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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a vizitat întreprinderi
și instituții din Capitală

Marți dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut o vizită de lucru la întreprinderile „Semănătoa
rea", „Electromagnetica", fabrica de confecții și trico
taje, uzinele de mașini grele, institutul de cercetări 
tehnologice pentru construcții de mașini și Politehnica 
bucureșteană.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de to
varășii Virgil Trofin, Gheorghe Cioară și Cornel 
Burtică.

Ca pretutindeni, pe cuprinsul patriei, oamenii muncii din Capitală au primit cu deosebită căldură, cu mare însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. în unitățile vizitate, de-a lungul arterelor străbătute, mii și mii de bucureșteni au ieșit în întîmpinarea conducătorului partidului și statului nostru, aclamîndu-1, ovațicnindu-l în

delung, adresîndu-1 cuvinte de a- dîncă dragoste și recunoștință, ofe- rindu-i flori. Dînd glas acestor profunde simțăminte, ei rosteau cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul'*, „Ceaușescu — eroism, România — comunism*', „Ceaușescu — fiu iubit, de popor și de partid".
„La mulți ani și noi victorii, 

vă urează muncitorii!"
Locuitorii Capitalei au ținut să exprime tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul apropiatei aniversări a 55 de ani de viață și 40 de ani de activitate neobosită în partid, închinați cu dăruire și pasiune revoluționară fericirii poporului, urările lor sincere, din toată inima, de sănătate și viață îndelungată, spre binele patriei și al națiunii. Răsună pretutindeni urarea „La mulți ani și noi victorii, vă urează muncitorii", coruri spontane intonau tradiționalul „Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani !“. In aceste manifestări și-au găsit o puternică ilustrare unitatea trainică, de monolit, a celor ce muncesc în jurul partidului și voința unanimă de a milita neabătut pentru înfăptuirea politicii sale.întreaga vizită s-a desfășurat sub semnul mobilizării întregului potențial economic și uman al Capitalei în lupta pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R., a hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, pen

tru perfecționarea activității în toate compartimentele construcției socialiste în acest an hotărîtor pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen. Pretutindeni, secretarul general al partidului a făcut recomandări prețioase, a indicat soluții menite să ducă la sporirea eficienței economice, Ia perfecționarea conducerii și organizării producției, la ridicarea întregii activități pe un plan calitativ superior.In cadrul acestui dialog viu. gazdele l-au informat pe secretarul general al partidului despre tot ce au realizat de la ultimele vizite făcute în întreprinderile și instituțiile lor, ca și despre unele neajunsuri care mai persistă în unitățile in care lucrează, făcînd propuneri pentru remedierea lor, în vederea transpunerii în fapt a angajamentului patriotic asumat — de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate, de a îndeplini planul pe 1973 la parametrii săi maximali. Drept chezășie stau, în această privință, înfăptuirile importante obținute în aceste prime trei săptămîni

Scrisoarea adresată 
tovarășului Nicolae Ceausescu 

de consiliul rectorilor din Central universitar
București si senatul Universității

La Institutul politehnicale anului. Atît muncitorii, cît și cadrele de conducere ale unităților vizitate au arătat că termenele fixate de ei pentru realizarea mai devreme a cincinalului nu sînt definitive, ele urmînd să fie îmbunătățite pe măsura identificării unor noi rezerve.
Cincinalul in patru ani 

și Jumătate - 
sau chiar mai puțin

Vizita de lucru a secretarului general al partidului a început la uzina „Semănătoarea", cea mai mare unitate din țară profilată pe producția de mașini și utilaje agricole.Harnicul colectiv al întreprinderii face tovarășului Nicolae Ceaușescu o entuziastă primire, aclamațiile nu contenesc, calde urări sînt adresate

Fietulindeni, o primire caldă, plină de simpatie și prejuiia

celui ai cărui ani de viață și de activitate în partid se identifică indisolubil cu destinul poporului nostru.O unitate formată din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamente de pregătire pentru apărarea patriei prezintă onorul comandantului suprem al forțelor noastre armate.Conducătorii de partid și de stat sînt salutați de ministrul industriei construcțiilor de mașini grele. loan Avram, de colectivul de conducere al centralei și uzinei.Pe o platformă în aer liber este expusă o gamă variată de mașini și utilaje agricole realizate aici. Ing. Mihai Calotiță. director generai al uzinei și al Centralei de mașini agricole, informează despre modul în care specialiștii și muncitorii întreprinderii au înfăptuit indicațiile date cu ocazia vizitelor de lucru făcute la „Semănătoarea" și la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, privind modernizarea, diversificarea și utilizarea cu randament maxim a mașinilor agricole. Pentru combina autopropulsată C 12, arată gazdele, potrivit sarcinii date de dumneavoastră, pregătim fabricația echipamentului de recoltat porumbul sub formă de știuleți, care să asigure strîn- gerea fără pierderi a acestei culturi.Secretarul general al partidului se interesează cînd va intra în fabricație de serie noul utilaj.— în luna septembrie vom livra unităților agricole primul lot de combine dotate cu noul echipament, răspunde directorul centralei.Oaspeților le sînt prezentate prototipul semănătorii Sero, mașină care atinge o viteză aproape dublă de însămînțare față de tipurile actuale, și care va putea fi utilizată și în condiții de umiditate sporită a solului, precum și alte tipuri de semănători.Apreciind capacitatea de concepție și execuție a colectivului, secre-
(Continuare în pag. a II-a)

Mult stimate tovarăș» Nicolae Ceaușescu,
Consiliul rectorilor din Centrul universitar București 

și senatul Universității, dînd expresie sentimentelor 
corpului profesoral, ale tuturor oamenilor de știință din 
țara noastră, de adîncă recunoștință față de Partidul 
Comunist Român, de înaltă prețuire pentru activitatea 
pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, 
vă adresează rugămintea de a accepta titlul de doctor 
honoris causa al Universității București.

Dorim să ne manifestăm, pe această cale, stima pro
fundă față de un mare om de partid și de stat, care 
și-a închinat întreaga viață poporului român, cauzei 
socialismului și păcii, să cinstim pe comunistul de o 
nestrămutată principialitate, pe înflăcăratul patriot, 
care a știut, ca nimeni altul, să dea expresie năzuințe
lor vitale ale națiunii noastre.

Decernarea acestui titlu reprezintă un omagiu adus 
meritelor deosebite pe care le-ați cîștigat față de po
porul nostru. In perioada de după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, țara noastră a obținut 
realizări remarcabile în economie, în știință, cultură și 
învățămînt, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, in dezvoltarea democrației, perfecționarea or
ganizării și conducerii vieții sociale. România s-a afir
mat viguros pe arena internațională ca un promotor 
consecvent al prieteniei și colaborării cu țările socia
liste. cu toate țările lumii. Se bucură de o largă recu
noaștere contribuția țării noastre la eforturile pentru 
asigurarea păcii și securității în Europa și în lume, 
fermitatea cu care militează pentru dreptul sacru al 
popoarelor de a-și hotărî singure destinele, pentru așe
zarea relațiilor între state pe principiile dreptului, 
echității și moralei internaționale.

Evocăm cu un sentiment de puternică mîndrle aces
te realizări ale poporului nostru, datorate politicii 
Partidului Comunist Român, la a cărei elaborare, dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
avut și aveți o contribuție hotărîtoare. Gîndirea și ac
țiunea dumneavoastră au adus un suflu înnoitor in 
întreaga noastră societate, o inestimabilă contribuție 
la situarea gindirii social-politice a partidului nostru 
pe un loc de frunte în cadrul circuitului internațional 
d? idei, la sporirea considerabilă a prestigiului parti
dului nostru, a poporului român, a politicii interne și 
externe a României socialiste.

Decernarea titlului de doctor honoris causa con
stituie, de asemenea, un semn de prețuire a rolului 
determinant pe care îl aveți in cadrul intensei activi
tăți desfășurate de partid pentru sintetizarea teoretică 
a experienței revoluției și construcției socialiste in 
România. Exemplu de marxism-leninism creator, gîn
direa dumneavoastră se distinge printr-o temeinică cu
noaștere a istoriei, a nevoilor și posibilităților de pro
gres ale României, prin capacitatea deosebită de a 
valorifica experiența și înțelepciunea maselor populare, 
prin înțelegerea profundă a marilor realizări ale știin
ței pe plan mondial, a experienței mișcării comuniste 
și muncitorești, a tendințelor dezvoltării social-econo- 
mice contemporane. Ea continuă, dezvoltă și ridică pe 
un plan superior cele mai bune tradiții ale gindirii 
social-politice românești.

Ca dascăli, nu putem să nu reliefăm grija dumnea
voastră deosebită pentru dezvoltarea și modernizarea 
învățămîntului românesc, importanța concepțiilor dum
neavoastră privind îmbinarea strîrisă. a învățămîntului 
cu cercetarea și producția, in deplin acord cu cerin
țele progresului științei și ale dezvoltării social-econo- 
mice a țării noastre.

Spiritului dumneavoastră creator li datorăm lărgirea 
orizontului cunoașterii, deschiderea de noi perspectiv» 
pentru dezvoltarea gindirii social-politice românești, 
pentru conducerea științifică a operei de edificare a 
socialismului și comunismului in patria noastră. Sursă 
inepuizabilă de inspirație, lucrările dumneavoastră re
prezintă Un puternic stimulent al dezvoltării științelor 
sociale, a tuturor domeniilor științei, constituie un 
sprijin de neprețuit in întreaga activitate de instruire 
și educare a tinerei generații.

Am fi deosebit de bucuroși ca decernarea titlului de 
doctor honoris causa să se înscrie, cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
ca o manifestare a sentimentelor profunde și durabile 
pe care vi le poartă cadrele didactice și oamenii de 
știință din țara noastră, întregul nostru popor.

Exprimîndu-ne speranța că veți fi de acord cu pro
punerea noastră, dorim să vă încredințăm, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că acceptarea acestui titlu 
ar reprezenta o deosebită cinste pentru Universitatea 
București, pentru întregul învățămint, pentru întreaga 
știință românească.

CONSILIUL RECTORILOR DIN CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI
GEORGE CIUCU LEONTE RAUTU

rectorul Academiei 
,Ștefan Gheorghiu"

rectorul Universității București

CONSTANTIN ANASTASATU 
rectorul Institutului de medicină 

și farmacie
STAN SOARE 

rectorul Institutului de petrol, 
gaze și geologie

EUGENIA POPOVICI 
rectorul Institutului de artă, 
teatrală și cinematografică 

„I. L. Caragiale"
FETRE BRANCUȘI 

rectorul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu

TIBERIU MUREȘAN 
rectorul Institutului agronomic 

„Nicolae Bălcescu"
CEZAR LAZARESCU 

rectorul Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu"

GHEORGHE ACHIȚEI 
rectorul Institutului de arte 
plastice „Nicolae Grîgorescu"

ION SASU 
președintele Consiliului Uniunii 
asociațiilor studențești din Centrul 

Bucureștiuniversitar

MARIUS PREDA 
președintele Consiliului 

sindicatelor din Centrul 
universitar București

VLADIMIR
secretar al Comitetului 

municipal București al U.T.C.

RADU VOINEA 
rectorul Institutului politehnic

GHEORGHE DOLGU 
rectorul Academiei 

de Studii Economice
RADU PRIȘCU 

rectorul Institutului 
de construcții

LEON TEODORESCU 
rectorul Institutului 

de cultură fizică și sport

CORNEL PACOSTE 
prim-secretar al Comitetului 

de partid al Centrului 
universitar București

MARIN

Secretarul general al partidului împlinește 55 de ani de viață

și 40 de ani de activitate în nndurile mișcării comuniste

„IUBITE CEAUȘESCU".
așa își încep mesajele cei care se adresează secretarului 

general al partidului ca unui om ridicat dintre ei, 
ca unui conducător stimat și prețuit, apropiat inimii lor

Imaginea cea mai limpede și mai 
convingătoare a înfăptuirilor socia
lismului in țara noastră este dată de 
climatul unanimității, de efortul re
unit al tuturor oamenilor muncii, de 
hotărirea lor de a nu precupeți ni
mic pentru a traduce in viață po
litica partidului. Animația muncii 
domnește peste tot ; se ridică obiec
tive industriale, se construiesc lo
cuințe. apar orașe noi pe locuri altă
dată aride, școlile primesc in fiecare 
an promoții de elevi, mai numeroși 
și mai însuflețiți, călăuziți de idea
luri pozitive, determinate mai clar. 
Civilizația iși spune cuvîntul. gama 
profesiilor este mai vastă și mai 
nuanțată. Pe plan extern. România 
a devenit stimată ca una din cele mai 
active militante ale ideilor de pace 
și socialism, de relații internaționale 
întemeiate pe dreptate, respectîn- 
du-și cu fermitate principiile, trans- 
fdrmîndu-le în formă de viață, prin 
întreaga sa con
duită internațio
nală, prin solida
ritatea nedezmin
țită cu ideile pro
gresului și dez
voltării sociale. 
Toate sînt opera 
comună a între
gului popor, soli
dar cu condu
cerea sa. cu în
tregul partid, in care vede expre
sia celor mai alese năzuințe, posi
bilitatea realizată istoricește de 
a-și afirma deplin geniul crea
tor. Foarte adeseori, cu prilejul 
vizitelor de lucru ale tovarășului 
Ceaușescu sau ale intilnirilor sale 
cu membrii de partid, in adunări, la 
congrese, auzim, repetată, formula : 
„Ceaușescu și poporul!". Apropiata a- 
niversare a tovarășului Ceaușescu pri
lejuiește o caldă manifestare de dra
goste, din partea întregului popor. în 
forme dintre cele mai simple și emo
ționante. prin angajamentul de a se 
devota, cu toată capacitatea, țării și 
binelui său. Numeroasele scrisori so
site la redacție sînt pilduitoare pen
tru sentimentul generai de emulație 
creatoare care domnește in toate 
sferele de activitate, pentru unitatea 
poporului și comunitatea țelurilor 
sale. Elevii Liceului nr. 36 din Bucu
rești . ne-au adresat un răvaș intitu
lat : Patriei și partidului — în dar — 
un buchet de ani tineri, in care 
„iși îndreaptă gindurile lor curate și 
căldura inimilor tinere — cu aăincă 
dragoste și recunoștință, către partid 
si către iubitul nostru conducător, 
Nicolae Ceausescu, a cărui tinerețe 
ne este un model de patriotism fier

binte. de devotament nețărmurit față 
de patrie, de inaltă conștiință comu
nistă, de inalt simț de răspundere și 
dăruire de sine". Sint sentimentele 
unei vîrste pure, gindurile fru
moase ale unei încrederi sincere 
în viitor : „Noi, tinerii de azi, ne 
angajăm in fața partidului, a iubitu
lui nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in fața întregului 
popor, că vom depune pe altarul pa
triei socialiste toată forța și capa
citatea noastră de muncă. Vom în
văța mereu mai mult și mai bine, 
ne vom pregăti în așa fel incit după 
terminarea liceului să ne integrăm in 
uriașul proces al producției socia
liste, vom munci în așa fel incit să 
putem spune cu cinste că ne-am fă
cut și noi datoria, că am contribuit 
cu modestele noastre forțe la înăl
țarea edificiului societății socialis
te și comuniste, că am răspuns me
reu „prezent !“ la chemarea călduUrări de bine de Ia oamenii muncii
roasă adresată de iubitul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care la cea de a cincizecea aniversare 
a organizației revoluționare de tine
ret spunea : „Viitor comunist de aur 
țara noastră are / Să lucrăm cu toții 
la a ei înălțare...".

Una din lecțiile mari ale istoriei 
noastre a fost că singură unitatea po
porului, coeziunea lui au permis în- 
fringerea adversităților și realizarea 
mersului înainte. Iată ce scrie N. N. 
Ghițan din București : Trei nume 
îmi rețin atenția: Partidul. Ceaușescu 
și Poporul. Vreau să fac totul pentru 
inflorirea scumpei noastre patrii, iar 
ție, iubit conducător, iți doresc din 
inimă să poți să ne conduci ani mulți, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, să ne 
trăiești, pentru binele nostru și al 
țării". Numele secretarului general aJ 
partidului simbolizează pentru toți 
cetățenii patriei un ideal de omenie 
și cinste, de corectitudine morală, așa 
cum o arată versurile nemeșteșugite, 
poate chiar stingace, dar pline de 
căldură, de patosul sincerității, sem
nate de Vasile Diaconescu, de la 
Remiza de locomotive C.F.R.-Făgă- 
ra.ș, din care reproducem strofa ce 
realizează un acrostih semnificativ 1

Ceaușescu ! Nume scump, cu drag 
rostit, 

Eminent conducător, stimat, iubit, 
A aprins in noi făclia, croind 

drumuri vitejești, 
Unui viitor de aur, pentru neamul 

românesc, 
Sincer fiu al țării noastre, cavaler 

al libertății. 
Expresie inaltă a gindirii, omeniei, 

echității, 
Stegar pe drumul mare al umanității, 
Curier al înfrățirii și al păcii-ntre 

popoare, 
Urmînd drumul deschis pentru 

țara-nfloritoare I
Cuvintele sint adesea manifestare» 

unui elan care se cere exprimat, iar 
forma versurilor corespunde unei vo
cații naționale, creatoare a tradițiilor 
folclorice și a poeziei populare. Un 

gind întilnește 
ritmurile cunos
cute din moși- 
strămoși, ca in 
poezia trimisă de 
loan Garofoiu : 
„Clădim o lume 
nouă, / O țară 
ca-n poveste, / In 
care muncitoru-i / 
Stăpîn pe soar
ta lui. / Cu 

Ceaușescu-n frunte, / Muncind vom 
face țara / Puternică, bogată, / Cum 
alta-n lume nu-i“. Sînt aici con
vingerile fiecăruia, strînse intr-un 
nume generic, încărcat de forța 
unanimității. Ceaușescu acționea
ză în numele țării, al partidului 
și poporului, iată leit-motivul celor 
mai multe din scrisorile de la oame
nii muncii, din toate colțurile țării, 
cu prilejuri dintre cele mai diferite, 
la bucurii și la durere, la sărbători 
colective și in zilele obișnuite. Poate 
că cel mai bine a exprimat acest lu
cru corespondentul nostru Constan
tin Piroiu din Brașov : „Prin el se 
aude glasul partidului / Prin el se 
aude glasul nostru, / Prin el ne au
zim pe noi, / Prin el ne întruchipăm 
dorințele de milenii ale poporului : /
— o economie puternică, / — o cul
tură înaltă. / — o tehnică avansată, /
— o disciplină de fier, / — o viață 
plină de belșug. / — o prietenie intre 
popoarele lumii, / — o pace trainică 
pe pămint. / / Prin el ne simțim mai 
tineri și mai plini de vigoare, / Prin 
el vedem adevăratul umanism / Prin 
el vedem exemplul de urmat, / Prin 
el - CEAUȘESCU NICOLAE / Fiu 
credincios și devotat / Al partidului 
și poporului".

Aurel Dragof MUNTEANU
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(Urmare din pag. I)tarul general al partidului indică să fie asigurate toate condițiile pentru fabricarea de combine prevăzute cu cabine și pentru introducerea cît mai devreme în producție a semănătorilor de cereale și culturi prășitoare de mare randament înzestrate cu dispozitive de împrăștiere a îngrășămintelor. Se recomandă specialiștilor din această ramură ca, paralel cu asimilarea în: fabricație a tractoarelor de tip greu, să fie realizate și agregatele și utilajele destinate echipării acestora, cu ajutorul cărora să poată fi efectuată o gamă cît mai variată de lucrări agricole.Gazdele arată că prin perfecționarea planurilor de croire și folosirea superioară a resturilor de metal rezultate din procesul de fabricație, fiecare a 25-a combină se realizează acum din economii.Sînt apoi vizitate principalele sectoare de producție. în secția de sculărie, în fața machetei întreprinderii și a unor grafice, sînt expuse realizările șl perspectivele de dezvoltare ale acestei unități. în cadrul unui dialog cu conducerea uzinei, centralei și a ministerului de resort, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să fie întocmit un studiu privind concentrarea într-o singură unitate, amplasată în imediata a- propiere a întreprinderii, a cercetătorilor și proiectanților din Capitală care lucrează în domeniul construcțiilor de mașini agricole, precum și analizarea posibilităților de cooperare cu firme din străinătate în fabricarea motoarelor pentru combine. Secretarul general al partidului arată că, ținînd seama de nevoile agriculturii noastre și de cerințele exportului, este necesar ca, în acest an, producția de combine a uzinei să sporească cu 500 bucăți peste prevederi, propu- nînd, totodată, ca aici să fie organizată o puternică unitate în cadrul căreia să se producă utilaje specifice, cu performanțe tehnice ridicate, pentru toate întreprinderile din acest sector și pentru export.La intrarea în secția turnătorie, tînăra muncitoare Georgeta Buzo- ianu iese în întâmpinarea tovarășului Ceaușescu, oferindu-i garoafe roșii și „îi urează, în numele tuturor muncitorilor de aici, multă sănătate, la mulți ani cu prilejul a- propiâteî sale aniversari.Apreciind instalațiile de înaltă tehnicitate din turnătoria uzinei, gradul înalt de mecanizare a lucrărilor. secretarul general al partidului trasează ministerului de resort sarcina de a lua măsuri în vederea modernizării pînă în 1974 a tuturor turnătoriilor din întreprinderile industriei constructoare de mașini.Urmărind cu multă atenție procesul tehnologic, organizarea lucrului, modul de aprovizionare cu piese din sectorul de montaj, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că, prin reducerea spațiilor ocupate cu depozitarea unor piese, poate fi obținută o utilizare mai eficientă a suprafeței productive construite. în același scop, precum și al creșterii productivității muncii, secretarul general al partidului recomandă ca mașinile vechi din uzină să fie înlocuite cu altele noi, complexe și de. înaltă productivitate realizate cu forțe proprii.Apreciind productivitatea Instalației de vopsire a combinelor și a altor produse — concepută și realizată în întreprindere — tovarășul Ceaușescu precizează ca asemenea Instalații să fie construite șl în alte uzine.Se vizitează, apoi, laboratorul de mașini agricole. Aici, studenți ai Facultății de mecanică agricolă' a Institutului politehnic din București lucrează, alături de specialiști din uzină, la elaborarea de pro

La expoziția de la Fabrica de confecju și tricotați

iecte, efectuează studii privind îmbunătățirea și perfecționarea unor tehnologii de fabricație din întreprindere. Decanul facultății, conf. dr. Marcel Segărceanu, vorbește tovarășului Nicolae Ceaușescu despre condițiile deosebite care sînt create în uzină studenților pentru buna pregătire practică și cunoașterea. în amănunțime a diverselor probleme complexe ridicate de producție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca, în cotextul măsurilor privind legarea tot mai strîn- să a învățămîntului cu producția, facultatea de mecanică agricolă a Institutului politehnic să fie subordonată în viitor și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, iar catedra de specialitate a politehnicii să-și desfășoare activitatea în cadrul uzinei „Semănătoarea".După vizitarea halelor de fabricație, secretarul general al partidului se întreține din nou cu specialiștii uzinei și centralei, cu conducerea ministerului de resort.S-au făcut lucruri bune — remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Eu vă felicit. Dar trebuie să ne gîndim la o producție mai mare de mașini agricole, subliniază secretarul general al partidului, a- rătînd că la această uzină există posibilitatea îndeplinirii cincinalului în mai puțin de patru ani și jumătate. Gazdele își iau angajamentul că vor depune toate eforturile pentru a reduce această perioadă de realizare a cincinalului. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că în vederea dezvoltării și diversificării în continuare a producției și a exportului de mașini agricole, uzina, centrala industrială să extindă colaborarea și cooperarea în acest domeniu cu întreprinderi din țările socialiste și alte state.

O floare oferită cu dragoste conducătorului partidului ți statului

Invățămintul - organic 
integrat cu cercetarea 

și producția

Studenții, cadrele didactice de la Institutul politehnic au întâmpinat cu nestăvilit entuziasm pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, manifestindu-și bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor. Dînd expresie sentimentelor lor, rectorul institutului, prof', dr. Radu Voinea, adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu calde cuvinte de stimă și respect, îi urează „La mulți ani !“ Studenții aclamă cu înflăcărare. După tradiție, un mare cor intonează imnul „Gaudeamus igitur".în holul central al Politehnicii este prezentată o expoziție pe tema integrării învățămîntului politehnic bucureștean cu cercetarea și producția. De altfel, întreaga vizită, ca și dialogul amplu al secretarului general al partidului cu cadrele didactice și studenții, s-a axat pe această temă de însemnătate deosebită.Rectorul institutului relevă astfel modul în care au fost transpuse în practică indicațiile date de secretarul general al partidului, în sensul că învățămîntul, cercetarea și producția să constituie un proces unitar în formarea specialiștilor de mîine. Se prezintă date semnificative ale acestui proces. în 1972, de pildă, Politehnica bucureșteană a avut contracte de colaborare științifică cu 120 de întreprinderi și 140 contracte de cercetare. Cadrele didactice au realizat 52 de invenții brevetate, multe din ele prezentate în cadrul expoziției. Se arată că numeroase cursuri și lucrări practice se desfășoară în prezent în întreprinderi și institute de cercetare, că 80 la sută din lucrările pentru proiectele de an și de diplomă au ca temă probleme concrete de producție propuse de întreprinderi.în discuția cu cadrele didactice, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază rezultatele bune obținute pînă acum și subliniază necesitatea de a se aprofunda și perfecționa continuu integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția, de a se realiza o participare cît mai intensă a cadrelor didactice la activitatea întreprinderilor.La „Semănătoarea", mi-a plăcut felul cum profesorii și studenții colaborează la rezolvarea problemelor întreprinderii — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ar trebui să realizăm o legătură mai strînsă între catedre și întreprinderi, ca toți profesorii să fie antrenați în activitatea de cercetare și chiar în producție. Să facem o fuziune completă. Toate cadrele didactice, studenții, subliniază secretarul general al partidului, trebuie să participe la activitatea de cercetare, la modernizarea rapidă a uzinelor și a producției. Industria constructoare de mașini are multe de făcut în acest sens și trebuie să-i venim în sprijin. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că este necesar să se elaboreze în acest scop un program de colaborare de către Ministerul Educației și învățămîntului 

