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Tovarășul Nicolae Ceausescu

Miercuri, în alte 11 județe

ale țării, s-au desfășuratV

CONFERINȚE
ALE ORGANIZAȚIILOR

JUDEȚENE■> DE PARTID

a continuat ieri vizita de lucru

cului, împreună cu factorii de răs

pundere, a problemelor esențiale

pentru îndeplinirea cincinalului în

și viață îndelungată adresate de

zeci de mii de bucureșteni secreta

chimicoîn timpul vizitei la Institutul central de cercetări

rului general al partidului.

patru ani și jumătate.
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© Examinarea concretă, la fața lo

® Calde felicitări, urări de sănătate

fiu al poporului nostru cuvinte pornite din adîncul inimii, urări de deplină sănătate și putere de mun- că, spre binele și fericirea poporului nostru, spre gloria României socialiste.
w forumul cercetării

chimice românești

Cea de-a doua zi a vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Capitală a început cu Institutul central de cercetări chimice.Secretarul general al partidului este întîmpinat de tovarășii dr. ing. Elena Ceaușescu, director general
al Institutului central de cercetări chimice, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, prof. Ioan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, de oameni de știință.întîlnirea cu specialiștii institu-

tului a fost consacrată abordării analitice, de perspectivă, a unor probleme de primă importanță privind organizarea și desfășurarea cercetării științifice în domeniul chimiei și în ansamblul activității de cercetare.în sala de consiliu, ing. Gheorghe Dinu, director tehnic al Institutului central de cercetări chimice, prezintă oaspeților modul de organizare a cercetării chimice din țara noastră, potențialul său, precum și contribuția cercetătorilor la valorificarea superioară, complexă, a unor materii prime indigene, la dezvoltarea rapidă a industriei chimice românești. Antrenați în marea întrecere pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, cercetătorii chimiști au prevăzut să elaboreze în acest an 90 de tehnologii și să rezolve mai devreme un important număr de teme de cercetare, a căror aplicare rapidă în marile uzine ale chimiei va contribui la depășirea sarcinilor de plan. Sînt relevate a- portul adus de cercetători pe marile platforme chimice la redu-
(Continuare in pag. a II-a)

expe- Nicolae indicat, de oa-

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în mari întreprinderi și instituții de cercetare din București — vizită începută la 23 ianuarie, într-o atmosferă de puternică însuflețire — a continuat miercuri, prilejuind ți în această 
zi un larg și rodnic dialog în probleme importante de muncă, cu implicații deosebite în planul creșterii producției materiale și spirituale, al dezvoltării economice și «ociale a Capitalei, a întregii țări.Conducătorul partidului și statului a examinat împreună cu cadre de conducere din economie, cu numeroși muncitori și specialiști, cu oameni de știință și cercetători modul în care se înfăptuiesc obiectivele stabilite de Conferința Națională a partidului, hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, a analizat posibilitățile existente pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Apreciind rezultatele obținute, riența acumulată, tovarășul Ceaușescu a recomandat și în discuțiile cu colectivelemeni ai muncii din unitățile vizitate, o serie de măsuri de o deosebită însemnătate, menite să contribuie la perfecționarea activității în toate compartimentele construcției socialiste.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Virgil Tro- fin, Gheorghe Cioară și Cornel Burtică.Intîmpinîndu-1 pretutindeni cu dragoste, cu nestăvilit entuziasm pe conducătorul partidului și statului nostru, oamenii muncii i-au adresat calde cuvinte de recunoștință, de înaltă prețuire pentru pasiunea și hotărîrea cu care militează în scopul creării unei economii moderne în țara noastră, al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Ei și-au exprimat adeziunea deplină față de politica internă și externă a partidului, hotărîrea unanimă de a face totul pentru a o înfăptui.Folosind fericitul prilej de a-1 a- vea în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în preajma celei de-a 55-a aniversări a zilei sale de naștere și împlinirii a 40 de ani 
de neobosită activitate în rîndurile partidului, oamenii muncii din Ca
pitală i-au adresat celui mai iubit flori oferite cu dragoste conducătoi ului partidului și statului

Miercuri s-au desfășurat, In alte 
11 județe ale țării, conferințe de 
dare de seamă și alegeri ale organi
zațiilor județene ale P.C.R. Din 
partea conducerii de partid, la con
ferințe au participat, luînd cuvîntul 
in încheierea lucrărilor, tovarășii : 
Manea Mănescu — la conferința 
organizației județene de partid Vîl- 
cea ; Paul Niculescu-Mizil — jude
țul Constanța ; Gheorghe Pană — 
județul Satu-Mare ; Ilie Verdeț — 
județul Cluj ; Petre Lupu — jude
țul Suceava ; Dumitru Popescu — 
județul Arad ; Iosif Banc — jude
țul Mureș ; Constantin Băbălău — 
județul Mehedinți ; Petre Blajovici 
— județul Vrancea ; Miron Constan- 
tinescu — județul Galați ; Ion Din
ei — județul Olt.

Desfășurîndu-se in spiritul unei 
Înalte exigențe partinice, avind un 
puternic caracter de lucru, confe
rințele județene au situat in cen
trul dezbaterilor activitatea depusă, 
precum și sarcinile ce revin în con
tinuare organizațiilor de partid pen
tru îndeplinirea programului de 
dezvoltare multilaterală a patriei, 
elaborat de Congresul al X-lea, de 
Conferința Națională a partidului, 
în lumina documentelor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, 
în vederea concentrării tuturor e- 
forturilor pentru realizarea Ia ni
velul maximal a planului pe anul 
1973, ca o premisă esențială a înde
plinirii cincinalului înainte de ter
men.

în conferințe a fost, de asemenea, 
abordată o sferă largă de probleme 
ale perfecționării conducerii vieții 
sociale, adincirii democrației socia
liste, formării și dezvoltării con
științei socialiste a maselor, afir
mării tot mai pregnante a rolului 
de conducător politic al organiza
țiilor de partid. Conferințele au ex
primat adeziunea fermă a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii

față de politica internă și externă 
a partidului, Închinată slujirii inte
reselor vitale ale națiunii, cauzei 
socialismului și păcii.

Avind loc în preajma apropiatei 
aniversări a zilei de naștere a se
cretarului general al partidului, 
conferințele au prilejuit vibrante 
manifestări de atașament față de 
partid, sentimente de înaltă stimă 
și dragoste față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții adresînd 
călduroase urări de ani mulți și să
nătate celui care militează de patru 
decenii în rîndurile mișcării comu
niste și care călăuzește azi, în frun
tea partidului și statului, destinele 
poporului și țării pe calea socialis
mului și comunismului.

în cadrul conferințelor au fost 
alese noile organe județene de par
tid. Ca prim-secretari ai comitete
lor județene de partid au fost aleși: 
în județul Arad — tovarășul An
drei Cervencovici ; in județul Cluj 
— tovarășul Ștefan Mocuța ; în ju
dețul Constanța — tovarășul Vasile 
Vîlcu ; în județul Galați — tovară
șul Constantin Dăscălescu ; în ju
dețul Mehedinți — tovarășul Iulian 
Ploștinaru ; în județul Mureș — to
varășul Nicolae Vereș ; în județul 
Olt — tovarășul Constantin Sandu ; 
in județul Satu-Mare — tovarășul 
Iosif Uglar ; în județul Suceava — 
tovarășul Miu Dobrescu ; in județul 
Vîlcea — tovarășul Petre Dănică ; 
în județul Vrancea — tovarășul Si- 
mion Dobrovici.

După ce au adoptat proiectele de 
hotăriri supuse dezbaterii, în înche
iere, într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, conferințele județene au 
adresat telegrame Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care sînt cuprinse în- 
suflețitoare angajamente ale comu
niștilor și ale tuturor oamenilor 
muncii din județele respective.

Premieră industrială la Slatina:

Se produce bandă turnată din aluminiu
SLATINA" ■' "(cores

pondentul „Scînteii", 
Emilian Rouă). — Ieri 
a avut loc. pe plat
forma 
Slatinei, o nouă pre
mieră : la ora 15, - 
chipele conduse de 
maiștrii Grigore Ani-

industrială ae-
nolu și Gheorghe Ră- tă din aluminiu 
ducu, de la Uzina de 
prelucrare a alumi
niului, au obținut 
primele cantități de 
bandă turnată din a- 
luminiu. Realizată 
pentru prima dată 
în țară, banda turna-

o puritate 
sută. Pînă 
anului se 
ce peste 
de bandă 
utilizată, 
la fabricarea 
pentru irigații.

are 
de 99,5 la 
la sfirșitul 
vor produ- 
10 000 tone 
care va ti 

îndeosebi, 
țevilor

Secretarul general al partidului împlinește 55 de ani de viață

și 40 de ani de activitate în rîndurile mișcării comuniste

Revoluționarul, patriotul,
internaționalistul

Deseori cind stăm de 
vorbă cu scriitori sau cu 
ziariști veniți de pe alte 
meleaguri să ne viziteze 
țara ne pomenim că ne 
pun această întrebare :

„Cum se face că la dum
neavoastră scriitorii, ar
tiștii și, în general, inte
lectualii „nu se mișcă" ? 
Sînteți chiar atit de mul
țumiți de situația din Ro
mânia socialistă ?“

— Nu, le răspund spre 
marea lor mirare, nu sin- 
tem chiar atit de mulțu
miți. Și incă multă vreme 
de acum înainte nu vom 
fi mulțumiți. Pentru 
am moștenit ceea ce 
știe că am moștenit 
mai ales, pentru că vrem 
să facem din această Ro
mânie socialistă a noas
tră o țară fără pereche de 
frumoasă, bogată și pu
ternică, dreaptă și mereu 
în mers înainte, în care 
oamenilor să le fie drag 
să trăiască, o țară cu oa
meni harnici, plini de în
țelepciune, de frumusețe 
morală și spirituală, o 
țară care să nu rivnească 
la nimic din ce nu este 
al ei și care să poată să 
păstreze tot ce are.

— Și credeți că se poate 
ajunge la așa ceva ?

— Credem din toate pu
terile noastre.

— De ce ?
— Pentru că statul nos

tru se îndreaptă spre co
munism. Pentru că statul 
nostru are astăzi o con
ducere cum n-a avut ni
ciodată. Pentru că parti
dul nostru comunist este 
strîns unit, laolaltă cu în
treaga țară, în jurul ce
lui ce conduce partidul și 
țara — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

O dată ajunși la rostirea 
acestui nume, discuția se 
aprinde și mai mult. Cine 
este Nicolae Ceaușescu ? 
De unde a apărut ? Cum 
a fost posibil ca dintr-o 
casă de țară și dintr-o fa
milie cu zece copii să iasă

că 
se 
Și,

un atit de minunat con
ducător de stat și de 
partid ?

întrebările vin una după 
alta și nu totdeauna 
sintem in măsură să 
dăm răspunsurile. Bio
grafia lui Nicolae 
Ceaușescu încă nu a fost 
scrisă — biografie sur
prinzătoare pentru străini 
și pentru noi inșine. 
ce avem norocul 
stringem din cind in 
mina. A venit la 
cînd abia ieșise din copi
lărie, a prins gustul citi
tului, a citit cu sete, a lu
crat in fabrică. Literatura 
l-a îndemnat să caute 
mișcarea muncitorească 
revoluționară. La șaispre
zece ani un tribunal mi
litar — era pe vremea 
regelui Carol al II-lea — 
l-a aruncat în închisoare 
și mai apoi in lagăr pen
tru participare la activi
tatea ilegală a Partidului 
Comunist Român. După 
23 August 1944 și-a înce
put activitatea deschisă 
in cadrele partidului. A 
urcat treaptă cu treaptă 
mulțumită muncii sale, 
priceperii sale, devota
mentului său pină a de
venit secretarul general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Con
siliului de Stat al repu
blicii. L-am văzut prezi- 
dind și conducind adunări 
cu dezbateri furtunoase, 
l-am văzut rezolvind pro
bleme de stat și de par
tid care păreau nerezol
vabile. l-am văzut vor
bind cu intelectuali, cu 
muncitori, cu soldați și cu 
generali, l-am văzut vor
bind cu țărani, cu scrii
tori și cu artiști și l-am 
văzut de aproape de tot 
sau prin mijlocirea tele
vizorului cu președinții și 
conducătorii unor state 
mari sau mici. L-am vă
zut ascultînd propuneri, 
dind sugestii, ' totdeauna 
calm, atent, chibzuind și

cei 
să-i 
ci nd 
oraș

luînd fulgerător poziția 
cea mai potrivită, găsind 
soluția cea mai justă. Pe 
plan intern, ca și pe plan 
extern, politica României 
socialiste, aprobată 
întregul partid și de 
por, la
Nicolae Ceaușescu a avut 
un rol 
stimată
Putem să spunem, fără să 
greșim, că in țara noas
tră, într-adevăr soarta 
poporului se află in mii- 
nile poporului. Trece cu 
ușurință de la o problemă 
la alta, de la o preocupare 
la alta. Afli că astăzi se 
intîlnește cu șahinșahul 
la Teheran și a doua zi 
îl descoperi în Moldova, 
in vizită de lucru. L-am 
văzut de aproape și l-am 
văzut și de departe, prin 
intermediul televizoarelor, 
discutînd și tratind cu 
șefi de state. Totul era fi
resc, iar omul care repre
zenta România socialistă 
părea, în toate împrejură
rile, la el acasă. Este fi
resc să cunoască proble
mele politicii mondiale — 
în care în ultimii ani a 
jucat un rol atit de mare 
și de strălucit — ca 
problemele vieții 
toate zilele ale oameni
lor muncii. Pretutindeni, 
Nicolae Ceaușescu pare 
— și nu pare, ci este în
tr-adevăr — la el acasă. 
lntrebindu-1 o dată cum 
de cunoaște t.otul, cum 
de cunoaște atîtea. mi-a 
răspuns simplu : „Citesc. 
Studiez". E omul politic 
cel mai harnic din cîți am 
cunoscut în viața mea. Se 
duce la odihnă după mie
zul nopții și se trezește 
înainte de răsăritul soare
lui. In toate împrejurări
le a reprezentat partidul, 
statul și poporul 
cu demnitate. In 
România socialistă 
astăzi o țară respectată, 
iubită, stimată, și aceasta 
mulțumită politicii parti-

de 
po- 

a cărei elaborare

fundamental, este 
de toată lumea.

Și 
de

român 
lume, 

este

dului reprezentată con
vingător și legitim de 
Nicolae Ceaușescu — po
litică de pace, de convie
țuire pașnică între toate 
popoarele lumii.

I.a cincizeci șl cinci de 
■ani, Ceaușescu e om în 
plină putere. El se află a- 
cum în pragul maturită
ții. Tinerețea încă nu l-a 
părăsit. Energia de care 
dispune, și pe care se 
pare că nu este hotărit 
s-o economisească, este 
excepțională, după cum 
este și spiritul său politic. 
Nu numai oameni din 
țară, ci și din străinătate 
văd în Ceaușescu unul 
din cei mai de seamă li
deri politici ai lumii con
temporane. Atunci cind 
pacea — în care noi cre
dem cu neclintire — se va 
fi instaurat pe planetă, se 
va ști poate mai mult de- 
cît astăzi cîț de impor
tant a fost rolul Româ- 
niei socialiste, al Parti
dului Comunist Român și 
al lui Ceaușescu perso
nal în așezarea lumii de 
miine, lume care nu poa
te fi decît a frățietății 
între popoare. Avem o 
singură planetă de locuit 
în tot universul. Trebuie 
s-o păstrăm, s-o înflorim, 
s-o îmbogățim pentru toți 
loruitorii ei.

Viitorul nostru stă în 
credința noastră în pace, 
în biruința dreptății în 
lume, în munca noastră, 
a tuturor. în lupta noas
tră pentru o lume mal 
bună, mai plină de bel
șug. lipsită de frica răz
boiului, care nu poate fi 
decît catastrofal. La cei 
cincizeci și cinci de ani 
ai săi îi urăm, alături de 
întregul nostru popor, ani 
mulți și buni, ani fericiți, 
plini de succese, ani in 
care să-și vadă împlinite, 
alături de poporul său, 
visurile cele mai fru
moase.

Zaharia STANCU



In timpul discuțiilor cu specialiștii de la Institutul de cercetări metalurgice

(Urmare din pag. I) cerea termenelor de punere In funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la noile obiective, asistența tehnică acordată de aceștia în vederea însușirii și stăpînirii depline de către chimiștii care exploatează instalațiile executate după tehnologiile elaborate de institut.în timpul dialogului care are Ioc aici, ministrul industriei chimice, Mihail Florescu, a arătat că actuala organizare a cercetării chimice pe principiul coordonării sale de către un institut central și-a dovedit din plin eficienta. S-a urmărit o coordonare completă a cercetării în institute, cit și a celei desfășurate în laboratoarele uzinelor industriei chimice și in cadrul catedrelor din învățămintul superior de specialitate. Pe această bază, în 1973 s-a putut realiza un plan unic de cercetare în chimie. S-a înfăptuit astfel o legătură mai strinsă între cercetare, proiectare și producție, la care contribuie și faptul că institutul și-a creat stații pilot în aproape toate uzinele chimice. A- ceastă concepție nouă, modernă, a activității științifice — a subliniat el — aparține tovarășei dr. ing. Elena Ceaușescu, care, împreună cu consiliul științific al acestui forum de cercetare, a elaborat forma organizatorică a cercetării chimice.La rindul său, prof. Ioan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a arătat că rezultatele obținute de Institutul central de cercetări chimice recomandă extinderea acestei forme de desfășurare a activității de cercetare științifică și în alte ramuri ale industriei, trecindu-se deja la această acțiune.Apreciind activitatea desfășurată de specialiștii de aici, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea asigurării în viitor a unui coordonator al activității de cercetare pe fiecare din marile probleme. Să fie reuniți în acest scop, în cadrul unor colective, specialiști din domeniul respectiv, indiferent de sectorul sau ministerul în care își desfășoară activitatea. Prin această concentrare se va reduce în mod substanțial durata a- plicării în producție a rezultatelor cercetării. în același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca, în vederea obținerii și punerii în producție, într-un timp rapid, a unor instalații de mare eficiență economică, să se realizeze in mod 
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unitar o colaborare strînsă între cercetare, proiectanții de tehnologii și cei din construcția de mașini, astfel incit, paralei cu cercetarea pentru elaborarea noilor tehnologii, să se întocmească studiile și proiectele instalațiilor necesare. în acest fel — a arătat secretarul general al partidului — se va putea scurta mult termenul de introducere în producție a rezultatelor cercetărilor, fapt ce va permite obținerea unei eficiența economice ridicate. Conducerea institutului și a ministerului de resort, mulțumind pentru soluțiile deosebit de prețioase privind desfășurarea activității de cercetare, s-a angajat ca in cel mai scurt timp să-și perfecționeze munca în acest domeniu potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.în continuare se vizitează o expoziție care cuprinde o gamă bogată de produse din diverge domenii industriale, realizate pe baza tehnologiilor puse la punct de chi- miști. Sînt prezentate, de asemenea, machete ale unor instalații construite sau în curs de realizare după tehnologiile cercetătorilor noștri, precum și diverse produse de mic tonaj, de o importanță deosebită, obținute în cele două uzine — de la București și Rîșnov — ale Institutului central de cercetări chimice.Printre realizările de prestigiu ale ICECHIM se remarcă tehnologiile originale de fabricare a cauciucurilor stereospecifice pe baza cărora va fi construită o instalație de mare capacitate pe platforma petrochimică de la Ploiești, a poli- propilenei, masă plastică cu largi domenii de utilizare, precum și a unor copolimeri cu variate domenii de utilizare. Se remarcă, de asemenea, noile metode de fabricare a etilbenzenului și stirenului, a unor fire și fibre sintetice cu largi domenii de aplicare în industria de confecții și tricotaje, produse pentru combaterea dăunătorilor culturilor agricole, noi medicamente, coloranți, lacuri și vopsele etc. Atrag atenția oaspeților preocupările și rezultatele cercetătorilor chimiști în domeniul asigurării unor mase plastice cu însușiri speciale care să permită înlocuirea în diverse domenii a metalului și lemnului. Medalii de aur, diplome de la diverse manifestări internaționale, brevete de invenții atestă capacitatea creatoare a cercetătorilor noștri, contribuția lor la progresul chimiei.în timpul vizitării expoziției, to

varășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu conducătorii unităților care alcătuiesc centrul de cercetări al chimiei românești, se interesează de tematica de cercetare, de modul cum au fost soluționate diverse probleme complexe.Informindu-se despre felul în care sînt utilizate în industria farmaceutică plantele medicinale, secretarul general al partidului apreciază rezultatele de pînă acum ale cercetărilor. Totodată, recomandă ca Ministerul Industriei Chimice, împreună cu Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor. CENTROCOOP și organele locale județene să elaboreze un program unic privind cultivarea și valorificarea complexă a plantelor medicinale, coordonator și beneficiar fiind industria chimică. De a- semenea, secretarul general al partidului trasează ca sarcină Ministerului Industriei-Chimice să a- sigure realizarea, în primul rind în unitățile sale, a producției de instalații și utilaje necesare rafinăriilor pentru introducerea pe scară industrială a noilor tehnologii realizate de cercetători privind valorificarea superioară, complexă, a u- leiului și derivatelor sale. în discuțiile purtate, tovarășul Nicolae Ceaușescu indică specialiștilor să diversifice in continuare sortimentul de îngrășăminte chimice și să asigure ierbicide pentru toate culturile.Gazdele invită pe oaspeți să viziteze unele laboratoare de cercetare ale ICECHIM. Secretarul general al partidului se întreține cu șefii laboratoarelor, cu numeroși cercetători despre problemele studiate, rezultatele obținute și modul cum acestea sînt aplicate în producție. în același timp, recomandă ca ministerul de resort și Institutul de cercetări chimice să întreprindă măsuri în vederea realizării unor producții mai mari chiar și in cadrul stațiilor pilot și a scurtării perioadei de industrializare a cercetărilor. în același timp, dă indicații privind dotarea laboratoarelor de cercetare cu stații micropilot, prevăzute cu aparatură de control. Aceste instalații permit introducerea in practică a rezultatelor cercetării într-o perioadă mai scurtă, fără a mai fi necesară experimentarea lor în stații pilot de pe lîngă uzine.Pretutindeni se vădește preocuparea cercetătorilor de aici, canalizată în direcția valorificării superioare a materiilor prime indigene, a lărgirii gamei de produse 

chimice, a diminuării importului și introducerii în industria chimică românească a unor procedee tehnologice moderne de înaltă eficiență economică.Salutîndu-1 cu căldură, cu dragoste, pe conducătorul iubit al partidului și statului, cercetătorii institutului și-au exprimat bucuria de a-i putea adresa direct, în cuvinte pornite din inimă, urări de viață lungă cu prilejul aniversării zilei de naștere și împlinirii a 40
In centrul dezbaterii - 

progresul tehnic 
al metalurgiei românești

Și la Institutul de cercetări metalurgice, conducătorul partidului și statului este întîmpinat cu puternice urale și ovații. Ca semn al dragostei, al înaltei prețuiri pentru activitatea prodigioasă și neobosită pe care o desfășoară spre binele întregii noastre națiuni, to-' varășului Nicolae Ceaușescu i se oferă din partea colectivului institutului un coș cu 55 de garoafe roșii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat în holul central al institutului, unde, în fața unor panouri ilustrative și planuri, ing. Ștefan Constantinescu, adjunctul ministrului industriei metalurgice, și dr. ing. Iancu Drăgan, directorul institutului, prezintă o informare cu privire la dezvoltarea de pină acum și de perspectivă și principa-

Muncitorii uzinelor „Grivița roșie" ovaționind cu dragoste in cinstea partidului, a conducătorului iubitlele rezultate obținute. Ilustrativeste faptul că, din valoarea contractelor de cercetare încheiate in 1972, acest colectiv și-aacoperit în totalitate cheltuielile de cercetare.. Șase dintre cele mai recente invenții ale institutului, care au fost distinse cu medalii de aur, argint și bronz la diverse competiții internaționale, se aplică în prezent cu rezultatele scontate în producție. Informat despre noile mărci de oțeluri speciale. tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția ca ele să nu se folosească la acele produse unde metalul poate fi înlocuit cu succes cu masele plastice, așa cum demonstrează realizările de pînă acum aie industriei chimice.în timpul vizitării halelor de produ'cție și laboratoarelor institutului, în discuțiile cu specialiștii, secretarul general al partidului in-
Dialog rodnic cu construc

torii de utilaj chimic

„La mulți ani și noi victorii, vă urează muncitorii !“, „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească I", „Stima noastră și mindria — Ceaușescu—România 1“ — cu aceste cuvinte, pornite din inimă, a fost întîmpinat cel mai iubit fiu al poporului român de către muncitorii „Griviței roșii", păstrătorii unor strălucite tradiții revoluționare.Ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, loan Avram, membrii conducerii uzinei și centralei invită pe oaspeți să viziteze uzina. în holul noului pavilion tehnico-administrativ, în fața u- nor machete și grafice, directorul tehnic al unității, ing. Grigore Gor- ceag, informează pe secretarul general asupra măsurilor luate în vederea îndeplinirii cincinalului in patru ani și jumătate. 

de ani de activitate în rîndurile partidului.în încheierea vizitei la institut, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul de aici pentru rezultatele activității sale și a semnat în cartea de onoare. Cercetătorii institutului au invitat pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid și de stat care-I însoțesc să se prindă în joc în acordurile emoționante ale „Horei Unirii".

dică să se Intensifice studiile și să se sprijine aplicarea cit mai grabnică în practică a noilor tehnologii. în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca noul tip de cuptor pentru tratamentul termic al țevilor inoxidabile să fie realizat de specialiștii institutului la dimensiunile și parametrii tehnici industriali. Secretarul general al partidului se interesează îndeaproape de preocupările pentru crearea de metale de calitate și recomandă să se intensifice munca de cercetare în vederea realizării de oțeluri cu caracteristici tehnice superioare, să se extindă microproducția de oțeluri speciale pe o platformă industrială care să fie subordonată Institutului. în felul acesta, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

veți avea posibilități mai mari de- cît uzinele în ceea ce privește elaborarea unor oțeluri speciale în cantități mici, dar care din punct de vedere economic au o eficiență mare. Să facem în așa fel încît să producem întreaga cantitate de metal a țării numai după licențele dv. în această ordine de idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cerut introducerea de urgență în producția industrială a modernului procedeu elaborat de specialiștii institutului privind reducerea directă a minereurilor, în primul rind la Combinatul siderurgic de la Galați, cit și la uzinele metalurgice integrate de capacități mai mici.Specialiștii institutului se angajează să folosească fără preget întregul talent creator și capacitatea de muncă în a transpune grabnic în practică indicațiile secretarului general.

Directorul Institutului de proiectări. și cercetări, pentru utilaj chimic și rafinării, Vasile Velcescu, informează, la rindul său, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra u- nor rezultate ale cercetărilor științifice.Secretarul general al partidului apreciază că realizările ar putea fi și mai mari în condițiile unei organizări superioare a cercetărilor științifice. în acest sens, se recomandă examinarea posibilităților de unificare a activității desfășurate de Institutul de cercetări și proiectări pentru utilaj chimic și rafinării, aparținind Ministerului Industriei Construcției de Mașini Grele, și de constructorii de utilaj petrolier din cadrul institutelor Ministerului Industriei Chimice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid ți de 

stat vizitează secțiile de bază ale uzinei. La indicațiile secretarului general al partidului, date cu prilejul vizitelor precedente, colectivul întreprinderii a acordat o a- tenție deosebită autoutilării. Numai în perioada 1971—1972 au fost realizate dispozitive și mașini in valoare de 10 400 000 lei. la care se vor adăuga, in acest an. altele in valoare de peste 10 milioane lei.Dialogul asupra problemelor majore ale producției de utilaj chimic este continuat la ieșirea din marile hale. Secretarul general al partidului indică transferarea fabricii de vagoane-cisternă la o altă unitate, pentru a se mări astfel suprafața productivă destinată executării utilajelor tehnolo
Produse la nivelul tehnicii

contemporane

Această problemă a fost pe larg dezbătută în timpul vizitei la Fabrica de elemente pentru automatizări. Directorul acestei întreprinderi, care produce o gamă largă de elemente de automatizări pentru controlul, reglarea și conducerea proceselor tehnologice în metalurgie, chimie, energie electrică și în alte ramuri industriale, informează pe secretarul general al partidului că în atenția colectivului se află, ca o preocupare centrală, modernizarea întregii producții la nivelul tehnicii contemporane. 51 la sută din producția anului 1973 o constituie produsele noi sau modernizate, iar în 1975 ponderea acestora va depăși 76 la sută.

„Raportăm cu mîndrie 
îndeplinirea indicațiilor 

dumneavoastră, tovarășe 
secretar general"

Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu la uzinele „Electronica" prilejuiește o nouă manifestare de dragoste și atașament față de partid, față de conducătorul iubit al poporului nostru. Elevul Mihai Simion, de la Școala generală patronată de uzină se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i calde urări :
Cu inima cuprinsă de emoții, 
Cu sufletul arzind ca o văpaie, 
Mulți ani noi vă urăm cu toții, 
Iubite Ceaușescu Nicolae !

Și azi vă mulțumim fierbinte. 
Căci dumneavoastră, falnic faur, 
Ne-ați îndemnat : „Tot- înainte !" 
Spre-un viitor frumos de aur.

Primiți urarea din străbuni 
Ca pe o floare scumpă, ra.ră, 
Și să trăiți ani mulți și buni. 
Și pentru noi, și pentru țară !Veniți în întîmpinare, Gheorghe Boldur, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnice, și Ștefan Șuteu, directorul general al uzinei, conduc pe înalții oaspeți în moderna întreprindere, unde le prezintă la început noile tipuri de aparate de radio și televizoare rînduite într-o sugestivă expoziție.De la ultima dumneavoastră vizită, din ianuarie 1971, tovarășe secretar general, raportează directorul general, colectivul uzinei și-a concentrat eforturile pentru traducerea în viață a prețioaselor indicații date atunci privind sporirea eficienței economice, diversificarea 

gice pentru industria chimică. în acest sens, conducerile ministerului și centralei de resort primese sarcina de a pune la punct un program de organizare a unei largi producții de utilaj chimic la uzinele „Grivița roșie". Se recomandă, de asemenea, ca turnătoria uzinelor să fie dotată cu instalații care să permită realizarea unor oțeluri speciale.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu insistă asupra sarcinii ce revine uzinelor „Gri- vița roșie",'cît și altor întreprinderi din cadrul centralei de specialitate, de modernizare in ritm rapid la nivelul cerințelor pe care le ridică realizarea obiectivelor înscrise în planul cincinal.

Gazdele arată că în acest an producția unității sporește de 2,2 ori față de 1970. iar pină în 1975 — da 5 ori, creîndu-se astfel posibilitatea îndeplinirii actualului plan cincinal în patru ani și jumătate.Vizitînd cîteva sectoare principale ale întreprinderii, secretarul general al partidului recomandă să se folosească mai rațional suprafețele de producție, să se persevereze în acțiunea de economisire a metalului. în timpul vizitei, numeroși muncitori vin în întimpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ra- portîndu-i despre succesele colectivelor din care fac parte. Electricienii Florian Ciucu și Constantin Oprea oferă tovarășului Nicolaa Ceaușescu buchete de flori, anga- jindu-se să muncească mai mult șl mai bine.în secția de prelucrări mecanice, secretarul general al partidului se interesează de probleme privind autodotarea întreprinderii. Se subliniază că sînt rezultate bune în acest domeniu, anul acesta urmînd a fl fabricate, prin resurse proprii, utilaje în valoare de 4.2 milioane lei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cer® ca secția de utilaj de concepție proprie să fie dezvoltată, avîndu-se în vedere atît nevoile fabricii, cît și ale ramurii respective.în secția de prelucrări mecanice, lucrează la această oră studenții Facultății de electrotehnică a Institutului politehnic din București, asistați de cadre didactice. Studenții și cadrele didactice își adue contribuția la asimilarea unor produse noi și la perfecționarea procesului tehnologic. în discuția cu prof. Ion Teodorescu, prodecanul facultății, și prof. Alexandru Spă- taru, tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pentru această activitate și recomandă o mal mare integrare a învățămîntului, cercetării șl producției.— Vă felicit pentru rezultatele obținute, spune în încheierea vizitei tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se colectivului fabricii. Puteți obține realizări și mai bune. Pentru aceasta este necesar să modernizați și mai mult producția, la nivelul tehnicii actuale, să vă angajați spre probleme mai complexe ale automatizării.

și creșterea calității produselor. S-a trecut la tranzistorizarea televizoarelor. In acest an va începe fabricarea televizorului portativ, precum și a unui tip de televizor popular, solicitat mai ales in mediul rural. Pină la sfîrșitul cincinalului, uzina va pune la dispoziția populației, și pentru export, 55 de tipuri de radio și 25 tipuri da televizoare. A fost, de asemenea, tradusă in viață o altă recomandare a secretarului general al partidului, aceea privind reducerea importurilor. Se relatează că, in cele 20 de zile care au trecut din acest an. colectivul uzinei a dat o producție-marfă suplimentară în vâloare de 9.4 milioane lei, fiind hotărît. să realizeze obiectivele cincinalului cu cel puțin 6 luni mai devreme.Sînt prezentate apoi camera da televiziune industrială realizată de specialiștii uzinei. în colaborare cu cadrele didactice de la catedra de electronică aplicată din cadrul Institutului politehnic, prototipul televizorului în culori, creație a grupului de cercetători ai uzinei.în cadrul vizitei, secretarului general al partidului îi este prezentată, de asemenea, și linia universală de montaj, realizată cu forțe proprii, care asigură lucrul continuu, elimină unele operații, a- sigură o productivitate de 2—4 ori mai mare față de utilajele folosite pînă acum.în secția în care lucrează stu- denți de la Politehnica bucureștea- nă, prof. dr. Ion Cătuneanu. decanul Facultății de electronică, in-



formează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că ei își desfășoară activitatea practică în trei uzine de specialitate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită călduros studenții și dascălii lor pentru activitatea desfășurată în folosul înfloririi patriei și le urează succese și mai mari în viitor.La ștandul de verificare a aparatelor sub tensiune, secretarul general al partidului observă că spațiile existente trebuie folosite mai rațional.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul uzinei pentru realizările și strădaniile sale în realizarea cincinalului înainte de termen, subliniind necesitatea sporirii exigenței privind calitatea produselor și creșterea competitivității, diversificarea sortimentelor, reducerea continuă a prețului de cost al acestora.în uralele și ovațiile mulțimii, cărora tovarășul Nicolae Ceaușescu le răspunde cu căldură, conducăto

Exarninînd produse și instalații realizate pe baza tehnologiilor puse la 
punct de cercetătorii de la ICECHIMrii de partid și de stat se îndreaptă spre următorul obiectiv al vizitei, Fabrica de calculatoare.Deși tînără, moderna unitate a industriei noastre electronice a înregistrat succese însemnate, al căror bilanț este înfățișat oaspeților, sintetic, pe graficele aflate în holul întreprinderii.Secretarul general se interesează îndeaproape de rezultatele activității depuse de colectivul fabricii pentru asimilarea produselor aflate în fabricație, ridicarea necontenită a productivității muncii, a competitivității produselor fabricii pe piața externă. Oaspeții cercetează produsele expuse, luînd cunoștință de evoluția calculatoarelor de birou, care și-au redus succesiv greutatea, de la 22 kg la 1,6 kg, fapt apreciat de secretarul general al partidului. Sînt, de asemenea, prezentate mini- calculatorul C-32, care se realizează în acest an la indicația secretarului general al partidului, precum și diferite subansamble, al căror grad ridicat de integrare în producția fabricii s-a materializat în reducerea considerabilă a efortului valutar al țării.Printr-un adevărat culoar viu, pe care l-au format numeroși pionieri, elevi și tineri muncitori, oaspeții pătrund în secțiile uzinei.Dînd expresie sentimentelor lor, 

ale celor care lucrează în această întreprindere, pionierele Gheor- ghe Constanța și Gheorghe Nico- leta se adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu :
In inimi ne-nflorește primăvara 
Cînd știm că astăzi e sărbătorit 
Cel ce conduce spre victorii țara, 
Căci sinteți fiul ei cel mai iubit

Ieșim in față-ți cu buchete 
Și calea-ți presărării numai cu

flori 
Te salutăm, cu soarele în plete, 
Conducător iubit al mîndrei

noastre țări lîn fiecare atelier, tinerii muncitori îl întîmpină pe secretarul general al partidului cu urarea „Ceaușescu, la mulți ani !".Platforma de reglaj reține mai mult atenția oaspeților. Aici se află în probe unul din calculatoarele Felix 256 ce poate efectua 200 000 operații pe secundă și care urmează să fie livrat Combinatului side

rurgic de la Galați. într-un viu dialog cu cei prezenți, secretarul general al partidului se interesează de producția sistemului de calculatoare.Răspunzînd întrebării secretarului general cu privire la asimilarea acestor sisteme de calcul, directorul întreprinderii arată că integrarea reprezintă acum circa 40 la sută, dar la sfîrșitul acestui cincinal ea va ajunge la 75 la sută. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se depună eforturi susținute pentru creșterea gradului de integrare a elementelor periferice cu care lucrează calculatorul Felix 256, îndeosebi a benzilor magnetice.Gazdele invită apoi pe oaspeți la imprimanta calculatorului. Se emite un mesaj în care sînt înscrise versuri din poemul dedicat de George Lesnea secretarului general al partidului, precum și chipul tovarășului Nicolae Ceaușescu.Cu puternice urale sînt întîmpi- nați oaspeții în sectorul atelie- rului-școală al Institutului politehnic din București. în scurtul popas, secretarul general ia cunoștință despre modul practic de pregătire a viitorilor specialiști în domeniul tehnicii de calcul. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să se studieze îndeaproape posibilitățile asimilării și fabricării în 

