propus ca normele în curs de e- laborare să prevadă măsuri efective de reașezare a parităților nu numai in cazul deficitelor din balanțele de plăți — cum prevedea vechiul sistem al etalonului — aur și devize — dar și în cazul excedentelor. Partenerii S.U.A. au respins însă teza Washingtonului, considerînd că aplicarea ei ar cons- tringe R.F. a Germaniei, Japonia sau alte țări excedentare să-și revalorizeze periodic monedele. Or, „scumpirea" unei monede reduce, intr-adevăr, costul importurilor, dar ea sporește, în același timp, pe cel al.exporturilor. Pe cale de consecință, revalorizarea riscă să diminueze activitatea de producție internă, să atragă creșterea numărului șomerilor cu toate consecințele acestor fenomene pe plan economic și social. De asemenea, așa cum relevă ziarul «Le Monde», „semnificația schimbării parității monetare depășește cadrul strict eco- nomico-financiar, în măsura în care ea pune în joc suveranitatea națională".Refuzînd să suporte cheltuielile și riscurile legate de echilibrarea balanței de plăți americane, în sensul propunerii de mai sus, partenerii au propus S.U.A. să ia măsuri menite să pună ordine

în proprijle afaceri și, în primul rînd, să fri- neze migrarea dolarilor în străinătate. Numai în țările Europei occidentale s-au acumulat pină acum peste 54 miliarde de dolari. Această sumă fabuloasă reprezintă valoarea creditelor acordate de țările vest-europene pentru finanțarea deficitelor înregistrate — de conturile externe ale S.U.A. — credite cu ajutorul cărora, în mod paradoxal, firmele a- mericane au cumpărat întreprinderi sau au construit altele noi în Europa occidentală. Suspendarea convertibilității în aur a dolarului a făcut ca, practic, aceste credite să nu mai poată fi rambursate. Tocmai de aceea țările vest-europene cer restabilirea convertibilității dolarului și propun definirea parităților monetare, în cadrul unui nou sistem internațional, în raport cu aurul, deci în afara oricărei legături cu o monedă de referință, cum a fost cazul dolarului în sistemul stabilit la Bretton Woods. Din motive lesne de înțeles, Statele Unite au respins aceste propuneri. 
„Atmosfera negocieri
lor monetare, scrie în acest sens revista londoneză «The Economist-, se aseamănă cu 
aceea dintr-un han 
spaniol, unde fiecare 
călător mănincă numai 
merindele pe care le-a 
adus cu el“.„Comitetul celor 20“ se va reuni azi la Paris într-o nouă tentativă de a depăși acest obstacol ; dar cu ce sorți de izbîndă ?
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Șeful stalului cambod- 
yîaU Norodom Sianuk, a declarat unor corespondenți de presă că, la sfirșitul lunii iariuarie, intenționează să facă o vizită de o săptămînă la Hanoi, iar în lunile mai—iunie va întreprinde vizite oficiale în Senegal, Guineea, Mali. și Congo.

Violarea spațiului aerian 
al Tanzaniei. Ministerul Infor_ mațiilor al Tanzaniei a dat publicității un comunicat în care se arată că nouă avioane, aparținînd trupelor coloniale portugheze din Mozambic, au trecut luni .în spațiul aerian al acestei țări, atacind zona din jurul satului Magwamila, situat la aproximativ 48 kilometri de orașul Songea — transmite agenția Reuter. Comunicatul relevă că avioanele inamice au fost întîmpinate de tirurile antiaeriene ale forțelor miliției populare tanzaniene.

!n drum spre Tripoli, ve- nind de la Rabat, Yasser Arafat, președinte al Comitetului Executiv al Organizației pentru eliberarea Palestinei, a făcut o escală de cinci ore în capitala Tunisiei. Referindu-se, cu acest prilej, la întrevederile pe care le-a avut în cadrul turneului său, cu regele Hassan al II-lea, președintele Boumediene și președintele Bour- guiba, liderul palestinean a relevat că discuțiile au fost „deosebit de fructuoase", șefii statelor respective acordînd importanța «cuvenită problemei palestinene.
Venezuela a cerut oficial 

convocarea unei conferin
țe extraordinare a O.P.E.C. (Organizația statelor exportatoare de petrol) pentru examinarea situației energetice mondiale — a informat ministrul venezuelean al minelor și hidrocarburilor, Hugo Perez La Salvia.