și ministerele constructoare de mașini, împreună cu uzinele, astfel ca facultățile să răspundă de modernizarea uneia sau a două întreprinderi. în activitatea unui cadru didactic să intre și probleme referitoare la buna funcționare a întreprinderilor, modernizarea producției și a utilajelor, organizarea muncii — relevă încă o dată secretarul general al partidului.în continuare, sînt prezentate prototipurile unor mașini, instalații, utilaje și aparate, majoritatea brevetate ca invenții, precum și lucrări de cercetare efectuate de cadrele didactice și studenți.Secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți urmăresc cu atenție explicațiile date de decanii facultăților, la fiecare stand, se opresc în fața unor instalații, cer amănunte asupra performanțelor tehnice. Cu interes sînt urmărite, de asemenea, explicațiile asupra noului procedeu de fabricație a alcoolului polivinilic, realizat în cadrul unui contract de colaborare cu Combinatul chimic Craiova.în fața unei planșe se discută apoi diferite variante ale proiectelor de dezvoltare a institutului, de integrare a sa în cadrul unei platforme industriale.în continuarea vizitei, secretarul general al partidului se oprește la laboratorul de încercări al catedrei de rezistență a materialelor. Și aici sînt prezentate o serie de mașini și instalații realizate în cea mai mare parte prin autodotare. Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii este oferit aici primul exemplar, apărut chiar ieri, din noua ediție a lucrării „Rezistența materialelor", elaborat de colectivul catedrei.Sînt vizitate, de asemenea, atelierele Facultății tehnologia construcțiilor de mașini. Cu mult interes sînt urmărite explicațiile referitoare la modul de funcționare și avantajele ce le prezintă „Standul pentru optimizarea proiectării dispozitivelor", realizat in cadrul facultății. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază, totodată, prototipurile de mașini-u- nelte de mare randament și precizie, realizate de profesori și studenți.în continuare, secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt invitați în citeva din atelierele- școală ale institutului.Tovarășul Nico-lae Ceaușescu se oprește la o secție a atelierului- școală al Facultății de electronică. Studenții anului I execută aici, în cadrul unei linii, o comandă de alimentatoare pentru aparate de recepție de televiziune, iar cei din anul II montează aparate de radio portabile de tip Albatros. Studentul Ștefan Mate oferă tovarășului Ceaușescu un aparat ieșit atunci de pe banda de montaj.Sînt vizitate și alte ateliere, printre care cele cu profil de metalurgie și mecanică. în tot timpul vizitei, studenții au făcut o caldă 

manifestare de dragoste și recunoștință conducătorului partidului șl statului, au exprimat mulțumiri pentru condițiile deosebite ce le sînt create pentru a se pregăti și deveni specialiști de nădejde.în semn de omagiu, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei sale de naștere, studenții au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu un coș cu 55 de garoafe roșii. Răsună pu- ternice aclamații, urări: „Ceaușescu — La mulți ani !“, „Ceaușescu să trăiască — România să-nflo- rească !“.Secretarul general al partidului ră unde cu multă prietenie entuziastei manifestări a studenților.Ultimul obiectiv vizitat în cadrul Institutului politehnic este laboratorul de centrale și stații electrice al Facultății de energetică. Unic în țară, el reproduce la scară redusă un sistem energetic și permite efectuarea unor cercetări și experimentări cu importante rezultate practice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- preciază activitatea cadrelor didactice de aici, în majoritate specialiști cu îndelungat stagiu în producție, și le recomandă ca, în cadrul laboratorului, să introducă ca temă de studiu și problema reducerii pierderilor în sistemul de transport al energiei electrice.La încheierea vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este înmînat un mesaj din partea cadrelor didactice și a studenților Institutului politehnic.Folosind fericitul prilej că vă aflați printre noi — se arată în mesaj — vă adresăm din adîncul inimilor „La mulți ani 1“ și vă urăm deplină sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea poporului nostru, spre gloria României-socialiste. Dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, prin prodigioasa activitate pe care o desfă- șurați în fruntea partidului și statului, întruchipați în inima și conștiința noastră personalitatea proeminentă a epocii construcției so- 

claliste și comuniste în România.Rectorul institutului adresează încă o dată mulțumiri secretarului general al partidului pentru indicațiile deosebit de prețioase date și cu prilejul acestei vizite, și, în numele cadrelor didactice și studenților, îi transmite urări de viață îndelungată și fericire, cu prilejul aniversării a 55 de ani de viață și a 40 de ani de activitate în partid.„Cel mai prețios dar pe care vi-1 oferim — a spus el — este munca noastră plină de abnegație pe care o ducem zi de zi, pasiunea și demnitatea fiecăruia dintre noi, care împreună înmănunchea
Deviza generală: 

calitate, diversitate, 
competitivitate

La Fabrica de confecții și tricotaje București regăsim aceeași atmosferă entuziastă.Angajați plenar în efortul întregului popor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici, care au răspuns printre primii chemării lansate de organizația de partid a Capitalei privind devansarea cincinalului, au încheiat anul 1972 cu un excedent de a- proape 350 milioane lei.Vizita începe în secția de confecții pentru femei. Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, și directorul general al fabricii, Iosif Steinbach, care conduc pe înalții oaspeți, raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu că planul maximal pe 1973 este considerat de colectivul fabricii drept plan minimal al posibilităților lor. De altfel, directorul general al fabricii reafirmă hotărîrea colectivului a- cestei unități, care, în urma analizării resurselor de care dispun, a stabilit realizarea cincinalului în numai patru ani. în acest scop, s-a alcătuit un cuprinzător program de perfecționare a tehnologiilor și a tehnicii de producție și, odată cu a- ceasta, a organizării muncii, astfel încît să se folosească intensiv capacitățile de producție și spațiul industrial. Aceste măsuri organizatorice, relatează gazdele, vor duce la obținerea în 1973 a unei producții cu o valoâre de 700 milioane lei mai mare față de anul trecut, sporirea productivității muncii cu peste 20 la sută, iar cheltuielile materiale la 1 000 de lei producție marfă vor fi reduse cu 26,6 lei. Din discuții reiese că și volumul exportului crește substanțial.Părăsind pentru cîteva clipe locul lor de muncă, numeroase muncitoare, printre care Reghina Pe- treanu, Ilincu Ziza, Ana Popa șl altele, se adresează tovarășului Ceaușescu, urîndu-i sănătate, „La mulți ani !“, putere de muncă, oferindu-i buchete de flori. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru dragostea cu care este întâmpinat și le urează noi succese în muncă.Se vizitează apoi o expoziție de articole de îmbrăcăminte pentru tineret și copii, realizate din stofe ușoare, viu colorate, plăcute. Gazdele informează că, aplicînd indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, în ultimii ani fabrica a diversificat producția pentru tineret și copii. Numai în acest an se produc articole în valoare de peste 2 miliarde lei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază varietatea produselor și recomandă să se alcătuiască un studiu privind necesarul de îmbrăcăminte pentru copii și tineret, astfel încît să se asigure pe deplin necesitățile, să fie rezolvată pentru totdeauna problema îmbrăcăminții pentru a- ceastă categorie a populației.La stația pilot sînt prezentate tehnologiile noi care se aplică sau 

Este examinată schița generală de dezvoltare □ Uzinei de mașini grele

ză cel mai frumos buchet de flori pe care vi-1 oferim de ziua dumneavoastră".Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește cordial pentru urările transmise.Pe platoul din fața Facultății de energetică, sute de studenți a- clamă entuziast pe conducătorul iubit al poporului nostru. Antici- pînd sărbătorirea zilei de 24 ianuarie, numeroși studenți s-au prins în Hora Unirii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat intră și ei în horă. în această atmosferă de vibrantă înflăcărare, vizita la Institutul politehnic ia sfîrșit.

care urmează să se extindă în fabrică. Gheorghe Stănescu, directorul tehnic al întreprinderii, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că procedeul de termolipire, folosit în prezent la confecțiile pentru bărbați, asigură economii de materii prime în valoare de peste 3 milioane lei pe an, iar hainele sînt mai aspectuoase, mai ușoare. In- cepînd din acest an, informează gazdele, în aplicarea acestui proces de producție se folosește un adeziv realizat în țară într-o stație pilot. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca noul produs să fie asigurat pe scară industrială de cătra industria noastră chimică, elimi- nîndu-se complet importul.Gazdele informează, totodată, că specialiștii fabricii au pus la punct o nouă tehnologie de tricotare, finisare și confecționare pentru îmbrăcăminte din stofe tricotate, din fire de poliester tex- turate. Aceste produse vor fi realizate în capacitățile noi de producție care vor fi date parțial în funcție în anul viitor, urmînd ca pînă la sfîrșitul cincinalului să se realizeze circa 4 milioane mp d» asemenea stofe.La intrarea în expoziția permanentă a produselor fabricii, care servește pentru contractări, este prezentată mașina de tricotat „Pa- serom", concepută și realizată de specialiștii fabricii și distinsă cu Medalia de aur la Expoziția internațională de inovații de la Geneva. Prin calitățile tehnice, productivitatea sporită, precum și calitatea produselor, noul utilaj s-a făcut deosebit de solicitat. Secretarul general al partidului sfătuiește gazdele să doteze toate fabricile centralei cu astfel de mașini și să producă și pentru export. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă o înaltă apreciere produselor expuse și recomandă conducerii fabricii și ministerului de resort să ia măsuri pentru construirea unui magazin care să permită etalarea multitudinii de articole, să pună în evidență calitatea acestora. Secretarul general al partidului indică, totodată, să se organizeze, pe baza cunoașterii a- profundate a cerințelor populației, producția de confecții și desfacerea acestora, încît, la sfîrșitul fiecărui sezon, să nu mai rămînă mărfuri nevîndute, care apoi se depreciază și necesită mari cheltuieli pentru depozitarea lor.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită călduros colectivul acestei mari unități bucureștene pentru realizările frumoase obținute, le urează noi succese în munca de realizare a cin< cinalului înainte de termen.în aplauzele și uralele mulțimii, care conduce pe secretarul general al partidului pînă la ieșirea din fabrică cîntînd „Mulți ani trăiască !“, conducătorii de partid și da stat se îndreaptă către următorul obiectiv al vizitei.
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Hora Unirii — cu studenții de la Politehnică

Modernizarea -- în centrul 
dialogului de lucru

La Intrarea în uzina „Electromagnetica", tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt salutați de Gheorghe Boldur, ministrul industriei construcțiilor de mașini- unelte și electrotehnice, de conducerea uzinei. în întâmpinare au venit sute de muncitori, oameni ai muncii din cartierul Rahova, în- eonjurînd pe secretarul general cu căldură, exprimîndu-și cu înflăcărare gfndurile și sentimentele de înaltă prețuire față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru.La invitația gazdelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează expoziția „Cincinalul în patru ani și jumătate în uzina noastră", organizată în unul din pavilioane. în fața unor panouri ilustrative, Nicolae Dragomir, directorul general al uzinei, dă explicații asupra realizărilor acestui harnic colectiv privind diversificarea fabricației. Se subliniază că pînă acum au fost asimilate, în urma indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitei făcute acum doi ani, elemente de telecomunicații : centrale telefonice, a- parate telefonice, noul tip de telefon cu caracteristici superioare, a cărui producție de serie este prevăzută a începe în luna mai. Gazdele prezintă oaspeților acest aparat modern. Se dau explicații, apoi, asupra altor produse ce cuprind elemente de componență electronică ale fabricației sistemelor de curenți purtători, echipamente de linie pentru semnalizare și stop automat pe calea ferată, redresoare stabilizate și filtrate pentru alimentarea centralelor telefonice, o gamă variată de relee pentru procese de automatizare și protecție energetică, contoare, aparate de măsură.Cu justificată satisfacție, directorul uzinei arată că muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici vor da viață înfăptuirii sarcinilor a- cestui cincinal în patru ani și jumătate. Și un angajament ferm, o asigurare dată secretarului general al partidului : în actualul cincinal vom realiza o producție fizică peste plan în valoare de 700 milioane lei, din care 104 000 linii centrale telefonice automate, 50 000 de aparate telefonice, 70 milioane lei mijloace de automatizare. Se subliniază faptul că pe aceleași suprafețe va crește substanțial producția, iar colectivul se va specializa pe echipamente de telecomunicații, mai precis pe fabricația centralelor telefonice automate. în anul acesta vor fi fabricate 28 de produse noi, numeroase tipuri de relee și alte tipuri de aparate.Și aici, secretarul general al partidului poartă un dialog viu, rodnic cu conducătorii ministerului și uzinei, analizînd o sferă largă de probleme privind dezvoltarea și modernizarea producției, conform actualelor cerințe calitative mondiale, exigențelor pe care le ridică îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor înnoirea și modernizarea în continuare a fabricației aparatelor de măsură și control și, în special, pentru liniile tehnologice de fabricație a centralelor telefonice. Sînt unele rezultate, dar trebuie să scoatem din fabricație tot ce este depășit — spune secretarul general al partidului. Să ținem seama de ce este nou pe plan mondial, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, trasînd sarcina ca să se întocmească un program pentru realizarea într-un termen scurt a modernizării utilajelor și perfecționării proceselor tehnolo

gice de fabricație a produselor u- zinei. în acest fel, și printr-o densitate sporită a utilajelor și perfecționarea tehnologiei se va pufea realiza o producție mai mare, la nivel comparabil cu producători de prestigiu mondial. Sînt toate condițiile pentru a realiza acest obiectiv, relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu. La rîndul lor. gazdele îl asigură pe secretarul, general al partidului că vor fi la înălțimea acestei sarcini.Conducătorul partidului și statu-
Un univers de gindir 

și creativitate

Și la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini. ca în toate celelalte unități vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întâmpinat cu puternice ovații, cu sentimente de nețărmurită bucurie, care fac din întâlnirea secretarului general, cu cei ce muncesc în acest institut, un moment emoționant. Urarea „Bine ați venit la noi, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu", înscrisă la intrarea în institut, se regăsește în glasurile celor veniți în întâmpinare, care scandează îndelung , Ceaușescu- P.C.R.", „Ceaușescu-P.C.R.".în holul modernei clădiri, de jur- împrejur — grafice și vitrine cu piese realizate după tehnologiile elaborate de cercetătorii de aici, ilustrînd drumul ascendent parcurs de acest institut, de la o simplă unitate de proiectare, cum era cunoscut la înființare. în 1956, la puternicul centru de astăzi, care are posibilități să întreprindă largi cercetări tehnologice și, pe această 

pneticade la uzina „ElectrornSa vizitează expoziția „Cincinalul in patru ani și lumâtore

lui nostru este condus apoi în secțiile de prelucrări mecanice și de montaj. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește în dreptul mașinilor, discută cu muncitorii, printre care Vasile Caraivan, Nicolae Cristea, Magda Udrea, Victoria Enea, interesîndu-se de condițiile de muncă și de viață ale colectivului întreprinderii. Secretarul general al partidului urează colectivului succese și mai importante în efortul de împlinire a țelurilor propuse, de a realiza cincinalul înainte de termen.Vizita ia sfîrșit în aplauzele și uralele sutelor de muncitori, ingineri și tehnicieni ai întreprinderii, mîndri de a fi avut ca oaspete pe conducătorul partidului și statului nostru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu mulțimea, se prinde într-o horă spontană — simbolul tradițional al sărbătorii de la .24 ianuarie — Ziua Unirii.

bază, să proiecteze și să execute utilaje, să valorifice și să generalizeze in producție, in cooperare cu uzinele, experiența bună căpătată pe parcursul acestui ciclu complet de activitate. în fața graficelor, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, loan Ursu, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că în curînd vor fi supuse conducerii de partid propuneri cu privire la constituirea Institutului central de cercetări tehnologice în ramura construcțiilor de mașini. Secretarul general al partidului recomandă ca însăși a- ceastă unitate existentă să fie institutul central pe ramură, cu rol coordonator în cercetare tehnologică și proiectare pentru construcția de mașini. în continuare, dr. ing. Ioan Roman, directorul institutului, prezintă date cu privire la evoluția forței de muncă, a creșterii eficienței economice pe măsura lărgirii bazei materiale a institutului, 

subliniind că I.p.TIC. are astăzi relații cu aproape toate uzinele și fabricile constructoare de mașini din țară, fapt sugestiv ilustrat pe 
o hartă a țării.Se vizitează- apoi principalele locuri de activitate. în laboratoare pot fi văzute numeroase prototipuri și produse realizate după tehnologii proprii sau pe baza rezultatelor cercetării desfășurate de institut în colaborare cu diferite uzine și fabrici.Luînd cunoștință de aceste realizări. tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că institutul a procedat bine realizînd nu numai tehnologiile. dar și utilajele necesare a- plicării acestora, dovedind astfel finalitate în munca de cercetare.La atelierul și laboratorul de acționări hidraulice și pneumatice, in cadrul căruia șe experimentează proiectele unei întregi game de aparate de comandă, secretarul general este informat despre rezultatele bune ale colaborării dintre specialiștii institutului și cei ai Uzinelor mecanice din Plopeni, ai uzinelor sibie.ne „Balanța" și „Independența". De asemenea, se arată că în acest laborator se dezvoltă cercetări în domeniul realizării comenzilor logice pneumatice. utilizate în lucrările de automatizare, în special al automatizării proceselor tehnologice complexe din industria chimică.Următorul popas — laboratorul pentru turnarea de precizie — unde, pe baza unor cercetări fructuoase, se realizează piese din oțeluri refractare pentru turbinele de 330 kW fabricate la Uzina de mașini grele București. Oaspeții primesc explicații detaliate asupra metodei de realizare din rășini epoxidice a miezurilor și modelelor pentru turnarea de precizie, tehnologie de mare eficiență în industria constructoare de mașini, întrucît prin folosirea ei se elimină consumul -de manoperă din turnătorii.La intrarea in laborator, un nou moment emoționant. înmînînd un buchet de flori, ca semn al cinstirii apropiatei aniversări a 55 de ani de vîrstă și 40 de ani de activitate în partid, Dumitru Stoian, turnător formator, urează din inimă tovarășului Ceaușescu ani mulți și fericiți.Oaspeții urmăresc apoi cu interes explicațiile asupra tehnologiei stabilite de institut pentru turnarea cuplei automate destinate e- chipării vagoanelor de cale ferată produse la Arad. Apoi, sînt conduși în laboratorul de deformări plastice. Aici, directorul ■tehme, Vasile Chiriță, Informează 'că institutul a realizat, după concepția specialiștilor săi, și a generalizat o întreagă gamă de cuptoare de inducție în scopul îmbunătățirii calității fontei și reducerii consumului de cocs, agregate care vor intra în nomenclatorul de fabricație al uzinelor „Independența" din Sibiu. De asemenea, special ș- tii dau exolicaț.ii asupra agregatelor și noilor tehnologii de extru- dere la rece și la cald, vorbesc pe larg despre colaborarea strînsă care s-a statornicit între Uzina de piese din Slatina și institut, pe baza căreia s-au realizat tehnologii și proiecte pentru 300 de profile.Secretarul general al partidului cercetează cu interes cîteva dintre profilele care se află expuse în secție, exprimindu-și satisfacția pentru această colaborare menită să contribuie la valorificarea superioară a aluminiului, ca și a' altor metale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția asupra necesității Introducerii cît mai rapide în industrie a unei asemenea metode moderne, cum este extru- ziunea.în imensa hală, veritabil univers al gîndirii materializate, atrag cu deosebire atenția proiectele unor impunătoare prese hidraulice. Secretarul general primește largi explicații asupra modului în care institutul realizează, împreună cu uzinele „23 August", presa de 500 tone. Este prezentat, de asemenea, proiectul presei de 2 500 tone, aflat în execuția Uzinei de mașini grele. 

care prezintă trei trepte de putere r 830—1670—2500.Secretarul general al partidului recomandă ca această presă să fie cit mai repede realizată, atit pentru economia națională cît și pentru export. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu trasează ca sarcină elaborarea unui program de măsuri în vederea realizării de prese de mare putere, inclusiv de 10 000 de tone, ținîndu-se cont de cerințele actuale și de perspectivă, de posibilitățile noastre de export.în atelierul de sudură, oaspeții se opresc în fața unui panou pe care stă scris : „Premieră mondială". Autorii unei asemenea realizări vorbesc cu justificată mîn- drie despre succesul lor în acest domeniu, care constă în sudarea cajei de laminor, piesă compusă din două părți, fiecare avînd o greutate de 100 tone, cu secțiuni de 1 mp. în acest trimestru, utilajul cu ajutorul căruia se va realiza o astfel de sudură va fi montat la Uzina de mașini grele. O altă lucrare importantă o constituie încărcarea racordurilor de la prăjinile de foraj, cu carbură de wolfram, pentru a le conferi o mai mare rezistență la uzură. Cu o mașină, special construită, au fost realizate 350 de astfel de piese care, dupâ 

La Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașiniexperimentare, vor fi produse tn serie. în acest scop, institutul a proiectat o linie de fabricație ce urmează să fie realizată de Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște. Se apreciază că viitoarea linie va contribui la realizarea unor eco-,
Urate nesfîrșite pe

„Bulevardul metalurgiei"

Marea arteră de circulație de la extrema sudică a orașului, „Bulevardul metalurgiei", nu poartă întâmplător acest nume. Străbătând noul cartier Berceni, bulevardul se prelungește peste cîmpie pină în preajma Uzinei de mașini grele București — una din cele mai mari cetăți ale Industriei noastre constructoare de mașini.Conducătorul partidului șl statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a întreprins în repetate rînduri vizite de lucru în această unitate reprezentativă a industriei noastre. Acum, evenimentul capătă putere de simbol : primirea deosebit de caldă, de expresivă, pe care metajurgiștii au făcut-o tovarășului. Nicolae Ceaușescu ilustrează sentimentele lor de adîncă recunoștință față de partid, față de conducătorul său, a cărui mare grijă pentru dezvoltarea economică a patriei a făcut ca industria noastră socialistă să dispună astăzi de o asemenea uzină, ca cea de utilaj greu.Asimilarea producției de turbo- agregate este problema numărul I 
a uzinei. Paralel cu dezvoltarea producției de agregate de 50—330 MW, se procedează la asimilarea turbinelor mici, pînă la 50 MW, și a turbocompresoarelor, astfel îneît aproape întreaga gamă de turbine necesare centralelor noastre energetice să fie obținută în țară, prin actul de creație înfăptuit în halele Uzinei de mașini grele București.Apreciind realizările de pînă acum ale acestui colectiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu studiază schița generală da dezvoltare a uzinei 

nomii de 4.5 milioane lei valută pe aii.Sînt vizitate, cu același interes, laboratorul de aplicare a curenți- lor de inducție în industrie — tehnică ce capătă o mare aplicabilitate în topirea și lipirea metalelor, ca și în călirea instalațiilor — și laboratorul de tratamente tehnice, unde s-au realizat 34 de tipo- dimensiuni de cuptoare. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția asupra necesității realizării unui număr mai mare de cuptoare de inducție în vederea sporirii producției de oțeluri speciale.Ultimul popas — laboratorul de tratamente termochimice. Printre piese și prototipuri, cîteva medalii de aur obținute de specialiștii laboratorului la manifestări internaționale din Franța, Austria și alte țări, relevă aprecierea largă și peste hotarele țării a gîndirii și creativității celor ce muncesc în acest institut.în cursul vizitei, conducătorul partidului și statului nostru trasează ca sarcină specialiștilor ca, paralel cu activitatea de cercetare, să dezvolte- o microproducție in vederea utilizării maxime a spațiilor de producție, a zestrei lor tehnice, realizînd utilaje de mare tehnicitate pentru industria noastră.Mulțumindu-i secretarului gene

ral pentru prețioasele îndrumări, pentru interesul manifestat față de realizările lor, gazdele iși exprimă hotărîrea de a contribui cu toate forțele lor, alături de întregul popor, la realizarea cincinalului în patru ani și jumătate.

pînă în anul 1980. Secretarul general al partidului se interesează de noile amplasamente, de organizarea fluxurilor tehnologice, precizează unii termeni pentru construirea noilor obiective, insistă asupra aprofundării specializării, a profilului acestui complex de fabrici, analizează, împreună cu ministrul loan Avram și cu conducătorul centralei, ing. Nicu Constantin, cele mai propice modalități de folosire a terenului, recomandă a- cordarea unei mai mari atenții problemei formării cadrelor.Sînt cercetate apoi graficele și planșele consacrate activității Institutului de cercetări și proiectări de echipament termoenergeli- ce — I.C.P.E.T. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat de directorul institutului, ing. Teofil Po- povici, că după încheierea proiectelor turbogeneratorului cîe 330 MW, colectivul institutului pregătește proiectele pentru turbogene- ratoarele de 600 MW și, în perspectivă, a celor de 1 000 MW, precum și a unui turbogenerator de 220 MW pentru centrala nucleară, a cărui concepție se dovedește superioară celei oferite din import.„Vă felicit și vă doresc să realizați cu succes programul propus!" — le spune tovarășul Nicolae Ceaușescu proiectanților prezenți, în aplauzele tuturor.Se vizitează apoi fabrica de turboagregate, unde se află, gata montat, primul turboagregat de 330 MW, cel mai complex produs industrial realizat vreodată în România. Un agregat uriaș, care, instalat la centrala de la Rovinari, va 

furniza el singur mal multă energie decît hidrocentrala de pe Argeș.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, pînă la sfîrșitul cincinalului, vor fi construite 9 turbo- agregate de acest fel, paralel cu alte opt de capacități mai reduse, între 50 și 150 MW. Secretarul general al partidului dă o înaltă apreciere remarcabilelor realizări ale uzinei, îi felicită pe muncitorii și tehnicienii care au concurat la afirmarea capacității de creație a industriei noastre, la sporirea prestigiului ei internațional.în același timp, tovarășul Nicola» Ceaușescu observă că în imensa hală există încă spații nefolosite, recomandă dezvoltarea producției pe spațiul existent. „Aici, între aceste linii tehnologice pentru agregatele mari, poate fi amplasată încă o linie, pentru producția de generatoare mai mici" — apreciază secretarul general al partidului. într-un alt moment al vizitei, remareînd că în definitivarea turbogeneratorului de 330 MW e- xistă oarecare întârziere, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicația ca, pe baza experienței a- cumulate, să se scurteze durata de execuție a următoarelor agregate.înainte de ieșirea din hală, con

ducătorul partidului și statului vizitează cantina fabricii, se interesează de stadiul construcției unei mari cantine-’restaurant care să servească întreaga platformă industrială.în tot timpul vizitei de lucru, nenumărate dovezi de dragoste, de profundă stimă și prețuire pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu au dat acestei întâlniri o atmosferă însuflețită, sărbătorească. Comunistul Gheorghe Căpriță, montor de turbine, s-a apropiat de conducătorul partidului și, lnmînîndu-1 flori, a dat glas hotăririi întregului colectiv de a produce, peste planul cincinal, o turbină de 330 MW. Un alt comunist, frezorul Ilie Grigore, a rostit, cu mare e- moție, un simplu și cald „La mulți ani !“. Aceeași urare, făcută la sfîrșitul vizitei de directorul general Nicu Constantin, a declanșat entuziasmul vibrant al sutelor de muncitori. „Vă dorim, scumpe tovarășe Ceaușescu, multă sănătate, fericire și putere de muncă, spre binele patriei și poporului nostru!" — astfel se adresau conducătorului iubit numeroși oameni ai muncii, a- propiindu-se de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înconjurîndu-1 cu nețărmurită dragoste. Urale nesfîrșite însoțeau aceste cuvinte, inimile bateau la unison, ochii și zimbetui tuturor exprimau aceeași mate bucurie.Bucuria și mîndria de a avea un astfel de conducător ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, stimat șl prețuit de întregul popor, și pe care, asemeni marilor bărbați care i-au luminat istoria, poporul întreg îl urmează fără șovăire, spre viitorul strălucit al României socialiste.
Reportaj de :
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Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

DOLJ HARGHITA BUZĂU
© în actualul cincinal — o producție globală in

dustrială, peste prevederile inițiale ale pianului, în va
loare de 6,1 miliarde lei;

© 100 milioane lei producție-marfă peste prevede
rile maximale ale planului pe 1973, concretizată în : 21 
MW motoare electrice, 520 MVA transformatoare, 11 mi
lioane lei aparataj electric de înaltă tensiune ;

© Se vor livra în plus, la fondul centralizat, 100 
tone carne de porc, 100 tone carne de pasăre, 3 milioane 
ouă, fructe, struguri și aite produse.

© Realizarea peste prevederile Inițiale ale planului 
cincinal a unei producții industriale în valoare de 1,6 mi
liarde lei;

© în 1973, peste nivelul maximal al planului de stat 
se va realiza o producție industrială în valoare de 55 mi
lioane lei, concretizată în 150 tone tontă cenușie, 130 
metri cubi cherestea, 500 tone caolin spălat, confecții în 
valoare de aproape 7 milioane lei, 500 mp uși și ferestre ;

@ Agricultura județului va depăși prevederile pla
nificate pe anul 1973 și ale întregului cincinal.

® în anul 1973, o producție industrială cu 33,2 Ea 
sută mai mare decît în 1972 ;

® Vor fi puse în funcțiune cu 1—6 luni mai devre
me noile capacități de producție aflate în construcție ;

® Planul pe 1973 va fi depășit la principalii indica
tori maximali; se vor asigura condiții tehnice și mate
riale pentru creșterea producțiilor agricole ;

® Prevederile Inițiale ale actualului cincinal vor fi 
depășite la producția industrială cu 4 miliarde lei.

Craiova — devenită în acești ani un pu
ternic centru industrial și cetate universi
tară in plină dezvoltare — a găzduit, la 
20 ianuarie, lucrările conferinței organiza
ției județene de partid Dolj. Participanții 
au reafirmat, și cu acest prilej, hotărirea 
și voința unanimă a celor 68 000 de comu
niști, a tuturor oamenilor muncii din ju
deț, de a-și amplifica eforturile pentru 
realizarea programului trasat de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională a partidu
lui pentru făurirea in România a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

La lucrările conferinței a participat to
varășul Ștefan Voitec, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale.