țara noastră a unor subansamble importante ale mașinii de facturat și contabilizat, care se importă în momentul de față. Conducerea ministerului, directorii Centralei de electronică și tehnica vidului și ai Fabricii de calculatoare electronice încredințează pe secretarul general că, în scurt timp, vor întocmi un studiu pentru soluționarea problemei.Recomandînd factorilor de răspundere din industria electronică să se preocupe stăruitor de încheierea acestei zone industriale, în
Un angajament ferm: 

Cincinalul in 4 ani și 4 luni

Următorul obiectiv vizitat este Filatura de lînă pieptănată — București, cea mai mare unitate de acest fel din țară. Filatura prelucrează în prezent 4 050 tone fire tip lînă pe an, de aproape cinci ori mai mult față de 1962. Circa 70 la sută din producție este exportată, sub formă de tricotaje, pe piețe externe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, ing. Ion Topoleanu, directorul general al Centralei industriei linii, ing. Ion Merlușcă, directorul filaturii, de membri ai comitetului de conducere al unității.Un mare număr de salariați al filaturii și din întreprinderi apropiate, cetățeni din cartier fac o entuziastă manifestare de prețuire conducătorului iubit al partidului și al țării. Răsună îndelung urările „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu să trăiască, România să-nfloreas- că !“, „Ceaușescu, la mulți ani !“.In fața unor grafice și a unei expoziții, în care sînt prezentate o gamă largă de tricotaje, realizate din fire tip lînă produse aici, directorul filaturii informează despre angajamentul pe care colectivul de muncă și l-a luat — îndeplinirea cincinalului în patru ani și patru luni, realizîndu-se în acest fel, peste plan, produse în valoare de 452 milioane lei. Aceste succese urmează a fi obținute, îndeosebi, pe seama folosirii mai judicioase a spațiului de producție și creșterii productivității muncii.Sînt vizitate, rind pe rînd, secțiile fabricii. Muncitoarele și .muncitorii întrerup pentru citeva clipe lucrul, înconjurîndu-1 cu dragoste nețărmurită pe conducătorul partidului și statului nostru.în drum spre ieșirea din marea hală, în aplauzele și aclamațiile celor prezenți, un grup de copii din cartier oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu garoafe roșii și mulțumesc din inimă pentru creșa și grădinița construite la indicația sa, îi urează în cor „La mulți anii". Este o vie expresie de recunoștință pentru cei a cărui grijă se reflectă în Viața luminoasă și fericită a tuturor copiilor din țara noastră.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul filaturii pentru rezultatele obținute, îi urează noi succese, mulțumește pentru primirea caldă, prietenească cu care a fost întîmpinat.în aceeași mare zonă industrială a Capitalei se află cunoscuta Fabrică de mașini-unelte și agregate, avînd, în incinta ei, Centrala industrială și Institutul de cercetări și proiectări specializat în astfel de utilaje. Concentrarea acestor trei unități este menită să faciliteze aplicarea în practică a sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicoțae Ceaușescu, privind sporirea continuă a ponderii produselor de înaltă tehnicitate, în ansamblul industriei noastre constructoare de mașini-unelte și agregate. 

cuprinsul căreia vor fl incluse în anii următori alte cîteva fabrici, secretarul general a atras atenția asupra necesității creării unei întreprinderi în care să se concentreze, pe specific, producția de scule și utilaje pentru toate unitățile din domeniul electronicii.La sfîrșitul întîlnirii de lucru, în cadrul căreia s-au jalonat importante puncte de reper pentru perspectivele tehnicii de calcul, gazdele își exprimă recunoștința pentru indicațiile prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Cu deosebită atenție a cercetat tovarășul Nicolae Ceaușescu laboratoarele și atelierele Institutului de cercetări și proiectări mașini-unelte și agregate. în explicațiile prezentate, ing. Aurel Bozgan, directorul institutului, precizează că preocuparea de bază a colectivului o constituie adîncirea cercetării în domeniul producției ma- șinilor-unelte și utilizarea mai largă a comenzii programatice și a celei numerice. O serie de cercetări urmăresc ameliorarea și modernizarea mașinilor standard, în scopul măririi productivității lor.De la începutul cincinalului s-au realizat aici prototipurile unor utilaje ca mașina orizontală de alezat și frezat „AF 100“, strungul Carusel „SC 1250“, ambele cu comandă numerică, prototipul mașinii de rectificat „RPO 200“, strungul „SP 630 — a cărui primă serie va fi construită la Uzinele din Arad. Toate aceste mașini-unelte de mare finețe șl înaltă concepție au fost prezentate secretarului general al partidului, care a dat o înaltă apreciere capacității inginerilor și proiectanților institutului de a crea performanțe tehnice ridicate, fără de care o industrie nu poate ține pasul cu realizările de vîrf pe plan internațional.în laboratoarele institutului sînt încercate prototipurile tuturor ma- șinilor-unelte fabricate în alte uzine din țară, precum și cele provenite din import, pentru relevarea caracteristicilor tehnice și confruntarea cu cele obținute de produsele românești.Vizitînd unele din unitățile JF.M.U.A.B. — unde se .consțruie.sc cele măi multe din mășinile-'prbiec- tate — tovarășul Nicolae Ceaușescu cercetează graficele care înfățișează sporirea ponderii produselor noi și modernizate din totalul producției — de la 8,3 la sută în 1971, la 58,2 în 1973 și 73,6 la sută la sfîrșitul cincinalului. Secretarul general al partidului cere să se urgenteze dezvoltarea fabricării de mașini grele cu specializare ridicată. De o deosebită importanță pentru dezvoltarea acestei uzine reprezentative a industriei noastre este indicația dată ministrului de resort și directorului centralei, de a se concentra producția exclusiv pe realizarea de mașini-unglte și a- gregate de înaltă complexitate, ur- mînd ca noile fabrici ce se vor pune în funcțiune în țară să preia producția utilajelor convenționale.Ca în toate etapele vizitei de lucru în întreprinderile Capitalei, conducătorul partidului și statului nostru a fost salutat, pe această mare platformă industrială, de sute și mii de oameni ai muncii, cu o unanimă și sinceră bucurie, cu calde și emoționante urări. Inginerul Draga Atanasiu, ajutorul de montor Vasile Hrițuleac, strungarul Constantin Pătru și mulți alții au oferit flori conducătorului iubit, s-au alăturat urării care unește astăzi glasurile și face înconjurul întregii țări : „Ceaușescu — La mulți ani !“.

Prevederile planului -■ 
îndeplinite ritmic

în încheierea vizitei în Capitală, conducătorii de partid și de stat sînt oaspeții colectivului întreprinderii „Electroaparataj". La intrarea în fabrică, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de Pa- naite Drăguș, directorul întreprinderii. Este pentru a doua oară cînd muncitorii acestei moderne unități industriale bucureștene primesc în mijlocul lor pe secretarul general al partidului. De la precedenta vizită, el se prezintă cu realizări de seamă, înfăptuite pe baza prețioaselor indicații primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.în sectorul prese mecanice este prezentat un dispozitiv ingenios de împachetare a magneților, atașat la o presă automată, construit cu mijloacele locale, pe baza unui proiect realizat de un colectiv de specialiști, care mărește de trei ori productivitatea muncii. Muncitorii Constantin Niculescu, unul din veteranii întreprinderii, Aurel Mi- huț și Radu Alexandru se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu și exprimă hotărîrea tuturor tovarășilor lor de a îndeplini cu mult înainte de termen prevederile actualului plan cincinal.Secretarul general al partidului se oprește cîteva momente în atelierul școală, instalat în cadrul secției strungărie, în care lucrează, în două schimburi, elevii școlii profesionale a întreprinderii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, în spiritul recomandării făcute cu prilejul vizitei anterioare, de a se lega cît mai organic învățămîntul de practică, este în curs de construcție noua clădire a școlii profesionale, pentru circa 2 000 de elevi, amplasată în incinta fabricii și care va fi gata în cursul anului viitor. în același sector se prezintă o succintă expoziție de dispozitive, realizate prin autoutilare, pe baza propunerilor muncitorilor șl specialiștilor, care ajută secția să realizeze cu succes prevederile maximale ale producției. O expoziție similară este organizată și la matrițe rie.Se remarcă faptul că la numeroase mașini lucrează femei. Este concretizarea unei alte indicații a 

secretarului general al partidului făcută întreprinderii, care a dus la calificarea a peste 200 de muncitoare în decurs de 18 luni. Trecînd prin halele de producție, secretarul general al partidului este înconjurat de numeroși muncitori și muncitoare, printre care Aneta Pantazi, Ecaterina Radu, Ortansa Constantin, fruntașe în producție, care oferă flori, îi urează sănătate și multă putere de muncă în activitatea ce o desfășoară neobosit pentru înflorirea patriei noastre.în atelierul de montaj automat, tovarășul Nicolae Ceaușescu urmărește fîuxul tehnologic pe benzile
0 urare care străbate 

întreaga țară — 
„Ceaușescu—La mulți ani!“

La ieșirea din întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu este înconjurat de o mare mulțime de oameni — mii și mii de muncitori din întreprinderile apropiate, care ies din schimburi, cetățeni din cartier — care, la vestea prezenței conducătorului iubit al partidului și statului nostru, s-au adunat în fața fabricii. Din sute de piepturi se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — La mulți ani !“.Secretarul general al partidului mulțumește mulțimii, strînge mîna a numeroși cetățeni, este îmbrățișat cu dragoste. Se cîntă tradiționalul „Mulți ani trăiască".Se încinge o uriașă „Horă a Unirii", prinos al maselor adus istoricului act de la 24 Ianuarie. Cunoscutelor strofe ale patrioticei melodii li se adaugă versuri noi, înscriind un arc peste timp, un poem al unirii tuturor fiilor poporului român în jurul marelui său fiu. 

complet mecanizate pentru asamblarea contactoarelor mici. Gazdele informează că acestea au fost realizate prin autoutilare, introducerea lor în tehnologie ducînd la dublarea productivității muncii în sectorul respectiv.La stația de încercări a contactoarelor, de asemenea construită prin mijloace proprii, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat asupra preocupărilor continue ale colectivului întreprinderii pentru creșterea calității produselor și verificarea minuțioasă a acestora, înainte de a fi livrate beneficiarilor. Se raportează că, potrivit unei alte indicații date de secretarul general al partidului, a fost amenajat un nou laborator de încercări uzinale.în încheierea vizitei, secretarul general al partidului felicită colectivul întreprinderii pentru realizările obținute și îi urează noi succese în îndeplinirea înainte de termen a indicatorilor, planului cincinal.

conducătorul Iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu :
Hai să dăm mină cu mină, 
Tot poporul împreună, 
Să cinstim conducătorul, 
Că-i iubit de-ntreg poporul.

Să-i urăm zile senine, 
De succes să-i fie pline, 
Viață lungă, fericire, 
Pentru-a patriei cinstire.In această atmosferă înflăcărată, de mare sărbătoare, expresie emoționantă a sentimentelor întregului popor, se încheie vizita de două zile a tovarășului Nicolae Ceaușescu în mijlocul creatorilor de bunuri materiale și spirituale din Capitala patriei noastre.

Reportaj realizat de :
Adrian 1ONESCU, Gh. BRA« 
TESCU, Gh. PREDA, E. MA
RINESCU, M. SONESCUFotografiile realizate de ! A. Pa
sat. P. Dumitrescu

Patru momente din timpul vizitei de ieri a secretarului general al partidului in întreprinderi și instituții din Capitală ; Fabrica de mașini-unelte și agregate, Filatura de lină pieptănată, întreprinderea „Electroaparataj" ji uzinele „Electronica’
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CDNffMNTC ALE OBGMIZflTIIlOB JUDEȚENE BE PflBTIB
Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate 

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

MARAMUREȘ«

® 100 milioane lei producție-marfă Industrială 
peste prevederile maximale ale planului pe 1973 ;

® Prin autodotară - utilaje și instalații în valoare 
de 6 milioane lei;

® 5 milioane lei beneficii peste plan ;

• Darea în funcțiune cu 15-30 zile înainte de ter
men a 19 obiective economice și social-culturale, a 650 
apartamente, 900 locuri în cămine și 200 locuri în creșe.

La Uzina constructoare de mașini din Reșița se desfășoară o puternică ofensivă pentru 
creșterea producției, înnoirea și modernizarea ei, reducerea cheltuielilor de fabricație. 

In imagine : aspect dintr-una din secțiile uzinei
Foto : Gh. Vințilă

ÎN PRIMELE DOUĂ DECADE DIN IANUARIE

Rezultate de seamă 
în îndeplinirea planului 
la parametrii maximali

Numeroase știri sosite Ia redacție din toate colțurile țării atestă, prin puterea 
faptelor, că pretutindeni, in fabrici și uzine, pe șantiere, se muncește cu rodnicie, 
ritmic, obținindu-se rezultate importante in indeplinirea prevederilor maximale 
ale planului pe anul in curs. Despre realizările cu care un șir de colective din 
întreprinderi au ineheiat primele două decade din această lună relatează azi cores
pondenții „Scînteii".

La producția fizică 
- importante 

depășiri

IAȘI (Corespondentul 
„Scinteii" Manole Cor- 
caci). — în primele două 
decade ale lunii ianuarie, 
colectivele de muncă din 
industria județului Iași au 
obținut rezultate de seamă 
in producție. Peste pre
vederile de plan s-au rea
lizat, printre altele, 61 tone 
țevi și profile îndoite din 
oțel, 18 tone fibre și fire 
poliesterice, 5 000 mp țe
sături din bumbac și mă
tase, 9 tone ulei comesti
bil, circa 80 kg diverse 
antibiotice etc. Aceste 
succese sînt urmarea unei 
mai bune organizări a 
producției și a muncii, a 
folosirii mai raționale a 
capacităților și timpului 
de lucru, a conjugării e- 
forturilor oamenilor mun
cii pentru valorificarea 
intensă a rezervelor exis
tente în întreprinderi. Se 
evidențiază în acest sens 
colectivele de la Uzina 
metalurgică, Uzina de fi
bre sintetice. Fabrica de 
antibiotice, fabrica ,,Țe
sătura" și țesătoria de 
mătase „Victoria" din Iași, 
Uzina mecanică de repa
rat material rulant din 
Pașcani ș.a.

Prin mai buna 
utilizare a capaci
tăților de producție

BUZĂU (Coresponden
tul „Scînteii" M. Bâzu). 
— Din primele zile ale a- 
cestui an, atenția munci
torilor, tehnicienilor și in
ginerilor din industria ju

dețului Buzău a fost în
dreptată cu precădere 
spre utilizarea mai rațio
nală a suprafețelor și ca
pacităților de producție, a 
timpului de lucru. mai 
buna organizare a aprovi
zionării locurilor dc mun
că. Rezultatele înregistra
te după cele două decade 
ale lunii ianuarie sînt 
grăitoare. Peste prevede
rile maximale ale planu
lui au fost obținute im
portante cantități de pro
duse solicitate de econo
mia națională, printre 
care : 17 tone sirmă trasă 
și zincată. 45 tone elec
trozi sudură. 119 tone folii 
și saci din polietilenă. 87(1 
mc prefabricate din beton. 
29 tone zahăr, confecții 
textile in valoare de 
96 000 lei și altele.

Suplimentar - 
produse utile 

economiei

BACĂU (Coresponden
tul ..Scînteii" Gheorghe 
Baltă). — Datorită măsu
rilor tehnico-organizatori- 
ce luate pentru pregătirea 
producției, cit și bunei a- 
provizionări cu materii 
prime și materiale, planul 
pe primele două decade 
ale lunii ianuarie a fost 
îndeplinit și depășit in 
toate întreprinderile jude
țului Bacău. Punînd in 
valoare resursele de care 
dispun, oamenii muncii 
din industria băcăuană a i 
realizat în plus, fată de 
prevederile planului, in 
cele două decade. 780 000 
kWh energie electrică.
1 500 tone benzine. 250
tone cauciuc sintetic,
15 000 mp țesături, mobilă 
în valoare de 637 000 lei,

confecții în valoare de 
150 000 lei și inse.mngte 
cantități de polistiren, po- 
liclorură deț vinii, insec
ticide. cherestea, cărbune. 
De menționat că aproape 
toate aceste cantități su
plimentare de produse au 
fost realizate pe seama 
creșterii productivității 
muncii. Cele mai bune re
zultate le-au obținut chi- 
miștii din Borzești. fores
tierii din cadrul Combi
natului dc exploatare și 
industrializare a lemnului 
Bacău, textiliștii din Bu- 
husi, minerii din Comâ- 
nești.

în avans 
față de grafic

Lucrătorii trustului de 
construcții industriale 
Craiova, care în prezent 
execută lucrări la 52 de 
obiective in județele Dolj. 
Gorj, Mehedinți. Olt și 
Caraș-Severin. au obținut 
in acest an realizări su
perioare celor prevăzute 
in grafice. Constructorii 
de pe platforma Combi
natului de celuloză și hir- 
ție din Drobeta Turnu-Se- 
verin. de exemplu, au de
pășit prevederile de plan 
pe primele două decade 
din ianuarie cu 500 000 lei, 
iar cei de pe platformele 
Combinatului chimic Cra
iova și Uzinei de alumi
niu Slatina — cu peste un 
milion lei. Ca urmare a 
realizărilor de pînă acum, 
colectivul acestei unități 
a hotărît să devanseze cu 
30—90 de zile termenele 
de dare in funcțiune la 
șase obiective importan
te. să execute un volum 
suplimentar de lucrări de 
construcții-montaj în va
loare de 30 000 000 lei.

SIBIU
• In 1973, o producție globală Industrială în va

loare de 220 milioane lei și o producție-marfă de 200 mi
lioane lei pests prevederile maximale ale planului;

® Prin devansarea termenelor de intrare în func
țiune la 5 obiective Industriale vor fi date peste pian 
1 000 remorci basculante, 50 autoutilitare, 15 000 bucăți 
tricotaje ,*

• La export, o producție suplimentară de 33 mi
lioane lei valută, în timp cs importul va fi redus cu 5 mi
lioane lei valută.

1973 în Capitala

23000 de familii se vor muta 

în casă nouă
Pentru constructorii bucureșteni, 

1973 este anul hotărîtor pentru reali
zarea celor peste 120 000 de aparta
mente, prevăzute a se da in folosință 
în actualul cincinal. încă din primele 
zile ale anului, constructorii bucureș
teni au trecut la aplicarea pe șantiere 
a unui bogat program de măsuri teh- 
nico-organizatorice, care au dus la li
chidarea restanțelor din anul prece
dent și au făcut posibilă începerea lu
crului din plin la aproape 13 000 de a- 
partamente, din cele 23 000 prevăzute 
a fi realizate pe acest an.