La CairO au mcePu^ convorbirile între Mohamed El Zayyat, ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, și Bohuslav Chnoupek, ministrul de externe al R.S. Cehoslovace, sosit într-0 vizită oficială în capitala Egiptului.
în Irlanda de Nord s-au

produs noi incidente vio
lente so^ate cu doi morți. Totalul victimelor în cei trei ani de violențe se ridică acum la 690. în cursul nopții de duminică, trupele britanice au descoperit intr-un cartier protestant din Belfast o cantitate de 200 kg nitrat de amoniu și alte materiale utilizate la fabricarea debombe artizanale.

Comisia O.N.U. pentru
stupefiante, care și-a începutluni lucrările la Geneva, l-a ales pe John Ingersoll (S.U.A.) în funcția de președinte al acestui organism. In cursul dezbaterilor, comisia urmează să audieze un raport elaborat de un grup de experți și să procedeze la trecerea în revistă a activității fondului O.N.U. pentru controlul consumului de droguri, înființat în urmă cu doi ani.

Președintele Consiliului 
Revoluției al Republicii Al
geriene Democratice și 
Populare Houari Boumediene, l-a primit pe Ivan Nedev, ministru al comerțului exterior, conducătorul delegației guvernamentale bulgare la cea de-a 8-a sesiune a Comitetului bulgaro-algerian de colaborare economică. Protocolul semnat la încheierea lucrărilor sesiunii prevede creșterea schimburilor comerciale bilate- ' rale în acest an cu 50 la sută față de anul 1972.

Cu ocazia zilei introduce
rii oficiale în Somalia a al
fabetului național, sărbătorită duminică, 21 ianuarie, la Mogadiscio a apărut primul număr în limba so- maleză al ziarului „Hiddigta Okto- bar". Pină acum, ziarul era editat în limbile engleză, italiană și arabă.

La Berlin au început con
vorbirile dintre Petăr Mladenov,ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, aflat în vizită la Berlin, și Otto Winzer, ministrul afacerilor • externe al R. D. Germane.

Primul ministru austra
lian, Gough Whitlam, și-a încheiatluni vizita oficială de două zile efectuată în Noua Zeelandă. In cadrul convorbirilor avute, la Wellington, cu premierul neo-zeelandez, Norman Kirk, s-a procedat la trecerea în revistă a unor probleme internaționale actuale și la analizarea relațiilor bilaterale. Cu acest prilej, cei doi șefi de guverne au convenit să se întîlnească, neoficial, cel puțin o dată pe an pentru a face o estimare generală a stadiului relațiilor dintre cele două țări, precizează agenția Associated. Press.

0 curte de apel londo
neză a interzis proiectarea pe canalele rețelei de televiziune ITV a unui film documentar consacrat pictorului și regizorului Andy Warhol. Instanța a calificat filmul ca „indecent și ofensator".

„Lunohod-2“ continuă 

experiențele pe Selene
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

Agenfia T.A.S.S. relatează că in 
zilele de 20 și 21 ianuarie au a- 
vut loc noi ședințe de legătură 
prin radio cu laboratorul sele
nar autopropulsat „Lunohod-2", 
care își desfășoară activitatea 
de șapte zile in Marea Senină
tății. In cursul acestor ședințe 
s-au efectuat operațiuni de pre
gătire a vehiculului pentru re
gimul de noapte lunară.

Au fost executate o serie de 
manevre cu ajutorul imaginilor 
telefotometrice panoramice și 
de televiziune ale zonei in care 
se află lunomobilul, pentru a se 
alege un loc adecvat staționării 
in decursul îndelungatei nopți 
selenare.

Agenția menționează că siste
mele de bord și aparatajul ști
ințific de la bordul lui „Luno- 
hod-2“ funcționează normal, iar 
temperatura și presiunea in 
compartimentul instrumentelor 
se menfin in limitele stabilite. 
„Lunohod-2" își continuă acti
vitatea pe suprafața selenară.

0 bombă de fabricație 
artizanală a distrus un 
chioșc de ziare la Nicosia. Este cel de-al treilea atentat de acest gen care s-a produs în Cipru in ultimele 24 de ore. în urma acestor a- tentate și a incidentului de la Lima- sol, în cursul căruia partizanii generalului Grivas au atacat o patrulă de poliție, au fost luate măsuri excepționale de către autorități.