Amplă sinteză a activității desfășurate 
de la ultima conferință județeană de 
partid, darea de seamă prezentată de to
varășul Gheorghe Petrescu, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid Dolj, a 
subliniat că hotărirea, angajarea fermă, 
responsabilă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județ de a îndeplini 
planul pe 1973 la indicatorii maximali și 
cincinalul înainte de termen, iși găsește 
temeiul în rezultatele anilor 1971—1972, 
cind planul producției globale Industriale 
a fost îndeplinit în proporție de 101,2 la 
sută și, în condițiile unei mai mari preo
cupări pentru diversificarea și moderniza
rea producției, au fost realizate suplimen
tar bunuri materiale în valoare de aproape 
267 milioane lei. Aceste rezultate — s-a 
subliniat — ca și cele obținute în agricul
tură și în celelalte sectoare, sînt in corela
ție directă cu sporirea competenței orga
nelor și organizațiilor de partid, a capaci
tății lor de cuprindere și influențare, cu 
perfecționarea stilului și metodelor de 
muncă folosite, cu creșterea rolului lor 
conducător în fiecare colectiv. Darea de 
seamă a analizat apoi, intr-un spirit de 
exigență și combativitate, modul cum sinț 
transpuse în viață hotărîrile Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Naționale a 
partidului, arătind că se impun noi efor
turi pentru realizarea ritmurilor ridicate 
de dezvoltare a economiei județului, pen
tru încheierea la termen a investițiilor in- 
sumind peste 2,5 miliarde lei. folosirea la 
maximum a capacităților de producție, a 
forței de muncă și a timpului de lucru, 
pentru reducerea cheltuielilor materiale, 
gospodărirea judicioasă a fiecărei unități.

în mod firesc, participanții la conferință 
au, situat în centrul atenției problemele 
economice, examinînd — în lumina hotărî- 
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972 — căile concrete, practice, pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții a 
planului pe 1973, an hotăritor pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen. Re- 
liefind succesele obținute, numeroși parti
cipant la discuții - printre care Vasile 
Bulucea, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Craiova, Petre Gigea, 
prim-vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean Dolj, 
Cristina Popescu, secretara comitetului de 
partid de la fabrica de confecții. Emil 
Țugui, directorul Trustului de construcții 
industriale, Georgeta Sfîrlează, vicepreșe
dinta U.J.C.M. — și-au îndreptat atenția 
spre problemele complexe pe care le ri
dică perfecționarea producției. Vorbitorii 
au arătat că în întreprinderile din județul 
Dolj sint incă insuficient valorificate o 
serie de rezerve interne, privind fo
losirea judicioasă a capacităților de pro
ducție, economisirea de materii prime și 
materiale, scurtarea termenelor de dare in 
funcțiune a obiectivelor industriale etc. S-a 
exemplificat faptul că, chiar in întreprin
derile cu o situație economică bună, se 
pot asigura sporuri de producție fără so
licitarea de noi investiții. Există însem
nate suprafețe construite și nefoloșite sau 
ocupate cu produse care staționează, dato
rită unor carențe în privința ritmicității 
producției. în întreprinderile din munici
piul Craiova, indicele de folosire a utila
jelor din dotare oscilează între 50—80 la 
sută. De asemenea, coeficientul de schimb 
este încă mic. Făcînd un calcul al modului 
cum se folosește timpul de lucru, s-a ajuns 
la concluzia că, numai prin eliminarea 
pierderilor datorate întreruperilor in func
ționarea unor utilaje, absențelor nemoti
vate etc., în anul care a trecut s-ar fi 
putut realiza o producție in valoare de 
peste 110 milioane lei.

Ținînd seama de greutățile întimpinate 
anul trecut de către Grupul de uzine de 
mașini și aparataj electric Craiova și de 
sarcinile de plan sporite pe acest an, ing. 
Victor Ionescu, directorul general al grupu
lui, referindu-se la o serie de măsuri pri
vind îmbunătățirea organizării interne a 
producției, a solicitat sprijinul unor de
partamente centrale privind asigurarea la 
timp a utilajelor și materialelor necesare 
bunului mers al procesului de producție, 
desfacerea produselor, asimilarea m țară a 
unor vagoane de capacitate superioara 
pentru transportul transformatoarelor de 
mare putere etc. Petre Andrițoiu, secreta
rul comitetului de partid de la Combina
tul chimic Craiova, după ce a evidențiat 
eforturile comuniștilor de aici pentru îm
bunătățirea și modernizarea procesului de 
producție, a criticat unele întreprinderi 
partenere care nu-și onorează contrac
tele ; bunăoară., fabrica de elemente pen
tru automatizări nu a satisfăcut angaja
mentele in ce privește producerea apara
telor de automatizare. ...

Fiind cunoscută ponderea agriculturii in 
economia județului Dolj, un mare număr 
de delegați s-au referit la multiplele pro
bleme ce le ridică acest important sector 
de activitate. Ing. Dumitru Toader, pre
ședintele cooperativei agricole „înainte 
din Poiana Mare, Oprea Cioroianu. direc
torul întreprinderii „Avicola“-Craioya. I ie 
Albu, directorul S.M.A. Bratovoiești. tilip 
Băcioiu, președintele C.A.P Mirșani. au scos 
în evidență rezultatele bune in producția 
vegetală și animală, ca urmare a politicii 
partidului de modernizare de ridicare pe o 
treaptă superioară a agriculturii. Unele 
unități cooperatiste și de stat au atins incă 

de pe acum cifrele planificate pentru ulti
mul an al cincinalului. Totodată, a fost 
criticat faptul că îndeosebi terenurile din 
sistemele de irigații nu sint utilizate la 
valoarea lor, insistindu-se, intre altele, a- 
supra folosirii mai judicioase a specialiști
lor, asupra necesității de a se introduce 
mai operativ și generaliza larg metodele 
științifice in toate unitățile agricole de stat 
și cooperatiste.

Numeroși vorbitori au abordat o paletă 
largă de probleme legate de organizarea 
și desfășurarea activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative de masă, arătind 
că aplicarea în viață a programului de 
educație comunistă, elaborat de partid, se 
soldează cu efecte din cele mai pozitive in 
formarea unor oameni cu o conștiință 
înaintată, care pun tot elanul și energia 
lor in slujba îndeplinirii exemplare a po
liticii partidului. Tovarășul colonel Virgiliu 
Popa, din Garnizoana Craiova, a arătat 
că programul elaborat de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională se materializează 
in unitățile militare printr-o organizare ri
guroasă. o acțiune unitară și o disciplină 
fermă în pregătirea de luptă și politică.

Craiova, fiind una din tinerele cetăți 
universitare ale țării, unii vorbitori — prin
tre care Titu Georgescu, rectorul universi
tății, Petre Baniță, directorul Stațiunii ex
perimentale agricole Bechet, și Atanasie 
Marinescu, secretar al comitetului jude
țean al U.T.C. — s-au referit pe larg ta 
problemele învățămîntului superior, la inte
grarea învățămintului cu cercetarea și pro
ducția. S-a accentuat asupra necesității de 
a se traduce în viață mai operativ orien
tările și indicațiile conducerii partidului 
privind formarea conștiinței socialiste a 
tineretului și pregătirea sa potrivit exi
gențelor dezvoltării societății noastre. în 
acest sens, se impune înlăturarea unor ma
nifestări de formalism, fiind necesar un 
sprijin susținut din partea Ministerului 
Educației și învățămîntului, prin elabora
rea unor acte normative pe baza cărora in
tegrarea să se realizeze. in condiții mai 
bune. Este, de asemenea, nevoie ca unele 
ministere economice să colaboreze mai 
strîns cu învățămintul in acțiunea de for
mare a specialiștilor.

întărirea continuă a rolului conducător 
al organizațiilor de partid in fiecare uni
tate, îmbunătățirea stilului și metodelor 
muncii de partid au constituit obiectul in
tervenției multor vorbitori, printre care 
Ion Vîrjan, secretarul comitetului de partid 
al uzinelor constructoare de mașini agri
cole „7 Noiembrie“-Craiova, și Nicolae 
Drăguleasa, secretar al comitetului de 
partid și primar al comunei Bulzești.

In continuate, a luat cuvintul tovarășul 
ȘTEFAN VOITEC, care a transmis întregii 
organizații județene de partid, oamenilor 
muncii de pe meleagurile Doljului, salutul 
călduros al Comitetului Central al parti
dului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal. Evidențiind succesele obținute de 
poporul nostru in primii doi ani ai cinci
nalului, care includ și realizările oamenilor 
muncii din județul Dolj, vorbitorul a subli
niat că ele sint o ilustrare convingătoare 
a rodniciei mărețului program de edificare 
socialistă a României elaborat de Congre
sul al X-lea și de Conferința Națională a 
partidului, a eficacității cu care sint înfăp
tuite măsurile vizind perfecționarea activi
tății de partid și de stat. O deosebită im
portanță a avut in acest sens și așezarea 
întregii vieți sociale pe baza legilor, in 
acest sens desfășurindu-se in ultimii ani o 
bogată activitate legislativă și creîndu se 
noi posibilități pentru adincirea în conti
nuare a democrației in societatea noastră. 
In elaborarea și aplicarea acestui complex 
de măsuri, merite remarcabile revin to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, exemplu de fierbinte 
spirit revoluționar, de înaltă dăruire și 
profund devotament, Închinate slujirii inte
reselor poporului.

Vorbitorul s-a oprit apoi pe larg asupra 
sarcinilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972 cu privire la indepli- 
nirea cincinalului înainte de termen și a 
planului pe 1973 la indicatorii săi maximali. 
In acest context, vorbitorul s-a ocupat de 
unele probleme concrete ale industriei, cri- 
ticind nerealizarea pe județ a unor indi
catori sintetici, calitativi, cum sînt cei pri
vind productivitatea muncii, cheltuielile la 
mia de lei producție-marfă, îndeplinirea 
sarcinilor de export. De asemenea, s-a re
ferit la problemele agriculturii, comerțului, 
invățămintuiui, artei și culturii, la activi
tatea organelor locale de stat.

O atenție deosebită, a arătat vorbitorul, 
trebuie să fie acordată întăririi organiza
țiilor de partid, creșterii rolului lor condu
cător — condiție hotăritoare pentru reali
zarea sarcinilor de înaltă răspundere tra
sate de partid in direcția dezvoltării social- 
economice a țării. Un loc substanțial l-au 
ocupat, in încheierea expunerii, problemele 
politicii internaționale a partidului și sta
tului nostru, politică ce a adus României 
socialiste un inalt prestigiu in întreaga 
lume prin caracterul ei constructiv, dina
mic și principial, prin slujirea consecventă 
a intereselor fundamentale ale socialismu
lui și păcii.

După adoptarea hotărîrii, conferința a 
ales noul comitet județean de partid și 
comisia județeană de revizie. în calitate de 
prim-secretar al comitetului județean de 
partid a fost ales tovarășul Gheorghe 
Petrescu. In încheiere, conferința a adresat 
Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nirolae Ceaușescu, o telegramă cuprinzind 
angajamente pentru depășirea planului pe 
1973 și devansarea cincinalului.

Maria BAEOIAN 
Nistor ȚUICU

Casa de cultură din Miercurea Ciuc a 
găzduit simbătă, 20 ianuarie, conferința or
ganizației județene de partid Harghita, eve
niment. major în viața comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii de pe aceste pla
iuri ale patriei, un nou prilej pentru afir
marea hotărîrii lor neabătute de a trans
pune în viață politica partidului nostru, de 
a realiza la parametrii maximali planul pe 
1973, an hotăritor în înfăptuirea înainte de 
termen a actualului cincinal. La lucrările 
conferinței a participat tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cuprinzătoarea dare de seamă prezentată 
de tovarășul Ludovic Fazekas, prim- 
secretar al Comitetului județean Harghita 
al P.C.R., a reliefat schimbările structurale 
petrecute in ultimii ani in fizionomia eco
nomică și socială a județului, ca expresie 
concludentă a politicii partidului de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor patriei, 
a rezolvării consecvente, in spiritul mar- 
xism-leninismului, a problemei naționale in 
țara noastră.

Privind retrospectiv perioada care a tre
cut de la precedenta conferință județeană, 
vorbitorul a arătat că alocarea in anii 1969— 
1970 a unor fonduri de investiții de peste 
2,8 miliarde lei, cu 82 la sută mai mult de- 
cit în perioada 1961—1965, a dus la faptul 
că, in 1972, în numai 14 zile, s-a putut rea
liza o producție echivalentă cu cea din 1938, 
iar față de 1950, volumul producției indus
triale a crescut de 13 ori. Analizînd cu pre
cădere modul în care se realizează în județ 
hotărîrile Congresului al X-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, ale plenarei 
Comitetului Central din noiembrie 1972, da
rea de seamă a subliniat pe larg mpdalytă- 
țile concrete pentru desfășurarea’ ritmică'â:' 
producției pe tbt” parcursul anului. pentru 
folosirea intensivă a bazei tehriico-mate- 
riale și îmbunătățirea calitativă a întregii 
activități economice.

Firesc, un loc central l-au ocupat in ca
drul dezbaterilor problemele economice. 
Prezentînd succesele și experiența dobindită 
în primii doi ani ai actualului cincinal, mai 
mulți vorbitori, intre care Cristî Marin, 
directorul general al Combinatului minier 
Bălan, Lâszlo Gâbor, director general al 
C.E.I.L. Miercurea Ciuc, Antal loan, se
cretar al Comitetului orășenesc de partid 
Toplița, Burian Iosif, președintele consi
liului județean al sindicatelor, Raduly 
Alexe, prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Miercurea Ciuc, s-au refe
rit, totodată, la eficiența unor acțiuni și ini
țiative, au insistat asupra faptului că întru- 
cît, în această perioadă, au fost construite 
în județ o serie de unități industriale de 
prim rang, trebuie să se aplice cu mai multă 
fermitate — ținind seama de condițiile lo
cale _ programele de măsuri privind asigu
rarea și calificarea cadrelor, generalizarea 
schimbului II și extinderea schimbului III. 
Alți participanti la dezbateri, printre care 
Kovăcs B. Mihai, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular județean. Ubornyi Mi
hai, prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid Odorheiu Secuiesc. Fekete Bela, 
maistru la întreprinderea de amidon, spirt 
și bere din Sinsimion, au subliniat că reali
zarea programului de dezvoltare a județului 
impune — ca și pretutindeni în țară — afir
marea tot mai accentuată a rolului condu
cător al organizațiilor de partid. în aceeași 
ordine de idei, Nicolae Crainic, maistru 
turnător Ia Uzinele de fier Vlăhița. Teodor 
Vecerdi, șeful șantierului Harghita al Trus
tului de construcții industriale Brașov, au 
analizat stadiul unor lucrări de inves
tiții și, criticind rămînerile în urmă exis
tente, au arătat că organele și organizațiile 
de partid, beneficiarii, proiectanții și con
structorii trebuie să acționeze cu mai multă 
hotărîre în vederea creării tuturor condi
țiilor de execuție ireproșabilă a lucrărilor 
și respectării termenelor de punere in 
funcțiune a noilor capacități.

în cadrul conferinței s-au făcut ample 
referiri și la problematica complexă a agri
culturii județului, reliefindu-se importanța 
deosebită a înfăptuirii indicațiilor condu
cerii partidului cu privire la mai buna or
ganizare a muncii în cooperativele agricole, 
a generalizării formei de retribuire în 
acord global în principalele sectoare de ac
tivitate. Dimeny Săndor, inginer-șef al 
C.A.P. Sînmarlin, a arătat astfel că parti
ciparea la muncă a cooperatorilor a crescut 
considerabil și că, in ciuda timpului nefa
vorabil din toamna trecută, cooperativa 
agricolă a livrat la fondul central, in primii 
doi ani ai cincinalului, peste prevederile 
planului, 2 940 tone cartofi și 450 tone sfeclă 
de zahăr. O sdamă de vorbitori. între care 
Molnăr Imre, președintele C.A.P. Ditrău, 
s-au referit Ia sarcinile dezvoltării zooteh
niei, insistînd asupra cerințelor privind îm
bunătățirea substanțială a selecției anima
lelor, asigurarea unei baze furajere cores
punzătoare. De asemenea, Pakot Alexe, 
directorul genera! al direcției agricole ju
dețene, arătind că in anul trecut s-a obținut 
pe pășuni model o producție de 20—25 tone 
masă verde la hectar, a menționat că, în 
vederea măririi producției pajiștilor na
turale, in cursul anului 1973 se vor executa 
desecări pe 7 000 hectare, lucrări de curățiri 
pe 5 000 hectare și de întreținere pe 40 000 
hectare pășuni și finețe.

Lucrările conferinței au reliefat, totodată, 
atenția ce trebuie acordată îmbunătățirii 
muncii fiecărei organizații de baza, crește
rii influenței sale in toate domeniile de ac
tivitate. în conferință. Kedcves Maria, se
cretara comitetului de partid de la Fabrica 
de confecții Miercurea Ciuc, a abordat un 
șir de probleme ale îmbunătățirii stilului 
de muncă al organizațiilor de partid, ale 
coordonării unitare și eficiente a tuturor 
acțiunilor pe plan economic și social desfă
șurate de comuniști, ale perfecționării con

trolului îndeplinirii hotăririlor partidului 
și legilor țării.

în mod deosebit s-a insistat asupra per
fecționării conducerii de către organiza
țiile de partid a economiei, vieții social-cul- 
turale, scoțîndu-se în relief necesitatea asi
gurării unei strinse legături Intre munca de 
partid și cerințele concrete ridicate de în
făptuirea programului elaborat de Congre
sul al X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, pentru dezvoltarea multilaterală 
a patriei noastre. în acest sens, partici
panții la dezbateri au scos in evidență 
faptul că trebuie acordată mai multă aten
ție din partea comitetului județean de par
tid îndrumării și sprijinirii activității con
ducerilor noilor întreprinderi. în așa fel ca 
acestea să-și însușească metodele moderne 
de organizare și conducere a activității, să 
aplice consecvent principiul muncii și con
ducerii colective, să atragă masele largi de 
salariați la rezolvarea problemelor din fie
care unitate economică.

Totodată, conferința a analizat pe larg 
activitatea desfășurată in orașele și satele 
județului pentru educarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii în spiritul înal
telor idealuri ale partidului, ai prevederi
lor normelor eticii și echității socialiste. în 
intervențiile tovarășilor Petho Ilona, Dre- 
ședinta comitetului județean al femeilor, 
Erdelyi Elemer, inspector șef al inspectora
tului județean al Ministerului de Interne, 
Fabiăn Endre, prim-secretar al comitetu
lui județean U.T.C., s-a subliniat că tocmai 
datorită succeselor dobîndite pe acest 
tărim al muncii de partid, ca rezultat al 
dezvoltării conștiinței socialiste, comuniștii, 
toți oamenii muncii —. români și maghiari 
— din județ consideră înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român țelul lor su
prem de viață. S-a relevat, totodată, că 
realitățile din județ constituie o ilustrare 
cit se poate de concludentă a faptului că 
înflorirea națiunii socialiste este un proces 
istoric legic care presupune păstrarea ca
racteristicilor distincte ale naționalităților 
conlocuitoare, că industrializarea, dezvolta
rea generală a forțelor de producție in 
toate județele țării constituie o premisă e- 
conomică fundamentală a deplinei egalități 
în drepturi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate — expresie 
materială a politicii naționale marxist-leni- 
niste promovate de partid. Adeziunea de
plină Ia politica externă a partidului și 
statului, pusă în slujba intereselor funda
mentale ale întregului nostru popor, a fost 
exprimată în cuvintul unui șir întreg de 
delegați, între care Becze Anton, președin
tele comitetului de cultură și educație so
cialistă, Kolumbăn lulia, directoarea liceu
lui industrial Odorheiu Secuiesc, și alții.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul 
tovarășul IOSIF BANC. După ce a transmis 
delegaților și invitați lor, întregii organizații 
județene de partid, tuturor oamenilor 
muncii din județ un călduros salut din 
partea Comitetului Central al P.C.R., a se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a prezentat 
un amplu tablou al succeselor dobindite de 
poporul nostru în primii ani ai cincinalu
lui. El a evidențiat, totodată, contribuția 
însemnată pe care a adus-o județul Harghi
ta la înfăptuirea cu succes a hotăririlor 
Congresului al X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului.

O atenție deosebită s-a acordat in cuvîn- 
tare reliefării obiectivelor stabilite de Con
ferința Națională a partidului și ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 cu 
privire Ia înfăptuirea planului cincinal 
înainte de termen, pentru impulsionarea 
dezvoltării forțelor de producție, sporirea 
mai rapidă a avuției naționale, perfecțio
narea organizării societății și creșterea nive
lului de trai, concretizării sarcinilor ce re
vin organelor și organizațiilor de partid 
in mobilizarea tuturor energiilor pentru rea
lizarea la parametrii maximali a planului 
pe 1973. Au fost astfel jalonate obiectivele 
actuale care se cer rezolvate cu prioritate 
în industria și agricultura județului, direc
ție in care vorbitorul s-a referit la 
o seamă de probleme cărora trebuie 
să li se acorde mai multă atenție 
in vederea creșterii substanțiale a rolului 
conducător al organizațiilor de partid la 
fiecare loc de muncă. în legătură cu a- 
ceasta, vorbitorul a pus un accent deosebit 
pe îmbunătățirea stilului și metodelor 
muncii de partid, sporirii aportului activi
tății politico-ideologice și cultural-educati
ve in vederea impulsionării întrecerii so
cialiste consacrate realizării obiectivului 
național — cincinalul înainte de termen. 
Vorbitorul a relevat consecvența cu care 
comitetul județean de partid aplică poli
tica marxist-leninistă a partidului în pro
blema națională și s-a oprit pe larg asu
pra unor sarcini actuale pe linia educației 
patriotice, a dezvoltării conștiinței socia
liste.

în ultima parte a cuvintului său. vorbi
torul a abordat unele probleme ale politicii 
internaționale a partidului și statului nostru, 
politică de prietenie frățească cu țoale ță
rile socialiste, de dezvoltare a colaborării 
cu toate statele lumii, in spiritul coexisten
ței pașnice.

Conferința a ales noul comitet județean 
de partid și comisia județeană de revizie, 
în prima sa ședință, nou! comitet județean 
a reales ca prim-secretar pe tovarășul 
Ludovic Fazekas.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
delegații și invitații au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceaușescu, care cuprinde 
mobilizatoare angajamente ale oamenilor 
muncii din județ.

AI. POPESCU 
TOMURI G6za

Casa de cultură a sindicatelor din Bu
zău a găzduit, simbătă, 20 ianuarie a.c., 
conferința organizației județene de partid, 
moment de rodnic bilanț, de analiză exi
gentă a muncii desfășurate de organiza
țiile de partid din unitățile industriale, agri
cole și din instituțiile buzoiene, de toți 
oamenii muncii din județ, pentru realiza
rea programului adoptat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale partidu
lui, in vederea înfăptuirii înainte de ter
men a sarcinilor actualului cincinal.

La lucrările conferinței a participat to
varășul Petre Blajovici, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația Locală.

Făcind o sinteză elocventă a succeselor 
înregistrate în ultimii ani in procesul de 
intensă dezvoltare economică și socială a 
județului, darea de seamă prezentată de 
tovarășul Ion Sîrbu, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, a relevat că 
de la constituirea județului, prin noua îm
părțire administrativ-teritorială a țării, 
producția globală industrială a crescut in
tr-un ritm mediu anual de 16.5 Ia sută, au 
fost puse in funcțiune o serie de noi ca
pacități productive, baza materială a a- 
griculturii a sporit continuu, asigurind 
condiții pentru obținerea de recolte mari. 
Aceste rezultate ilustrează convingător 
justețea politicii partidului și statului de 
dezvoltare armonioasă a tuturor județelor 
țării.

Analizînd, totodată. în spiritul unei înal
te exigențe comuniste, neajunsurile mani
festate in diferite sectoare de activitate, 
darea de seamă a subliniat măsurile ce 
vor trebui întreprinse pentru punerea în 
valoare a tuturor resurselor materiale și 
umane existente. ijeceSitatea îmbunătățirii 
activității politîdo-ediîcâtiVe a organizații
lor de partid, creșterea rolului conducător 
al acestora pentru asigurarea realizării 
sarcinilor actualului cincinal înainte de 
termen.

în intervențiile lor, numeroși delegați, 
subliniind hotărirea cu care oamenii mun
cii din județ au trecut la realizarea sarcini
lor de plan pe acest an, s-au oprit pe 
larg asupra problemelor prioritare de care 
depinde înfăptuirea angajamentului luat 
de organizația județeană de partid pentru 
încheierea cincinalului în 4 ani și jumă
tate. în acest sens, cuvintul multor vorbi
tori, între care tovarășii Leonid Cazacu, 
directorul Uzinei de sirmă și produse din 
sirmă, Vasile Zaharia, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Rm. Sărat, 
Tutlor Gheorghe, vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popular ju
dețean, a relevat că o importantă cale 
pentru perfecționarea activității economi
ce este folosirea la maximum de către 
toate întreprinderile a capacităților de pro
ducție și a celor ce urmează a fi puse in 
funcțiune, utilizarea integrală a timpului 
de lucru, domeniu în care mai persistă nu
meroase neajunsuri. Alți vorbitori — ingi
nerul Onofir Podar, directorul întreprinde
rii de geamuri Buzău, Constantin Ghinescu, 
președintele consiliului județean al sindi
catelor — au arătat că în centrul preocu
părilor organizațiilor de partid din noile 
întreprinderi, îndeosebi cele care nu au 
reușit să-și realizeze indicatorii proiectați, 
bunăoară, întreprinderea de geamuri, va 
trebui să stea. în mai mare măsură, mun
ca de pregătire a cadrelor, integrarea lor 
în cerințele disciplinei tehnologice, creș
terea coeficientului de schimburi. Totodată, 
Radu Mitrovici, lăcătuș mecanic la Depoul 
C.F.R., Gheorghe Milu, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Buzău, ingi
nerul Petru Baican, directorul întreprinderii 
județene de construcții-montaj, au criticat 
Centrala de utilaj chimic. Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de Con
strucții, Ministerul Construcțiilor de Ma
șini Grele pentru faptul că nu sprijină în
deajuns unitățile economice subordonate în 
dotarea cu utilaje, aprovizionarea cu mate
rii prime, asigurarea de contracte și comenzi 
ferme la producția destinată exportului.

In această ordine de idei, vorbitorii au 
subliniat necesitatea ca organizațiile de 
partid să se ocupe în mai mare măsură de 
generalizarea inițiativelor valoroase care 
apar in ampla întrecere socialistă consa
crată realizării înainte de termen a sarci
nilor actualului cincinal, să organizeze 
schimburi de experiență, dezbateri, o fruc
tuoasă circulație de idei, astfel ca perfec
ționarea procesului de producție, ridicarea 
calității produselor, întreaga acțiune de spo
rire a eficienței economice să constituie 
un obiectiv la îndeplinirea căruia să-și a- 
ducă contribuția, în tot mai mare măsură, 
întregul colectiv.

în același spirit de exigență au fost a- 
bordate și problemele agriculturii, care, 
așa după cum au remarcat Valerin Ilie, 
președintele C.A.P Cărpiniștea, Georgeta 
Stoian, brigadier la C.A.P. Pietroasele, 
Constantin Harpalete, președintele C.A.P. 
Brădeanu. ing. Traian Mihai, directorul 
direcției județene a agriculturii, ing. Va- 
leriu Popa, directorul Stațiunii experimen
tale viticole Pietroasa, dispune de mari 
resurse încă nefolosite, insistindu-se asu
pra măsurilor ce trebuie luate pentru re
darea în circuitul productiv a unor însem
nate suprafețe de teren pentru dezvolta
rea sectorului zootehnic și creșterea pro
ducției acestuia.

Conferința a constituit un cadru fer
til de dezbatere a problemelor îmbunătă
țirii stilului și metodelor muncii de partid 
in conducerea economiei, ale creșterii ro
lului de conducător politic al organizații
lor de partid la fiecare loc de muncă. In 
acest sens. Catița Teodoreanu. muncitoare 
la Fabrica de confecții din Rîmnicu-Sărat, 
inginerul Marin Ionescu, directorul Uzinei 
de prelucrare a maselor plastice. Tudorel 
Bărbulescu, directorul întreprinderii „Me
talurgica", maistru! sondor Dumitru Pas- 
cu au insistat în mod deosebit asupra 
importanței muncii politice fi organizato

rice pe care trebuie să o desfășoare or
ganizațiile de partid pentru extinderea ini
țiativelor valoroase menite să reducă chel
tuielile materiale, să stimuleze introduce
rea tehnologiilor avansate, reducerea con
sumurilor de metal și lemn, realizarea u- 
nor produse mult solicitate de economia 
națională. Ocupindu-se de sarcinile ce re
vin organizațiilor de partid în domeniul 
educației comuniste, profesorul Axinte Ni
colae, directorul liceului pedagogic, me
dicul Mihai Aroncscu, directorul direcției 
sanitare, Gheorghe Bobocea, prim-vice
președinte al consiliului popular județean, 
au înfățișat experiența acumulată în acti
vitatea consacrată ridicării conștiinței so
cialiste a maselor, promovării și înrădăci
nării normelor eticii și echității socialiste.