Constructorii bucureșteni vor ter
mina in acest an cvartalul de locuințe 
din Drumul Taberei, unde vor fi exe
cutate. pînă la sfîrșitul anului, peste 
6 000 de apartamente. Alte 7 000 de a- 
partamente vor ti date în folosință în 
cartierele Berceni-Giurgiului și în Fe
rentari, 1 200 în Bd. Armata Poporului 
și 2 100 în Șoseaua Pantelimon. Majori

tatea construi fiilor vor fi amplasate 
pe marile artere de circulație, iar la 
parterele multor blocuri vor fi amena
jate unități comerciale. De asemenea, 
se trece la execuția unor blocuri de 
16—17 și 23—25 etaje, renunțîndu-se 
treptat la cele de patru niveluri. Pe a- 
genda Întrecerii figurează și angaja
mentul de a se da in folosință, peste 
plan, incă din primul semestru, 2 000 
de apartamente.

Tot în acest an. constructorii bucu
reșteni vor executa un volum însem
nat de lucrări la o serie de obiective 
social-culturale. printre care spitalul 
clinic din Cotroceni. cu 1 500 paturi, 
supermagazinul din Piața Unirii, hote
lurile din Calea Dorobanți și str. 
Armenească, centrul stomatologic din 
Pasajul Eforie, spitalul de neurochi
rurgie și magazinul universal din Piața 
1848.

(Agerpres)

Aproape 600 de delegați ai organizațiilor 
de partid de pe frumoasele plaiuri mara
mureșene — destoinici mine'ri și metalur- 
giști. forestieri și constructori, ingineri și 
tehnicieni, intelectuali, activiști de partid 
și de stat cu o bogată experiență profesio
nală și politică — au fost prezenți la 
conferința organizației județene de partid. 
La lucrările conferinței a participat tova
rășul Vasile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv al '
ministrul economiei forestiere 
lelor de construcții.

Cu o înaltă responsabilitate 
conferința a făcut o amplă și 
analiză a activității organelor . 
țiilor de partid pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al X-lea și de 

a partidului, ialo- 
claritate sarcinile ce 
comuniștilor, 

colectivelor de oameni ai 
realizării cincinalului

Conferința Națională 
nind, totodată, cu 
revin în continuare

C.C. al P.C.R., 
și materia-

și exigență, 
aprofundată 
și organiza-

tuturor
muncii, in ve- 
inainte de ter-derea 

men.
Un 

și in _______ .
îndeplinirii planului pe 1973 la nivel maxi
mal, potrivit sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut.

Darea de scamă prezentată de tovarășul 
Ghenrghe Blaj, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, a reliefat pe larg 
marile transformări. mutațiile calitative, 
care au avut loc de la precedentele alegeri, 
în viața economico-socială și politică a ju
dețului. Este , grăitor faptul că. numai 
anul trecut, planul producției industriale 
și al prestărilor de servicii a fost depășit 
cu 234 milioane Ici. Ca efect al_ politicii 
partidului de repartizare rațională pe te
ritoriu a forțelor dc producție, de dezvol
tare armonioasă a tuturor, zonelor țării, in 
ultimii .4 api .Marșrmire.șui a beneficiat de 
3.8 miliarde Ici fonduri de investiții. Po
tențialul economic al. ■ județului, s-a îmbo
gățit prin intrarea in producție a unor noi 
unități, cum sint mina dc la Gura Ban 
Borșa. Fabrica dc furnire estetice de la 
C.F. I.L. Sighet>i-,',nrma'ini. '’.'.•'Ițva de 
bumbac din Baia Mare : au fost dezvoltate 
capacitățile de producție la Urinele meta
lurgice de metale neferoase, la Uzina de 
mașini și utilaj minier și altele.

Pornind de la necesitatea realizării 
obiectivului principal al politicii economice 
a partidului nostru — continuarea in ritm 
mall a procesului dc eci'ficarc a unei eco
nomii moderne, bazată pc o mdustue 
puternică și o agricultură înaintată — nu
meroși delegați intre care tovarășii Ioan 
Mecleș. miner de la Baia Borșa. Gheorghe 
Grunștcîn. director general al C.E.I.L. bi- 
ghelu-Marmației, Petru Nicoriei, directorul 
filaturii din Baia Mare. Gheorghe Camuca, 
directorul întreprinderii „Iza" — Vișeu de 
Sus. Dumitru Lupșa, directorul lnsP®^.°r®* 
tului județean silvic, și alții, 
marile rezerve c'"~* 
nomice. insistind 
sare in vederea 
rezervelor interne,

loc central in darea 
dezbateri, l-au ocupat

de seamă, ca
problemele

zonelor tării, 
preșul a beneficiat de

executarea lucrărilor de Îmbunătățiri fun
ciare, fertilizarea terenurilor. Tovarășii 
Ileana Leordean, secretarul comitetului co
munal de partid Leordina. Mihai Mociran, 
președintele cooperativei agricole de pro
ducție din Mocira. s-au referit la unele mă
suri menite să ducă la sporirea producției 
în legumicultura și zootehnie, la asigurarea 
unor condiții mai bune pentru desfacerea 
produselor obținute în activitățile indus
triale din cooperativele agricole.

Cu responsabilitate partinică au fost 
dezbătute in conferință problemele privind 
creșterea rolului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid, îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă. Tovarășii 
Victor Pordea, membru al biroului comite
tului județean de partid. loan Cetățean III, 
prim-topitor la Uzinele metalurgice de me
tale neferoase din Baia Mare, Ioan Ulici, 
prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Sighetu-Marmației. Vida Geza, 
sculptor, artist al poporului. Alexandru 
Crisan, președintele consiliului județean al 
sindicatelor. Varga Mihai, redactor șef al 
ziarului „Bănyavideki Faklya". și alții au 
scos in evidență necesitatea eliminării ori
căror manifestări de formalism și rutină 
din activitatea de propagandă și cultural- 
educativă de masă, a sporirii preocupării 
organizațiilor de partid, de masă Și obștești 
pentru îmbunătățirea conținutului de idei, 
lărgirea ariei de cuprindere și a forței de 
inriurire a acestei activități in vederea dez
voltării conștiinței socialiste a celor ce mun
cesc. înrădăcinării in întreaga viață socială 
a normelor eticii și echității socialiste. In 
aceeași ordine de idei, tovarășul loan Mol
dovan, directorul institutului pedagogic din 
Baia Mare, Augustin Pop. prim-secretar al 
comit.ctulp.i, județean IT.T.C., Verona Cărău- 
șan. președinta corhițetuluf jucfețean al fe
meilor, au înfățișat o serie de aspecte pri
vind modernizarea învățămintului. formarea 
pentru muncă' și viată a tinerei generații, 
făcind propuneri in vederea legării mai 
strinsc a invățămintuliii de producție și in
tegrarea profesională a tinerilor.

In cadrul lucrărilor conferinței, mai mulți 
vorbitori; printre care tovarășii Gheorghe 
Mareaș, directorul direcției județene do in
dustrie locală. Gheorghe Ardeleanu. direc
torul trustului de construcții, au arătat că 
chemarea la întrecere adresată de Consiliul

. au Subliniat 
existente in unitățile eco- 

asupra măsurilor nece- 
valorificării superioare a 

folosirii intensive a 
capacităților de producție, sporirii produc
ției și productivității muncii, reducerii 
cheltuielilor materiale de producție, ridi
cării calității produselor. Colectivele de 
mineri - arăta ing. Vaier Gabnan. direc
tor general al Centralei minereurilor nefe
roase — sint mobilizate cu toate forțele 
in acțiunea de punere in valoare a unor 
zăcăminte, asigurarea unui coeficient cit 
mai ridicat de substanță minerală utilă, 
evitarea pierderilor de minereuri. In acest 
sens, se extind metodele de exploatare de 
mare productivitate, s-a trecut la concen
trarea producției intr-o serie de exploatări 
miniere. Solicităm insă — a spus vorbito
rul 
Ierul de resort in acțiunea 
utilaje corespunzătoare la exploatarea mi
nieră Șuior — unde s-a trecut de la ex
ploatarea la suprafață la cea in subteran, 
— precum și la grăbirea avizării docu
mentațiilor tehnice pentru iazurile de 
decantare de la flotația centrală din Baia 
Mare, exploatarea minieră Băiuț și altele, 
care se tărăgănează extrem de mult.

îndeplinirea obiectivelor, a angajamente
lor asumate de a realiza cincinalul in 4 
ani și jumătate, arăta in cuvîntul său 
tovarășul Vasile Dancoș, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid Baia Mare, 
impune îmbunătățirea stilului de muncă 
in conducerea economiei, deplasarea mun
cii. de partid în mijlocul oamenilor muncii, 
acolo unde se făuresc bunurile materiale, 
lată de ce se impune să ajutăm diferențiat 
organizațiile de partid, spre a se afirma 
tot mai mull ca o forță dinamizatoare a 
colectivelor, in înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiem-

— să fim sprijiniți mai mult de miniș- 
de dotare cu

brie anul trecut.
In cadrul conferinței au fost dezbătute 

pe larg problemele legate de sporirea pro
ducției agricole, S-a subliniat în mod deo
sebit că generalizarea noilor forme de or
ganizare și de retribuire a muncii în acord 
global, legind mai mult veniturile coopera
torilor și irr’canizatorilor de producțiile 
realizate, i-a cointeresat să muncească mai 
bine, rezultatele obținute fiind superioare 
celor din anii precedență. Cu toate acestea, 
producția nu a fost pe măsura potențialului 
material și uman de care dispune agricul
tura județului, indeosebi in zootehnie și 
pomicultură, persislind un șir de neajun
suri. Oeupindu-se de măsurile care se în
treprind in aceste zile pentru generalizarea 
acordului global in toate cooperativele agri
cole de producție, tovarășul Ioan Andron, 
președintele Uniunii județene a cooperati
velor agricole de oroducție. a arătat necesi
tatea diversificării formelor de retribuire, 
incit fiecare cooperator să se simtă răspun
zător pentru producția realizată, pentru

popular al județului Maramureș către tonte 
consiliile populare județene din țară pentru 
dezvoltarea economici, a nivelului urbanis
tic și edilitar-gospodăresc a! localităților, 
impune organizațiilor de partid, consiliilor 
populare din județ să dezvolte cit mai mult 
legăturile cu masele de oameni ai muncii, 
să-i antreneze la înfăptuirea obiectivelor 
fixate, să stimuleze inițiativa cetățenească 
in vederea dobindirii unui loc fruntaș in
întrecerea patriotică pe tară.

Luind cuvintul in incheiorea dezbateri
lor. tovarășul VASILE PATILINEȚ a 
transmis participanților la conferință, tu
turor comuniștilor și oamenilor muncii din 
județ, un călduros stilul din partea C.C. al 
P.C.R.. a tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
personal. Vorbitorul a subliniat că dezba
terile care au avut loc s-au caracterizat 
prin exigență și combativitate partinică, 
printr-o minuțioasă analiză a modului cum 
sint îndeplinite sarcinile trasate de Con
gresul al X-lea și de Conferința Națională 
a partidului. Evidențiind pe larg rezultatele 
obținute de poporul nostru in dezvoltarea e- 
conomică și socială a țării, în care sint 
incluse și cele ale oamenilor muncii mara
mureșeni. vorbitorul a reliefat sarcinile sta
bilite de Plenara CC. al P.C.R. din noiem
brie 1972 și. în mod deosebit, necesitatea 
realizării la nivelul maximal a prevederilor 
planului pe 1973. Tn acest scop, organele și 
organizațiile de partid din județul Mara
mureș sini chemate să desfășoare o intensă 
muncă politică și organizatorică în vederea 
antrenării tuturor colectivelor din între
prinderile industriale, folosirii mai bune a 
forței de muncă, a capacităților de pro
ducție. creșterii producției și productivită
ții muncii, reducerii cheltuielilor materiale, 
sporirii eficienței activității economice. O 
parte însemnată a cuvîntării sale, vorbitorul 
a consacrat-o sarcinilor concrete care, revin 
agriculturii județului, în vederea 
producțiilor agricole vegetale și 
întăririi și dezvoltării

creșterii 
animale, 

unităților agricole, 
cultivării în rîndul masei de țărani coope
ratori a dragostei față de avuția obștească, 
a spiritului de bun gospodar.

Criticînd unele deficiențe existente, vor
bitorul a subliniat necesitatea îmbunătăți
rii vieții interne de partid in toate unitățile 
economice și social-culturale. a desfășură
rii unei bogate activități politicd-idcolo- 
gice și cultural-educative.

După ce s-a referit la principalele aspecte 
ale politicii externe a partidului și statu
lui nostru. vorbitorul a exprimat, în înche
iere. convingera că organizația județeană 
de partid, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ nu-și vor precupeți eforturile 
pentru realizarea exemplară a programului 
partidului de accelerare a dezvoltării eco- 
nomieo-sociale. 
cialiste pe noi 
liza ție.

tn încheiere

de ridicare a României so- 
culmi de progres și civi-

a fost adoptată hotărirea 
conferinței și. aooi. s-au ales comitetul 
dețean de partid 
revizie. Tn prima 
dețean de partid 
prim-secretar pe

Parti.-ipanții au
al P.C.R.,

iu- 
de 
ju
de

și comisia județeană 
sa plenară, comitetul 
l-a reales in funcția 
tovarășul Gheorghe Blaj, 
adresat o telegramă C.C. 

tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
în care se exprimă atașamentul față de 
conducerea partidului, hotărirea oamenilor 
muncii din județ de a-și concentra toate 
eforturile. întreaga capacitate de muncă 
pentru a îndeplini înainte de termen pre
vederile cincinalului.

Ion HERTEG 
Vasile GAFTONE

Desfășurată într-un climat de Înaltă 
principialitate comunistă, de exigență și 
combativitate partinică, conferința organi
zației județene de partid Sibiu a prilejuit o 
amplă manifestare a hotărîrii comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din județ — 
români, germani, maghiari și de alte na
ționalități — de a înfăptui neabătut pro
gramul adoptat de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională, de a-și consacra 
întreaga lor energie marii întreceri socia
liste pentru realizarea cincinalului înainte 
de termen. La lucrările conferinței a parti
cipat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Ampla și documentata dare de seamă 
prezentată de tovarășul Richard Winter, 
prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a făcut o cuprinzătoare trecere in 
revistă a realizărilor obținute in dezvolta
rea industriei, a agriculturii. în creșterea 
nivelului de trai al populației din județ. 
S-a subliniat, astfel, că in perioada care a 
trecut, de la precedentele alegeri, produc
ția globală industrială a crescut de la 9.2 
miliarde Ici (în 1968). la peste 14 miliarde 
lei (in 1972) ; productivitatea muncii a 
sporit cu 30 la sută, iar exportul cu 70.9 
la sută. Pornind de'la prețioasele indicații 
cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu la plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972, darea de seamă s-a oprit 
cu , precădere asupra direcțiilor in care 
trebuie să acționeze organele și organiza
țiile de partid, conducerile și colectivele 
unităților economice pentru îndeplinirea și 
depășirea indicatorilor maximali ai planu
lui pe anul 1973 — an hotărîtor pentru în
făptuirea înainte de termen a cincinalului.

Larga Iernatică a problemelor legate de 
acest obiectiv s-a situat în centrul dezba
terilor. Subliniind că în ' județul Sibiu 
există ‘toate ' cbndițîile pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, mai mulți 
vorbitori, printre care Nicolae Lasou, secre
tar al comitetului dc partid de la U.M.M.N. 
Conșa Mică. Marin Birză, muncitor la U- 
zina mecanica Mirsi. Ana Isopcscu. mun
citoare la fabrica ..8 Mai" Mediaș, Gheor
ghe Niiea. director general al Centralei in
dustriale a confivțiilor Sibiu. Ioan Lit'ehei, 
muncitor la ..Automecanica" Mediaș. Maria 
Roman, muncitoare, secretara organizației 
de bază nr. 7 la-Uzinele textile Cisnâdie. au 
arătat că in toate întreprinderile sint incă 
numeroase rezerve de a spori eficienta pro
ducției prin folosirea intensivă a capacită
ților de producție, creșterea productivității 
muncii. îmbunătățirea calității produselor, 
reducerea consumurilor specifice și a costu
rilor producției. S-a subliniat, de pildă, că 
prin atingerea unui indice de folosire a u- 
tilajelor da ccl puțin 85 Ia sută se va asi
gura. in acest cincinal, o producție supli
mentară de 850 milioane lei numai in ra
mura construcțiilor de mașini. Această opti
mizare a folosirii mușinilor-unelte presu
pune asigurarea in plus a unui -număr de 
1 000 muncitori.

Majoritatea vorbitorilor s-au oprit asupra 
problemelor legate dc producția destinai» 
exportului. Lucru, de altfel, firesc, avind 
în vedere profilul diversificat al industriei 
sibiene și, deci, posibilitățile ei de prezen
tă mai activă pe piața internațională. Cu 
toate că activitatea de export a județului 
a înregistrat ritmuri superioare mediei pe 
țară, vorbitorii au subliniat că rezultatele 
obținute nu se ridică totuși la nivelul re
zervelor potențiale ale întreprinderilor. Și 
acest lucru se datorește faptului că unele 
unități economice nu pregătesc din timp și 
temeinic îndeplinirea planului de export, nu 
întreprind suficiente măsuri pentru prospec
tarea piețelor, nu se preocupă de creșterea 
competitivității produselor pe plan interna
țional. așteptind ca totul să fie făcut de 
către centrală sau întreprinderea de comerț 
exterior. De aceea, in viitor, trebuie acțio
nat cu maximum de răspundere pentru no
minalizarea completă a produselor pentru 
export, asigurarea comenzilor printr-o 
preocupare susținută privind diversificarea 
sortimentului de mărfuri oferite și printr-o 
receptivitate mai mare la cerințele benefi
ciarilor, chiar dacă acestea intervin în plus 
față de plan. Se impune, de asemenea, ea 
organele și organizațiile de partid, organele 
sindicale să asigure cunoașterea de către 
toți salariații a recentelor măsuri, adoptate 
de conducerea partidului și statului nostru, 
privind stimularea tuturor color care i.și 
aduc o contribuție deosebită la creșterea 
exportului și reducerea importului ; să ve
gheze la aplicarea corectă a acestor măsuri, 
ele fiind extrem de importante pentru sti
mularea aportului maselor la îmbunătățirea 
calitativă și cantitativă a activității de co
merț exterior.

Problemele legate de realizarea în cele 
mai bune condiții a programului de inves
tiții au fost abordate de numeroși vorbi
tori. Tovarășii Aurel Cristea, prim-secre
tar al Comitetului municipal de partid Sibiu, 
Francisc Haynaî, secretar al Comitetului 
municipal de partid Mediaș, și alții, sub
liniind faptul că județul Sibiu are dc rea
lizat in acest an un volum de investiții de 
aproape 1.9 miliarde lei. au insistat asupra 
necesității unei mai bune organizări a 
muncii pe șantiere, a unei judicioase livrări 
a materialelor și utilajelor tehnologice, 
precum și a cerinței imperioase de pregă
tire din vreme a cadrelor necesare noilor o- 
biective. Pornind de la o analiză realistă a 
condițiilor existente în județ, mulți dintre 
vorbitori au demonstrat posibilitatea devan
sării termenelor de dare în folosință a unor 
obiective industriale importante.