„Concorde 002" în zbor 
de verificare. PrototiPul ^tame al avionului „Concorde 002". a plecat, în cursul dimineții de luni, de la baza din Fairford, în apropiere de Bristol, îndreptîndu-se spre Johannesburg, unde urmează să e- fectueze o serie de zboruri pentru a-i fi verificată funcționarea la mare altitudine și pe timp călduros.

SKI PE ZĂPADĂ... DIN PLASTIC
In curind, pe lista importuri

lor Elveției va figura un nou 
produs — ^zăpadă, a anunțat de 
curind un reprezentant al com
paniei britanice „Skimat", spe
cializată in producția de „zăpa
dă" artificială. Modul de utili
zare al acestui produs este foar
te simplu. Pantele care se pre
tează praticării schiului se „în
zăpezesc" prin îmbinarea a mii 
de unități de masă plastică, rea- 
lizindu-se astfel o mantie de 
nea artificială. Produsul a fost, 
folosit pină în prezent in împre
jurimile Londrei, unde amatorii

de schi âu practicat sportul pre
ferat, in condiții optime, datori
tă in primul rind... plasticului 
alb.

Potrivit declarațiilor aceleiași 
persoane, in urma a trei ierni 
neobișnuit de blinde, produsul a 
devenit deosebit de solicitat 
chiar și in țări ca Elveția, Fran
ța și Austria. El a anunțat tot
odată faptul că firma „Skimat" 
a s.emnat recent un contract cu 
guvernul belgian privind reali
zarea și în această țară a cinci 
piste de schi acoperite cu zăpa
dă din plastic.

La Damasc s-a întrunit 
Frontul Național Progresist, Comandamentul central al Coaliției guvernamentale siriene, sub conducerea președintelui țării, Hafez Assad, pentru a examina actuala situație din Orientul Apropiat, cu referiri speciale la ultimele evenimente petrecute la linia de încetare a foculili dintre Siria și Israel.

Bugetul pe 1973 al Orga
nizației țărilor arabe ex
portatoare de petrol se ridicâ la 4 082 408 dinari kuweitieni, a anunțat un purtător de cuvint al organizației. Din aceștia, 450 000 dinari sint destinați finanțării unor studii privind construirea unui bazin Me carenaj în Bahrein.

în Pakistan a fost insti
tuit controlul de stat asupra 
importului de medicamente — a anunțat ministrul pakistanez pentru bună stare socială și sănătate, Mohammad Rashid, in cadrul unei conferințe de presă consacrată măsurilor adoptate de guvern în vederea îmbunătățirii asistenței medicale. El a menționat că guvernul suprave-. ghează, de asemenea, stabilirea prețurilor la medicamente.

Greva muncitorilor și sa- 
lariaților din industria pe
trolieră belgiană continuă fără să existe perspective de soluționare rapidă a acestui conflict ■ de muncă. Declanșată în urmă cu șapte zile, in sprijinul revendicărilor de îmbunătățire . a condițiilor de muncă și viață, greva și-a făcut simțite efectele în aprovizionarea țării cu combustibil. Guvernul a decis deja închiderea tuturor stațiilor de benzină și produse petroliere și asigurarea prioritară cu combustibil a spitalelor, creșelof și transportului In comun.

Un avion „Boemg-707" 
al companiei „Royal Jorda
nian Airlines", cu 202 per
soane la bord, s-a prăbușit, luni, la aterizare, pe aeroportul din localitatea Kano, situată in nordul Nigeriei. Potrivit unor informații de la locul accidentului, s-au înregistrat aproximativ 170—180 de morți. Oficialități ale aeroportului au declarat că, după un zbor normal de coborire, aparatul s-a prăbușit alături de pistă și a fost cuprins de flăcări ; vizibilitatea era redusă din cauza timpului cețos. Agențiile Reuter și United Press International subliniază că aceasta este una din cele mai mari catastrofe din istoria aviației.

Un nou cutremur în Nica
ragua. Populația capitalei nicara- guaiene, greu încercată în urma cutremurului din 23 decembrie, a trăit, din nou, momente încordate, duminică dimineața, cînd mai multe mișcări seismice au făcut ca principalele clădiri, care mai rămăseseră în picioare, să fie puternic zguduite. Nu au fost semnalate victime.
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