— Munca politico-educativă pentru for
marea omului nou — a spus tovarășul La- 
zăr Băciucu, secretar al comitetului jude
țean de partid — este considerată de co
muniști. de organizațiile de partid din ju
deț, ca o latură inseparabilă a întregii lor 
activități pentru înfăptuirea politicii parti
dului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Ca activitatea ideo
logică și de propagandă să se facă simțită 
cu forță sporită in toate domeniile, comi
tetul județean de partid a luat măsuri pen
tru îmbunătățirea învățămîntului de partid, 
au fost diversificate și extinse formele mun
cii politice de masă. Examinind însă 
critic modul cum au fost traduse in 
viață aceste măsuri, o concluzie se impune 
cu acuitate : va trebui să imprimăm acțiu
nilor noastre politico-educative o atitudine 
mai combativă împotriva concepțiilor îna
poiate, să folosim cu pricepere toate mij
loacele și formele de care dispunem în 
munca de partid.

în aceeași ordine de Idei, tovară
șii Aurel Dan, prim-secretar al comi
tetului județean al U.T.C., Ion Tă- 
tăranu s-au ocupat pe larg de problemele 
educației comuniste a tineretului, reievînd 
necesitatea adoptării unor mijloace variate 
și eficiente pentru pregătirea temeinică pen
tru muncă și viață a tinerei generații.

Pornind de Ia faptul că în centrul poli
ticii partidului nostru se află problemele 
îmbunătățirii continue a nivelului de
trai al oamenilor 
Gheorghe Bobocea, 
al consiliului popular județean, și Valeriu 
Ilie, președintele C.A.P. Cărpiniștea, au in
sistat în mod deosebit asupra atenției pe 
care vor trebui s-o acorde organele și or
ganizațiile de partid problemelor dezvoltă
rii tuturor localităților județului, sistema
tizării satelor și comunelor, urmărind va
lorificarea deplină a resurselor de care 
dispun acestea, crearea unor condiții tot 
mai bune de muncă și de viață pentru lo
cuitorii lor.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvin
tul tovarășul PETRE BLAJOVICI, care a 
transmis delegaților și invitaților la confe
rință, comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii de pe meleagurile buzoiene, un călduros 
salut din partea Comitetului Central, a se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

muncii, tovarășii 
prim-vicepreședinte

Trecînd în revistă succesele obținute de 
poporul nostru in primii doi ani ai actua
lului cincinal pentru realizarea obiectivelor 
stabilite de cel de-al X-lea Congres și de 
Conferința Națională a partidului, vorbito
rul s-a referit pe larg la rezultatele înregis
trate de oamenii muncii din județul Buzău in 
cei 4 ani care au trecut de la precedenta con
ferință județeană de partid, la munca politică 
și organizatorică desfășurată de organele și 
organizațiile de partid pentru obținerea a- 
cestor rezultate. Creșterea în ritm susținut 
a potențialului economic al județului, mu
tațiile profunde pe care le va cunoaște in 
continuare in toate domeniile, a arătat vor
bitorul. impun afirmarea tot mai accentuată 
a rolului conducător al partidului, perfec
ționarea conducerii activității economice șl 
sociale, sporirea responsabilității și contri
buției fiecărui comunist la întreaga muncă 
de partid. în continuare, vorbitorul a rele
vat necesitatea urmăririi cu perseverență a 
modului cum se înfăptuiesc măsurile impu
se de cerințele ridicării eficientei activită
ții Întreprinderilor industriale pentru reali
zarea indicatorilor maximali ai planului pe 
anul 1973, de valorificarea mai bună a re
surselor agriculturii județului în vederea 
sporirii producțiilor vegetale și animale.

După ce a relevat atmosfera de lucru tn 
care s-au desfășurat lucrările conferinței, 
adeziunea unanimă a delegaților la politi
ca internă și externă a partidului, vorbito
rul a recomandat noului comitet județean 
de partid să-și perfecționeze stilul și me
todele de muncă, să fie și mai pre
zent în mijlocul comuniștilor, al colective
lor de oameni ai muncii, pentru a conduce 
și îndruma vasta acțiune consacrată înde
plinirii exemplare a sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională a partidului și Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972.

Conferința a ales apoi noul comitet jude
țean de partid și comisia de revizie. In 
prima sa ședință plenară, comitetul jude
țean a reales în funcția de prim-secretar pe 
tovarășul ion Sirbu.

în încheierea lucrărilor a fost adoptat 
proiectul de hotărire supus dezbaterii con
ferinței. într-o atmosferă entuziastă, dele
gații la conferință au adoptat apoi textul 
unei telegrame adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se exprimă hotărirea oamenilor 
muncii din județ de a-și consacra întrea
ga energie înfăptuirii politicii partidului.

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

® Realizarea, în 1973, a unei producții-marfâ supli
mentare în valoare de 250 milioane lei;

® Creșterea volumului de mărfuri destinate expor
tului cu 57,4 la sută față de 1972 ;

® Obținerea unor beneficii peste plan în valoare de 
50 milioane lei;

® Agricultura va realiza o producție agricolă-marfă 
suplimentară de 12 mii tone sfeclă de zahăr, 5 mii tone 
cartofi, 3 mii tone legume.

® Realizarea peste prevederile cincinalului a unei 
producții globale industriale de 2,2 miliarde lei;

® Obținerea în 1973, peste indicatorii maximali, a 
unei producții-marfâ de 50 milioane lei;

® 5 milioane Iei economii la cheltuieli și 4 milioane 
lei beneficii.

® 860 milioane lei producție industrială peste pre
vederile cincinalului - din care 106,5 milioane lei în 
anul 1973,

® Pînă în anul 1975 vor fi livrate suplimentar la 
export produse în valoare de 72,2 milioane lei valută ;

® Lucrătorii ogoarelor vor livra în acest cincinal, 
peste plan, la fondul centralizat al statului, peste 100 000 
tone sfeclă de zahăr, 15 500 tone legume, 2 000 tone 
struguri, 8 400 tone in fuior.

Reuniți In cunoscuta sală a teatrului 
dramatic brașovean, cei 587 delegați la 
conferința județeană de partid au realizat, 
în cadrul unei dezbateri exigente, o pro
fundă analiză a activității pe care comu
niștii, toți oamenii muncii din județ au 
desfășurat-o in ultimii ani, sub conducerea 
organizațiilor de partid, formulînd totodată 
propuneri și adoptind măsuri pentru înde
plinirea în bune condiții a programului 
elaborat de Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională a P.C.R.

La lucrările conferinței a luat parte tova
rășul Miron Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale.

Abordînd problematica complexă aflată 
permanent în fața organelor de partid, care 
activează intr-un județ cu o importantă 
pondere in economia națională, cum este 
Brașovul, darea de seamă prezentată de 
tovarășul Constantin Drăgan, prim-secretar 
al comitetului județean, de partid, a înfă
țișat rezultatele cele mai importante obți
nute în dezvoltarea forțelor de producție 
și ridicarea eficienței economice, perfecțio
narea calității produselor și sporirea can
tității lor, în creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, precum și căile ampli
ficării acestor rezultate în viitor, în ve
derea îndeplinirii cincinalului înainte de 
termen.

în darea de seamă, ca și în cuvîntul 
participanților la discuții, a fost exprimată 
convingerea că succesele deosebite pe care 
le-a cunoscut in ultimii ani Brașovul, 
județ care a realizat, numai în 1972, o de
pășire a sarcinilor de plan cu 2 880 trac
toare, 1 080 autocamioane, 130 de mii rul
menți, obținind peste 100 milioane lei 
beneficii față de prevederile stabilite, se 
datoresc, lntr-o mare măsură, permanentei 
atenții pe care conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
acordă dezvoltării și folosirii cu maximă 
eficiență a capacităților materiale și poten
țialului uman de care dispun județele țării.

Declarîndu-se de acord cu observațiile și 
concluziile dării de seamă, numeroși vor
bitori — printre care tov. Constantin Cir- 
țină, prim-secretar al Comitetului munici
pal Brașov al P.C.R., Gheorghe Bucerzan, 
directorul uzinei „Electroprecizia" Săcele, 
Pica Vichentie, maistru Ia Combinatul chi
mic Făgăraș, Erou al Muncii Socialiste, 
au subliniat faptul că sarcina principală 
care stă in prezent în fața organizației de 
partid județene este conducerea in bune 
condiții a activității ample care se des
fășoară în toate unitățile economice pen
tru realizarea cincinalului înainte de ter
men. Așa cum a arătat primul secretar al 
Comitetului municipal Brașov al P.C.R., în 
oraș s-a dezvoltat o veritabilă mișcare de 
masă în favoarea ideii „cincinalul in patru 
ani și jumătate", obiectiv în vederea că
ruia s-a trecut la elaborarea și aplicarea 
unui minuțios plan de măsuri tehnico- 
organizatorice, sprijinit de o intensă acti- 
i '"ate politică. Ca numeroși alți vorbitori, 
to.. Ion Drăghici, secretar al organizației 
de partid a Uzinei de tractoare, a expri
mat in fața conferinței hotărirea colecti
vului uzinei de a îndeplini planul cinci
nal cu 6 luni mai devreme. La temelia aces
tui angajament, a arătat vorbitorul, se a- 
flă rezultatele bune pe care le-am obținut 
în îndeplinirea planului pe anul 1972, expe
riența colectivului nostru, conștiința că 
dispunem de bogate rezerve pe care trebuie 
să Ie valorificăm.

Mulți dintre participanții la discuții au 
Insist; t asupra sarcinilor-cheie care tre
buie soluționate pentru îndeplinirea obli
gațiilor ce revin colectivelor din întreprin
deri in anul 1973, an hotărîtor al cincina
lului, atit la produsele destinate pieței in
terne, cit și la export. „Planul pe 1973 
nu-1 socotim ușor, spunea tov. Gheorghe 
Trică, directorul Centralei industriale de 
autocamioane și tractoare, dar îl apreciem 
ca fiind cu certitudine realizabil". în 
sensul aceleiași idei, numeroși alți vorbi
tori au insistat asupra căilor concrete de 
realizare a obiectivelor economice. Reali
zarea la timp și în condiții superioare de 
calitate, cu minimum de cheltuieli, a pla
nurilor de investiții, a făcut obiectul in
tervenției tovarășului Emil Speli, director 
tehnic al Trustului de construcții indus
triale Brașov, președinte al consiliului ju
dețean al oamenilor muncii de naționali
tate germană. Folosirea unor noi soluții 
tehnice, ridicarea calificării muncitorilor, 
extinderea schimburilor II și III, creșterea 
dotărilor cu utilaje de mare capacitate, 
dezvoltarea mișcării de invenții și inovații, 
iată doar citeva căi care vor per
mite realizarea indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca în viitorii 4—5 ani 
productivitatea muncii în industria con
strucțiilor să se dubleze. Tov. loan 
Mărcuș, președinte al consiliului județean 
al sindicatelor, a exprimat hotărirea sin
dicatelor brașovene de a-și spori aportul 
la dezvoltarea mișcării de masă în fa
voarea realizării și depășirii sarcinilor de 
producție, a realizării de economii.

în mod cu totul justificat, In atenția 
conferinței s-au aflat obligațiile pe care 
le au uzinele și fabricile din județ in 
realizarea de produse destinate exportului. 
„Creșterea cu 57,4 la sută in acest an a 
sarcinilor de export, spunea primul secre
tar al Comitetului municipal de partid 
Brașov, presupune perfecționarea activită
ții în toate unitățile producătoare de 
mărfuri destinate exportului, o mai bună 
organizare a muncii, întărirea disciplinei, 
creșterea responsabilității muncitorești.

Vorbitorii au subliniat ca o condiție 
hotărîtoare pentru realizarea la nivel 
maximal a sarcinilor economice îmbună
tățirea aprovizionării cu materii prime și 
materiale, capitol la care există încă se
rioase neajunsuri. în această privință a fost 
scoasă în evidență răspunderea ce revine 
comitetelor oamenilor muncii în întreprin
deri, comitetelor de partid de a controla 
mai îndeaproape întreaga activitate de pre
gătire a producției, de a stabili in mod pre
cis sarcini pentru fiecare membru al colec
tivului și a asigura un control operativ al 
realizării lor,

Intrucit la lucrările conferinței județene 

au luat parte, ca invitați, un mare număr 
de reprezentanți ai ministerelor, și ai unor 
instituții centrale, marea majoritate a vor
bitorilor, printre care Maria Datcu, direc
toarea Fabricii de tricotaje Brașov, Marga
reta Krauss, secretara comitetului orășe
nesc P.C.R. Codlea, și alții, s-au referit la 
necesitatea ca forurile superioare să se 
apropie mai mult de întreprinderile subor
donate, să respecte cu mai multă strictețe 
principiile democrației economice. Tov. 
Radu Ștefan, directorul Fabricii de scule 
Rișnov, Gheorghe Bucerzan, și alții, au 
evocat exemple care arată că uneori se 
planifică, atît unităților industriale, cit și 
celor agricole, indicatori care nu cores
pund realităților concrete, se procedează 
prea des, și fără consultarea celor în 
cauză, la reorganizări care dereglează rit
mul normal de muncă.

Deși agricultura ocupă o pondere mai 
restrinsă in economia acestui județ indus
trial, problemele realizării sarcinilor în 
acest domeniu s-au bucurat, prin cuvîntul 
tov. Silor Andrei Balint, președinte al 
C.A.P. Săcele, loan Mânoiu, director al 
direcției generale agricole județene, și alții, 
de o analiză atentă, aprofundată.

Pe ordinea de zi a dezbaterilor s-au aflat, 
de asemenea, problemele invățămintului, 
ale culturii și artei, ale îmbunătățirii mun
cii de educație in rîndul femeilor și tinere
tului, numeroase opinii in aceste direcții 
fiind exprimate în intervențiile tovarășilor 
Radu Bogdan, rector a! Universității Bra
șov, Marin Dragu, Mauriciu Vescan, 
compozitor, directorul Teatrului muzi
cal Brașov. Cornel Sandu, prim-secretar 
al comitetului județean al U.T.C., Ana 
Mînzătanu, președinta consiliului județean 
al femeilor — care au evidențiat, în cuvîn
tul lor, hotărirea unanimă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii brașoveni, fără 
deosebire de vîrstă sau naționalitate, de a 
traduce in fapt obiectivele trasate de partid. 
„Români, maghiari și germani, sptuiea in 
cuvîntul său tovarășul Petre Dfick, secre
tar al comitetului comunal de partid Hăr- 
man, nu vom precupeți nimic pentru a 
realiza integral sarcinile trasate de condu
cerea partidului".

în spiritul Indicațiilor cu valabilitate ge
nerală, cuprinse in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta conferință a 
organizației județene de partid Iași, marea 
majoritate a vorbitorilor au abordat cu 
înaltă responsabilitate problemele creșterii 
rolului conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate. „A realiza rolul 
conducător al partidului, spunea in cuvîn
tul său tov. Petrache Bălan, locțiitor al se
cretarului organizației de partid de la uzina 
„Metrom", înseamnă, așa cum ne învață to
varășul Nicolae Ceaușescu. a face ca fie
care comitet județean, orășenesc, comunal, 
fiecare comitet de întreprindere și organi
zație de bază, fiecare comunist la locul 
său de muncă, să militeze activ pentru în
făptuirea politicii partidului, să acționeze 
pentru unirea oamenilor muncii, a colec
tivelor unde își desfășoară activitatea în 
vederea traducerii in viață a sarcinilor tra
sate de partid".

Luind cuvîntul in încheierea lucrărilor, 
tovarășul MIRON CONSTANTINESCU a 
adus delegaților, întregii organizații jude
țene de partid, salutul Comitetului Central 
al partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, exprimînd felicitări 
pentru rezultatele obținute și urări de noi 
succese in indeplinirea sarcinilor și a an
gajamentelor asumate. Realizările oameni
lor muncii din județul Brașov se bucură 
de o înaltă apreciere din partea conducerii 
partidului, înscriindu-se ca un fapt remar
cabil in suma realizărilor întregii noastre 
națiuni.

Prezentînd aspectele majore ale dezvol
tării in perspectivă a industriei brașovene, 
vorbitorul a subliniat necesitatea valorifi
cării tuturor posibilităților economice ale 
județului. Analiza concretă a situației unui 
grup de 11 intreprinderi a evidențiat că 
toate unitățile economice trebuie să reali
zeze o justă corelație între creșterea fon
durilor fixe și a nivelului de tehnicitate și 
sporirea producției, a productivității mun
cii și a exportului, reducerea cheltuielilor 
materiale, eliminarea rebuturilor, intre di
namica investițiilor și scăderea ponderii 
cheltuielilor de construcții-montaj, intre e- 
forturile statului pentru dotarea unităților 
economice și sporirea eforturilor acestora 
pentru autoutilare,

Examinind stadiul asimilării noului tip 
de autocamion și autobasculantă cu motor 
Diesel de 135 și de 215 CP, vorbitorul a ară
tat că atjt Uzina de autocamioane și cen
trala, cit și comitetul de partid județean 
trebuie să asigure înlăturarea deficiențelor 
care îngreunează asimilarea și integrarea 
fabricației. Transmițând indicațiile C.C. al 
P.C.R.. ale secretarului general al partidu
lui, vorbitorul s-a ocupat, în continuare, 
de căile practice și acțiunile politico-orga- 
nizatorice la care organizația județeană și 
fiecare colectiv trebuie să facă apel pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de plan 
pe 1973 — exprimindu-și totodată convin
gerea că reprezentanții ministerelor, ai 
altor instituții centrale vor asigura o mai 
bună conlucrare cu organele locale, în so
luționarea operativă a problemelor ridicate 
la conferință. O atenție deosebită a fost a- 
cordată aspectelor legate de creșterea ni
velului de trai al populației, de îmbunătă
țirea aprovizionării și servirii.

Referindu-se la unele probleme ale vieții 
culturale și invățămintului, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea deosebită a activi
tății pe care oamenii de știință, cadrele di
dactice sint chemate să o desfășoare pen
tru pregătirea unor cadre cu înaltă califi
care în vederea integrării Invățămintului 
cu producția și cercetarea.

Conferința a ales noile organe județene 
de partid. Ca prim-secretar al comitetului 
județean de partid a fost reales tovarășul 
Constantin Drăgan. în încheiere a fost a- 
probat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului.

Eugen FLORESCU 
Mcolae MOCANU

în întreaga sa desfășurare, conferin
ța organizației județene de partid Vas
lui a fost dominată de puternica im
presie pe care a lăsat-o vizita de lucru din 
zilele trecute pe meleagurile vasluiene a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului. Recomandările pre
țioase făcute la fața locului in întreprinde
rile vizitate din Birlad și Vaslui, la întil- 
nirea cu membrii biroului comitetului ju
dețean de partid și, în acest context, sarci
nile ce se prefigurează pentru activitatea 
viitoare a organizației județene de partid 
au constituit punctele cheie care au pola
rizat dezbaterile conferinței.

La lucrările conferinței a participat to
varășul Aurel Duca, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., șe
ful secției de propagandă a C.C. al P.C.R.

Făcind bilanțul succeselor repurtate de 
organizațiile de partid și colectivele de oa
meni ai muncii din județ, darea de seamă 
prezentată de tovarășul Gheorghe Tănase, 
prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a relevat că drept urmare a poli
ticii partidului de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată, a tuturor județelor țării, de 
ridicare a celor rămase în urmă, pentru 
înt.îia oară în istoria acestor meleaguri. în 
1972, valoarea producției industriale a de- 
pășit-o pe cea a producției agricole, 
în centrul atenției s-au aflat proble
mele legate de realizarea marelui obiec
tiv care concentrează eforturile între
gului popor — îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen și, în mod deosebit, a 
planului pe 1973 la nivelul său maximal. 
Darea de seamă a supus unei analize exi
gente, într-un pronunțat spirit critic și 
autocritic, activitatea multilaterală a orga
nizației județene de partid, modalitățile 
practice de îndeplinire a angajamentului 
asumat — realizarea, pe ansamblul econo
miei județului, a cincinalului în 4 ani și 
jumătate.

în cuvîntul lor. mat mulți vorbitori, între 
care tovarășii Mirccă Simovici, directorul 
general al Fabricii de rulmenți Birlad. Bo
ris Ciocoiu, directorul Fabricii de confecții 
Vaslui, Antimir Dașu, șeful șantierului 4 al 
trustului de construcții industriale Iași, An- 
ghclina Ibănescu, secretara comitetului de 
partid de la Fabrica de confecții Birlad, 
au examinat în profunzime, din diferite 
unghiuri de vedere, căile principale prin 
care colectivele de oameni ai muncii pot 
devansa cincinalul, realizindu-1 in 3 ani și 
11 luni la fabrica de confecții Vaslui, în 
4 ani la Fabrica de confecții Birlad. in 4 ani 
și 6 luni la Fabrica de rulmenți Birlad. Fie 
că era vorba de producția de rulmenți, con
fecții sau mobilă, ceea ce a caracterizat 
luările de cuvint a fost reliefarea resurse
lor existente și care se cer mai bine valo
rificate în ceea ce privește folosirea la in
dici superiori a capacităților și suprafețelor 
de producție, utilizarea mai bună a mate
riilor prime, eliminarea risipei, a fenome
nelor de proastă gospodărire, accentuarea 
preocupării de diversificare a producției și 
de ridicare a calității, în intervențiile 
participanților la dezbateri a răzbătut pu
ternic preocuparea pentru indeplinirea sar
cinii trasate de secretarul general al parti
dului, cu prilejul recentei vizite făcute în 
județ, de a face totul pentru a ridica efi
ciența activității economice, a asigura o 
eficacitate economică sporită celor 1,2 mi
liarde lei investiții pe care partidul și sta
tul le acordă dezvoltării industriale a aces
tui județ al țării.

Fără a subestima un șir de greutăți o- 
biective și eforturile merituoase ale con
structorilor de la I.J.C.M. — spunea in con
ferință tovarășul Emil Tănase, directorul 
sucursalei județene a Băncii de Investiții — 
este momentul ca biroul comitetului jude
țean de partid să exercite un control de 
partid mai ferm asupra acestei întreprin
deri spre a o determina să acționeze 
energic pentru darea în folosință la 
termenele prevăzute a obiectivelor din 
plan. Nu putem avea motive de li
niște, de „împăcare" cu fel de fel de justi
ficări. atîta timp cit din cele 22 de capaci
tăți de producție prevăzute pentru ultimii 
4 ani, doar un obiectiv a fost pus in func
țiune la termen și două înainte de termen, 
celelalte avînd serioase restanțe.

O atenție cu totul specială a acordat con
ferința problemelor agriculturii. Cu toate 
rezultatele bune obținute în cooperativele 
agricole de producție — între care cele din 
Berezen, Tirzii, Huși, Corni, Tanacu și al
tele — pe ansamblul județului producțiile 
medii realizate sint nesatisfăcătoare. S-au 
obținut producții „vîrf" de porumb la 
C.A.P. Huși : 5 117 kg boabe la hectar, pe 
teren neirigat — pentru ca, în vecinătate, 
în aceleași condiții de sol și climă, la uni
tatea din Stănilești, de pildă, să se reali
zeze o producție cu circa 1 500 kg mai puțin. 
Existența și in alte locuri a unor asemenea 
discrepanțe de producție (între C.A.P. Tirzii 
și Oltenești, între C.A.P. Tanacu și Văleni, 
între C.A.P. Tutova și Grivița etc.) reflectă 
— așa cum arătau, în cadrul conferinței 
tovarășii Ene Tătăruș, președintele C.A.P. 
Berezeni, Niță Bahnaru, președintele C.A.P. 
Huși, și alții — existența unor mari resurse 
locale, posibilitatea obținerii unor producții 
superioare vegetale și animale.

Faptul că în anul 1972 nu a fost realizat 
nici unul dintre indicatorii cantitativi și 
calitativi din zootehnie a prilejuit o severă 
critică și autocritică.

O experiență verificată — spunea tova
rășul Gheorghe Mânu, directorul direcției 
generale județene a agriculturii — care a 
dat rezultate bune în multe unități, arată 
cit de important este ca organizațiile de 
partid, consiliile de conducere ale C.A.P., 
specialiștii să trateze cu toată responsabi
litatea, cu pasiune profesională chiar, pro
blemele specifice zootehniei : îngrijirea co
respunzătoare a animalelor, asigurarea ba
zei furajere, mecanizarea lucrărilor din 
zootehnie, permanentizarea și pregătirea 
profesională a lucrătorilor din acest sector 
etc. — de multe ori tratate cu superfi
cialitate, lăsate la voia mersului de la sine.

în condițiile în care peste 65 la sută din 
suprafața arabilă a județului este supusă 
fenomenului de erodare, a fost întru totul 
oportună intervenția tovarășului Eugen 
Gheorghiță, directorul oficiului județean de 
îmbunătățiri funciare, care, fără a-și me

naja propriile răspunderi în această privin
ță. a arătat cit de necesare sint acțiunile 
de masă ale comitetelor comunale de partid, 
consiliilor populare, pentru „inventarierea" 
tuturor suprafețelor de pămînt nefolosite și 
a celor slab productive in vederea redării 
lor in circuitul producției maxime. „Mai 
persistă o mentalitate pasivă, după care 
trebuie să așteptăm utilaje și agre
gate de mare capacitate cu care să efec
tuăm lucrări de combatere a eroziunii so
lului, de îndiguiri și desecări. Mai puțin 
ne gîndim, in schimb, la folosirea posibili
tăților locale, proprii, la acțiunile de mo
bilizare a oamenilor pentru a pune stavilă 
stihiilor naturii cu sapa și lopata, cu mij
loacele ce le avem la indemină și a obține 
pînă și din „piatră seacă" griu, porumb".

O parte însemnată a dezbaterilor din con
ferință a fost consacrată problemelor legate 
de imbunătățirea activității de partid, de 
creșterea rolului conducător al organiza
țiilor de partid în toate domeniile. Tova
rășii Ion Călin, secretarul comitetului co
munal de partid Tutova, Gheorghe Chiriac, 
maistru Ia Fabrica de mobilă Vaslui, secre
tarul comitetului de partid, Dumitru Rădes- 
cu, prim-secretar al comitetului județean 
U.T.C., Adam Leica, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Bîrlad, au 
insistat asupra unor modalități concrete de 
îmbinare strinsă a muncii politice cu acti
vitatea economică, în scopul mobilizării tu
turor energiilor în vederea îndeplinirii cin
cinalului în 4 ani și jumătate.

Educarea comunistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, forma
rea trăsăturilor spirituale ale omului nou 
al societății noastre au constituit obiectul 
intervențiilor tovarășilor Ion Pirvu, pre
ședintele consiliului județean al sindicate
lor, Nicolae Dcdiu, directorul grupului șco
lar profesional al Fabricii de rulmenți din 
Bîrlad. Silvia Berbeci, secretara comitetu
lui de partid pe ramura comerț din muni
cipiul Birlad, Georgeta Tamaș, președinta 
consiliului județean al femeilor, Constantin 
Petrican, actor la Teatrul de Stat „Victor 
Ion Popa" din Bîrlad, Ionel Nicolaescu, di
rectorul spitalului din comuna Tutova. Ei 
au analizat cu responsabilitate această acti
vitate, au scos în evidență unele lacune, 
menționind marea gamă de posibilități ale 
muncii politico-educative incă insuficient 
valorificate. S-a pus un accent deosebit pe 
ridicarea la un nivel mai înalt a muncii po
litico-educative la sate, punerea în valoare 
a bogatelor mijloace existente în acest do
meniu, asigurarea unei strînse legături în
tre problematica acțiunilor care se organi
zează și necesitățile de lărgire a orizontului 
profesional-cultural al maselor de coopera
tori. Relevînd experiența existentă în mun
ca culturală de masă la sate, vorbitorii au 
arătat că perioada de iarnă oferă condiții 
optime pentru desfășurarea în fiecare că
min cultural a unei bogate activități.