Referindu-se la preocupările organelor și 
organizațiilor de partid privind reorganiza
rea intreprinderilor agricole de stat, a sta
țiunilor de mașini și tractoare și aplicarea 
sistemului de retribuire a muncii in acord 
global, mai mulți vorbitori, printre care 
îuliu Martini, secretar al comitetului comu
nal de partid și primar al comunei Roșia, 
Aclolf Kristoff, șeful fermei pomicole Basna. 
Uie Tărășan, președintele C.A.P. Avrig. și 
Mihail Tiller, director general al direcției 
agricole județene, au criticat unele unități 
agricole care-nu au finalizat pină la capăt 
măsurile stabilite de comitetul județean de 
partid. Producțiile agricole, precum și re
zultatele in sectorul zootehnic, au arătat 
vorbitorii, sint încă sub posibilitățile reale 
ale județului. Este necesară lichidarea neîn- 
tirziată a oricăror manifestări ale forma
lismului în organizarea fermelor, tn aplica
rea tehnologiilor moderne, se impune întă
rirea răspunderii și disciplinei in muncă in 
toate unitățile din agricultură.

Ocupîndu-se de necesitatea Îmbunătățirii 
In continuare a muncii politico-ideologice și 
cultural-educative, mai mulți vorbitori, 
printre care loan Frică, secretar al comite
tului județean de partid. Mircea Braga, di
rectorul Teatrului de stat Sibiu, colonel 
Constantin loniță. KarI Ulbricli. directorul 
Grupului școlar profesional M.I.U. — Sibiu, 
și Lucretia Chioreanu, secretară a comite
tului U.T.C. de la uzina „Tirnava" Mediaș, 
au relevat că in atenția tuturor factorilor 
educaționali trebuie să stea, intr-o măsură 
sporită. îndatorirea formării omului nou, 
multilateral pregătit. înarmat cu o concepție 
marxist-leninistă despre lume și societate, 
pătruns de spiritul patriotismului și inter
naționalismului proletar, deplin conștient de 
îndatoririle sociale ce-i revin în calitate de 
proprietar ăl mijloacelor dc producție și de 
producător al valorilor materiale și spiri
tuale. Alți vorbitori, printre care Gheorghe 
Lenghel, secretar al Corniței ului orășenesc 
de partid Agnita. Ioan Ungur, prim vice
președinte al Consiliului popular județean 
Sibiu, și Radu Ispas, directorul Spitalului 
de adulți din Sibiu, referindu-se la îmbu
nătățirea conținutului activității organiza
telor de partid, au subliniat că centrul ac- 
tivității politice trebuie să-l constituie locu
rile de muncă, acolo unde se hotărăște, în 
ultimă instanță, soarta producției. Organele 
și organizațiile de partid, au menționat vor
bitorii, să stimuleze mai mult decit pină 
acum inițiativele și propunerile oamenilor 
muncii, să militeze pentru întărirea con
tinuă a disciplinei, să vegheze ca partici- 
panții la marea întrecere consacrată devan
sării îndeplinirii cincinalului să aibă create 
toate condițiile necesare bunei desfășurări 
a activității.

Tn încheierea dezbaterilor a luat cuvintul 
tovarășul ȘTEFAN ANDREI care a trans
mis participanților la conferință, comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii din județ un 
călduros salul din partea C.C. al P.C.R.. a 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu personal. Re- 
levind caracterul analitic și de inaltă exi
gență in care au fost dezbătute principalele 
sarcini ale organizațiilor de partid, subli
niind îndatoririle deosebite care revin oa
menilor muncii din județ in anul 1973, vor
bitorul a. insistat în mod deosebit asupra 
necesității sporirii rolului conducător al or
ganizațiilor de partid in toate domeniile de 
activitate, pentru indeplinirea hotăririlor 
Congresului al X-lea și ale Conferinței Na
ționale a P.C.R. Acestora, a spus vorbi
torul,_ le revine sarcina de a desfășura o 
amplă activitate organizatorică, de a ridica 
nivelul activității ideologice și educative, de 
a intensifica munca politică pentru identi
ficarea și punerea in valoare a numeroase
lor rezerve interne existente în economia 
județului. Folosirea rațională a capacități
lor de producție, creșterea in ritmuri inalte 
a productivității muncii, reducerea cheltu
ielilor materiale la mia de lei producție- 
marfă, aprovizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale, îmbunătățirea calității 
produselor — sînt obiective care reclamă cu 
acuitate, o activitate de continuă perfecțio
nare, ele fiind decisive pentru îndeplinirea 
planului pe 1973 la nivelul său maximal. 
Realizarea exemplară a programului de in
vestiții, depășirea sarcinilor de export, in
deplinirea obiectivelor stabilite în domeniul 
producției agro-zootehnice, înfăptuirea tu
turor măsurilor de creștere a nivelului de 
trai al oamenilor muncii au fost, de aseme
nea. evidențiate ca obiective esențiale pen
tru toate organele și organizațiile de partid.

Tn continuare, trecînd in revistă princi
palele direcții ale politicii și activității des
fășurate de partidul și statul nostru pe plan 
extern pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea legăturilor cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării independente, 
pentru lărgirea. în spiritul coexistenței paș
nice, a cooperării cu celelalte state, pentru 
întărirea raporturilor de unitate eu toate 
partidele comuniste și muncitorești, cu toa
te forțele antiimperialiste. vorbitorul a sub
liniat profunda unitate dialectică dintre sar
cinile naționale și cele internaționale ale 
partidului, concordanța dintre slujirea cu 
abnegație a intereselor poporului român și 
a cauzei socialismului și păcii in lume.

Conferința a ales apoi noile organe jude
țene de partid Ca prim-secretar al comite
tului județean de partid a fost reales tova
rășul Richard Winter. Participant^ la confe
rință, int?-o atmosferă de puternică însu
flețire. au adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu. care cuprinde mobiliza
toarele angajamente luate de oamenii mun
cii de pe meleagurile județului Sibiu, în în
trecerea socialistă pe care o desfășoară in 
acest an.

Corneliu PILOFF 
Nicolae BRUJAN
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OMUL, CONDUCĂTORUL DE PARTID, 
BĂRBATUL DE STAT

Recent « apărut o nouă cu
legere de cugetări și maxime. 
Pe supracoperta ei sint tipărite 
cîteva cuvinte directe și grele 
de adevăr : „Trebuie să jude
căm oamenii nu după vorbe și 
declarații, ci după fapte". Este 
reflecția unui om a cărui masă 
de lucru e suprafața țării, a că
rui timplă gînditoare se spri
jină pe istorie. Numele lui e 
Nicolae Ceaușescu. E numele 
omului care se definește el 
însuși prin faptele sale.

Nu o dată ochii, gîndurile 
noastre au încercat să pătrun
dă cu respectuoasă curiozitate, 
cu politețe, dar și cu dragoste 
intimă „prim-planurile" con
ducătorului. Cum arată de a- 
proape, cum pășește, care li 
sînt gesturile familiare, cum 
surîde, cum rîde. cum stă cu 
sănătatea, sint întrebări sau 
constatări care țin de om, de 
ceea ce este viață fierbinte în 
el.

Dar cel cu care a vorbit per
sonal, cărora le-a strîns mina, 
pe care i-a privit și care l-au 
privit în ochi, ce-au simțit a- 
tunci ? Cum îl știu ei, cei pen
tru care faptele de pe agenda 
sa de lucru sînt nu numai frag
mente de istorie, ci și amintiri 
personale ? Să le dăm cuvîn- 
tul i

„CA UN OM

rețin exact, eu toată emoția 
care mă stăpinea. II văd parcă 
și acum pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu stînd de vorbă cu 
mine, ca un om al familiei mele.

„ERAM SIGUR

CĂ O SA VENIȚI !"

AL FAMILIEI MELE"

Maistrul principal Gheor- 
Cfhe STRATULAT, de la Fa
brica de rulmenți din Birlad, a 
fost unul din interlocutorii ul
timelor vizite de lucru ale con
ducătorului partidului și statu
lui. Amintirile lui sint calde :

„Eram, oricum, foarte emo
ționat pentru că tovarășul 
Ceaușescu ne vizita fabrica. Dar 
vă imaginați ce emoție am avut 
văzînd că vine direct spre mine. 
Mi-a strjns mina și m-a între
bat t

— Cum merge lucrul ?
— Bine, tovarășe secretar ge

neral.
— Vă realizați planul ? In 

mod ritmic ?
l-am raportat argumentînd 

cu cifre. Simțeam că vorbele 
generale nu l-ar satisface. M-a 
ascultat cu atenție și m-a în
trebat în continuare i

— Care sint problemele d® 
perspectivă ? Le cunoașteți ?

— La noi, tovarășe secretar 
general, cifrele sînt cunoscute. 
Au fost dezbătute în fiecare 
loc de muncă, fiecare cunoaște 
obligațiile ce îi revin ca să ne 
respectăm angajamentul de a 
realiza cincinalul în patru ani 
și jumătate.

— Aveți probleme deosebite ?
Nu am să uit că această în

trebare a fost repetată. Mi-am 
dat seama că tovarășul secretar 
general se interesează de toate 
aspectele muncii noastre, de 
viața noastră, de condițiile in 
care trăim. Această discuție o

„Eu numai am bănuit că-1 voi 
vedea pe tovarășul Ceaușescu și 
am prins puteri tinerești". Au
torul acestei declarații cu nimic 
exagerate este țăranul coopera
tor ștefan MITRUȘ, din co
muna Cornetu, județul Ill'ov. 
Viața lui Ștefan Mitruș ascunde 
o dramă personală. Omul e su
ferind de inimă și are și vede
rea foarte, foarte slabă. După 
cum mărturisește chiar el, „dacă 
ceapa e crescută, o mai pot 
plivi, dar la alte plante, cum 
ar fi la morcovii mici, ochii mei 
neputincioși nu pot să aleagă 
planta bună de buruiană. In ul
timii ani n-am mai fost in sta
re să aduc nici o pîine cu mina 
mea acasă". Și totuși, in toam
na anului trecut, cind Argeșul 
inundase sute de case și mii de 
hectare. Ștefan Mitruș a ieșit 
cu lopata și cu slabele lui pu
teri pe dig. ca să lupte cu ape
le. Acolo l-a găsit, printre cei
lalți săteni, în ziua de 13 oc
tombrie. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Știam că o să vină. I-am 
și zis : „Eram sigur că o să ve- 
niți 1“ Nu ne anunțase nimeni, 
dar cunosc ce scriu ziarele și 
aud la televizor că e ba colo, ba 
colo, oriunde e o mare sărbă
toare sau o mare nevoie. Or, 
Cornetu se afla la mare necaz. 
Și în anul 1941 fusese inundat, 
dar n-au venit decit cei care au 
bătut tăbliile cu inscripția : „Ti
fos exantematic. Trecerea opri
tă". Acum calamitatea era mai 
puțin întinsă, dar. oricum, co
muna Cornetu se afla la încer
care și eu știam că tovarășul 
Ceaușescu are să vină.

„Prietenul la nevoie se cu
noaște !“. ne declară din celălalt 
capăt al țârii Kelemen LA
DISLAV, mecanic de locomoti
vă la uzina „Unio" — Satu-Mare. 
Toată tara știe că In timpul ca
lamităților naturale din anul 
1970 tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ș-a aflat in linia intii a frontu
lui de luptă cu stihiile dezlăn
țuite. Iar toamna a revenit să 
vadă cum au fost înlăturate ur
mările inundațiilor. Cu acel 
prilej, apartamentul mecani
cului Kelemen l-a avut ca oas
pete : „A străbătut pe rind 
fiecare din cele trei camere și 
celelalte încăperi ale apartamen
tului nostru, construit intr-un 
cartier nou. Privea atent, urmă
rea să vadă dacă sintem așezați 
omenește, dacă ne-am refăcut 
căminul cu tot ce ne trebuie. 
Da, aveam din nou și în foarte 
scurt timp de toate. Fetița noas
tră i-a oferit un buchet de flori. 
Ale recunoștinței. S-a aplecat 
spre frunțile copiilor noștri ți

Masa lui de lucru 
e suprafața țării

Oameni ai muncii din fabrici și de pe ogoare evocă eu vibrantă 
emoție momentele trăite în întâlnirile cu tovarășul Ceaușescu

IZVORUL

COMPETENȚEI

le-a sărutat. Ochii noștri căutau 
măriți de emoție să-i prindă 
privirea. Și am văzut in ochii 
lui lumina fericirii. Străluceau 
mulțumiți, Încălziți de bucuria 
noastră".

DE LA BINE...

LA MAI BINE

Desigur, toate aceste roade, 
care in urma vizitelor de lucru 
nu răsar de la sine, sînt rezul
tatul dialogului competent, exi
gent, analitic, ca intre bunii 
gospodari, purtat de tovarășul 
de la cîrma tării cu tovarășul 
și tovarășul și tovarășul de la

comanda mașinii sau de la con
ducerea unui colectiv sau al
tuia

— Vizita făcută cooperativei 
noastre agricole in anul 1970 a 
fost ca o ședință exigentă, de 
analiză in teren. Noi — conti
nuă tovarășul Gheorqhe 
ALEXA, președintele C.A.P.- 
Bucecea. județul Botoșani — am 
fost lăudați, dar in așa fel incit 
tovarășul Ceaușescu nu ne-a lă
sat loc pentru automulțumiri ; 
dimpotrivă, ne-a dat imbold să 
obținem rezultate la care nu 
prea visam înainte. Alunei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a spus : „Am vizitat ferma 
zootehnică a cooperativei dum
neavoastră. Am luat cunoștință

de rezultatele bune, satisfăcătoa
re, pe care le-ați obținut. Sper 
— de altfel și președintele coo
perativei și șeful fermei au spus 
acest lucru — că producțiile vii
toare vor fi și mai mari. 2 000 
litri de lapte, cit prevedeți, e 
bine; dar 3 000 e și mai bine". 
Spusele secretarului general al 
partidului ne-au mers la Inimă 
și au călăuzit în anii următori 
întreaga noastră activitate. N-ati 
lipsit, în cadrul vizitei cu pro
fund caracter de lucru, nici ob
servațiile critice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a atras a- 
tenția că terenul cooperativei 
nu este judicios folosit, că noi
le construcții ocupă suprafețe 
mult mai mari decît ar fi nece
sar. Am trecut imediat să apli-

răm în viață Îndrumările primi
te. Rezultatele ? In anul urmă
tor. 1971, la ferma zootehnică, 
ca urmare a asigurării unei pu
ternice baze furajere, a intere
sului crescind pe care l-au ma
nifestat lucrătorii, am realizat o 
producție de 3 343 litri lapte, iar 
în anul 1972 — 3 622 litri lapte 
pe cap de vacă furajată. Inde- 
plinindu-ne angajamentul de a 
doborî propriile recorduri. Ana
liza de atunci și efectele ei ul
terioare nu se rezumă la zooteh
nie. Rezultatul general este că 
în următorii doi ani cooperativa 
agricolă din Bucecea a ajuns să 
fie distinsă cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. expresie a succeselor 
economice și a creșterii proprii
lor noastre venituri"

RETROSPECTIVĂ DIN AGENDA DE LUCRU

SECRETARULUI GENERAL
Ne-am obișnuit, în cursul anilor, cu prezenta In 

mijlocul nostru a conducătorilor partidului și sta
tului nostru, in frunte cu tovarășul Ceaușescu, cu 
stilul consultării populare, al dezbaterii la fața fo
cului, in uzine, laboratoare, institute de învăfă- 
mînt sau pe ogoare a tuturor problemelor legate 
de mersul nostru înainte. Dialogul viu, perma
nent, în problemele fundamentale ale societății ro
mânești contemporane s-a statornicit ca stil de

De Ia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
împreună cu alți conducători de partid și de stat, a făcut :

muncă reprezentativ, elaborat de partid, Îndeosebi 
după Congresele al IX-lea și al X-lea, stil clădit 
pe rațiunile firești ale apropierii conducerii de 
mase, de aspectele concrete ale realității.

Trecem in revistă, mai jos, cîteva iile din agenda 
de lucru a tovarășului Ceaușescu, qrăitoare pen
tru neobosita sa activitate, pentru zilele și nop
țile dedicate patriei și propășirii ei.

din iulie 1965 pină în prezent, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

M7 VIZITE DE LUCRU, IN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII,

Succesul îndemnurilor mobi
lizatoare, fructele căutării fe
brile de posibilități, de perspec
tive tși au explicația în compe
tență. Unii oameni se întreabă 
care este explicația acestei com
petențe aplicate In domenii 
foarte diferite. Nu este o com
petență strict tehnică, ci com
petența bunului conducător. O 
determină calitatea de a asculta 
cu receptivitate toate părerile, 
de a le raporta la experiența 
îndelungată a partidului condu
cător, a clasei conducătoare, 
de a le confrunta cu imperative
le majore ale politicii și de a 
le sintetiza in decizii. ''

Ne povestește inginerul Con
stantin NEMEȘ de Ia uzi- 
iki „Rulmentul" din Brașov :

In anul 1970 mă aflam în Ca
pitală, la o expoziție organiza
tă de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini pe te
ma autodotării. Printre expona
tele prezentate de uzina noas
tră se afla și o mașină de mon
tat rulmenți, concepută de mi
ne. Vizitind expoziția, secreta
rul general al partidului s-a 
oprit și în fața mașinii mele. 
A cerut explicații, apoi, după 
ce ne-a adresat cîteva cuvinte 
de laudă, ne-a recomandat să 
nu ne oprim la faza respectivă, 
ci să continuăm să perfecțio
năm mașina și chiar să execu
tăm mai muite bucăți. Ascul
tam îndemnurile cu respect, 
dar si cu gindul că. după pă
rerea mea. ca autor al proiec
tului, dădusem tot ceea ce pu
team da. Iată însă că tovarășul 
Ceaușescu a sfirșit discuția cu 
recomandări concrete. -Să faceți 
așa... și așa... și așa. Mă în
druma către o variantă și mai 
bună.

Eforturile noastre ulterloar» 
au dat roade. Mașina a fost 
perfecționată. în sensul că am 
automatizat o serie de operații. 
In același timp, pe baza indi
cațiilor date de secretarul ge
neral al partidului. |n uzină 
s-au mai executat alte opt ma
șini.

O nouă și plăcută surpriză 
ne-a rezervat următoarea vizi-, 
tă făcută de secretarul general 
al partidului, de data aceasta 
„atașă", in uzină, in luna ia
nuarie 1972. Trecînd prin secția 
montaj, dinsu] și-a amintit de 
mașina mea și s-a interesat de 
ea. A fost bucuros aflînd că 
indicațiile date și-au găsit ma
terializarea.