în încheierea dezbaterilor conferinței a 
luat cuvintul tovarășul AUREL DUCA. Fă
cind o retrospectivă a activității organiza
ției județene de partid, in primii doi ani 
ai cincinalului, vorbitorul a remarcat suc
cesele repurtate în înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională din iulie 1972.

Insistînd cu deosebire asupra măsurilor 
pe care trebuie să le întreprindă comitetul 
județean, toate organizațiile de partid din 
județul Vaslui pentru aplicarea întocmai a 
recomandărilor făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul recentei vizite și am
plificarea rezultatelor actuale, vorbitorul s-a 
referit pe larg la capacitatea și resursele 
nelimitate ale organizației județene de 
partid de a-și perfecționa activitatea în ceea 
ce privește conducerea și soluționarea pro
blemelor din . industrie, investiții, agricul
tură, din domeniul muncii politico-educa
tive.

El a insistat asupra direcțiilor principale 
de acțiune in vederea realizării cincinalului 
înainte de termen, folosirii mai bune a 
capacităților de producție existente, promo
vării tehnologiei noi, moderne, stimulării 
activității creatoare a oamenilor muncii, 
îmbunătățirii activității de recrutare și 
formare a cadrelor, eliminării neajunsuri
lor din zootehnie etc. Cu stăruință s-a 
oprit vorbitorul asupra modalităților de lu
cru ale organizației județene de partid pen
tru îndeplinirea în mod riguros a indica
țiilor secretarului general al partidului pri
vind scurtarea termenelor de punere in 
funcțiune a investițiilor cu caracter produc
tiv din județ, grăbirea lucrărilor pe toate 
șantierele de construcții, concomitent cu 
pregătirea cadrelor apte să lucreze cu noile 
mașini și utilaje.

Un amplu capitol al cuvîntării a fost con
sacrat sarcinilor ce revin organizației ju
dețene de partid în ceea ce privește îmbu
nătățirea în continuare a activității politi
co-educative pentru ridicarea conștiinței 
socialiste a maselor, formarea fizionomiei 
moral-spirituale a omului nou. în încheie
rea cuvîntării sale, vorbitorul a abordat 
unele probleme ale politicii externe a par
tidului și statului nostru, politică pusă pe 
de-a-ntregul in slujba intereselor funda
mentale ale poporului român, a cauzei so
cialismului și păcii.

Sintetizind dezbaterile fructuoase, confe
rința a adoptat o cuprinzătoare hotărire — 
program concret de lucru în perspectivă al 
organizației județene de partid. Ea a ales 
apoi noul comitet județean de partid și co
misia județeană de revizie. în funcția de 
prim-secretar al comitetului județean de 
partid a fost reales tovarășul Gheorghe Tă
nase.

Conferința a aprobat textul unei telegra
me adresate Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care sint 
exprimate angajamentele oamenilor mun
cii din județ, hotărirea lor fermă de a nu 
precupeți nici un efort în vederea îndepli
nirii în mod exemplar a cuvintului dat față 
de partid.

Constantin MORARU 
Vasile IANCU

Eveniment politic remarcabil în viața co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii de 
pe meleagurile Sălajului — județ care, da
torită politicii științifice a partidului, grijii 
sale pentru dezvoltarea armonioasă a tutu
ror ținuturilor țării, cunoaște in prezent noi 
și adinei prefaceri — lucrările conferinței or
ganizației județene de partid au reliefat 
convingător rodnicia activității comuniști
lor, a maselor de oameni ai muncii pentru 
realizarea exemplară a hotărîrilor Congre
sului al X-lea și ale Conferinței Naționale 
a partidului în vederea îndeplinirii la ni
vel maxima) a prevederilor planului pe 
1973, devansării înfăptuirii sarcinilor cinci
nalului

La lucrările conferinței a participat tova
rășul Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Relevînd succesele remarcabile obținute 
în ultimii ani în domeniul activității eco
nomice — producția industrială a județului 
a crescut in această perioadă într-un ritm 
anual de 14.9 la sută, urmind ca în anul 
1975. prin înfăptuirea angajamentelor asu
mate de colectivele de muncă in marea în
trecere socialistă pentru realizarea cincina
lului înainte de termen, volumul acesteia 
să fie de peste 5 ori mai mare decit in anul 
1968 — cuprinzătoarea dare de seamă pre
zentată de tovarășul Laurean Tulai, prim- 
secretar al comitetului județean de partid, 
și-a concentrat atenția asupra problemelor 
nesoluționate, a obiectivelor de viitor. Folo
sirea rațională a capacităților de producție, 
reducerea cheltuielilor materiale, utilizarea 
integrală a timpului de lucru, organizarea 
științifică a producției și a muncii — a subli
niat vorbitorul — iată căile prin care va 
trebui să realizăm producția suplimentară 
propusă, fără fonduri de investiții in plus. 
Asupra acestor căi este necesar să îndrep- 
tăm atenția tuturor organizațiilor de partid, 
a tiț'turor oamenilor muncii.

Numeroși delegați care au luat apoi cu
vintul pe marginea dării de seamă au în
tregit și concretizat. — cu elemente semnifi
cative din viața colectivelor de muncă in 
care-și desfășoară activitatea — analiza 
exigentă făcută de aceasta tuturor laturilor 
muncii organizațiilor de partid din județ. 
Astfel, înfâțișind în mod autocritic unele 
aspecte ale activității unității pe care o 
conduce, inginerul Pompiiiu Tămaș, direc
torul Fabricii de armături industriale din 
Zalău, a insistat, in cuvintul său, asupra 
obiectivelor pe care colectivul de aici și-a 
propus sâ le atingă in 1973 : ridicarea cali
ficării muncitorilor și maiștrilor, economi
sirea in acest an a 200 tone de oțel și a 250 
tone de fontă, reducerea cu 2 la sută a pro
centului de rebuturi și altele. Ținînd seama 
de faptul că îndeplinirea prevederilor ma
ximale ale planului de producție din acest 
an depinde nemijlocit de realizarea lucră
rilor de investiții și. în primul rînd, de 
darea în folosință la întreaga capacitate a 
turnătoriei de fontă și intrarea în produc
ție a turnătoriei de oțel — obiective a că
ror realizare în termen întimpină serioase 
dificultăți datorită nelivrării la timp a unor 
utilaje de bază — vorbitorul a arătat că în 
această privință este necesar un sprijin 
mai susținut din partea Ministerului Indus
triei de Mașini Grele, a forului de resort — 
grupul de uzine din Satu-Mare. Un număr 
de propuneri s-au referit la sprijinirea mai 
îndeaproape de către comitetul județean de 
partid, de către organismele economice, a 
conducerilor noilor întreprinderi, asigurarea 
unui larg schimb de expeiiență, in vederea 
promovării într-o măsură sporită a inițiati
velor apărute pe șantiere, in intreprinderi, 
a tuturor acțiunilor îndreptate spre perfec
ționarea producției și ridicarea la un nivel 
superior de eficiență a întregii activități 
economice.

Alți delegați, între care Alexa Ilieș, di
rectorul exploatării miniere Sălajul din 
Sărmășag, Traian Rusu, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea de 
industrie locală „Măgura" din Șimleul Sil- 
vaniei, Ioan Moraru, președintele consiliu
lui sindical județean, Ilarie Gîrjoabă, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular jude
țean, și alții, au înfățișat conferinței acțiu
nile politice pe care le întreprind organele 
și organizațiile de partid pentru creșterea 
eficienței activității economice, combaterea 
risipei, menținerea unui ritm intens de ac
tivitate productivă in tot timpul anului. 
Vorbitorii au făcut, în acest sens, numeroa
se propuneri, intre care crearea unei baze 
de aprovizionare pentru industria județu
lui, studierea posibilității valorificării ză- 
cămîntului de cărbune existent in valea 
Almașului, prin construirea unei termocen
trale de 100 MW pe Someș, și altele.

Problemele perfecționării activității poli- 
tico-organizatorice a organizațiilor de 
partid, a stilului și metodelor lor de mun
că în conducerea economiei și vieții social- 
culturale au făcut obiectul intervențiilor la 
dezbateri ale tovarășilor Valeria Sălcudea- 
nu, secretara comitetului de partid de la 
Filatura de bumbac Zalău, Nicolae Holhoș, 
secretarul comitetului comunal de partid 
Someș Odorhei, Ioan Papp, secretarul Co
mitetului orășenesc de partid Cehu Silva- 
niei, și alții, care au subliniat, totodată, 
necesitatea întăririi numerice și calitative a 
rîndurilor organizațiilor de partid din noile 
întreprinderi, de pe șantierele de construcții, 
din comerț, din C.A.P., acordării unui sprijin 
mai substanțial, de către membrii comite
tului județean de partid, organizațiilor de 
partid prin participarea directă la pregă
tirea și desfășurarea adunărilor generale, a 
ședințelor de birou și a plenarelor comite
telor orășenești și comunale de partid, la 
activitatea de aplicare în viață a hotărî- 
rilor de partid.

Ponderea însemnată a agriculturii In eco
nomia județului i-a determinat pe mai 
mulți delegați, intre care loan Tihăuan, 
președintele uniunii județene a coooerati- 
velor agricole de producție, Florica Drăgan, 
președinta cooperativei agricole de produc
ție din comuna Ip, Tănase Harta, directorul 
S.M.A. Crasna, Nicolae Szabo, secretarul 
comitetului comunal de partid, primarul 
comunei Carastelec, Horațiu Oprea, direc
torul general adjunct al direcției județene 
a agriculturii, Industriei alimentare și ape
lor. și alții, să examineze pe larg, in cuvîn
tul lor, modalitățile de creștere substanția

lă a producției vegetale și animale. Ei au 
insistat asupra necesității ca organizațiile 
de partid să determine conducerile unită
ților agricole să se preocupe mai mult de 
imbunătățirea structurii culturilor — prin 
extinderea suprafețelor cultivate cu in pen
tru fuior, sfeclă de zahăr și alte culturi 
cerute de industrie — să antreneze în mai 
mare măsură consiliile populare și coope
rativele agricole de producție la ample ac
țiuni de punere în valoare a celor aproape 
15 000 de hectare teren neproductiv prin 
combaterea eroziunii solului, plantări de 
pomi și viță de vie, desecări, îndeosebi pe 
văile Someșului, Crasnei și Sălajului etc. 
Unii delegați au expus, totodată, planurile 
concrete de măsuri ale C.A.P. în vedereâ 
creșterii efectivelor de animale și îmbună
tățirea structurii acestora. A stîrnit interes, 
în acest sens, preocuparea unor comitete 
comunale de partid de a îndruma unitățile 
agricole cooperatiste în direcția concentră
rii creșterii efectivelor de bovine și de ti
neret taurin in complexe intercooperat.iste. 
In luările lor de cuvint, mai mulți dele
gați au propus creșterea gradului de me
canizare in zootehnie, dotarea trustului ju-< 
dețean S.M.A. cu mașini corespunzătoare 
pentru acest sector, generalizarea acordului 
global la toate lucrările din cooperativele 
agricole de producție, promovarea unui nu
măr mai mare de femei în funcția de pre
ședinți ai cooperativelor agricole de pro
ducție, sprijinirea, în mal mare măsură, a 
conlucrării cooperativelor agricole de pro
ducție cu alte unități agricole și altele.

Abordînd în cuvîntul lor aspecte majora 
ale înfăptuirii sarcinilor trasate de partid in 
domeniul actțympj,.. politigo-ideologice da 
educare socialistă a membrilor de partid, a 
tuturor'tbtățenilor județului Sălaj, delega
ții Nicolae Negrea, prim-secretar al comi
tetului județean U.T.C., Alexandru Sziics, 
vicepreședinte al consiliului județean al oa
menilor muncii de naționalitate maghiară, 
Nicodim Sîntămărian, locțiitor al secretaru
lui comitetului comuna! de partid Sln- 
mihaiul Almașului, Ana Maier, președinta 
comitetului comunal al femeilor Năpradea, 
Emil Trif, inspector general al inspectora
tului școlar județean, au relevat necesitatea 
întăririi legăturii muncii politice de masă 
cu obiectivele majore ale vieții economice 
și social-culturale a județului, îmbogățirii 
conținutului de idei al invățămintului de 
partid și U.T.C., ridicării nivelului con
științei maselor; antrenării la această ac
țiune a tuturor intelectualilor, îmbunătățirii 
activității de răspindire a cunoștințelor 
cultural-știînțifice, perfecționării procesu
lui instructiv-educativ, orientării absolven
ților spre profesiunile solicitate de nevoile 
actuale și viitoare ale județului și altele.

La începutul amplei cuvîntări pe care a 
rostit-o în incheierea lucrărilor conferinței, 
tovarășul MIHAI GERE a adresat intregii 
organizații județene de partid, tuturor lo
cuitorilor Sălajului, un călduros salut și 
urări de noi succese din partea Comi
tetului Central al P.C.R., a secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Subliniind înalta responsabilitate patrio
tică cu care militează oamenii muncii ro
mâni și maghiari de pe aceste meleaguri, 
într-o deplină unitate frățească, pentru în
făptuirea înainte de termen a prevederilor 
planului cincinal, vorbitorul a insistat apoi 
asupra căilor menite să ducă la înlătura
rea unor neajunsuri existente în activita
tea economică, la valorificarea in și mai 
mare măsură a potențialului material și 
uman din județ. Sarcina realizării in 1973 
a unei producții industriale în valoare de 
peste 1,3 miliarde lei — expresie vie a 
grijii partidului pentru înscrierea viguroa
să, și a județului Sălaj, pe traiectoria unei 
activități social-economice moderne, în
floritoare — impune o preocupare deosebit 
de susținută a organelor și organizațiilor 
de partid pentru executarea la timp și în 
bune condiții a importantului volum de in
vestiții ce revin în acest an, și în Întregul 
cincinal, județului, intrarea in funcțiune la 
termenul prevăzut a noilor capacități de 
producție, atingerea cit mai grabnică a 
parametrilor proiectați ai acestora.

Hotărîtoare pentru ridicarea la un nivel 
calitativ superior a întregii activități eco- 
nomico-sociale din județul Sălaj — a re
levat vorbitorul — sint îmbunătățirea con
ținutului muncii politice și organizatorico 
desfășurate de organele și organizațiile de 
partid, integrarea lor in viața colectivelor 
de muncă, realizarea integrală, cu simt de 
răspundere, a sarcinilor ce le revin din 
programul de educație socialistă elaborat 
de partid.

După ce a subliniat caracteristicile fun
damentale ale politicii externe profund 
principiale ale partidului și statului, care 
se bucură de adeziunea și sprijinul între
gului popor, vorbitorul, apreciind spiritul 
partinic, de înaltă responsabilitate, critic și 
autocritic, in care s-au desfășurat lucrările 
conferinței, și-a exprimat convingerea 
că organizația județeană de partid, cu 
experiența politică, elanul revoluționar și 
competența ce o caracterizează, va îndeplini 
cu succes toate sarcinile ce-i revin din 
hotăririle Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, din expunerea re
centă a secretarului general al partidului 
la conferința organizației județene de 
partid Iași.

Delegații la conferință au ales apoi noul 
comitet județean de partid și comisia de 
revizie. în funcția de prim-secretar a fost 
reales tovarășul Laurean Tulai. După a- 
doptarea proiectului de hotărire, participan
ts au adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se angajează să pună întreaga lor 
capacitate și putere de muncă în slujba rea
lizării exemplare a sarcinilor ce le revin, 
să-și sporească contribuția la înflorirea con
tinuă a patriei noastre socialiste.

Gheorghe ZAMFIR
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Cele mai 
vechi fosile

Recent, cercetătorii Dan Pa- 
trulius și Magdalena Iordan, de 
la Institutul Geologic din Bucu
rești, au făcut o importantă des
coperire paleontologică. în depo
zitele adinei din nordul Podișu
lui Moldovei, ei au identificat 
resturi de pogonofore — un grup 
de animale foarte ciudate, ase
mănătoare cu viermii cilindrici, 
dar complet lipsite 
gestiv (lucru care a 
meroase controverse 
zoologilor). Fosilele 
— Sabellidites cambriensis — au 
aspectul unor tuburi 
lindrice, avînd 
striații transversale 
zintă cele mai vechi 
animale identificate pină acum 
în țara noastră, vîrsta lor mă- 
surind aproximativ 500 de mili
oane de ani.

„Din mers**, 
dar... n-a

de tub di- 
stirnit nu- 
în lumea 
descoperite

lungi, ci- 
la suprafață 

și repre- 
resturi de

mers!
Galicea 
Adrian 
volanul

Ajuns in comuna 
Mare (Dolj), șoferul 
Iliescu a coborît de la 
autobasculantei 31—Dj—633, pro
prietatea Trustului de construc
ții industriale Craiova, și a por
nit in căutarea unui prieten cu 
care avea ceva de discutat. Dar 
cum nu voia să-i spună decit 
citeva vorbe, a lăsat mașina cu 
ușile deschise și motorul in 
funcțiune. In acest timp, Aurel 
Cioacă, trecînd pe lingă ea, s-a 
urcat in cabină și, preluind-o 
„din mers", a apăsat pe accele
rator. După numai citeva sute 
de metri, din cauza vitezei ex
cesive și... a alcoolului pe care-l 
consumase, a intrat intr-un stîlp 
de inaltă tensiune și s-a oprit 
intr-o casă. Acum, A.C. va su
porta consecințele propriei nesă
buințe. Și, firește, nici șoferul 
care i-a oferit mașina ca pc tavă 
nu va fi scutit de ceea ce i se 
cuvine.

După 
nouă ani

Sub titlul „Cine îl cunoaște ?" 
(„Scinteia” nr. 9373), solicitam 
sprijinul cetățenilor pentru iden
tificarea lui Nicolae Constantin I 
din comuna Leleașca (Olt), care i 
de nouă ani își: paxășis.e,.șpția 
doi copii. Dintr-o adresă primita | 
din partea Șaritieițlilții1 nr. 5 O- « 
raștie, aparțiriînd T.C.H. Deva, , 
aflăm că, de la data de 23 de
cembrie 1972, N.C. este salariat 
pe acest șantier. Deci, cei de la 
Orăștie îl cunosc pe Nicolae | 
Constantin. Acum, urmează să-1 i 
cunoască și organele în drept, 
pentru a-1 determina să-și res- I 
pecte obligațiile de familie.

Trofeul >
pădurarului !

Trecind prin punctul numit 
„Valea Imoasei", pădurarul Au
gustin Mureșan, de la Ocolul sil
vic Ileanda (Sălaj), s-a trezit 
față in față cu un lup. Para ezi
tare, pădurarul a tras, reușind 
să-l rănească, și apoi, pornit pe 
urmele direlor de singe, sâ-1 gă
sească anchilozat, tocmai in Vo
lei Chirii. Urmărirea n-a fost za
darnică, trofeul pădurarului do- 
vedindu-se un adevărat... lup de 
aur. După o primă evaluare, el 
întrunește 145 puncte C.I.C., nu- 
mărindu-se astfel printre candi
daturile certe la o medalie de 
aur in viitoarele concursuri in
ternaționale și, dacă reevaluarea 
va confirma punctajul, lupul din 
Ileanda va depăși chiar recor
dul național.

Speculanții 
și-au primit 
pedeapsa

Radu Neacșu, Tamara Lupu- 
șor și Teodora Ieremia, împreu
nă cu alți cinci complici acuzați 
de speculă cu icoane, au fost ju
decați zilele trecute la Judecă
toria sectorului 8 din Capitală. 
Prin sentința pronunțată de că
tre instanța de judecată, incul- 
pații respectivi, în funcție de 
vinovăția fiecăruia, au fost con
damnați la închisoare pe dife
rite termene, de la doi ani și 
șase luni pînă la cinci ani. Tot
odată, prin aceeași sentință, s-a 
hotărit să li se confiște 869 de 
icoane (in valoare de 771 000 lei) 
și suma de 580 371 lei găsite asu
pra lor în timpul anchetei pe-

Unirea Principatelor a devenit de 
mult una din sărbătorile naționale 
cele mai scumpe ale poporului ro
mân. Profunda semnificație a eveni
mentului în istora țării, ca actul de 
naștere al României moderne, face 
ca el să fie sărbătorit în fiecare an, 
constituind un prilej de manifestare 
a patriotismului popular, a dragostei 
nețărmurite față de patrie a tuturor 
oamenilor muncii.

Marele democrat revoluționar Ni
colae Bălcescu intrevăzuse că după 
revoluția de la 1848—1849, care nu 
a putut înfăptui programul politic 
național românesc, urmau să fie 
realizate o revoluție pentru unitatea 
națională și alta pentru independen
ta națională, care, împreună, vor 
contribui la făurirea cadrului politic 
necesar unei cit mai largi emanci
pări sociale a poporului român. Re
ține atenția in formularea lui Băl
cescu concepția înaintată asupra do- 
bindirii unității și 
independenței na
ționale, ca înfăp
tuiri cu caracter 
revoluționar. Pre
viziunea sa a fost 
confirmată, in 
elementele sale
principale, de des
fășurarea eveni
mentelor.

Epoca modernă 
a istoriei este 
străbătută într-un 
mod caracteristic, 
ca de un fir roșu, 
de afirmarea pu
ternică a ideii na
ționale, avînd ca 
obiectiv realizarea 
unității pe plan 
statal, formarea 
unor state națio
nale unitare, su
verane, indepen
dente. Românii 
și-au afirmat ex
plicit acest obiec
tiv încă cu mult înainte de 1848, tn- 
scriindu-1 pe frontispiciul tuturor 
mișcărilor sociale și naționale ce au 
învolburat istoria lor modernă. Ideea 
de unitate națională avea străvechi și 
solide temelii ; comunitatea de obir- 
șie și de limbă, omogenitatea struc
turii economice, sociale și culturale a 
întregului teritoriu locuit de romani, 
consolidată continuu prin legăturile 
multilaterale dezvoltate de-a lun
gul secolelor între toate provin
ciile românești, în pofida fărîmițării 
statale proprii epocii feudale. încă 
în plin feudalism, Mihai Viteazul, u- 
nind sub sceptrul său Țara Româ
nească, Moldova și Transilvania, a 
realizat o primă întruchipare a uni
tății statale românești. Deși de 
scurtă durată — stadiul dezvoltării 
societății și împrejurările externe 
i-au fost nefavorabile — unirea din 
anul 1600 s-a întipărit adine în con
știința poporului, dobindind în curge
rea vremii valoare de simbol și 
pildă. Cind, mai tîrziu, în procesul 
dezvoltării relațiilor capitaliste, ele
mentelor de unitate existente, mate
riale și spirituale, li ș-au adăugat 
impulsul dinamic al progresului eco
nomic, nevoia lărgirii și asigurării 
unei piețe unitare, conștiința unității 
de neam s-a dezvoltat in conștiința 
națională, iar năzuința de unitate a 
devenit țel politic — telul afirmării 
plenare a națiunii române.
tuturor fiilor 
unitar.

Acestui țel 
lor energie 
poporului 
nească, Moldova, Transilvania .; in-., sească ,in vederea 

,,..sușit cu. ardoare de masele largi, el
s-a transformat, la mijlocul secolu
lui trecut, într-o uriașă forță mate
rială. In numele lui se adresa revo
luționarul muntean C.A. Rosetti in 
1848 „fraților români din Moldova” : 
„uniți-vă cu not, frați de dincolo de 
Milcov ; peste undele lui vă întin
dem brațele, dorind cu înfocare a

vă da sărutarea frăției și a libertă
ții. Munteanul și Moldoveanul sint 
toți români, sint frați, o singură 
nație”. Și ca un ecou au răsunat cu
vintele revoluționarilor moldoveni : 
„Curaj, dar, fraților, căci acum am 
ajuns într-o epocă unde putem face 
păsuri de uriaș spre a înainta către 
țelul dorit de toți, căci avem singe 
de Român în inimile noastre... Ce ne 
rămine de făcut dar nouă. Moldove
nilor ? De datoria și interesul nos
tru este dar să întindem miinile Ia 
frații noștri de peste Milcov, ca frați 
de acelaș singe și de aceiași soartă”. 
Strigătul ce a răsunat cu atita forță 
in mai 1848 pe Cimpia Libertății de 
la Blaj : „Noi vrem să ne unim cu 
țara 1” — arăta că aceeași năzuință 
spre unitatea națională ii Însuflețea 
pe românii transilvăneni.

Infringerea revoluției de la 
1848—1849 in cele trei țări române nu 
a putut înăbuși voința de unitate a

nirea celor două Principate a avut de 
infruntat serioase obstacole de ordin 
extern. Fapt este că la mijlocul se
colului trecut, in problema unirii 
Principatelor se ciocneau o serie în
treagă de interese și contradicții în
tre marile puteri, care au ieșit la 
iveală în modul cel mai limpede la 
Congresul de ~ ' 
cesta nu s-a 
blemei unirii 
posibilitatea 
populației Principatelor, prin crearea 
„divanurilor ad-hoc“. Aceste divanuri. 
care cuprindeau pentru prima oară 
într-o adunare reprezentativă și de
legați ai țărănimii, și-au spus cu- 
vintul, in modul cel mai răspicat, in 
favoarea Unirii. ..Dorința cea mai 
mare, cea mai generală, hrănită de. 
toate generațiile trecute, aceea care 
este sufletul generației actuale. a- 
ceea care împlinită va face fericirea 
generațiilor viitoare, este Unirea

la Paris din 1856. A- 
pronunțat asupra pro- 
în sine, dar a deschis 

consultării voinței

relatează unși principiul său" 
martor ocular.

Soluția găsită și realizată, grație 
abnegației și dirzeniei celor mai lu
minați conducători ai națiunii, gra
ție energiei maselor populare, era o 
dovadă nu numai de maturitate, ci 
de adevărat geniu politic. Pe drept 
cuvînt sublinia, cîțiva ani mai tîr- 
ziu. remarcabilul om politic român 
Mihail Kogălniceanu că unirea din 
1859 a fost opera națiunii române.

Un puternic ecou a avut acest act 
In Transilvania, contribuind la întă
rirea mișcării de eliberare a. români
lor de peste Carpați. Unirea a avut, 
de asemenea, un îpsemnat răsu
net extern, presa și cercurile politi
ce sau intelectuale progresiste care 
militau în Franța. Italia, Rusia și alte 
țări adrairind curajul și fermitatea 
românilor.

Actul de la 24 Ianuarie 1859 a re
prezentat o piatră

Nepoții cei mulți
ai lui Vuia, Vlaicu,

Coandă...

pra lor în timpul anchetei 
nale.

Pompierii 
în control

In primele 20 de zile ale aces
tui an in municipiul Iași au iz
bucnit nu mai puțin de 7 incen
dii. Cauza ? Proasta întreținere 
a instalațiilor de incălzire : sobe 
nesupravegheate, materiale com
bustibile sau rufe așezate in a- 
propierea lor etc. Pentru a pre- 
intimpina apariția unor cazuri 
similare, pompierii din localita
te au întreprins, in colaborare 
cu delegați ai I.G.L.L., un con
trol prin imobilele de locuit, ur
mărind, in mod deosebit, cum se 
folosesc instalațiile de încălzit 
și iluminat. Drept urmare, pen
tru diferite încălcări ale regimu
lui de prevenire a incendiilor, 
s-au aplicat 24 de amenzi con
travenționale. Și asemenea con
troale vor continua. Nu de alta, 
dar ele sint, se pare, deosebit 
de binevenite pentru neglijenți: 
mai bine să fie arși cu amenzi, 
decit cu... foc !

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii"

W® PRINCIPATELOR
un act fundamental

in istoria poporului român

ei într-un stat
al unirii 
național
întreaga

ale
î-au consacrat 
spiritele luminate 

român din Țara Româ-

»,00 Deschiderea emisiunii — 
Telex.

9,05 Reporterii noștri peste hotare 
a Buhara fără mistere 
(U.R.S.S.). © Lubeck — vechi 
oraș hanseatic (R.F. a Ger
maniei).

9,30 Prietenii lui Așchiuță — emi
siune pentru preșcolari.

10,00 Curs de limbă franceză. Lec
ția a 39-a.

10.30 Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară și profesio
nală.

10.55 Telecinemateca pentru tine
ret : „Pinguinul'*

12.25 Prim-plan : acad. prof. Octav 
Onicescu.

12.55 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de limbă 
germană. Lecția a 37-a. (

XB,00 Studioul artistului amator. 
Soliști șl formații din județul 
Bacău pe scena Casei de 
cultură „Vasile Alecsandri'*.

18,15 Semnificații. Sensul istoriei. 
Istoria — poartă larg deschisă 
spre înțelegerea problemelor 
fundamentale ale dezvoltării 
poporului român.

18.35 Tragerea Pronoexpres.
18.45 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
19,00 Timp și anotimp în agricul

tură.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 O patrie, o inimă, un în

ceput. Spectacol literar-muzi- 
cal. Transmisiune directă de 
la Teatrul Național din Iași.

20,50 Avanpremiera.
21.00 Telecinemateca : Ciclul Jean 

Gabin. „Noaptea amintirilor".
12.20 Teleglob. India : Rourkela — 

centru al industriei siderur
gice.

22.35 ,,24 de ore".
22.45 Baschet masculin : Steaua 

București — Jugoplastika Split 
în sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor".

PROGRAMUL II
20,00 O viață pentru o idee : Ion 

Cantacuzino (I).
20.25 România în lume.
20.55 Agenda.
21,05 Portativ ’73 — revista muzicii 

ușoare.
21.45 Cărți și idei. O discuție asu

pra volumului ,,Sînt matema
tician" de Norbert Wiener.

82,10 Roman foileton : „Destăinui
re". Primul episod : „Singu
rătate".

cinema
• Zestrea : CAPITOL — 9,15; 11,30 r 
13,45; 16; 18,15; 20,30, GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
® Poliția mulțumește : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18.45; 21. 
e Pe aripile vîntului : PATRIA — 
10; 14.30; 19,15.
A Războiul Iui Murphy î 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.
• Explozia : CENTRAL — 10; 
12,30; 15; 17.30; 20, GIULEȘTI — 
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. MO

românilor. Dimpotrivă, ea s-a afir
mat și mai puternic in perioada 
următoare, cuprinzind toate păturile 
societății, devenind o cauză a între
gului popor.

O dată cu afirmarea viguroasă a 
forțelor interne, revoluționarii pașop
tiști aflați in exil după infringerea 
revoluției au desfășurat o susținută 
activitate pusă in slujba cauzei unirii 
pe lingă guvernele puterilor europe
ne ale timpului, pentru ciștigarea opi
niei publice progresiste internaționale 
la cauza poporului român. Intre aceș
tia, un rol proeminent au avut, in 
afara lui Nicolae Bălcescu, 
timpuriu în 1852, frații Golești, 
Rosetti, Costache Negri, frații 
tianu și alții.

încă de Ia sfîrșitul celui de-al 
lea deceniu al secolului al XIX-lea, 
numeroși reprezentanți ai unor 
cercuri politice, culturale din străi
nătate au recunoscut justețea și în
dreptățirea năzuinței poporului ro
mân spre unitate națională. „Acel 
popor mutilat constituie un singur 
corp și vastul teritoriu care ii cu
prinde se numește pe bună dreptate 
România” — scria H. Desprez, in 
„Revue des deux Mondes”, după o 
călătorie in Principate, făcută in 
ănul 1846. Iar ..Revue de Paris” 
dăuga : „Dacă Principatele ar forma 
un stat independent, acest stat ar fi 
unul dintre cele mai înfloritoare 
state ale Europei '.

Războiul Crimeii, izbucnit în 1853 
ca război ruso-turc, a prilejuit o con
junctură internațională pe care pa- 
trioții români au încercat s-o folo- 

realizării planu-. 
rilor lor ; aceste planuri vizau într-o 

..primă ețapă unirea Țării Românești- 
cu Moldova, existind conștiința că 
dacă s-ar fi pus de la început pro
blema 
clusiv 
poziția 
fi fost 
s-a dovedit a fi realistă, căci chiar u-

mort 
C.A. 
Bră-

trei-

a-

unirii tuturor românilor, in- 
a celor din Transilvania, o- 
forțelor externe potrivnice ar 
copleșitoare. Această viziune

Principatelor intr-un singur stat, • 
unire care este firească, legiuită și 
neapărată” — declara Mihail Ko
gălniceanu.

Cu toate acestea, puterile europene, 
întrunite in vara anului 1858 in Con
ferința de la Paris, au admis numai 
o unire parțială a Principatelor, fie
care urmind să-și aleagă cite un 
domnitor, guvern și adunare legiui
toare proprie. Toate acestea au ară
tat limpede poporului român că nu. 
prin bunăvoința sau jocul de inte
rese al puterilor străine, ci numai 
prin lupta sa proprie, prin acțiuni 
ferme își va putea făuri statul său 
național.

Lupta pentru Unire s-a intensificat 
pe plan intern, in special în jurul 
alegerilor de deputați pentru adună
rile elective. La 5 ianuarie 1859 este 
ales ca domn al Moldovei colonelul 
Alexandru Ioan Cuza, revoluționar 
pașoptist ; aceasta a reprezentat o 
victorie de seamă a forțelor unio
niste, salutată cu entuziasm de 
masele populare nu numai din Mol
dova, dar și din Țara Românească.

Aci, situația era mai îngrijorătoa
re, intrucit, din cauza ingerințelor 
electorale ale unei căimăcămii reac
ționare, pătrunsese în Adunare o 
majoritate conservatoare, care urmă
rea alegerea ca principe a fostului 
domnitor Gheorghe Bibescu. Tn spri
jinul deputaților unioniști s-au adu
nat însă, în jurul clădirii din Dea
lul Mitropoliei, unde era întrunită 
Adunarea, masele largi populare din 
București și împrejurimi — orășeni, 
țărani. meșteșugari, muncitori — 
care'au exdi*cita't o asemenea presiune' 
itriașă incit au izbutit să influențeze 
dezbaterile și să impună, la 24 ianua
rie, alegerea ca principe a aceluiași 
Al. I. Cuza. „Poporul prezenta o 
mare vie ale cărei valuri deabia se 
mai puteau mișca și care amenințau 
să năvălească pe uși și pe ferestre 
în Cameră, ca să-și susțină dreptul

de hotar in isto
ria poporului ro
mân, plinind ba
zele statului na
țional modern, 
descliîzînd drum 
larg progresului 
pe multiple pla
nuri. Epoca ce a 
urmat Unirii este 
caracterizată de 
consolidarea sta
tului național, de 
o însemnată dez
voltare a forțelor 
de producție, de 
înfăptuirea unei 
serii întregi de 
reforme economi
ce, sociale, poli
tice, 
tive, 
care 
nizat 
creat . .
tru afirmarea în
tr-o măsură tot 
mai mare a capa
cității de creație a 

poporului. Întărind forța economică 
și militară a statului, Unirea a con-

■ stituit o 
dobîndirea 
in 1877, prin jertfele grele ale po
porului pe cimpul de luptă. Pro
cesul istoric al făuririi statului na
țional unitar avea să fie desăvirșit 
citeva decenii mai tîrziu, la 1 de
cembrie 1918, prin unirea Transilva
niei cu România, ca rezultat al 
inței și luptei întregului popor 
mân.

Unirea a deschis calea pentru 
censiunea unor noi forțe sociale, 
pentru dezvoltarea și afirmarea tot 
mai puternică pe arena vieții politi
ce a clasei muncitoare, clasă consec
vent revoluționară. care avea să 
călăuzească societatea românească 
spre o orinduire nouă, superioară — 
socialismul..

Astăzi, cind aniversăm împlinirea 
a 114 ani de la Unirea Principatelor, 
România se înfățișează ca o țară so
cialistă înfloritoare, în care și-au găsit 
împlinirea cele mai înalte năzuințe ale 
înaintașilor, de eliberare socială și 
națională. Unitatea statală a dobin- 
dit o bază și mai trainică, a fost ri
dicată pe o treaptă superioară prin 
făurirea unității politice a întregu
lui popor, ca rezultat al generalizării 
proprietății socialiste, al comunității 
intereselor fundamentale ale tuturor 
claselor și categoriilor sociale, al în
lăturării antagonismelor sociale. în
treaga națiune, strîns unită în jurul 
partidului comunist. își concentrea
ză forțele pentru a da viață mărețu
lui program de făurire a societății

1 socialiste multilateral dezvoltate, a 
accelera înaintarea țării pe calea 
celei mai înalte civilizații. Este cea 
mai înaltă cinstire adusă înaintașilor 
care prin lupta și jertfa lor au asi
gurat făurirea statului național uni
tar român.

la- 
Aș-
va-

adminis-tra- 
școlare ș.a. 
au moder - 

țara, au 
condiții pen-

premisă necesară pentru 
independenței naționale

vo- 
ro-

as-

Dimineață de 
nuarie. Aeroport, 
teptare.

In depozitul 
mei, un colet neobiș
nuit. La ghișeu, per
sonajul atit de îndră
git de copii — Mini- 
tehnieus. Șase inven
ții. realizate de cinci 
tineri între 14 și 17 
ani, se intorc din în
depărtata Japonie îm
preună cu tot atîtea 
medalii de argint.

Afirmarea, în țară 
și străinătate, a celor 
mai tinere talente din 
România, inventatori și 
tehnicieni, desenatori 
și sportivi. consti
tuie trăsătura unei 
copilării entuziaste ; 
prefigurînd înflorirea 
de mîine a științelor, 
tehnicii, artelor româ
nești, întiietățile do- 
bîndite de pe acum a- 
duc satisfacție deopo
trivă „creatorilor cu 
pantaloni scurți”, cit și 
educatorilor, părinților.

Am în față, cind 
scriu, fractul însoți
tor al coletului și un 
catalog al „Tîrgului in
ternațional de inven
ții ale școlarilor” 
(World Fair of School
children’s Inventions, 
Tokio). Dincolo de ca
talog văd chipurile 
acestor băieți minu
nați — copiii care au 
făcut ca steagul Româ
niei să fluture cu cin
ste într-o expoziție 
exigentă. Fiecăruia 
dintre ei, organizatorii 
japonezi i-au trimis 
o dată cu diploma și 
medalia, 
scrisoare : 
prietene, .
inaltă apreciere pentru 
contribuția ta la Tirgul 
internațional de inven
ții ale elevilor, care 
s-a ținut la Tokio, în 
luna februarie a anu
lui 1972. Lucrarea ta a 
fost excelentă, crea
toare și a produs o 
profundă impresie asu
pra elevilor din Japo
nia. Considerăm in 
același timp că, prin 
participarea la acest 
tirg, ai contribuit la 
cauza păcii și a prie
teniei in lume”.

Diplomele, meda-

liile, titlurile obținu
te anual de ingineri și 
specialiști români la 
felurite tirguri și ex
poziții au semnalat de 
mult existenta in țara 
lui Vuia, Vlaicu și 
Coandă a unor aripi 
cutezătoare, deschise 
spre orizonturile știin
ței și tehnicii contem
porane. Și dacă. în 
constelația de valori

MINITEHNICUS
S-A ÎNTORS 

ÎN ȚARĂ 
CU ȘASE MEDA 

LII DE ARGINT

Alexandru PORȚEANU

următoarea 
„Scumpe 

primește o

recunoscute a celor 
maturi, există un mo
ment inedit cind Ja
pan Invention Asso
ciation autentifică și 
medaliază inventivi
tatea unor școlari 
din România, precum 
Radu Papazian — 
București, deținător al 
marelui premiu „Mini- 
tehnicus", ediția 1970, 
Călin Rădulescu — 
Roșiorii de Vede, Do- 
rel Găină — Oradea, 
Nicolae Bledea — Baia 
Mare. Toader Adrian — 
Constanța, aceasta se 
înscrie ca o frumoasă 
încununare în pragul 
celei de-a Vl-a ediții 
a concursului „Mini- 
tehnicus", deschis la 
28 decembrie 1967, 
scurt timp după în
ființarea sa, de re
vista „CUTEZĂTORII” 
a Consiliului Național 
al Organizației Pionie
rilor din România.

Devenit mișcare teh
nică a pionieriei ro
mânești, mobilizind a- 
cum în competiția fan
teziei, perseverenței și 
hărniciei, anual, nu 
mai puțin de 25 de 
mii de copii, con
cursul „Minitehnicus” 
a semnalat — ca într-o 
veritabilă cartotecă a 
inteligenței tehnice 
autohtone — nume și 
biografii, virtualități 
tehnice șl inventive 
despre care lumea vil-

torului va lua cunoș
tință la rang de valori 
autentice, excepționa
le.

Remarcați încă in 
primele ediții naționa
le ale acestei competi
ții de masă, cu lu
crări precum „detec
tor de scurgeri de gaze 
din conducte”, „ve
rificator de cunoștin
țe”, „valiză cu averti
zor” (pentru documen
te secrete), „bocanci 
cu lanternă pentru al- 
piniști”, „pompă elec
tromagnetică cu dublu 
flux”, acești băieți ta- 
lentați, care ne-au re
prezentat cu cinste la 
Tokio, chiar dacă nu 
mai poartă astăzi cra
vata roșie cu însemn 
tricolor, nu au încetat, 
să fie adevărați pie 
nieri. Setea investigă
rii, dragostea pentru 
tehnică, seriozitatea 
pregătirii pentru vii
toarea profesie se sol
dează cu frumoase iz- 
bînzi în munca prac
tică. în atelierul șc..,.' 
Iar, în cercurile cu ca
racter tehnic-aplicativ.

Dacă zăbovim aici 
asupra izbinzii lor, o 
facem cu sentimen
tul că aflind despre 
invențiile lor medalia
te recent, unele bre
vetate ca atare încă 
in țară, alți și alți co
legi de-ai lor. părin
ții atîtor și atltor co
pii talentați vor face 
mai mult pentru a 
cere și, respectiv, a-și 
dărui sfatul, spriji
nul părintesc sau 
colegial pentru ca, o 
dată cu „ștafeta cute
zanței”, a idealului și 
a modului de viață co
munist, să dăm mai 
departe și să punerii 
mereu în valoare cara
tele iscusinței aplicati
ve, ale creativității po
porului căruia aparți
nem, inteligența șl 
fantezia creatoare, gra
ție cărora — neîntre
rupt — germinează 
și noi repere, noi 
noi dimensiuni ale 
zaurului științific 
tehnic național.

noi
?i 

te
și

Mihai
NEGULESCU

centrale 
loc ver-

ȘTIRI CULTURALE
■f

Marți, în holul Bibliotecii 
universitare din lași, a avut
nisajul unei expoziții prilejuite de 
împlinirea a 125 de ani de la nașterea 
marelui scriitor loan Slavici. Expozi
ția cuprinde lucrări reprezentative 
ale scriitorului, precum și traduceri 
din opera sa.

1
I

*

ț
I 
ț

3

me de actualitate ale conservării mo- 
numentelor istorice, rezultatele cer
cetărilor arheologice întreprinse tn 
ultimii ani etc. (Agerpres)

DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21. 
o Legenda lui Rustam : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.
« Creierul : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20,30.
o Ursul Yogi : DOINA — 9.30;
11.30; 13.45; 16; 18; 20,15.
• Bariera : POPULAR — 15.30: 18:
20.15. PROGRESUL — 15.30; 18;
20.15.
0 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.
o Fata care vinde flori : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
© Vacanță la Roma : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
© Cu mîinile curate : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
ia A fost odată un polițist : DA
CIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.
A Recompensa — 10; 12; 14, Kismet 
—16,30, Cerul copilăriei noastre —
18.45, Vipera — 20.45 : CINEMATE
CA (sala Union).
© 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.
a Vara bărbaților : RAHOVA — 
16; 18; 20.
e Joe Hill : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17.45; 20.
© Lupul niărilor ; Răzbunarea : 
LIRA — 15,30; 19, MUNCA —
15,30; 19.
e Filiera : TOMTS — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20,30.
© Bulevardul romului : COSMOS
— 15.30; 18; 20,15, COTROCENI — 
15,30; 18; 20.15.
© Arena aeriană : FLACĂRA — 
16; 18; 20.
© Seceră vîntul sălbatic : PACEA
— 15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
© Săgeata căpitanului Ion : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
© Micul om mare : ARTA — 15; 
17,45; 20,30.
© A venit un soldat de pe front i 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.

In peste 60 de localități din jude
țele Bacău, Neamț și Vrancea s-au 
desfășurat., marți, simpozioane avînd 
ca temă „Unirea Principatelor — act 
fundamental în constituirea României 
moderne". Totodată. în jurul bornei 
de hotar nr. 47, din Focșani, tineri din 
județele Bacău. Brăila, Buzău, Galați 
și Vrancea și-au dat mina într-o 
înflăcărată Horă a Unirii, așa cum 
au făcut și strămoșii lor acum 
ani.

114

★

culturale din 22 
din Dolj au avut 
tema „Unirea Prin-

La căminele 
localități rurale 
simpozioane cu 
cipatelor, act de importanță istorică 
în viața poporului român". Cu acest 
prilej, cadre didactice universitare, 
cercetători de la Centrul din Craiova 
al Academiei de științe 
politice, profesori de 
din cadrul liceelor 
evocat semnificația 
de acum 114 ani.

★
Marți au avut loc la . 

întregul județ, numeroase 
țări închinate aniversării Unirii Prin
cipatelor. La Casa universitarilor s-a 
desfășurat o seară comemorativă 
„Unirea Țărilor Române, moment 
important în Istoria poporului nos
tru". A vorbit cu acest prilej lecto
rul univ. dr. Livia Grămadă. A fost 
prezentat, totodată, un montaj audio
vizual „Generația Unirii". La Casa 
de cultură Someșeni s-a organizat 
medalionul „Unire in cuget și sim
țiri", iar la Casa de cultură din car
tierul 
nirea

de 
Re

sociale și 
științe sociale 
din județ au 
evenimentului

Cluj, ca și în 
; manifes-

Dimbul Rotund evocarea „U- 
Principatelor Române".

★
Casa de cultură a tineretului

teatre
© Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Cvartete de Brahms și Schu
bert în interpretarea formației 
„Pliilarmonia" — 20.
© Opera Română : Trubadurul
— 19.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : A doua față a medaliei — 
20.
e Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului —
19.30, (sala din str. Alex. Sahla) : 
Vicarul — 20.
e Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
© Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără neveste
— 20.
a Teatrul Giulești : Gîlcevile din 
Chioggia — 19.30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
© Teatrul satiric-muzicai „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 19,30. 
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților — 
19,30.

A.T.M. prezintă (la Sala Pa
latului) : „Varietăți *73“ — 17; 20. 
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Ghiocei, mărgăritare... 
— 19.30.

La
din Sibiu a avut loc, marți, o evo
care istorică „24 Ianuarie 1859, ma

COMPLEXUL
in Județul Bihor, lingă Aleșd, 

intr-un decor de un pitoresc inedit, 
cooperația de consum a inaugurat 
în toamna trecută un frumos și a- 
tractiv complex turistic — „Poiana 
florilor”. Complexul este amenajat 
intr-un vechi și original castel con
struit în anul 1891 (în fotografie).

Complexul turistic „Poiana flo
rilor" dispune de 30 de camere ele
gante cu cite două și trei paturi, 
de un restaurant cu două saloane 
unde se pot servi numeroase pre
parate culinare, din care nu lip
sesc renumite specialități ale bu
cătăriei locale : ciorbă bihoreană, 
sărmăluțe în cuib, costiță codri- 
șor cu varză. Vizitatorii care po
posesc la complexul „Poiana flo
rilor" pot face excursii tn împre
jurimi și la un punct turistic de 
mare atractivi tate : peștera Vadu 
Crișului.

rea zi a Unirii”, urmată de un re
cital poetic „Unirea în versurile 
poeților noștri clasici” susținut de 
actori ai Teatrului de stat din loca
litate. Tn aceeași zi s-au desfășurat 
manifestări similare la Casa de cul
tură din Agnita și la căminele cultu
rale din comunele Avrig și Sadu.

★
Manifestări consacrate aniversării 

Unirii Principatelor au avut loc și in 
numeroase localități din județele 
Hunedoara și Alba.

★
La Muzeul de istorie al municipiu

lui București au început, marți di
mineața, lucrările sesiunii de comu
nicări științifice cu prilejul împlini
rii a 80 de 
România a
Istorice. La ședința plenară de des
chidere au

vicepreședinte al Consiliului 
și Educației Socialiste, și 

Vasile Drăguț, directorul Direcției 
monumentelor istorice și de artă. 
Participanții la sesiune — academi
cieni, cadre didactice, cercetători, ar- 
hitecți, alți specialiști — dezbat timp 
de 3 zile peste 40 de comunicări și 
referate științifice privind proble-

ani de la înființarea in 
Comisiei monumentelor

LA 30 IANUARIE

Dobrin. 
Culturii

rostit alocuțiuni Tamara

Prima tragere
excepțională Loto a anului
La 30 ianuarie, Administrația 

de Stat Loto Pronosport organi
zează prima tragere excepțională 
Loto a acestui an. Se vor atribui 
nouă categorii de cîștiguri, intre 
care bani (de valoare fixă și va
riabilă), 
1 300“ 
excursii 
Varșovia 
în Italia (pe ruta Napoli — 
Roma — Capri — Amalfi — So
rento). Se vor efectua 4 extra
geri, astfel : extragerea I — de 
8 numere diferite din 90 ; extra
gerea a Il-a — de 8 numere di
ferite din cele 82 rămase în urnă

autoturisme 
și „Skoda 
in Polonia 
— Cracovia),

„Dacia-
S-100“, 

(pe ruta 
excursii

după efectuarea extragerii I ; 
extragerea a Ill-a — de 7 nu
mere diferite din 90 : extragerea 
a IV-a — de 6 numere diferite 
din 90. în total se vor extrage 
29 de numere ciștigătoare. Par
ticiparea se va face cu bilete de 
cite 2 Iei, 5 lei și 15 lei varianta, 
ultima variantă dind dreptul de 
participare la toate cele 4 ex
trageri efectuate. Tragerea va 
avea loc la București în ziua de 
marți, 30 ianuarie. Depunerea 
biletelor ciștigătoare se va face 
pină la 3 februarie 1973, ora 
13, în orașele reședință de județ 
și pînă vineri, 2 februarie, 
ora 13, în celelalte localități.

/n exploatare

un bogat zăcămînt

de bioxid de carbon
Recent, fn comuna Ciocaia, din 

județul Bihor, a fost dat în ex
ploatare un bogat zăcămînt de 
bioxid de carbon cu un grad de 
puritate de 99,2 la sută, gaz cu \ 
multiple utilizări tn industria 
metalurgică, industria construe-' 
țiilor de mașini, industria ali
mentară și în alte numeroase 
ramuri ale economiei naționale. 
Prețul de cost al extracției ga
zului natural de la Ciocaia este 
cu 50 la sută mai redus decit al 
gazului obținut pe cale indus
trială.

0 nouă soluție

tehnologică la

turnarea betoanelor

Invitație Ia
TURISTIC „POIANĂ FLORILOR*

I

y

SLATINA — (Corespondentul 
„Scînteii" Emilian Rouă). — In 
cadrul grupului de șantiere 
Slatina al T.C.I. Craiova există 
o permanentă preocupare pen
tru găsirea de noi soluții teh
nologice în vederea economisi
rii de materiale de construcții 
și creșterii productivității mun
cii. Cea mai recentă inovație 
aparține inginerilor Constantin 
Mitrache, Dumitru Dobrescu, de 
la grupul de șantiere, și Ovidiu 
Popa, inginerul șef al Uzinei 
de prelucrare a aluminiului 
Slatina, și constă în folosirea Ia 
turnarea 
fraje de 
cu peste 
aluminiu

ne- 
din
Pe 
de

r

. ... . ..... . .. .

■TN

$

betoanelor a unor co- 
aluminiu. Avantajele : 

100 m p de cofraje din 
s-a turnat pînă acum 

un volum de betoane care
cesita 15 000 m p cofraje 
lemn sau panou tegofilm. 
lingă obținerea unui beton 
calitate superioară și reducerea 
numărului de muncitori într-o 
echipă de la 12 dulgheri la 5 
montori, s-a economisit 120 m c 
material lemnos, iar cheltuieli
le planificate la 1 000 lei pro
ducție au fost reduse cu 18 lei. 
Inovația este acum aplicată și 
pe celelalte șantiere ale grupu
lui — la construirea noilor hale 
de electroliză la Uzina de alu
miniu din Slatina, la fundația 
oțelăriei de la Fabrica de osii și 
boghiuri Balș etc.

*
*

I
*
I

5

3
I
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întoarcerea delegației române 

care a participat la sesiunea 
Comisiei mixte guvernamentale 

româno-franceze

Primire la Marea Adunare Națională
Marți la amiază, tovarășul Ștefan 

Voitec, președintele Marii ‘Adunări 
Naționale, a primit pe senatorul Uru
guayan Juan Adolfo Singer, aflat în- 
tr-o vizită în țara noastră. La pri
mire. care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, a participat profe
sor Traian Ionașcu. președintele Co

misiei juridice a M.A.N., vicepre
ședinte al Grupului român din Uniu
nea Interparlamentară.

în aceeași zi, oaspetele a avut o 
întrevedere cu tovarășul Nicolae 
Ghenea. secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe.

(Agerpres)Marți după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Paris, delegația română condusă de tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, care a participat la cea de-a V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, științifică și tehnică.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, Nicolae Mihai, ministru-secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Nicolae Ecobescu, adjunct ai ministrului afacerilor externe, conducători aiui tinerilor și studențilordin Capitală în legăturăcu asasinarea lui Amilcar Cabrai
Tineri și studenți din Capitală au 

participat, marți după-amiază, la un 
miting care a avut loc la Casa de 
cultură a studenților in legătură cu 
asasinarea mișelească a lui Amilcar 
Cabrai, secretar general al Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, militant inflăcărat pentru în
făptuirea idealurilor de emancipare 
națională și socială ale poporului său, 
personalitate marcantă a luptei anti- 
imperialiste.

Mitingul a fost deschis de Ion 
Sasu, secretar al Comitetului muni
cipal București al U.T.C., președin
tele Consiliului Uniunii asociațiilor 
studențești din centrul universitar 
București.

A luat apoi cuvîntul Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C., care 
a exprimat sentimentele de profundă 
durere, de compasiune ale tineretu
lui și studenților din țara noastră, 
ale întregului popor, față de asasi
narea secretarului general al 
P.A.I.G.C. Vorbitorul a subliniat că 
tineretul din patria noastră condam
nă cu toată hotărîrea actul terorist 
căruia i-a căzut victimă Amilcar Ca
brai. Poporul și tineretul român, a 
subliniat el. nutresc cele mai profun
de sentimente de stimă, simpatie 
și solidaritate militantă cu popoare
le și tineretul care luptă pentru cu
cerirea libertății și independenței 
naționale, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului. 
După ce a relevat faptul că Româ
nia socialistă și-a manifestat, încă 
de la început, solidaritatea; deplină. 
și a sprijinit mișcarea de eliberare 
din Guineea-Bissau, vorbitorul a a- 
rătat că între Partidul Comunist 
Român și Partidul African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde s-au stabilit 
și dezvoltat raporturi strînse de 
prietenie și colaborare. Intîlnirile și 
convorbirile care au avut loc între 
secretarul general al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și secreta
rul general al P.A.I.G.C., Amilcar 
Cabrai, au constituit momente im
portante in cadrul dezvoltării rela
țiilor dintre partidele celor două 
țări. Aflat în 1972 in țara noastră. în 
fruntea unei delegații a P.A.I.G.C., 
Amilcar Cabrai a apreciat comuni

BOX

Foreman - Frazier K. 0. în rundul doi! IAȘI (handbal feminin)

Luni seară (la București — marți 
In zori), pe ringul stadionului muni
cipal ■’in Kingston (Jamaica), în fața 
a circa 40 000 de spectatori, s-a dispu
tat meciul de box pentru titlul mon
dial la categoria grea dintre pugiliș- 
tii americani de culoare Joe Frazier, 
deținătorul centurii, și George Fore
man, șalangerul său, ambii foști 
campioni olimpici și neînvinși In ca
riera lor profesionistă.