„VĂ AȘTEPT CU

simțit, rft timp ml-a fost oaspe
te, marele lui interes față de 
oameni, grija pe care o poartă 
țărănimii. Ce-aș mai putea să 
adaug lingă emoția pe care o 
am și acum, cind povestesc lu
crurile acestea ? De atunci, nu
mărul consătenilor cu gospodă
rii model, a.șa cum s-a socotit 
că este a mea. a crescut mult 
in sat. Asta și pentru faptul 
că rezultatele frumoase obținu
te de cooperativa noastră ne 
dau această putință, a unui 
trai mereu mai bun.

Tovarășe secretar general, v4 
anunțăm pe această cale că. in 
prezent, ne îngrijim cum se cu
vine de pomii și animalele ob
știi și ale noastre, de la care, 
așa cum am promis, sintem 
hotărîți să obținem foloase și 
mai mari. Să trăiți și vă aș
tept cil aceeași dragoste «ă-ml 
mai vizitați casa.

■Să ne vedem cu bine. tc.«- 
rășe Ceaușescu 1“

RECIPROCITATE

Să ne trăiți 

cit țara, pentru țară!
Nu știu zice altfel de.cît cronicarul : are țara un conducător 

drept, limpede in gindire, departevăzător, plin de curaj. 
Inimos, arzind ca o flacără pentru propășirea națiunii sale, 
pentru destinul mare și demn al României socialiste. Cine l-a 
făurit astfel : însăși țara, poporul căruia i s-a dăruit din fra
gedă tinerețe, cei 40 de ani de activitate revoluționară pentru 
țelurile de luptă ale Partidului Comunist Român. Cei 55 de 
ani pe care îi împlinește conducătorul de țară sînt numeri- 
cește puțini, vîrsta unui bărbat încă tînăr, aflat in plenitu
dine de viață, incit națiunea îl va binemerita mulți ani de 
acum încolo ; „multitudinea" acestor ani stă in tezaurul de 
experiență socială și politică pe care îl înglobează, configu- 
rind maturitatea de gindire și acțiune a sărbătoritului. Dacă 
mă va întreba cineva — un străin, bunăoară — ce știu esen
țial, nemijlocit, exact și sintetic privitor la președintele țării 
mele, aș răspunde prin gînd reflex : îl știu in dialog perpetuu. 
E DIALOGUL cu oamenii, cu faptele acestora, cu realitățile 
asupra cărora acționează necontenit spre mai binele patriei. 
Dialogul e confruntare, e veghe, e elan, e nobilă cheltuire de 
sine, e luptă pentru adevăr, e tinerețe fără bătrinețe, * 
exemplu personal, e nesfirșită iubire de țară, e fel de a trăi, 
a munci și a gindi în chip comunist. Ceea ce afirm nu-i doar 
gîndit-simțit, e trăit ; am avut in citeva rinduri privilegiul 
să particip la ziua de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In uzine, pe cimp, la tribună, în ore de restriște, în convor
birile cu populația, înflăcărat de neodihna lui de a cunoaște 
„adevărul așa cum este el". Acest stil de a lucra, devenit o 
formă curentă de activitate a întregului partid, a conducerii 
sale, expresie a înaltului democratism al orînduirii noastre, 
dialogul secretarului general cu țara a fost pentru mine în
totdeauna revelator și impresionant prin prospețime, mobi
litate, știința opțiunii pentru soluția cea mai bună, spirit 
creator și exact, energie nelimitată, conducere concretă. Ade
văratele virtuți nu apar din neant, ele se formează în timp, 
se cuceresc în practica revoluționară, prin mod de a fi exem
plar, prin persuasiune și legături neslăbite cu poporul, al 
cărui fiu ești. E motivul pentru care noi. comuniștii români, 
nu despărțim nici o clipă virtuțile și personalitatea tovarășului 
Ceaușescu de virtuțile poporului. în al căror miez își găsesc 
izvor nesecat opera și destinul conducătorului. La cei 55 de 
ani de viață îi urăm de bucurie și sănătate, frumos și curat, 
pe românește, cum obișnuim din străbuni, cu „să trăiți, să 
înfloriți" ; dar cum urarea asta nu este doar a mea. cum 
înaltul omagiu aniversar e al tuturor, voi rosti ceea ce este 
pe buzele și în inima fiecăruia : să ne trăiești cit țara și pen
tru țară 1

Pop SIMION

după cum urmează : Alba (de 5 ori), Arad (de 4 ori), Argeș (de 9 ori), Bacău (de 2 ori), Bihor (de 3 ori), Bistrița-Năsăud 
(o dată), Botoșani (de 3 ori), Brașov (de 7 ori), Brăila (de 3 ori), Buzău (de 2 ori), Caraș-5everin (de 2 ori), Cluj (de 6 ori), Con
stanța (de 8 ori), Covasna (de 2 ori), Dîmbovița (de 4 ori), Dolj (o dată), Galați (de 5 ori), Gorj (de 2 ori), Harghita (de 4 ori), 
Hunedoara (de 3 ori), Ialomița (de 6 ori), lași (de 4 ori), Ilfov (de 8 ori), Maramureș (de 4 ori), Mehedinți (de 3 ori), Mures (de 
6 ori), Neamț (de 2 ori), Olt (de 5 ori), Prahova (de 3 ori), Satu-Mare (de 5 ori). Sălaj (o dată), Sibiu (de 3 ori), Suceava (de 2 ori), 
Teleorman (de 3 ori), Timiș (de 3 ori), Tulcea (de 3 ori), Vaslui (de 3 ori), Vîlcea (de 4 ori), Vrancea (de 3 ori). în Capitală au 
avut loc 47 de vizite.

Secretarul general al partidului a efectuat cu aceste prilejuri :

© 252 VIZITE IN 101 ORAȘE © 335 ÎN UNITĂȚI INDUSTRIALE © 137 IN UNITĂTI DIN AGRI
CULTURĂ © 23 IN CARTIERE DE LOCUINȚE © 183 ÎN UNITĂTI SOCIAL-CULTURALE Șl DE 
INVÂȚĂMÎNT © 33 PE ȘANTIERE ® 16 ÎN INSTITUTE DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE © 30 LA EXPO
ZIȚII ECONOMICE, DE ARTĂ ETC. © 12 IN PORTURI

In aceeași perioadă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat, a participat la

64 DE iNTlLNIRI DE LUCRU, CONSFĂTUIRI Șl CONFERINȚE PE ȚARĂ,
cu activul de partid din domeniul ideologiei, al activității politice și cultural-educative, cu primii secretari ai comitetelor 

județene de partid, președinții consiliilor populare, conducerile ministerelor, altor instituții economice, cu conducători ai orga
nizațiilor de masă și obștești, cu cadre din industrie, agricultură, comerț, construcții, transporturi, cu oameni de știință, cultură și 
artă, cadre, didactice și studenți, cadre medicale, femei, cadre de bază din securitate, miliție, procuratură, justiție, cu lucră
tori de la misiunile diplomatice ale României — practic cu reprezentanți ai tuturor sectoarelor de activitate.

De asemenea , secretarul general al partidului, împreună cu alți tovarăși din conducerea de partid și de stat, a avut :

35 DE INTlLNIRI CU ACTIVUL DE PARTID
din București, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Dîmbovița, Galați, Hunedoara, Ialomița, lași, 

Maramureș, Mehedinți, Ploiești, Petroșani, Suceava, Timiș, Tirgu-Mures, Tulcea, Vaslui.

- - - ——- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _- - - - - - - —_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ >

Calmul marilor decizii
M-a uimit de la început calmul lui din prima zi de lucru 

in preajma sa — și au fost multe asemenea zile — ceea ce 
m-a impresionat în chip deosebit au fost liniștea cu care 
asculta, răbdarea neistovită cu care urmărea totul, chiar și lu
cruri care ar fi putut să-1 scoată din răbdări.

Spun asta fiindcă, sub emoția întîlnirii cu el, oamenii uită 
uneori să spună ce-i mai important. La Turda, odată, un moș 
care-i înfățișa plinea și sarea a uitat textul de salut. învățat 
pe de rost și a rămas mut cu tava în mină. El a zimbit și l-a 
îndemnat să spună ce simte, ce are in inimă. A rezultat o mi
nunată orație, in stilul baladelor, pe care noi. gazetarii, n-am 
putut-o nota, poate fiindcă a fost neprevăzut de frumoasă.

Mi-am mai dat seama, tot in aceste călătorii, că-i place să 
i se raporteze cinstit, să i se înfățișeze lucrurile așa cum sînt. 
nu cum ar trebui să fie. Nu-i crede pe cei ce umflă cuvintele, 
pe cei ce croiesc bilanțuri fanteziste, deși ii ascultă cu același 
calm, un calm neliniștitor pentru cine-și dă seama la clipa po
trivită. Fiindcă, in asemenea prilejuri, flacăra interioară prea 
mult strunită țișnește cu o severitate care exclude capriciul, 
care este însăși justiția. L-am auzit adesea : „Să nu se joace 
nimeni cu avutul țării" (cind era vorba despre risipă) sau „să 
nu se joace nimeni cu soarta oamenilor" (cind era vorba de o 
nedreptate la adresa unui om).

La fel de sever l-am văzut a fi în problemele injustițiilor 
Internaționale, care! n-au fost puține in ultimii ani. De la tri
buna marilor mitinguri, gestul său a sancționat aprig încălca
rea dreptului popoarelor de a fi libere, discriminarea socială, 
economică sau politică, războaiele de anexiune, imperialismul.

Mi-am dat seama, fiindu-i in preajmă in cîteva momente 
grele, ce curaj înseamnă curajul de a fi drept, de a apăra 
adevărul în lume, de a-ți pune pieptul și viața pentru ființa 
sacră a țării tale, de a rosti in numele ei. în numele unei in- 
tregi națiuni deciziile fundamentale.

Deciziile fundamentale pe care le rostește Nicolae Ceaușescu 
vin din conștiința identificării cu destinele acestui popor și au 
calmul prin care respiră citeva mii de ani de istorie, calmul 
istoriei mari.

Prin această politică a partidului și statului, pe care o pro
movează in chip strălucit, România iși croiește o istorie mare.

Paul ANGHEL

Marea artă de a ști 

să-i asculți pe oameni...
îmi spun : ce poți să scrii, frate, pe o coală de hîrtie, des

pre acest om. cind ai avea de spus atitea despre el ?
Cum poți să povestești pe scurt momentul cind ai stat pri

ma dată față in față cu el. luindu-ți inima In dinți și spu- 
nîndu-ți : fie ce-o fi, am să spun pe șleau tot ceea ce am de 
spus, ca și ceea ce n-am spus pină acum nimănui... Pentru 
că mă adresez partidului, secretarului său general, mă adresez 
lui Nicolae Ceaușescu. Și. dintr-o dată, această privire atenlă 
alunecarea grăbită a peniței lui. pe hirtia albă, te îndeamnă 
să te întrebi : oare ce ai spus, că iți notează cuvintele ?... 
Dar pe urmă își ridica fruntea, și — din nou aceeași privire 
atentă, a comunicării ; a dat ușor din cap, o dată, de două 
ori : spune, spune, nu te sfii... Această îmbărbătare te-a 
ajutat, și nu o dată, chiar cind acest om nu era de față, 
te-a ajutat să nu te împotmolești la jumătatea cuvintelor. 
Și te-ai și liniștit : doar ai spus ce aveai de spus, pină Ia 
capăt...

Față de acest om contează inima ta deschisă, sinceritatea 
ta, care s-a dezbrăcat de patetisme. de automatisme. de ceea 
ce nu ești tu, fiindcă idei care se vor identifica in acțiune au 
nevoie de cuvînt, iar cuvîntul de idei. Și fiindcă cuvintul nu 
este doar mijloc de exprimare, ci și forță creativă a comu
nicării. Fără cuvinte, nimic nu se poate .. Știai, deci, că inima 
și gîndurile și grijile tale deschise și convingerile tale de om 
care aparții unei naționalități din patria ace.asla contează 
față de acest om. care te privește atent, ia note în grabă 
și-ți face semn, dind din cap o dată și încă o dată : spune, 
spune tot ce gindești.

Acestui om ti spun prin aceste citeva cuvinte : iată cele 
mai sincere și mai bune urări.

MELIUSZ Jozsef

ACEEAȘI DRAGOSTE

SĂ-MI VIZITAȚI CASA"

Gheorțjhe BIBILICA, coo
perator din Boteni-Musecl. ju
dețul Argeș, ține să rememore
ze astfel un moment pe care 
l-a trăit in preajma secretaru
lui general al partidului : „To
varășul Ceaușescu a fost și la 
mine in casă și am discutat des
pre gospodărie. despre traiul 
zilnic, despre copii și viitor. 
L-am primit cu dragoste și am

...Fapte, ginduri, amintiri. Așa 
l-au văzut și l-au auzit ei, cei 
cărora le-a stat in preajmă, cel 
care au putut să-1 privească șl 
să-1 asculte atent, de aproape. 
Cu aceeași atenție, cu care și el, 
conducătorul, i-a privit și i-a 
ascultat, îi privește și îi ascultă.

Acum cinci ani. Era sfirșitul 
verii. La Turda — un miting. 
Unul din zecile șl zecile de mi
tinguri. In tribună — conducă
torul partidului și statului. La 
microfon — o femeie. Munci
toarea Floarea PU1U, una 
din zecile și zecile de miil de 
muncitori și muncitoare parti
cipant la miting. Memoria, ei 
este și acum dominată de ziua 
aceea :

„Tot timpul cit am vorbit ■ la 
miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu m-a privit. La termi
nare mi-a strîns mina și mi-a 
spus : „Vă doresc multă sănătate 
și fericire, dumneavoastră și fa
miliei, success tot mai mari co
lectivului în care lucrați!..." Așa 
de tare m-am pierdut cu firea 
Incit nu știu dacă i-am mulțu
mit ori nu pentru acest gest. 
Multă vreme am primit scrisori 
de felicitare din diferite părți 
ale țării. Unii mă rugau să-i ajut 
în rezolvarea unor probleme, da 
parcă eu aș fi fost cine știe cine. 
Acea privire, acele urări ml-au 
dat încredere. La • urma urmei, 
sint cineva. .Sint mindră că fac 
parte, încă ’dih" anUl 1945, din 
rîndurile membrilor partidului șl 
că sacrificiile făcute de oamenii 
muncii în primii ani de după e- 
hberare n-au fost zadarnice. Sint 
fericită că avem un asemenea 
partid, cum este partidul nostru, 
și că în fruntea lui se află un 
asemenea conducător, cum esta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care nu are alt ideal In viață de
cit înflorirea națiunii noastre so
cialiste, bunăstarea întregului 
popor. Dacă aș avea posibilitatea 
să-1 întîlnesc acum, cind impli- 
nește frumoasa vîrstă de 55 da 
ani, l-aș îmbrățișa și i-aș mul
țumi din suflet pentru tot ceea 
ce a făcut pentru poporul nostru 
și pentru ce nu mă îndoiesc că 
va face și in viitor. Ii doresc șl 
eu, așa cum mi-a urat și dinsul, 
multă sănătate și fericire 1 Să 
conducă mulți ani de aci înainta 
destinele partidului și statului 
nostru!"

fluviul de umanitate
Sint. cu mîndrie. unul dintre scriitorii care am avut pri

vilegiul să-1 insoțim pe tovarășul Nicolae Ceaușescu In 
călătoriile sale de lucru in Dobrogea.

Eram de două ori emoționat : îl însoțeam pe secretarul 
general al partidului in activitatea sa de lucru prin țară 
și il însoțeam la mine acasă, la noi acasă, în Dobrogea — 
eram tot atit de emoționat și cu grijă, și cu nerăbdare, și 
cu mindrie, și cu atenție, ca toată Dobrogea, ca toată su
flarea omenească din Dobrogea. Cum ne va găsi tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ? Ce va spune despre noi ? Cum va 
aprecia munca noastră ? Doream ca totul să fie bine — dar 
nu putea să fie bine decit atit cit realizasem, cit ne stră- 
duisem.

Cu cîteva săptămîni Înainte scrisesem reportajul con
strucției marelui sistem de irigații — Carasu. îl intitulasem 
„Oltul in Dobrogea". Construisem acest reportaj pe o me
taforă și cit il scrisesem mă gindisem la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Construcția marelui sistem de irigații, cu toate 
consecințele lui bune, permitea să implint în inima acestei 
opere o semnificație, un simbol.

Apariția reportajului in chiar ziua călătoriei prin Do
brogea se potrivea de minune. Călătoria prin județele Con
stanța și Tulcea a semănat cu trecerea impetuoasă a unui 
fluviu, dornic să cuprindă cit mai mult, să cuprindă totul, 
să nu rămînă nimic necunoscut. Au fost două zile fără 
odihnă. M-a uimit și m-a cucerit această putere de muncă ; 
această sete de a ști, de a cuprinde totul. Setea partidului, 
a poporului, de a ști, de a cuprinde totul.

Eram din Dobrogea, cunoșteam totul, eram atent. Dar se
cretarul general cunoștea mult mai exact, mai in profunzime 
decit mine. Știa totul, radiografia totul. La Tulcea a vorbit 
in fața activului de partid al județului, cu o mare eleganță, 
despre tinerețe, despre dialectică, despre nevoia de Înnoire, 
despre lupta cu inerția, cu tot ce este vechi, cu tot ce este 
ostil omului. A fost o splendidă pledoarie pentru înnoire. 
Dar m-a surprins, m-a cucerit distincția, spiritul ales și 
energic în același timp. Mi-am dat seama — știa Intr-ade
văr totul, radiografiase realitatea cu o mare precizie știin
țifică. cu o mare putere de pătrundere dincolo de aparențe. 
Și tot atunci mi-am dat seama că va ajuta mult Tulcea — 
ceea ce s-a și văzut, in anul următor, cind Tulcea a intrat 
in arena marii construcții. Mi-au rămas din acea călătorie 
marea voință și marea forță de cuprindere ale secretarului 
general. Era comunicativ, apropiat, uimitor de simplu și ade
vărat. spiritual, prietenos, atent cu oamenii, cu un mare 
respect pentru ei. Am înțeles că aceste călătorii sint la 
conducătorul partidului un stil de muncă. Mi-am spus că 
și pentru scriitor metoda aceasta de lucru in miezul reali
tății este prielnică și rodnică.

Ne-am întors din călătoria noastră pe la miezul nopții. 
Două zile concentraseră in ele mulți ani de experiență. Și 
apoi; gindindu-mă mult la această călătorie — urmărind 
apoi cu mintea celelalte călătorii ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in țară și pe meridianele lumii — imaginea s-a 
limpezii și l-am comparat nu numai cu Oltul — am 
văzut in iubitul nostru conducător un adevărat fluviu de 
umanitate, izvorind și adunindu-se din toată istoria și din 
toată umanitatea patriei noastre — un fluviu imbrățișind 
țara noastră.

îl îmbrățișăm astăzi și Ii urăm viață lungă și fericire pen
tru viața și pentru fericirea țării întregi. La mulți ani !