Răsturnînd pronosticurile tehnicie
nilor și cota de la bursa pariurilor 
(care era de 5—2 în favoarea lui 
Frazier), Foreman a pus capăt aces
tui nou „meci al secolului", prevăzut 
pentru 15 reprize a 3 minute, în nu
mai 4 minute și 35 de secunde. O a- 
devărată ploaie de lovituri s-a abătut 
asupra lui Frazier încă din prima re
priză, cînd George Foreman, literal
mente dezlănțuit, și-a asaltat adver
sarul cu faimoasa lui directă de 
stingă, dublată de fulgerătoare cro- 
șee expediate cu ambele miini. De 
șase ori a fost pus la podea Joe 
Frazier, pînă cind arbitrul de ring, 
observînd imposibilitatea lui Frazier 
de a se mai apăra, a oprit lupta, in 
repriza a doua, declarîndu-1 învingă
tor prin K.O. tehnic pe George Fo
reman.

George Foreman, fost campion 
olimpic la Ciudad de Mexico (antre
nat de Dick Sadler, fost campion 
mondial la cat. pană, și avînd printre 
consilierii săi pe Archie Moore, și el 
fost campion mondial), este în vîrstă 
de 25 de ani (împliniți... chiar în ziua 
meciului 1), are înălțimea de 1,92 m 
și o greutate de 97 kg. Căsătorit, tatăl 
unei fetițe, mecanic electronist, el 
urmează în prezent cursurile de so
ciologie ale Facultății Hayward din 
California, oraș unde locuiește.

Comentînd deznodămîntul foarte 
rapid a! meciului de Ia Kingston, co
respondentul agenției France Presse 
notează, printre altele : „In sfîrșit. 
misterul «colosului negru» a fost dez
legat. Deși nu fusese opus pină acum 
unor adversari prea redutabili. Fo
reman a dovedit că este un boxer re
zistent și tenace. Persista însă impre
sia că Frazier a suportat la acest 
meci sechelele memorabilei partide 
cu Cassius Clay. Urmele lăsate de 
loviturile primite atunci, cele 12 zile 
de internare în spital care au urmat 
au apărut acum in cruda lor realitate. 
Inactivitatea îndelungată, lipsa de 
pregătire, poate și predilecția sa exa
gerată pentru o viață ușoară, au fă

unor instituții centrale și alte persoane oficiale.Au fost de față Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei.La plecarea din Paris, pe aeroportul Le Bourget, tovarășul Manea Mănescu a fost condus de Bertrand Larrera de Morel, șeful Departamentului relațiilor economice externe, Claude Collin și Serge Normand, directori în Ministerul Economiei și Finanțelor, funcționari superiori din Ministerul Economiei și Finanțelor și din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost prezenți Constantin Fli- tan, ambasadorul României la Paris, și alți membri ai ambasadei. (Agerpres)

catul comun semnat cu acest pri
lej ca fiind „primul act de recunoaș
tere a P.A.I.G.C. pe arena interna
țională".

Vorbind în numele tinerilor mun
citori din fabricile și uzinele Capita
lei, Dumitru Manole, de la Uzina de 
mașini electrice, a exprimat indigna
rea față de asasinarea lui Amilcar 
Cabrai.

Din partea tineretului studios a 
luat cuvîntul Ileana Antonescu, de 
la Institutul de medicină și farma
cie din București, care a condamnat 
vehement actul mișelesc al asasinării 
neînfricatului luptător pentru elibe
rarea națională a poporului din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de de sub dominația imperialismu
lui și colonialismului. Poporul ro
mân este conștient că săvîrșirea unui 
asemenea act nu poate înăbuși miș
carea de eliberare națională, ci, dim
potrivă, intensifică lupta pentru 
cauza dreaptă a libertății și indepen
denței popoarelor.

Luînd cuvîntul, în numele studen
ților din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde care învață in Româ
nia, Antonio Cardoso a spus, printre 
altele : Țin să mulțumesc Partidu
lui Comunist Român, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
reafirmarea solemnă a deplinei soli
darități a poporului român cu lupta 
dreaptă pentru libertate și indepen
dență națională, condusă de partidul 
nostru, și pentru reînnoirea hotărîrii 
de a acorda în continuare întregul 
sprijin luptei de eliberare a poporu
lui nostru. , ,

Au mai vorbit Kufandada Tewel 
Canisius, președintele Uniunii stu
denților africani, precum și alți stu
denți străini care se pregătesc in in
stituții românești de invățâmînt su
perior.

La sfîrșitul mitingului, participan
ts — muncitori, elevi, studenți — au 
adresat o telegramă Tineretului 
P.A.I.G.C., în care se condamnă și se 
înfierează cu toată tăria acest act 
criminal. în numele tineretului ro
mân, se spune în telegramă, ne re
afirmăm, în aceste momente de grea 
încercare, deplina solidaritate cu ti
neretul și poporul din Guineea-Bis
sau și Insulele Capului Verde.

(Agerpres)

cut ca, luni seara, să fie pus tntr-o 
postură ridicolă".

Fericit în urma succesului său, 
Foreman a declarat : „Antrenorul 
meu mi-a spus să atac încă din prima 
repriză, ceea ce am și făcut. La un 
moment dat, văzindu-1 pe Frazier in 
așa mare dificultate, lipsit de apăra
re, am vrut să slăbesc ritmul, dar 
era prea tîrziu și îmi pare rău că 
totul s-a terminat prea repede. Acum 
aștept un nou adversar și sper că voi 
mai deține multă vreme titlul de 
campion al lumii". La rindul său, 
fostul campion a spus : „Am vrut să 
răspund imediat la loviturile lui Fo
reman, chiar după ce fusesem numă
rat. Trebuia să las să treacă furtuna... 
Deocamdată nu se pune problema să 
abandonez boxul. Am nevoie de o 
lungă perioadă de repaus. Foreman 
mi-a promis revanșa. Sper că-și va 
ține cuvîntul. Privesc înfrîngerea de 
astăzi ca pe un simplu accident, da
torat unor greșeli de ordin tactic".

In cîteva rînduri
• HANDBAL. — Circa 5 000 de 

spectatori au urmărit la Goppingen 
primul meci dintre echipa locală 
Frisch și formația Hellas Stockholm, 
disputat în cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin. Vest-ger- 
manii au obținut victoria cu 19—13 
(11-7).
• TENIS. — Rezultate ale finale

lor turneului internațional masculin 
de tenis desfășurat la Roanoke 
(S.U.A.) : simplu : Jimmy Connors 
(S.U.A.) — Ian Fletcher (Australia) 
6—2, 6—3 ; dublu : Jimmv Connors 
(S.U.A.), Juan Gisbert (Spania) — 
Ian Fletcher (Australia). Butch See- 
wagen (S.U.A.) 6—0, 7—6.

• ATLETISM. — Desfășurat pe 
distanța de 9 km. concursul interna
țional de cros de la Wingene (Bel
gia) a prilejuit o dispută pasionantă 
între cunoscuții atleți belgieni Gaston 
Roelants și Willy Puttemans. Victo
ria a revenit lui Roelants, cronometrat 
cu timpul de 28’, urmat la 15” de 
Puttemans.

• VOLEI. — în meci retur pentru 
turul II al „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei feminin, echipa 
franceză P.T.T. Montpellier a întilnit

Plecarea delegației române 
la Conferința interparlamentară

pentru securitate și
Marți dimineața a plecat la Hel

sinki delegația Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, care va 
participa la Conferința interparla
mentară pentru securitate și coope
rare în Europa.

Din delegație fac parte deputății 
prof. Tudor Drăganu, vicepreședinte

Plenara lărgită a comitetului 
de conducere al Uniunii arhitecților

La Casa arhitectului din București 
au avut loc, în cursul zilei de marți, 
lucrările plenarei lărgite a comitetu
lui de conducere al Uniunii arhitec
ților din Republica Socialistă Româ
nia. Cu acest prilej au fost dezbă
tute probleme legate de utilizarea 
unor materiale de construcții cu efi
ciență sporită pe șantierele marilor 
obiective industriale, agrozootehnice 
și social-culturale.

Au participat arhitecți și proiec- 
tanți din institutele și centrele de 
cercetare și proiectare a construcții
lor din țară, cadre didactice din în- 
vățămintul superior de specialitate, 
ingineri și tehnicieni din unitățile in
dustriei materialelor de construcții.

în cadrul lucrărilor au luat cuvîn
tul prof. dr. arh. Cezar Lăzărescu, 
președintele Uniunii arhitecților, ing. 
Valeriu Cristescu și ing. Ion Rîmbu, 
adjuncți ai ministrului economiei fo
restiere și materialelor de construc
ții. Inginerii C. Rădulescu. E. Mani- 
sali, M. Antonie. N. Topa. O. Tcaciuc 
și arh. George Mohr au făcut comu
nicări in legătură cu realizările ac

Cronica zilei
Cu ocazia sărbătorii. Zilei naționale 

a Indiei, marți a avut loc in Capi
tală o seară culturală organizată de 
Institutul român pentru relații cul
turale cu străinătatea. După cuvîntul 
de deschidere rostit de Octav Live- 
zeanu. vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
ziaristul Eugeniu Obrea a împărtășit 
asistenței din impresiile sale de că
lătorie prin India. Programul a con
tinuat cu proiecția. unor filme ..docu
mentare, producții ale studiourilor, 
indiene. La manifestare au fost de 
față reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public. Au par
ticipat. de asemenea, V. K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la București, 
membri ai ambasadei și ai corpului 
diplomatic.

★
In cadrul Acordului de colaborare 

științifică dintre Academia Republicii 
Socialiste România și Academia 
Națională de Științe a S.U.A., prof. 
Shin Pai, de la Universitatea din 
Maryland, a co'nferențiat marți, in 
aula Academiei, despre dinamica 
fluidelor.

(Agerpres)

TREI DERBIURI 
IN TREI ZILE

De mîine, un nou turneu de 
sală al echipelor feminine de 
handbal. Cele zece divizionare A 
se reintilnesc la Iași, urmînd a 
disputa meciurile din etapele 
XVI—XVIII. în fiecare zi, pro
gramul prevede cite un veritabil 
derbi, furnizat de fruntașele cla
samentului : Universitatea Ti
mișoara (29 puncte in 15 etape). 
I.E.F.S. (25 puncte). Universita
tea Bucurșști (24 puncte). Joi : 
I.E.F.S.-Universitatea București; 
vineri : Universitatea Timișoara- 
I.E.F.S. ; simbălă : Universitatea 
Timișoara-Universitatea Bucu
rești.

formația poloneză Start Lodz. Echi
pa oaspete a terminat învingătoare 
cu scorul de 3—2 (14—16, 14—16,
15—5, 15—8. 15—9) și s-a calificat 
pentru turul următor al competiției, 
în primul joc, voleibalistele polo
neze au ciștigat cu 3—0.

o „Festivalul șahist" de la Wijk 
aan Zee (Olanda) a continuat cu 
partidele din runda a 6-a a celor trei 
turnee principale. în grupa maeștri
lor, pe primul loc in clasament a tre
cut maestrul internațional Theodor 
Ghițescu (România), care totalizea
ză 4,5 puncte.: ÎI urmează Kurajița, 
Hecht, Quinteros și F. Portisch — cu 
cite 4 puncte fiecare. Ghițescu l-a în
vins in runda a 6-a pe Markland și a 

^ciștigat partida întreruptă cu Bed- 
narski. Concursul feminin are lideră 
pe Borisova (Bulgaria) cu 4.5 puncte, 
urmată de Elisabeta Polihroniacle 
(România) și Hardston (Anglia) — 4 
puncte. Tvanka (Ungaria), Vreeken 
(Olanda) — 3.5 puncte. în runda a 
6-a, Polihroniade a remizat cu Hard
ston, iar Margareta Teodorescu a 
pierdut la Jivkovici. în turneul mari
lor maeștri conduce acum Vlastimil 
Hort (Cehoslovacia) cu 4,5 puncte, 
urmat de Vasiukov (U.R.S.S.) și Sza
bo (Ungaria) — cu cite 4 puncte.

cooperare in Europa
al grupului, Ion Mărgineanu, secretar 
al Marii Adunări Naționale, Alexan
dru Ionescu, secretar al Comisiei 
pentru politică externă a Marii Adu
nări Naționale, și prof. Roman Mol
dovan, președintele Camerei de co
merț.

tuale și de perspectivă privind folo
sirea sticlei și lemnului, a materia
lelor izolante și plastice, a prefabri
catelor din beton și a unor elemente 
de finisaj în construcții. Pentru com
pletarea datelor expuse în comuni
cări au fost vizitate, marți diminea
ța. două expoziții permanente de ma
teriale de construcții din București.

La sfîrșitul lucrărilor, participanții 
la plenară au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu prin 
care se angajează să depună in 
continuare toate eforturile pentru în
făptuirea mărețului program de pro
gres material și cultural al întregii 
noastre societăți.

In numele arhitecților din întreaga 
țară — se spune in telegramă — ne 
exprimăm cu acest prilej sentimentul 
de dragoste adincă și atașament față 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, și vă dorim să trăiți ani 
mulți pentru ca prin înțeleaptă dum
neavoastră conducere România să a- 
tingă noi culmi de prosperitate și 
progres.

(Agerpres)

între 25 și 31 ianuarie

VACCINAREA 
ANTIPOLIOMIELITICĂ

A COPIILOR
între 25 și 31 ianuarie se va desfă

șura in întreaga țară acțiunea de 
primo, vaccinare ânțipoliomielitîcă a 
copiilor născuți între 1 decembrie 
1971 și 1 decembrie 1972.

Primo vaccinare constă în adminis
trarea vaccinului antipoliomielitic, 
sub formă de picături, pe cale bucală 
în trei reprize — ianuarie, februarie 
și aprilie.

Copiii născuți în cursul lunii de
cembrie 1970 vor fi primo vaccinați in 
etapele din februarie și aprilie, iar 
cei născuți în lunile ianuarie-februa- 
rie 1973 vor primi vaccinul în etapa 
din aprilie.

La această acțiune sint invitați a-și 
prezenta copiii de virstele indicate 
atit localnicii, cit și familiile flotante.

(Agerpres)

„HERMES" - UN NOU 
MAGAZIN 

BUCUREȘTEAN
Centrala de producție, pres

tări, aprovizionare și transpor
turi a CENTROCOOP a deschis 
în București (str. Episcopiei 
nr. 2. colț cu str. N. Exarcu) 
un nou magazin, numit „Her
mes". Noul magazin este des
chis zilnic (intre orele 11 și 19). 
El oferă o gamă largă de arti
cole și obiecte de artizanat din 
lemn, ceramică, fier forjat, 
sticlă metalizată. De asemenea, 
în noul magazin bucureștean se 
pot procura cojoace-pieptare, 
căciuli din blană, cusături și 
țesături românești, covoare și 
altele. Așadar. în afară de 
obiecte de uz personal, noul 
magazin ..Hermes" din Bucu
rești vine direct in întîmpina- 
rea celor care iși doresc decora
rea locuințelor cu articole reali
zate cu gust și fantezie.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit 

ușor și în regiunile din partea de 
nord-vest. S-au semnalat ninsori lo
cale în Dobrogea. estul Bărăganu
lui, vestul Munteniei și, izolate. în 
Moldova. Precipitații sub formă de 
burniță și ninsoare au căzut in Ol
tenia. Pe alocuri, in sudul Dobrogei, 
zona subcarpatică a Munteniei și Ol
teniei, in podișul Transilvaniei, Cri- 
șana. vestul Maramureșului și în 
zona de munte s-a produs ceață și 
chiciură. Vintul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 a fost cuprinsă între minus 
9 grade la Cotnari și 6 grade la Bo- 
rod. Odorhei, Dr. Petru Groza și Si
biu. La București : Vremea a fost 
rece, cu cer variabil. Vînt în gene
ral slab. Temperatura maximă a 
fost de minus 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele tie 
25. 26 și 27 ianuarie. în țară : Ce
rul va fi variabil, mai mult acope
rit in regiunile din sudul țârii, unde 
vor cădea precipitații temporare. 
Vintul va prezenta intensificări la 
începutul intervalului. în rest, pre
cipitațiile vor fi izolate, iar vintul 
va sufla slab, pină la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, iar 
maximele intre minus 5 și 5 gra
de. Pe alocuri, în vestul și nordul 
țării, se va produce ceață. La Bucu
rești : Vreme în general închisă. 
Temporâr precipitații. Vînt cu inten
sificări la începutul intervalului. 
Temperatura ușor variabilă.

Tovarășului JÂNOS KĂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare UngareDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-ungar, în numele Comitetului Centra] al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Ungare și poporului frate ungar cordiale felicitări și urări de noi succese în opera de edificare a orinduirii socialiste. 1Constatăm cu satisfacție că în anii construcției socialiste în România și Ungaria relațiile de colaborare dintre popoarele și țările noastre vecine s-au dezvoltat puternic pe plan economic, tehnico-știin- țific și cultural.Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară semnat la București în I urmă cu un an deschide perspective tot mai ample ■ pentru evoluția ascendentă a raporturilor de cooperare multilaterală româno-ungară, pe baza trainică a principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, ale independenței și suverani-, tații naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Ne exprimăm convingerea că prietenia și conlucrarea tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, vor cunoaște o dezvoltare rodnică și în viitor, în interesul poporului român și poporului ungar, al unității țărilor socialiste, a tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

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

' .. \
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

FOCKJENO
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Ungare

0 pagină memorabilă în cronic 
relațiilor frățești româno-ungare

Popoarele României și Ungariei a- 
niversează astăzi un eveniment me
morabil al relațiilor lor frățești — 
împlinirea unui sfert de veac de la 
semnarea primului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutua
lă între cele două țări. Prin Înal
tele sale semnificații și efectele po
zitive asupra evoluției raporturilor 
reciproce, actul de la 24 ianuarie 
1948 s-a înscris ca un jalon de o 
deosebită importanță în cronica le
găturilor româno-ungare.

Trăind alături vreme de secole, 
cele două popoare au conlucrat ade
sea animate de aceleași aspirații 
spre libertate socială și națională, 
spre progres și o viață mai bună. 
Cei mai buni fii ai popoarelor ro
mân și ungar au militat cu fermitate 
pentru continua dezvoltare a acestor 
legături prietenești. Este o prietenie 
care, de-a lungul vremurilor, a știut 
să înfrunte politica de învrăjbire și 
discordie practicată de vechile regi
muri din România și Ungaria, fiind 
păstrată și cultivată cu grijă de for
țele revoluționare ale ambelor po
poare, in frunte cu comuniștii. Ea 
și-a găsit o elocventă expresie în 
anii celui de-al doilea război mon
dial, cind poporul român, după 
înfăptuirea insurecției naționale ar
mate și eliberarea, alături de 
glorioasele armate sovietice, a în
tregului teritoriu al patriei noas
tre, a participat la marile bătălii 
pentru izgonirea hitleriștilor din Un
garia și Cehoslovacia, pentru înfrîn
gerea definitivă a nazismului. Prin 
sîngele vărsat de fiii popoarelor ro
mân și ungar in lupta comună anti- 
hitleristă a fost cimentată priete
nia trainică dintre țările și po
poarele noastre vecine.

O dată cu instaurarea puterii 
populare și trecerea la construirea so
cialismului în cele două țări, rapor
turile româno-ungare. fundamentate 
pe comunitatea de ideologie, de as
pirații și teluri, s-au ridicat pe o 
treaptă superioară, evoluind stator
nic pe făgașul nou al înțelegeri) 
și colaborării strînse, al bunei veci
nătăți și prieteniei frățești. Consfin
țind acest nou tip de relații, trata
tul încheiat în 1948 a creat o bază 
trainică pentru amplificarea și în
tărirea lor continuă. în anii ce au 
urmat. legăturile de colaborare 
româno-ungare, stimulate de preve
derile tratatului și bazîndu-se pe a- 
cestea, și-au vădit din plin ca
racterul constructiv, dezvoltindu-se 
pe cele mai diverse planuri, spre 
binele și satisfacția ambelor po
poare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare cu pri
lejul celei de-a XXV-a aniver
sări de la semnarea, la 24 ia
nuarie 1948, a primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între cele două 
țări.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româniaprilejul celei de-a XXV-a aniversări a înche- Tratatului ungaro-român de prietenie, colabo- și asistență mutuală, în numele Comitetului

O înriurire hotărîtoare asupra a- 
cestui curs al relațiilor reciproce 
o exercită dezvoltarea solidarității 
frățești între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar, pe baza marxism-leni
nismului și internaționalismului pro
letar. contactele, intîlnirile și con
vorbirile dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări. Ca
racterul fructuos al acestor contacte 
a fost demonstrat din nou. in mod 
elocvent, in cursul intilnirii de la 
București, din februarie anul trecut, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Jânos Kădâr, al con
vorbirilor purtate de delegațiile de 
partid și guvernamentale ale celor 
două țări. Noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, sem
nat cu acest prilej de președinții ce
lor două guverne — tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Jeno Fock ■— 
reflectind rezultatele obținute In 
dezvoltarea raporturilor dintre cele 
două țări și schimbările interveni
te in relațiile internaționale, repre
zintă o puternică bază juridico-po- 
litică, un cadru din cele mai pro
pice pentru întărirea continuă a 
prieteniei și intensificarea colaboră
rii româno-ungare, potrivit interese
lor fundamentale ale ambelor țări și 
popoare, în concordanță cu ale 
tuturor statelor socialiste, ale in
tereselor cauzei păcii și progre
sului în lume. Așa cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu — „sem
narea, cu prilejul acestei vizite, a 
noului Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară deschide per
spective tot mai ample pentru evo
luția ascendentă a relațiilor frățești, 
multilaterale, dintre statele și parti
dele noastre". în aceeași ordine de 
idei, tovarășul Jânos Kădâr, di nd o 
înaltă apreciere acestui document, 
sublinia : „Republica Populară Un
gară și Republica Socialistă Româ
nia sint două țări socialiste vecine. 
Poooarele noastre vor socialism, vor 
pace : interesele noastre fundamen
tale sint comune. Există toate con
dițiile pentru dezvoltarea multilate
rală a relațiilor dintre partidele și 
statele noastre".

în prezent, raporturile româno- 
ungare cunosc o amplă dezvoltare și 
diversificare, rezultatele rodnice ale 
colaborării în domeniile politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cultural 
și pe alte planuri demonstrînd, o 
dală mai mult, marea forță vitală și 
caracterul constructiv al principiilor 
marxist-leniniste consemnate in

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu. a pri
mit o telegramă de felicitare 
din partea ministrului afaceri
lor externe al Republicii Popu
lare Ungare, Janos Peter, cu 
prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală româno-ungar.

Cu ierii rare Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Ungare, al poporului ungar și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și poporului român un salut tovărășesc și bune urări.Principiile cuprinse în tratatul semnat acum 25 de ani au contribuit cu succes la dezvoltarea colaborării multilaterale dintre țările noastre, la adîn- cirea prieteniei dintre popoarele noastre, asigurînd o bază trainică pentru încheierea prietenie, colaborare și asistență la 24 februarie 1972. Acest tratat menea, intereselor țărilor noastre, tărirea continuă a comunității socialiste, consolidarea unității sale, la cauza păcii și securității.
JÂNOS KÂDÂR

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului
Muncitoresc Socialist

Ungar

noului Tratat de mutuală, semnat servește, de ase- contribuie la în-
PĂL LOSONCZI

Președintele 
Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare 

Ungare

tratat și aflate la baza acestei co
laborări — internaționalismul socia
list, respectarea suveranității și in
dependenței, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne, a- 
■vantajul reciproc și întrajutorarea 
tovărășească.

Consolidînd și extinzind continuu 
baza materială a prieteniei dintre 
popoarele noastre, colaborarea eco
nomică reciprocă cunoaște un proces 
neîntrerupt de lărgire și diversifi
care. Dinamismul economiilor celor 
două țări, realizările lor in dez
voltarea forțelor de producție, in 
opera de construcție socialistă creea
ză mereu noi posibilități pentru 
creșterea, atit cantitativă, cit și ca
litativă, a schimburilor reciproce in 
acest domeniu. Este semnificativ, de 
pildă, că în actualul cincinal, schim
burile de mașini și utilaje în am
bele sensuri urmează să sporească 
de circa trei ori față de perioada 
1966—1970, Iar livrările reciproce de 
mărfuri vor crește, în aceeași peri
oadă, potrivit acordului în vigoare, cu 
peste 90 la sută. în cadrul celei de-a 
X-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare econo
mică, care a avut loc la Budapesta, 
in septembrie 1972. părțile au con
statat cu satisfacție că in ultima 
vreme au fost dobindite rezultate 
rodnice în finalizarea unor acțiuni de 
cooperare și specializare în ramuri de 
bază ale producției, in colaborarea pe 
tărîmul științei, tehnologiei etc. Tot
odată. noi și noi acțiuni concreti
zează voința comună de extindere a 
relațiilor culturale, a schimburilor p« 
tărimul artei, turismului, de folosi
re a tuturor formelor de colaborare 
pentru adîncirea cunoașterii și întă
rirea continuă a prieteniei româno- 
ungare.

Participînd activ la viața interna
țională, România și Ungaria — sta
te socialiste vecine și prietene — 
sint profund interesate in promova
rea unei politici de destindere și 
pace, in eliminarea focarelor de în
cordare și conflict, zădărnicirea ac
țiunilor agresive ale imperialismului, 
dezvoltarea colaborării și înțelegerii 
între popoare. Situate în Europa, 
țările noastre desfășoară largi e- 
forturi, alături de alte state socia
liste, pentru pregătirea conferinței 
general-europene și înfăptuirea ma
relui deziderat de pace, securitate și 
cooperare al popoarelor continentu
lui.

Aniversînd, alături de poporul ve
cin și prieten, primul tratat româno- 
ungar, poporul nostru iși exprimă 
convingerea că relațiile frățești din
tre România și Ungaria, dintre parti
dele clasei muncitoare din cele două 
țări vor continua să se dezvolte și să 
se întărească, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

în această zi, poporul român a- 
dresează poporului ungar un căldu
ros salut, sincere felicitări și urarea 
pornită din inimă de a repurta noi 
izbinzi în opera de edificare a so
cialismului, de înflorire și propăși
re a patriei sale.

_ B. STOIAN



PROBLEMA VIETNAMULUI LUCRĂRILE CELEI DE-A 61-A COMUNICAT COMUN
O nouă rundă de convorbiri 

între Le Duc Tho și H. Kissinger
PARIS 23 (Agerpres). — La Cen

trul de conferințe Internaționale de 
pe Avenue Kleber a avut loc, marți, 
o nouă rundă de convorbiri intre 
Le Duc Tho, consilierul special al 
delegației Republicii Democrate Viet

nam la Conferința de la Paris tn 
problema Vietnamului, și Henry 
Kissinger, consilierul special al pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale. La convorbiri, 
care au durat aproape patru ore, au

participat Xuan Thuy, conducătorul 
delegației R. D. Vietnam la Confe
rința de la Paris, William Sullivan, 
subsecretar de stat adjunct al State
lor Unite, și experții celor două 
părți.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI!
PARIS 23 (Agerpres). — După cum anunță agen

țiile Associated Press, United Press International și 
France Presse, purtătorul de cuvint oficial al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a anunțat că președintele S.U.A., 
Richard Nixon, va rosti, miercuri, ora 3,00 G.M.T., 
o cuvîntare radiotelevizată referitoare Ia evoluția ne
gocierilor cu privire la Vietnam.

Totodată, consilierul special al delegației R. D. Viet
nam Ia conferința de la Paris in problema Vietna

mului, Le Duc Tho, va ține miercuri, ora 15,00 G.M.T., 
o conferință de presă — a anunțat, potrivit agenției 
France Presse, delegația R. D. Vietnam la conferință.

Citind o „sursă absolut sigură din cercurile confe
rinței", agenția France Presse a anunțat că, la sfîrșitul 
întrevederii de marți dimineața. Le Duc Tho și Henry 
Kissinger au parafat acordul de încetare a focului. Pa
rafarea acordului — precizează aceeași agenție — ur
mează să fie anunțată oficial Ia Hanoi și Washington.

O. N. u. PARIS

Obiective ale strategiei internaționale O declarație

ȘEDINȚE A COMITETULUI
EXECUTIV AL C.A.E.R.

MOSCOVA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, trans
mite : La 23 ianuarie, la Moscova au 
început lucrările celei de-a 61-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. Participă vicepreședinți al 
Consiliilor de Miniștri, reprezentanți 
permanenți la C.A.E.R. ai : Repu
blicii Populare Bulgaria. Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republicii 
Cuba. Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Mongole, 
Republicii Populare Polone, Republi

cii Socialiste România, Republicii 
Populare Ungare și Uniunii Sovie
tice.

La lucrări Ia parte, de asemenea, 
M. Orlandici, membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via.

Din Republica Socialistă România, 
la lucrările celei de-a 61-a ședințe 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R. 
participă tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul perma
nent al țării noastre în Consiliu.

cu privire la cea de-a V-a sesiune a Comisiei mixteguvernamentale româno-franceze

a dezvoltării
in domeniul științei și tehnologiei
NEW YORK 23. — Corespondentul 

nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
La sediul Organizației Națiunilor 
Unite din New York s-au încheiat 
luni lucrările conferinței grupului de 
experți care a analizat obiectivele stra
tegiei internaționale a dezvoltării în 
deceniul 1970—1980 în domeniul știin
ței și tehnologiei. România, stat 
membru al grupului de experți, a 
fost reprezentată de Radu Manoliu, 
consilier la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnică

Experții au întocmit un raport care 
va fi prezentat de secretarul general

al O.N.U., Kurt Waldheim, Consi
liului economic și social și Adunării 
Generale a O.N.U., în cadrul sesiu
nii din toamnă.

Raportul conține măsuri concrete, 
evaluări și recomandări in legătură 
cu rolul științei și tehnologiei mo
derne în dezvoltarea națiunilor, pre
vede o serie de forme de cooperare 
internațională, avantajoase țărilor in 
curs de dezvoltare, și stabilește ac
țiunile pe care urmează să le adopte 
Organizația Națiunilor Unite și orga
nismele sale specializate în scopul 
promovării cooperării internaționale.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR
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FRANCO- VEST-GERMANE
PARIS 23 (Agerpres). — Marți di

mineața a avut loc cea de-a treia și 
ultima întrevedere dintre președinte
le Pompidou și cancelarul Brandt ; 
au participat, de asemenea, princi-

Plenara C. C.
al P. C. Peruan

LIMA 23 (Agerpres). — La Lima 
s-au deschis lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Peruan, consacrate, îndeosebi, 
examinării actualei situații politico- 
economice interne. Ținind cont de 
faptul că In prezent în Peru au fost 
semnalate dificultăți privind aprovi
zionarea populației cu articole de 
primă necesitate, ceea ce a favori
zat apariția speculei în unele sec
toare ale economiei, plenara C.C. 
al P.C.P. a hotărît combaterea tu
turor acțiunilor reacțiunii interne și 
externe, care au ca scop compromi
terea procesului revoluționar inițiat 
de președintele Juan Velasco Alva
rado, sporirea vigilenței și consoli
darea unității de acțiune a organiza
ției comuniștilor din Peru.

0 CUVÎNTARE A 
ȘAHINȘAHM IRANUIW

TEHERAN 23. — (Agerpres). — 
Intr-un discurs rostit în fața unui 
Congres Național întrunit cu prile
jul celei de-a 10-a aniversări a lan
sării programului de reforme econo
mice și sociale, șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi, a trecut 
în revistă realizările obținute prin 
aplicarea măsurilor prevăzute.

In continuare, suveranul iranian a 
examinat pe larg situația industriei 
petroliere a țării. El a criticat con
sorțiul occidental care operează în 
țară, de a fi încălcat acordul înche
iat în 1954, care, a precizat vorbito
rul, nu va mai fi reînnoit. Șahin
șahul a declarat că Iranul va res
pecta acordul pe 25 de ani existent 
și care expiră în 1979, cu condiția ca 
consorțiul să sporească producția de 
petrol la 8 milioane barili pe zi, iar 
prețul pe baril să nu fie mai mic 
decît cel obținut de alte țări din 
regiune. Dacă aceste cerințe nu vor 
fi acceptate, a spus el, Iranul va 
..prelua concesiunile. Instalațiile și 
le va administra în mod Indepen
dent".

palii miniștri ai celor două guverne: 
primul ministru Pierre Messmer, mi
nistrul de externe, Maurice Schu
mann, și ministrul economiei și fi
nanțelor, Valery Giscard d’Estaing, 
din partea franceză, iar din partea 
vest-germană, vicecancelarul și mi
nistrul de externe Walter Scheel, 
Helmut Schmidt, ministrul finanțe
lor, și Hans Friedrichs, ministrul 
economiei.

In cadrul unei conferințe de presă, 
ținută după încheierea convorbiri
lor avute cu președintele Pompidou, 
cancelarul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, s-a declarat satisfăcut de 
rezultatul intilnirii, precizînd că 
aceasta a avut un caracter de lucru. 
Referindu-se la discuțiile avute cu 
președintele Pompidou, în legătură 
cu conferința europeană pentru secu
ritate și cooperare, cancelarul vest- 
german a arătat că, între cele două 
țări, există un „acord deplin". Evo- 
cînd, pe de altă parte, relațiile din
tre S.U.A. și țările vest-europene, 
cancelarul Willy Brandt a declarat 
că un „dialog constructiv" este, în 
prezent, mai posibil decît oricînd 
înainte.

privind programul 
forțelor de stingă

PARIS 23. — Corespondentul nos
tru, P. Diaconescu, transmite : 
Georges Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist Francez, 
Francois Mitterrand, prim-secretar 
al Partidului Socialist Francez, și 
Robert Fabre, președintele Mișcării 
stîngii radical-socialiste, au organi
zat o conferință de presă comună la 
Paris. Cu acest prilej, Georges 
Marchais a dat citire unei declarații 
a celor trei partide, care alcătuiesc 
alianța torțelor de stînga din Franța.

Declarația prezintă amănunțit 
principalele sarcini cu caracter so
cial a căror rezolvare este propusă 
în programul guvernamental comun. 
Printre aceste prevederi se află 
îmbunătățirea situației oamenilor 
muncii prin măsuri corespunzătoare 
in domeniul condițiilor de salarizare 
și pensionare, al organizării activită
ții productive și al impozitelor. De
clarația subliniază că, pentru reali
zarea telurilor pe care și le-au pro
pus forțele de stînga, există mijloa
cele materiale necesare, programul 
guvernamental comun al stîngii 
franceze prevăzînd măsuri a căror 
finanțare este posibilă.

CHILE

Noi măsuri 
împotriva speculei

SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager
pres). — Președintele Salvador 
Allende a emis un decret privind în
ființarea Secretariatului național 
pentru distribuirea produselor de 
primă necesitate și a încredințat for
țelor armate conducerea noului or
ganism — anunță Biroul de infor
mații și radiodifuziune al Președin
ției republicii.

Prin crearea acestui secretariat se 
urmărește lichidarea speculei și a 
tendinței de acaparare a produselor 
de primă necesitate, asigurînd distri
buirea lor, în mod regulat, popu
lației chiliene.

DUPĂ ASASINAREA MISELEASCĂ A LUI AMILCAR CABRAL

Vastă mișcare de solidaritate cu 
cauza poporului din Guineea-Bissau

HELSINKItafiierei dezbaîerilor istțra ordinii te zi a viitoarei conferințe primim
HELSINKI 23. — Trimisul special, 

Dumitru Ținu, transmite : La Helsin
ki au continuat, marți, dezbaterile 
asupra ordinii de zi a viitoarei Con
ferințe pentru securitate și coopera
re în Europa. Au luat cuvîntul re
prezentanții Austriei, Cehoslovaciei, 
Angliei. R.D. Germane R.F. a Ger
maniei, Portugaliei, M .ltei, Vatica
nului. Spaniei.

în intervențiile lor. participanții la 
discuții au făcut referiri Ia proiectele 
privind agenda Conferinței general- 
europene, prezentate pînă acum în 
cadrul reuniunii. Este vorba de pro

țările multilaterale de la Helsinki le 
revine misiunea sistematizării acestor 
propuneri, pe grupe de probleme. în 
acest sens, reprezentanții diverselor 
țări au exprimat părerea — larg îm
părtășită — că trebuie luate în consi
derație propunerile tuturor state
lor, urmînd ca, printr-o strînsă con
lucrare, să se obțină consensul parti
cipanților asupra ariei de probleme 
ce vor fi supuse dezbaterii Conferin
ței general-europene.

de : Uniunea 
Belgia, Italia, 
Suedia, Elve-

punerile formulate
Sovietică, România,
Danemarca. Austria, _____ ,
ția. Iugoslavia și Olanda, tn această 
nouă etapă, participanților la consul-

NEW YORK 23 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Islandei, 
Einar Augustsson, efectuează, înce- 
pind de marți, o vizită oficială în 
S.U.A., consacrată problemelor pre
zenței militare americane pe terito
riul islandez. în întrevederile pe 
care 1b ya avea cu secretarul de stat, 
William Rogers, și ministrul apărării. 
Elliot Richardson, ministrul islandez 
— informează agenția Associated 
Press — va purta „convorbiri explo
ratorii" asupra posibilității abolirii 
acordului militar dintre cele două 
țări. La sosirea în Statele Unite, 
Augustsson a declarat că „numeroși 
locuitori ai insulei doresc ca forțele 
străine staționate la baza de la Ke- 
flavik să părăsească Islanda".

PROGRAMUL DE LUPTĂ 
AL P. C. GERMAN 

PE 1973
BONN 23 (Agerpres). — în cadrul 

unei conferințe de presă ținute la 
Bonn, președintele P.C.G., Kurt 
Bachmann, a prezentat „Programul 
de luptă al Partidului Comunist Ger
man pe anul 1973". în document se 
subliniază că, datorită eforturilor for
țelor iubitoare de pace, în ultimii ani, 
s-au obținut succese considerabile pe 
calea asigurării păcii. Poporul din 
R.F.G. are nevoie de o politică 
constructivă, bazată pe principiile a- 
sigurării securității europene și pe 
relații de bună vecinătate cu statele 
socialiste. P.C.G. se pronunță pentru 
respectarea strictă și traducerea in 
viață a tratatelor semnate de R.F.G. 
cu U.R.S.S. și cu R. P. Polonă, pen
tru ratificarea cit mai curind posi
bil a tratatului privind baza relații
lor dintre R.F.G. și R.D.G. Partidul 
Comunist German se pronunță in fa
voarea normalizării relațiilor cu 
R. S. Cehoslovacă.

Programul formulează, de aseme
nea, linia partidului în sfera politicii 
interne, prevăzînd acțiuni pentru lăr
girea drepturilor sociale și politice 
ale oamenilor muncii, pentru îmbu
nătățirea situației lor materiale.
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ÎNCETAREA DIN VIAȚA 
A LUI L. JOHNSON

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Fostul președinte ai Statelor Unite, 
Lyndon Baines Johnson, a decedat tn 
cursul nopții de luni spre marți, în 
urma unui atac de cord. In virstă de 
64 de ani, L. Johnson suferea de o 
maladie cardiacă. Luni după-amiază 
el a fost transportat, în stare grayă. 
la spitalul militar Brooke, din San 
Antonio (Texas), dar medicul de 
gardă a constatat că decesul se pro
dusese înainte de sosirea la spital.

Președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, intr-un mesaj adresat 
președintelui Guineei, Seku Ture, și 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.) și-a exprimat 
„consternarea și emoția profundă 
față de actul mișelesc al asasinării 
lui Amilcar Cabrai, secretar general 
al partidului". Algeria, partidul și 
guvernul său, se arată în mesaj, se 
află alături de poporul guineez, care 
acordă un sprijin constant mișcărilor 
de eliberare din ultimele teritorii a- 
fricane aflate sub dominație colo
nială.

împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, 
a declarat că asasinarea lui Amilcar 
Cabrai reprezintă o lovitură pentru 
întreaga Africă. Omagiul pe care A- 
frica trebuie să-1 aducă lui Amilcar 
Cabrai este de a nu renunța la spri
jinirea luptei de eliberare a poporu
lui din Guineea-Bissau, a tuturor 
mișcărilor de eliberare de pe conti
nent.

Șeful statului congolez, Marien 
N’Gouabi, a exprimat într-un mesaj 
întreaga simpatie a poporului său 
față de lupta pe care poporul din 
Guineea-Bissau o duce împotriva co
lonialismului portughez. Nu vom uita 
niciodată, a spus el, amintirea lui 
Amilcar Cabrai, acest militant neîn
fricat pentru eliberarea Africii.

Șeful statului Mali, colonelul Mou
ssa Traore, a arătat, într-un mesaj 
radiodifuzat, că Africa trebuie să 
cinstească memoria lui Amilcar Ca
brai luptînd împotriva „tuturor for
țelor colonialiste rasiste și imperia
liste care continuă să aservească și 
să exploateze popoarele noastre".

Președintele Ciadului, Francois 
Tombalbaye, a declarat : „Această 
lovitură mișelească a imperialismului 
portughez nu va putea zăgăzui dorin
ța noastră fermă de a elibera toate 
teritoriile africane aflate încă sub 
dominație străină".

Președintele statului Sierra Leone, 
Siaka Stevens, relevînd importanța 
activității lui Amilcar Cabrai, pre
cum și a patrioților din Guineea- 
Bissau care, în ultimele luni, au 
reușit să elibereze două treimi din 
teritoriul țării, și-a exprimat spe
ranța că lupta de eliberare din Africa 
va continua pînă Ia victoria defini
tivă împotriva colonialismului.

Președintele Ghanel, Ignatius 
Acheampong, condamnînd atentatul 
căruia i-a căzut victimă Amilcar Ca
brai, a arătat că ^-poarele Africii 
trebuie să răspundă agresiunii colo
nialiste printr-o intensificare a lup
tei pentru deplina eliberare a conti
nentului.

Președintele Nigerului, Dîorl Ha
inan!, și-a exprimat indignarea față 
de procedeele odioase la care re
curge colonialismul portughez și a 
arătat că poporul Nigerului este pe 
deplin solidar cu lupta de eliberare 
a popoarelor din ultimele colonii 
portugheze din Africa.

Frontul de eliberare din Mo- 
zambio (FRELIMO) anunță că în 
urma asasinării luî Amilcar Ca
brai. ziua de 23 Ianuarie a fost de
clarată zi de doliu național pentru 
poporul din Mozambic. „Această zi 
de doliu, arată comunicatul respec
tiv, este în același timp un semn 
de solidaritate cu forțele P.A.I.G.C. 
și cu întreg poporul trate din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde".

0 întrevedere tntre NiC0‘ 
lae M. Nicolae, ministru-secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior al României, și N.S. Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., a avut loc la Moscova, la 
23 ianuarie. în cursul convorbirii, 
desfășurată într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost examinate pro
blemele legate de apropiata semnare 
a protocolului comercial româno- 
sovietic pe anul 1973.

Un acord privind comu
nicațiile aeriene dintre 
U.R.S.S. și Grecia 8 fost 6em' 
nat la Atena. Se prevede ca 
„Aeroflotul" să deschidă o nouă 
linie aeriană Moscova—Atena, în 
vara acestui an.

în cadrul celei de-a 14-a 
sesiuni a Comitetului con
sultativ japono-american, 
ale cărei lucrări au început la Tokio, 
baza aeriană americană Tacikawa a 
fost înapoiată Japoniei, în urma ce
rerii guvernului Tanaka. Comitetul 
consultativ, creat în virtutea Trata
tului japono-american, a hotărît, de 
asemenea, reducerea cu 2 100 de oa
meni a personalului forțelor aeriene 
americane în arhipelagul nipon, în 
următorii trei ani.

0 delegație guvernamen
tală a R.P. Chineze,condusă d» 
ministrul adjunct al transporturilor 
maritime, a sosit la Santiago de 
Chile, într-o vizită oficială de o săp- 
tămînă. După cum informează agen
ția Prensa Latina, delegația chineză 
va purta convorbiri cu o serie da 
oficialități chiliene și va studia posi
bilitățile semnării unor acorduri 
chiliano-chineze in domeniul trans
porturilor maritime.

Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., l-a primit 
pe Michael O’Riordan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din Ir
landa, cu care a avut un schimb de 
păreri privind politica celor două 
partide în probleme actuale ale 
luptei comune pentru pace și secu
ritate în Europa.

La Barcelona 8 fost aresta‘ 
luni sociologul și cunoscutul profesor 
de economie catolic, Alfonso Carlos 
Comin, în timp ce ținea o prelegere 
în fața studenților Facultății de 
științe economice a Universității din 
localitate. Un purtător de cuvînt al 
poliției a declarat că arestarea s-a 
produs din cauză că „prelegerea res
pectivă nu fusese autorizată". In 
semn de protest, studenții au ocupat 
facultatea. Decanatul a hotărît sus
pendarea cursurilor pînă la 29 ianua
rie.

)

Activitatea laboratorului „Lunohod-2 
pe timpul nopții selenare

MOSCOVA 23 (A-
gerpres). — întors cu 
fața spre răsărit, labo
ratorul selenar sovie
tic „Lunohod-2" s-a 
oprit pentru aproxi
mativ două săptămînl. 
cît durează noaptea 
selenară. în tot acest 
timp, pe un ger de 
minus 140 grade Cel
sius, aparatele științi
fice din cabina Iuna- 
mobilului vor fi pro
tejate de o „sobă" a- 
tomică. Pe toată peri
oada nopții. „Luno
hod-2" va funcționa 
ca un laborator cosmic 
staționar.

în cursul activității 
desfășurate tn prima 
sa „zi" pe Lună, labo
ratorul s-a deplasat la

distanța de peste un 
kilometru de rampa de 
coborîre. parcurgi nd 
un teren relativ plan 
din Marea Seninătă
ții. Cu ajutorul lui a 
fost realizată o explo
rare minuțioasă a zo
nei aselenizării stației 
sutomate „Luna—21" și 
s-au făcut fotografii 
panoramice ale terenu
lui înconjurător.

Printre experiențele 
noi, care se înfăptu
iesc cu ajutorul labo
ratorului „Lunohod-2“. 
un Interes deose
bit prezintă studierea 
cîmpului magnetic de 
la suprafața satelitului 
natural al Pămîntului. 
Cu toate că Luna nu

are un cîmp magnetic 
asemănător celui pă- 
mintean, la timpul 
respectiv, stația auto
mată sovietică „Luna- 
10“ a semnalat că ro
cile care intră în com
poziția globului sele
nar au anumite pro
prietăți magnetice si 
electrice. De aceea, 
cercetările, începute 
cu ajutorul noului la
borator automat so
vietic. vor permite, 
după părerea oameni
lor de știință, să se 
obțină noi date despre 
o serie de particulari
tăți importante ale 
magnetismului Selenei 
și, implicit, despre o- 
riginea sa și compozi
ția ei Internă.
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Lucrările cele! de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-franceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică s-au des
fășurat la Paris între 16 și 22 ianua
rie 1973. Delegația română a fost 
condusă de Manea Mănescu. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, iar delegația 
franceză de Valăry Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțelor.

Lucrările comisiei mixte au scos 
în evidență dorința celor două părți 
de a acționa în continuare în spiri
tul Declarațiilor româno-franceze 
din 1968 și 1970 și de a dezvolta re
lațiile bilaterale folosind condițiile 
favorabile pe care le-a creat vizita 
în România a generalului de Gaulle 
și vizita în Franța a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
precum și convorbirile purtate cu 
președintele Franței, Georges Pom
pidou — vizite care au constituit 
momente deosebit de Importante în 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor 
dintre cele două țări.

In cursul lucrărilor acestei sesiuni, 
care s-au desfășurat într-'o atmosfe
ră de înțelegere reciprocă, comisia 
a examinat stadiul îndeplinirii hotă- 
rîrilor și acțiunilor stabilite la sesiu
nea a IV-a a comisiei, precum șt 
activitatea comitetelor și grupurilor 
mixte de specialitate.

In această perioadă au fost reali
zate diverse acțiuni de cooperare, 
îndeosebi în domeniul construcțiilor 
aeronautice și de automobile, al in
dustriei metalurgice, telecomunicații
lor, fabricării de produse chimice și 
altele.

A fost subliniat, de asemenea, ro
lul pozitiv al activității desfășurate 
de Banca franco-română în dezvolta
rea relațiilor economice și de coope
rare româno-franceze, exprimîndu-se 
dorința ca rolul acestei instituții să 
crească, în viitor, în interesul reci
proc.

Comisia a apreciat că Programul 
de schimburi științifice și tehnice pe 
anii 1972—1973 oferă condiții favora
bile dezvoltării activității de coope
rare în acest domeniu. De asemenea, 
comisia a constatat intensificarea 
cooperării științifice șl tehnice, prin 
numărul sporit de acțiuni de coope
rare și programe comune de. cerce
tare aflate In curs de realizare.

Pe baza potențialului economic al 
celor două țări și a rezultatelor ob
ținute pînă In prezent, comisia mixtă 
a stabilit no! domenii și acțiuni de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică.

In ce privește cooperarea indus
trială, s-a convenit continuarea ac
țiunilor aflate în curs de realizare și 
Întreprinderea de noi acțiuni de coo-

transmit:
Expoziții de fotografii intitulate 
„25 de ani de la proclamarea 
republicii in România" au fost 
deschise In aceste zile la Sofia 

și la Budapesta.

Kim Ir Sen, «ecretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, a primit delegația Partidului 
Comunist din Uruguay, condusă de 
Rodney Arismendi, prim-secretar al 
C.C. al partidului, care se află în 
vizită in R.P.D. Coreeană.

Primul ministru al Repu
blicii Arabe Egipt, Aziz Sedki- 
l-a primit pe ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, care se află într-o vizită 
Ia Cairo. Agenția C.T.K. mențio
nează că au fost abordate probleme 
actuale ale situației internaționale.

Președintele Republicii
Zair, Mobutu Șese Seko, care se
află in India într-o vizită oficială, la 
invitația președintelui Varahagiri 
Venkata Giri, a declarat că țara sa 
va acorda Zambiei un totarl sprijin 
politic, economic și militar, în dis
puta acesteia cu Rhodesia.

Erupție vulcanică. Dupâ 0 
tăcere de 6 000 de ani, vulcanul is
landez „Helgafell" s-a trezit, brusc, 
marți, la ora 2,00. ora locală. Cei 
aproximativ 5 000 locuitori ai Vest- 
mann-ei — important centru pescă
resc al Islandei — s-au văzut obli
gați să părăsească localitatea. Nu
meroase pescadoare aflate în portul 
Vestmannaeyjar, precum și alte am
barcațiuni din largul oceanului și de 
pe coasta islandeză, au venit în aju
torul populației, evacuind-o. La Reyk
javik, capitala Islandei, au fost luate 
toate măsurile pentru primirea și a- 
dăpostirea sinistraților.

„Problema abuzului de 
drOUUrî este' înainta de orice, o 
problemă socială, care comportă, 
bineînțeles, importante aspecte sani
tare" — a declarat Vittorio Wins- 
peare Guicciardi, secretar general ad
junct al O.N.U., în cadrul reuniunii 
de la Geneva a Comisiei O.N.U. pen
tru stupefiante. Un raport prezentat 
de experții comisiei arată că în 
ultimii 25 de ani, între 1947 și 1972, 
cantitatea de stupefiante sintetice, 
capturată, s-a mărit de aproape 
11 000 de ori.

perare, îndeosebi în domeniile pro
ducției de noi tipuri de autoturisme 
și de subansamble, al industriei aero
nautice și în special al elicopterelor, 
producerii de noi tipuri de mașini- 
unelte cu comandă numerică, fabri
cării de utilaje terasiere, fabricării de 
coloranți, medicamente și interme
diari etc.

Comisia a reliefat posibilitățile de 
intensificare a cooperării pe terțe 
piețe, în domeniile industriei minie
re, al rafinării petrolului, al Indus
triei energetice, al metalurgiei, ii 
chimiei, al industriei alimenta^ și 
al activității de engineering.

Comisia a apreciat că înființarea 
societăților mixte de producție și 
desfacere poate juca un rol deosebit 
în dezvoltarea cooperării intre cele 
două țări. Comisia iși propune să 
sprijine inițiativele care vor fi luate 
în acest sens de către organio.aele 
și firmele interesate din cele două 
țări.

Comisia a subliniat Interesul pe 
care îl prezintă pentru acțiunile de 
cooperare în domeniul cercetării 
științifice, rezultatele pozitive de- 
curgînd din concepția de cercetare 
științifică integrată care să cuprindă 
cercetarea, dezvoltarea, fabricarea și 
vînzarea produselor obținute.

In conformitate cu Declarația ro- 
mâno-franceză din mai 1968, Comisia 
mixtă guvernamentală însărcinează 
organismele competente ale celor 
două țări să examineze soluțiile con
venabile creării pe bază de recipro
citate, într-un viitor apropiat, a unui 
Centru de documentare științifică și 
tehnică franceză la București, precum 
și a unui Centru de documentara 
științifică și tehnică română la Paris.

în vederea dezvoltării cooperării 
economice, științifice și tehnice, cp- 
misia a considerat oportun să se în
ceapă în 1973 negocieri în vederea 
încheierii de noi acorduri, protocoale 
și convenții, cum ar fi : o convenție 
privind evitarea dublei impuneri ; 
Programul de cooperare în domeniul 
energiei nucleare pentru anii 1973— 
1974 ; un program de cooperare In 
domeniul protecției mediului încon
jurător.

Cu ocazia lucrărilor comisiei mixte 
s-a convenit ca autoritățile din cele 
două țări să sprijine mai activ ini
țierea și finalizarea acțiunilor suscep
tibile să contribuie la lărgirea rela
țiilor economice și la promovarea 
cooperării industriale, științifice șl 
tehnice.

Cu ocazia lucrărilor sesiunii, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală, Manea Mă
nescu, a fost primit de președintele 
Republicii franceze, Georges Pom
pidou. Manea Mănescu a transmii 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialista 
România, Nicolae Ceaușescu, un salut 
cordial președintelui Georges Pompi
dou și doamnei Claude Pompidou. 
Președintele Georges Pompidou a 
mulțumit pentru mesaj și a adresat, 
la rîndul său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, și doamnei Elena 
Ceaușescu, un mesaj prietenesc și 
urări de sănătate și fericire. Convor
birea cu șeful statului francez a pri
lejuit un schimb de vederi privind 
evoluția raporturilor româno-france
ze, rezultatele și perspectivele rela
țiilor economice, dezvoltarea în con
tinuare, pe baze reciproc avantajoa
se, a cooperării economice, științifice 
și tehnice dintre România și Franța.

Șeful delegației române a fost p. 
mit, de asemenea, de primul r 
nistru al Franței, Pierre MessrdP., 
căruia i-a transmis un salut din 
partea președintelui Consiliului da 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer ; 
mulțumind, primul ministru francez 
a transmis urările sale cele mai bune 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România. 
Președintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală a avut, 
totodată, convorbiri cu Jean nhar- 
bonnel, ministrul dezvoltării vus- 
triale și științifice, cu Andrd Betten
court, ministru delegat pe lîngă mi
nistrul afacerilor externe, și cu Renâ 
Montjoie, comisarul general al Pla
nului.

In timpul șederii în Franța, Manea 
Mănescu și membrii delegației româ
ne la cea de-a V-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-franceze de cooperare economică, 
științifică și tehnică, au avut întil- 
niri de lucru cu Georges Villiers, 
președinte de onoare al Consiliului 
Național al Patronatului Francez, cu 
membri ai conducerii patronatului, 
precum și cu reprezentanți de frunte 
ai unor firme și societăți franceze. 
Cu ocazia acestor contacte s-a ana
lizat modul în care au fost aduse la 
îndeplinire acțiunile convenite cu o- 
cazia vizitei la București, în aprilia 
1972, a delegației Consiliului Națio
nal al Patronatului Francez și s-au 
stabilit noi măsuri în vederea inten
sificării relațiilor comerciale și a 
cooperării industriale și tehnico- 
științifice tntre întreprinderi din 
cele două țări.

Pentru a asigura un cadru organi
zatoric adecvat și a acorda un spri
jin eficient dezvoltării relațiilor e- 
conomice româno-franceze s-a ho
tărît crearea, în cadrul C.N.P.F., a 
Comitetului România-Franța, sem- 
nîndu-se, în acest sens, Protocolul de 
constituire.

Comisia mixtă a stabilit programul 
său de acțiuni pe anul 1973, precum 
și cel al comitetelor mixte, în ve
derea asigurării îndeplinirii dispozi
țiilor convenite în Protocolul sesiunii 
a V-a a comisiei.

Cele două părți au apreciat de 
comun acord că lucrările actualei 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze de coope
rare economică, științifică și tehnică 
s-au încheiat cu rezultate rodnice și 
vor contribui la extinderea și di
versificarea relațiilor economice, a 
ansamblului raporturilor româno- 
franceze, bazate pe respectarea prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, a egalității în drepturi, 
a neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.
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