Traian COȘOVEI



PAGINA 6 SCÂNTEIA - /oi 25 ianuarie 1973

ndepiinirea serviciului militar 
înaltă datorie patriotică 

a tuturor cetățenilor tării
Dacă din multitudinea și varieta

tea problemelor abordate în Legea 
privind organizarea apărării națio
nale a Republicii Socialiste România 
am căuta să desprindem un numi
tor comun, o caracteristică esențială 
și fundamentală, aceasta nu poate fi 
decît statuarea apărării patriei drept 
datoria sfintă a fiecărui cetățean, do
vada supremă a dragostei față de glia 
strămoșească, a devotamentului față 
de cauza socialismului.

Apărarea pămintului patriei a 
fost din cele mai vechi timpuri 
privită de fiii acestei țări ca cea 
mai înaltă îndatorire față de po
porul căruia îi aparțin. Cu atît 
mai mult s-a întărit conștiința acestei 
obligații supreme în condițiile în care 
oamenii muncii au dobîndit cuceriri 
revoluționare ce au modificat din te
melii poziția și rolul lor în societate, 
au asigurat o reală și deplină inde
pendență și suve
ranitate a patriei, 
au devenit stă- 
pini pe destinele 
și pe roadele 
muncii lor. Pe 
măsura continuei 
lărgiri a bazei so
ciale pe care se 
sprijină statul 
nostru socialist 
ca urmare a dis
pariției claselor 
exploatatoare, a 
procesului de omogenizare socială și 
făurire a unității moral-politice a în
tregului popor în jurul partidului, 
patriotismul și-a asimilat valențe noi, 
superioare, un conținut socialist, care 
și-au găsit una dintre cele mai preg
nante manifestări în hotărîrea celor 
ce muncesc de a apăra fără preget 
cuceririle revoluționare, indepen
dența, suveranitatea și integritatea 
patriei socialiste.

Faptul că apărarea patriei, a suve
ranității și independenței naționale, 
a unității și integrității sale teritori
ale în cazul unei agresiuni armate 
sau al altor acțiuni îndreptate împo
triva cuceririlor revoluționare ale 
oamenilor muncii reprezintă azi. 
așa cum se arată in lege, cauza și 
opera întregului popor constituie 
prin el însuși o expresie pregnantă 
a realităților proprii republicii noas
tre socialiste, în care întreaga putere 
aparține poporului. Profundele trans
formări înnoitoare care au schim
bat radical înfățișarea țării și via
ța oamenilor sint rodul luptei de 
eliberare socială și națională a 
maselor populare conduse de partid, 
au fost dobîndite prin grele jert
fe și o mare încordare a for
țelor și este firesc ca întărirea și 
dezvoltarea a tot ce stă la temelia 
vieții noastre noi să fie cea mai înal
tă datorie patriotică a fiecărui cetă
țean. Oamenii muncii, cetățenii pa
triei, care, însuflețiți de fierbinte dra
goste de țară, de încredere neabătută 
în prezentul și viitorul națiunii, înal
ță prin munca lor harnică, plină de 
abnegație, edificiul României socialis
te, cetățenii patriei, fără deosebire 
de naționalitate, care făuresc tot ce 
reprezintă bucuria și mindria noas
tră, se consideră pe drept cuvînt în
vestiți cu misiunea de a apăra ceea ce 
eî înșiși au clădit, de a respinge și 
zădărnici orice încercare de a pri
mejdui aceste cuceriri.

De la aceste premise pornește Le
gea privind organizarea apără
rii naționale atunci cînd stabileș
te că serviciul militar este obligato
riu pentru toți cetățenii țării indife
rent de sex. înaltele semnificații ale 
serviciului militar rezultă din nobila 
misiune încredințată forțelor ar
mate : apărarea independenței, suve
ranității și integrității teritoriale a 
patriei, a cuceririlor revoluționare ale 
întregului popor. Noua legislație dă 
posibilitatea atît bărbaților, cit și fe
meilor ca, pe lingă munca pusă în 
slujba înfloririi țării, să se formeze 
ca santinele de nădejde ale cuceri
rilor noastre revoluționare, să-și în
deplinească această îndatorire de 
onoare înscrisă în Constituție.

Emanată din voința poporului de

a se pregăti în vederea apărării pa
triei, legea stabilește că pot fi che
mați pentru îndeplinirea serviciului 
militar cetățenii bărbați, din anul în 
care împlinesc vîrsta de 20 de ani 
pină la împlinirea vîrsteî de 50 de 
ani. Pot. fi încorporați pentru îndepli
nirea serviciului militar în termen, la 
cererea acestora, și cetățenii care au 
împlinit vîrsta de 18 ani. Absolven
ții liceelor sau ai școlilor echivalen
te acestora sint chemați pentru în
deplinirea serviciului militar în ter
men în cursul anului în care au ab
solvit liceul, chiar dacă au vîrsta 
mai mică de 20 de ani, însă nu îna
inte de perioada în care se ține in 
anul respectiv examenul de admi
tere în institutele de învățămint su
perior și în școlile de specializare 
postliceală. Orice cetățean român 
care se încadrează în limitele de 
virstă prevăzute de lege poate fi

Însemnări despre Legea privind 
organizarea apărării naționale 

a Republicii Socialiste România (II)

chemat să îndeplinească această o- 
bligație de onoare a serviciului mi
litar, în una din următoarele forme : 
serviciul militar în termen, militar 
cu termen redus, elev în școli mili
tare sau instituții militare de învă- 
țămînt superior, precum și ca re- 
zervist concentrat sau mobilizat.

Referitor la femei, legea pre
cizează că ele pot fi luate în eviden
ța militară și vor putea fi chemate să 
îndeplinească serviciul militar de la 
vîrsta de 18 ani la 45 de ani, în con
dițiile stabilite de lege.

Durata serviciului militar este de 
1 an și 4 luni pentru militarii în ter
men din toate armele, în afară de mi
litarii in termen încorporați la ma
rina militară și Ia navele grănice
rești, pentru care durata serviciului 
militar este de 2 ani. In stabi
lirea duratei serviciului militar 
s-a avut în vedere gradul de pregă
tire generală a tinerilor, faptul că 
ei posedă unele cunoștințe și deprin
deri în cunoașterea și mînuirea 
diferitelor mijloace tehnice do- 
bindite în formele de pregătire din 
care au făcut parte. Toate acestea, 
confirmate de experiența de pină 
acum, La care se adaugă creșterea 
competenței cadrelor în procesul 
instructiv-educativ și perfecționările 
aduse bazei materiale, conduc la con
cluzia că în timpul afectat stagiului 
militar se pot forma luptători bine 
pregătiți, în măsură să îndeplinească 
cu pricepere misiunile de apărare în
credințate.

în crearea condițiilor pentru în
deplinirea serviciului militar de că
tre . toți cetățenii țării se are în ve
dere faptul că, in ansamblul facto
rilor educativi care acționează asupra 
formării omului nou, armata repre
zintă o înaltă școală comunistă și 
patriotică a tinerei generații. Ex
periența dovedește că îndeplinirea 
serviciului militar aduce tinerilor o 
maturizare a gîndirii, o creștere a 
spiritului de disciplină și a răspun
derii cu care privesc apoi obligațiile 
ce le revin în serviciu și societate. 
Gradul înalt de tehnicitate al înzes
trării diferitelor arme permite, toto
dată, calificări profesionale, formarea 
unor temeinice deprinderi în domeniul 
mecanicii, radiotehnicii, navigației, 
construcțiilor de drumuri și căi fera
te, ceea ce ii va ajuta să devină și 
mai folositori economiei naționale.

De o deosebită importanță sint 
prevederile legii referitoare la pre
gătirea în vederea apărării patriei 
a viitorilor absolvenți de liceu ad
miși în instituțiile de învățămint su
perior. Avindu-se în vedere că ei

urmează să întărească corpul de ca
dre în rezervă ale armatei, ca și ne
cesitatea integrării lor in producție 
imediat după terminarea studiilor 
superioare, începînd cu anul 1973 a- 
ceștia vor îndeplini serviciul militar 
cu termen redus, timp de 9 luni, 
înainte de a începe studiile în facul
tăți.

In lege sint prevăzute îndatoririle 
și obligațiile tuturor persoanelor che
mate a îndeplini serviciul militar, 
printre care : respectarea legilor țării, 
executarea întocmai a ordinelor co
mandantului suprem, a cerințelor re
gulamentelor militare și ordinelor 
comandanților și șefilor, atît in timp 
de pace, cit și in timp de război, să 
nu-și precupețească viața pentru a 
apăra pămîntul strămoșesc, indepen
dența și suveranitatea patriei, cauza 
socialismului.

Noua reglementare juridică, reflec- 
tind umanismul 
politicii partidu
lui nostru, grija 
sa față de om, 
conține prevederi 
referitoare la răs
punderile între
prinderilor pen
tru asigurarea lo
cului de muncă al 
tinerilor încorpo
rați. Pentru a-și 
reocupa locul de 
muncă, tînărul 

are datoria să se prezinte la ser
viciu în termen de 15 zile de 
la data lăsării la vatră ori a
trecerii in rezervă. Prezintă importan
ță și condițiile în care tinerii pot fi 
scutiți de serviciul militar. Față de 
reglementările anterioare, în viitor 
se vor bucura de scutire și recruții 
căsătoriți care sint susținători ai fa
miliei, în cazul cind soția este înca
drată în gradul I sau II de invalidi
tate. De asemenea, sint clar expri
mate situațiile în care unii recruți 
sint amînați de la încorporare — 
motive de boală, terminarea învăță- 
mintului liceal și postliceal cursuri 
de zi, ori au greutăți familiale deose
bite care se încadrează în prevede
rile legii. Fiecare situație în parte se 
rezolvă pe bază de acte legale, elibe
rate de organele investite cu compe
tențele respective.

O precisă statuare își găsesc rapor
turile dintre centrele militare și ce
lelalte instituții care participă la a- 
plicarea prevederilor legii în legătură 
cu activitatea de recrutare-încorpo- 
rare și concentrare. în viitor, 
recrutarea tinerilor se va face de 
către comisii locale de recrutare-în- 
corporare care vor funcționa atît în 
localitatea reședință de județ, cit și 
în alte localități de pe cuprinsul ju
dețelor, organizațiile socialiste avînd 
sarcina să înmîneze ordinele de che
mare și să țină o evidență strictă a 
celor care pot fi chemați să îndepli
nească obligațiile militare. Se va e- 
vita astfel deplasarea tinerilor la 
distanțe mari, se va reduce la mini
mum timpul în care aceștia sint 
scoși din producție.

Tot în această idee, organele mili
ției din localitățile în care nu func
ționează centre militare sint împu
ternicite prin lege și ca organe de 
evidență militară. Ca urmare, pentru 
efectuarea mutațiilor în adeverințele 
de recrutare sau în livretele militare 
de luare ori scoatere din evidența 
militară, recruții și rezerviștii se 
vor prezenta la organele mili
ției din localitățile respective, fiind 
scutiți de a se mai deplasa la cen
trele militare.

Expresie a intereselor fundamenta
le ale poporului, Legea privind or
ganizarea apărării naționale este 
menită să asigure condiții tot mai 
bune pentru îndeplinirea serviciului 
militar obligatoriu — datorie de o- 
noare și cinste față de patria noas
tră, România socialistă.

Colonel 
Constantin BANAURS

1
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21.20
22,00

--------1. i ii iiUBi 17,30

PROGRAMUL I 18.30
9.00 Deschiderea emisiunii. Telex.

18,509,05 România în lume.
9,35 O viață pentru o idee : Petru 19.05Poni.

10,00 Curs de limba rusă. Lecția 19,20a 38-a.
10,30 Micii meșteri mari. 19.30

10,50 „O patrie, o Inimă, un în
ceput". spectacol literar-mu- 
zical prezentat la Teatrul Na
țional „Vasile Alecsandri" din 
lași.

11,30 Telecinemateca : ciclul Jean 
Gabin. „Noaptea amintirilor".

13.10 Telejurnal. 20,50
15,00 — 16,00 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricultură. Orga-
20.55

nizarea lucrului în acord glo
bal la lucrările de îngrijire a 
livezilor intensive. Măsuri pri
vind înființarea asociațiilor 
pomicole.

16,00 Teleșcoală o Chimie (anul IU 
liceu): Oțelul « Economie po
litică : Conținutul și trăsătu
rile caracteristice ale societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. Prezintă prof. univ. 
dr. Marin Mehedințu.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiunea în 
limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Iran — eforturi pentru indus
trializare.
Un poet tribun 
Săndor.
1001 de seri.
Telejurnal.

PROGRAMUL n

22,30

' Petdfi

20,20 Omagiu to
varășului Nicolae 
Ceaușescu — emi
siune de cintece 
și versuri.

Avanpremieră.
Pagini de umor : Aventuri tn 
epoca de piatră.
Tinerii despre ei înșiși.
Interpretul săptămînii : Vali 
Niculescu.
„24 de ore".

17,30 Agenda.
17,40 Telerama : Secvențe de Iarnă 

— imagini ale anotimpului 
alb, filmate pe diferite meri
diane ale globului.
Film serial : „Pierduțl în spa
țiu". Episodul XIII : „Oglinda 
magică".
Publicitate.
Sub cupola circului. 
Telejurnal.
Concert simfonic al orchestrei 
Radioteleviziunii. Dirijor : 
Mircea Cristescu. în program: 
Variațiuni pe o temă de Tallis 
de R. Vaugham Williams ; 
P. I. Ceaikovski — Variațiuni 
pe o temă rococo, solist Că
tălin Ilea ; W. Berger — Me
ditații — ciclu de variațiuni 
pentru orchestră de cameră ; 
B. Britten — Variațiuni și 
fugă pe o temă de Purcell. 
Tn pauză : „Bucureștiul necu
noscut" — Pictorii orașului.

22,00 Teatru scurt : „Unul dintre 
noi" de Radu Bădilă. în dis
tribuție : Gina Patrichi. Ovi- 
diu Iuliu Moldovan, Ștefan 
Tapalagă, Petre Paulhofer, 
George Ulmeni. Regia : Leti- 
ția Popa.

18,10

18,55
19.00
19,30
20,00
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Cum sînt studiate 
la Cîmpulung-Muscel 

cerințele consumatorilor
La Cîmpulung-Muscel 

— din inițiativa organiza
ției comerciale locale și a 
societății culturale „Vlai- 
cu Vodă" — a luat ființă 
o stație-pilot de sociolo
gie comercială pentru 
sondarea opiniei clienților 
și testarea lucrătorilor din 
magazine și de la servi
ciile de aprovizionare și 
desfacere. Pentru început, 
au fost reținute părerile 
cumpărătorilor cu privire 
la cîteva grupe de mărfuri, 
între care preparatele de 
carne și conservate prin 
frig. Se Înființează și 
magazine-etalon, in care 
clientul să vină în contact 
cu mărfurile mai multor 
fabrici pentru a le cu
noaște și a-și exprima

preferințele. Sint stabili
te și măsuri interesante 
pentru ridicarea randa
mentului muncii omului 
de la raft, pentru a face 
din el un sfătuitor al 
clientului, un factor activ 
de stimulare a gustu
rilor, preferințelor. Se 
află în pregătire un film 
despre munca în comerțul 
local cîmpulungean, o 
broșură de sociologie co
mercială, simpozioane și 
dezbateri cu participarea 
lucrătorilor din comerț și 
a cumpărătorilor, vizite 
colective în magazine, ex
poziții.

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii"

crători de Ia direcția ju
dețeană de drumuri care 
desfundau podețe aflate 
chiar în fața caselor unor 
cetățeni, în timp ce aceș
tia, în loc să dea o mină 
de ajutor, stăteau cu bra
țele încrucișate și se 
uitau. Deși sesizați de di
recția județeană de dru
muri, primarii comunelor 
respective nu au reacțio
nat în nici un fel.

Probabil, luați cu alte 
treburi, primarii din unele 
comune ale județului Iași 
au uitat de obligația ce le

revine, prin legea nr. 20, 
de a organiza și îndruma 
activitatea de contribuție 
în muncă a cetățenilor la 
întreținerea drumurilor și 
podurilor. Unii gindesc că 
anul abia a început și că 
ce atita grabă ? Aceasta 
fiind situația, n-ar fi rău 
ca consiliul popular jude
țean să dea impulsul ne
cesar pentru efectuarea 
lucrărilor neglijate.

Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii”

In județul Caraș-Severin, 
mai multe servicii publice

Întreținerea drumurilor, 
în hibernare?

Primăvara, cind începe 
dezghețul, toamna, în 
timpul ploilor (cum a fost 
toamna trecută, cînd in
temperiile au întrecut mă
sura), drumurile din și 
dintre numeroase locali
tăți ale județului Iași iau 
o „jalnică înfățișare, „se 
'înmoaie asfaltul", cum 
spun oamenii în glumă. 
Primăriile din comunele 
înșirate pe aceste drumuri 
planifică mereu lucrări de 
întreținere, prin contribu
ția în muncă a cetățenilor, 
lucrări care însă nu se 
realizează. în 1972, de pil
dă, s-au realizat abia 65 
la sută, pe total județ, 
din lucrările stabilite la 
acest capitol. Este intere
sant că „recordul" îl de
țin chiar localitățile care 
au Ia îndemînă resurse de 
materiale pentru con
strucția de drumuri. Tn 
comunele Bîrnova, Ciurea, 
Dobrovăț, Grozești, Rădu- 
căneni, Șcheia, Deleni ca
rierele de piatră și nisip 
se află la doi pași ; în 
comunele Moțca și Cris- 
tești (așezate pe rîul Mol
dova), Hălăucești, Mir- 
cești, Mogoșești, Lespezi 
(situate în apropierea Și
retului), dacă primăriile 
respective ar avea mai 
mult spirit gospodăresc, 
ar găsi piatra necesară 
drumurilor în albia aces

tor rîuri. Dar tocmai în 
acest sezon, cind ar putea 
să se pornească o acțiu
ne susținută pentru între
ținerea drumurilor, lucră
rile bat pasul pe loc. în 
afară de cîteva timide în
cercări in comunele Mi- 
roslăvcști, Mircșșți, Bîr- 
nova; și, îp alte cîteva .lo
calități, ce se pot numă
ra pe degete, nicăieri nu 
se efectuează transporturi 
de piatră pe drumuri. Și 
cum să fi început lucrările 
dacă, cu excepția a 7 co
mune, n-au avut loc nici 
măcar adunările populare 
pentru stabilirea volumu
lui contribuției in muncă 
pe 1973. Există și situa
ții cind nu se întreprin
de nimic pentru a mobi
liza cetățenii să susțină 
măcar lucrările făcute 
mecanizat de către lucră
torii direcției județene de 
drumuri. De pildă, la Pri- 
săcanî, Osoi și Tomești, 
unde s-au nivelat drumu
rile cu autogrederul, nu 
s-a mai scos pămîntul din 
șanțuri ; la Râducăneni nu 
s-au curățat rigolele, la 
Ciurea, Grajduri și în alte 
părți nu s-au făcut șanțu
rile și podețele de Ia șo
selele asfaltate. Din a- 
ceastă cauză apa ploilor, 
transformată în polei, pe
riclitează circulația. La 
Tomești am întîlnit lu

— Ați văzut noul nos
tru magazin universal ?
— ne-a întrebat deunăzi 
tovarășul Porfir Negrea, 
vicepreședinte al Consi
liului popular al județu
lui Caraș-Severin, și ne- 
maiașteptînd răspunsul 
deschise larg fereastra. 
Iată — continuă dinsul — 
deocamdată, in dreapta 
se . poate vedea fundația, 
în stingă și în zona de 
mijloc au și apărut co
loanele de beton. Ele vor 
susține, vor asigura struc
tura de rezistență a ce
lor cinci niveluri ale ma
gazinului universal în 
suprafață de 12 000 mp. 
In anul 1973 mai ur
mează a se da în folosin
ță 1 400 mp de spații co
merciale la parterul 
blocurilor, alți 1 000 mp
— microunități ini Lunca 
Pomosttilui și alte ma
gazine.' ■' ’ ' ‘

— De ce ați ținut 
neapărat să ne vorbiți de 
obiective aflate abia in 
stadiul de proiect sau de 
:onstrucție incipientă ?

— Pentru că, de crea
rea acestei noi baze teh- 
nico-materiale depinde, 
in mare măsură, satisfa
cerea în condiții mai 
bune a cerințelor popu
lației. Este condiția sine 
qua non pentru creșterea 
calității servirii. De alt
fel, realizările obținute in 
acest domeniu în anul 
trecut sînt elocvente.

Răsfoim împreună do
sarul cu ultimele cifre 
statistice ale anului 1972. 
Așa aflăm că volumul 
desfacerii prin unitățile 
comerțului de stat și ale 
cooperației de consum a 
fost cu aproape 50 mili
oane de lei mai mare de
cît în anul precedent. 
Surplusul vînzărilor rea
lizate denotă nu numai 
creșterea puterii de cum
părare a populației, ci și

faptul că i s-a pus la 
dispoziție un fond de 
marfă mult îmbunătățit. 
De asemenea, s-au reali
zat diversificarea prepa
ratelor culinare de tip 
Gospodina, desfacerea 
laptelui la domiciliu ; a 
fost extinsă rețeaua co
mercială in comerțul de 
stat și cooperația de 
consum ; s-a realizat 
transportul la domiciliu 
al combustibilului, mobi
lei, obiectelor mari de uz 
casnic etc.

Volumul serviciilor pres
tate cetățenilor a fost în 
anul trecut cu 43 la sută 
mai mare decît în 1971, 
iar rețeaua a crescut cu 
77 de unități de servire 
(13 ateliere de croitorie, 
16 de tîmplărie, 5 de re
parații radio și televizoa
re etc.). La acestea se 
mai adaugă alte 40 de u- 
nități înființate de coo
perația meșteșugărească : 
ateliere de marochinărie, 
tricotaje, lenjerie, tapițe
rie ș.a.

Valorifîcîndu-și din ce 
în ce mai mult și patri
moniul turistic, județul 
Caraș-Severin oferă o 
gamă largă de servicii 
specifice acestui sector. 
Astfel, sarcina de plan 
pentru turismul intern a 
fost realizată în propor
ție de 120,16 la sută.

...închidem dosarul, în- 
toreînd ultima filă — care 
cuprinde realizările lu
crătorilor din sectorul de 
servire publică — cu 
convingerea fermă că ele 
constituie o bază solidă 
pentru îmbunătățirea în 
măsură și mai mare a 
serviciilor de tot felul, 
că prefigurează cu clari
tate viitoare rezulta
te, din ce in ce mai no
tabile.

G. POPESCU 
N. CATANĂ

„ROMANIA-FILM" PREZINTĂ: „ANUL CARBONARILOR“

Coproducție italo-franceză. Scenariul și regia : Luigi Magni. Cu : Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno, 
Claudia Cardinale, Robert Hossein, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi.
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cinema
A Zestrea : CAPITOL — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Poliția mulțumește : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13.15; 16; 18,45; 
21.
0 Pe aripile vîntului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
0 Războiul lui Murphy :
FARUL — 9: 11,15; 13,30;
21, FESTIVAL — 9: 11.15:

LUCEA-
16: 18.30; 
13,30; 16:

18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,39; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Explozia : CENTRAL — 10;
12,30; 15; 17,30: 20. GIULEȘTI 
15,30; ................................
11,15; 13,30 
GA - ‘
20,30.

Queimada : FEROVIAR — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA 
— 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21, MO
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.
e Creierul : LUMINA — 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
e, Ursul Yogi : DOINA
11.30; 13.45; 16; 18; 20.15.

18; 20.30. MIORIȚA — 9;
" 15,45; 18; 20,30, VOL-

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;

9.30:

• 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.
0 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; 13; 20,15.
A A fost odată un polițist: DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. 
o Recompensa — 10; 12; 14. Spai
ma pe scenă — 16.30 : CINEMATE
CA (sala Union).
e Casa de lingă calea 
FERENTARI — 16: 18: 20.

ferată :

• Marea evadare 2 FLAMURA — 
9: 12,30; 16; 19,30, BuCEGI — 15,45; 
19,15, FLOREASCA — 15,30; 19.
0 Vara bărbaților : RAHOVA — 
16; 18; 20.
e Joe Hill : DRUMUL SĂRIT — 
15,30; 17,45; 20.
0 Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
LIRA — 15,30; 19. MUNCA — 15,30; 
19.
0 Filiera : TOMIS — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18,15; 20,30.
3 Bulevardul romului : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15, COTROCENI — 
15.30 ; 18; 20,15.
0 Arena aeriană : FLACĂRA — 
16; 18; 20.
0 Seceră vintul sălbatic : PACEA
- 15,30; 18; 20.15. VIITORUL — 
15.30: 18: 20.15.

Sesiune științifică 
studențească 

pe probleme de marketing
Ieri, în aula Academiei de Studii 

Economice, a avut Ioc sesiunea știin
țifică a studenților ultimului an al 
Facultății de cibernetică. Referatele 
prezentate de viitorii absolvenți au 
fost realizate ca urmare a îmbinării 
cunoștințelor științifice căpătate la 
cursuri cu aplicarea lor practică. Așa 
s-a născut colaborarea dintre o 
instituție de invățămint și de cerce
tare — Laboratorul de marketing — 
cu producătorii de încălțăminte, re- 
prezentați de Direcția desfacerii din 
Ministerul Industriei Ușoare. Tema 
principală abordată a fost „Cerceta
rea aplicativă de marketing pentru 
perfecționarea activității magazinelor 
de prezentare și desfacere ale indus
triei de încălțăminte". In orele de 
seminar și de laborator, studenții au 
chestionat peste 2 700 de cumpără

tori care au trecut pragul magazi
nului „Clujeana". La sesiunea știin
țifică amintită au fost enumerate o 
parte din rezultatele analizei efec
tuate — cele cu aplicabilitate ime
diată. Astfel, referatele au pus in 
evidență opiniile consumatorilor pri
vind estetica produselor, marca fa
bricii, comportarea în consum a unor 
sortimente, funcțiile și importanța 
magazinelor de prezentare etc. Ase
menea manifestări — rod al aplicării 
indicațiilor privind simbioza dintre 
știință, învățămint, cercetare și prac
tică — contribuie la cunoașterea, în 
mai mare măsură, de către viitorii 
specialiști a celor mai stringente pro
bleme aflate în fața unor sectoare 
ale economiei naționale, precum și 
la dimensionarea rolului ce le revine 
in rezolvarea lor.

1
0 Săgeata căpitanului Ion î LA- 
ROMET — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Micul om mare : ARTA — 15; 
17,45; 20,30.
0 A venit un soldat de pe front : 
VITAN — 15,30; 13; 20,15.

t t r
e Radioteleviziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) ; Concer
tul Orchestrei simfonice a Radio
televiziunii române. Dirijor : Mir
cea Cristescu — 20.

0 Opera Română : Tosca — 19.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un flutu
re pe lampă — 20.
0 Teatrul de comedie : Preșul

0 Teatru] „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, Anunțul la „Mica publicitate" 
— 20.
0 Teatrul Mic : Vicleniile lui Sca- 
pin — 15, După cădere — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 20.
0 Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă —• 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din

L.
str. Academiei) : Răi și nătărăi 
— 17.

Teatrul evreiesc de stat : Cu
lorile nemuririi — 19,30.
& Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale": Aici este soarele meu — 20. 
A Teatrul satiric muzica] ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
® A.T.M. prezintă (la 
tul ui) : „Varietăți ’7.3" 
© Ansamblul artistic 
Română" : Pe plaiurile 
19.30.
e> Circul „București" : 
stelele — 19.30.

Sala Pala- 
— 17; 20.
„Rapsodia

Mioriței —

Aprindeți

j După
| 30 de ani...

IIncă de prunc. în viitoarea 
războiului, Mihai Vița a fost 
brutal despărțit de tatăl său. 
Ani la rind, după ce s-a făcut 

Imai mare și s-a stabilit în co
muna Voșlobeni (Harghita), 
M.V. și-a căutat tatăl. In ulti- 

Imul timp auzise că ar fi pe 
undeva, prin Moldova. Nu-și 
mai amintea cum arată. Dorul 

Ide tată și insistențele lui M.V. 
l-au impresionat pe căpitanul 
Traian Lupașcu, de la Inspec
toratul județean de miliție

I Neamț, care și-a asumat o lun
gă și migăloasă sarcină de a-1 
ajuta. Și l-a ajutat. Sîntem în

I măsură să-1 anunțăm pe M.V. 
că poate veni să-și revadă tatăl, 
care este acum pensionar și lo-

Icuiește în comuna Viișoara 
(Neamț). La rîndu-i, tatăl abia 
așteaptă să-și revadă feciorul. 
Cum arată oare ? Nici el nu și-1

Imai aduce aminte. Au trecut 
mai bine de 30 de ani...

| Fără
I etichetă

Prima ofertă :

I— Ești un tinerel simpatie. 
Parcă văd că te fac c-un fiș pe 
cinste. Vezi eticheta ? Marfă

Ifină. Proveniență străină.
A doua ofertă :

— Ești simpatic și cinstit. îmi 
semeni leit. Parcă văd că te-m-

I brac c-o haină de piele. Vezi 
I eticheta ? Marfă de import 
■ De-acord ?

!A treia, a patra, a... 11-a o- 
fertă :

— Ești o tinără bine. Ca mine.

I Parcă văd cum te fac c-o um
brelă. Vezi eticheta ?

A văzut-o. Dar a văzut-o șl 
pe ea cine trebuie. Se numește 

[Elena Meder din Piatra Neamț 
(str. Victoriei 70). Pină acum, 
de la 11 naivi a încasat 15 000

Ide lei drept avans pentru... eti
chete. Acum, urmează să „în
caseze" și restul. Fără „eti
chetă".

I Și-a găsit...
| nașul

IAvea el mașină la scară ? A- 
vea. Călătorea peste tot prin 
Ițară ? Călătorea. Plus peste ho

tare. Plus că și-a făcut o casă 
mare. Numai că, din atitea 
„plusuri", cînd s-a tras linie și 

Is-au făcut socotelile, s-a văzut 
că dumnealui, Gheorghe Basov, 
fost laborant-cofet.ar la T.A.P.L. 
Bîrlad, a început să dea din 

!colț_ în colț. Oricîtă „dulceață" 
a căutat să pună în vorbe, n-a 
putut justifica suma de 71 783 

Ilei. Nici la recurs n-a fost cre
zut. Și cînd te gîndești că-și fă
cuse o groază de fini, că tare 
mult îi mai plăceau nunțile, să 

Isiea țanțoș în capul mesei. Ca 
nașul, de 1 Acum și-a găsit și 
el... nașul.

Șase—șase,
I cu nesanse »
IDe cite ori era întrebată et 

mai face și cum o mai duce,

I Mariana Boja (din București, 
str. Săpunari 15) răspundea in
variabil : „Mă plictisesc teribil, 
tu I". Să ai 20 de ani și nici o 

i ocupație este, intr-adevăr, teri
bil de plicticos. Dar, in lipsă de 
ocupație, M.B, și-a descoperit

Io vocație : șueta. Și a început 
să cheme la ea acasă „amici" și 
„amice", cu care „șueta" ba de 
!una, ba de alta. Și tot așa, din 
una-n alta, i-a venit ideea să-și 
încerce norocul la barbut. Zis 
și făcut. Numai că, intr-o seară,

I tocmai cind jubila între cei 7 
„amici" și „amice", c-avu no
rocul să-i pice șase-șase, pică

!și... miliția. Și, pe loc, zarul cu 
„noroc" aduse pentru fiecare 
cite o amendă. „Alea jacta est !"

11. T. B. și 
| televiziunea

Iîn trei mari piețe din Bucu
rești — „Universității", „Unirii" I și „Romană" — I.T.B. a instalat I camere de luat vederi, cu cir
cuit inchis, pentru supraveghe
rea pe ecran TV a traficului ru
tier și luarea operativă a unor 

! măsuri menite să asigure o
circulație în flux continuu. Se 
intenționează instalarea unor I camere de luat vederi și in
zona Gării de Nord. Dacă tot 
s-a pornit să „vadă" totul, am I sugera I.T.B.-ului să instaleze
niște camere video și pe la ca
petele de linii ale autobuzelor 
și tramvaielor. De pildă, una ar I putea fi la capetele de linie 105
sau 36 și 80 de pe strada Apu
sului. Ar putea să vadă „pe 
viu" cum autobuzele care vin 

i(cind vin) stau (și incă ce mai
stau !) la numai doi (virgulă), 
cinci metri de cei care le im-

Îploră : zeci și zeci de cetățeni
(intre care mulți cu copii). Aș
teaptă să se îndure careva să 

(deschidă vreo uși. Dar nu ! Se
sam nu se deschide. Numai la 
plecare. Și atunci, in fuga ! Cei 

Idoi (virgulă), cinci metri sint de 
netrecut. Rămîne de văzut dacă 
în răspunsul ce-1 vom primi de 

Idouă (virgulă), cinci rînduri se 
va „vedea" ceva. Pină atunci, în 
loc de punct, încheiem tot cu I virgulă (,)

Rubrică redactată de
. Petre POPA

Gh. DAVID
și corespondenții „Scînteii"
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PREȘEDINTELE CONSIIIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT 

PE AMBASADORUL ISRAELULUI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri la amiază, pe 
Raphael Benshalom, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Israelului la București, in legătură

SEMNAREA UNUI PROTOCOL ROMÂNO-UNGAR PRIVIND
COOPERAREA ItJ DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSIRUCÎII

V
în urma convorbirilor ce au avut 

loc la Oradea, tovarășii Vasile Pati- 
lineț, ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții, și Bon- 
dor Jozsef, ministrul construcțiilor 
și dezvoltării urbanistice din R. P. 
Ungară, au semnat miercuri un pro
tocol privind dezvoltarea cooperării 
și colaborării dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Ungară. în domeniul producției 
de ciment și a altor materiale de 
construcții, în domeniul cercetării 
tehnico-științifice, precum și pro

Cronica
Miercuri după-amiază. George Ma- 

covescu. ministrul afacerilor externe, 
a primit pe .Jacques Graeffe. noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Belgiei. în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

★
Miercuri seara a sosit tn Capitală 

Maurice F. Strong, directorul execu
tiv al Programului Națiunilor Unite 
pentru protejarea mediului înconju
rător. care, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, face o vizită ofi
cială in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost intimpinat de Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și G. Bărănescu, 
președintele Comisiei pentru comba
terea poluării mediului a Academiei 
Republicii Socialiste România.

Au fost de față S.A. Chedid. di
rectorul Centrului de informare al 
O.N.U., A.H. Rotival. reprezentantul 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare la București, și Manfred 
Ribbing, directorul Centrului euro
pean al U.N.E.S.C.O. pentru tnvăță- 
mintul superior. 

intilniri ale candidaților Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile parțiale 

in M. A. N„ cu alegătorii

cu plecarea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurată tn- 
t.r-o atmosferă cordială, a luat parte 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

(Agerpres)

bleme privind efectuarea unor schim
buri de experiență intre specialiști 
din ramura materialelor de construc
ții. In aceeași zi, ministrul construc
țiilor și dezvoltării urbanistice din
R. P. Ungară a părăsit țara. In timpul 
șederii în țara noastră, oaspetele a 
vizitat Combinatul de materiale de 
construcții de la Aleșd, întreprinde
rea de prefabricate din Oradea și 
Combinatul de ceramică fină pentru 
construcții din Cluj.

(Agerpres)

zilei
Tn cadrul colaborării economice și 

tehnico-științifice mire Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană, miercuri la amia
ză a avut loc. intr-una din sălile Pa
latului, deschiderea expoziției ..Nou
tăți in domeniul maselor plastice in 
R.D.G.".

La deschidere au participat membri 
ai conducerii Ministerului Industriei 
Chimice, precum și Ilans Voss. am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

NUMIREA NOULUI AMBASADOR 
AL ROMÂNIEI IN JAPONIA
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Finanțu a fost nu
mit in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România in Japonia, 
in locul tovarășului Iosif Gheorghiu, 
care a fost rechemat in centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Urbanizare
co-

HUNEDOARA

CURIER JUDEȚEAN ZIUA INTERNAȚIONALĂDE SOLIDARITATE
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT CE POPOARELE ARABE

La Dobra — una din cele 8 
nume ale județului Hunedoara, 
care în următorii ani vor deveni 
centre urbane — s-a dat in folo
sința salariaților din localitate ceJ 
de-al doilea bloc de locuințe con
struit rn ultima vreme. La par
terul noului bloc funcționează un 
magazin și o unitate C.E.C. De a- 
semenea, s-a dat in folosință o 
grădiniță pentru copiii cooperato
rilor și salariaților din localitate.

Stație de filtrare
a apei

A fost terminată construcția sta
ției de filtrare a apei potabile de la 
lacul de acumulare Gilău. De aici, 
printr-o conductă lungă de 13,2 km 
și cu un metru diametru, se vor 
aduce la Cluj 700 litri apă pe se
cundă. Darea in folosință a stației 
înseamnă satisfacerea integrală a 
cerințelor de apă pol-ihlE ale .mu
nicipiului Chii

PRAHOVA

Extinderea 
termoficârii

De curind s-a dat in folosință, In cartierul de vest al Ploieștiului, un 
complex format din creșă și grădiniță cu cămin. Beneficiarii investiției: 

400 de copii ai muncitorilor din uzinele orașului

Sistemul de încălzire a locuințelor 
prin termoficare se extinde și in 
orașul Ploiești. Pentru ansamblu
rile de locuințe „Castor și- Po- 
lux“ au început lucrările de exe
cuție la un nou punct termic, care 
va furniza energie termică la peste 
720 apartamente. De asemenea, tn 
cartierul de locuințe Ploiești-vest 
se lucrează la un nou punct ter
mic și la rețelele aferente care vor 
asigura căldura necesară blocurilor 
din ansamblul de locuințe 
vestul municipiului.

BACĂU

reprezentanților
In municipiul Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej a fost înființat „Sfatul 
reprezentanților", care ii cuprinde 

pe toți reprezentanții salariaților 
in consiliile de administrație și in 
comitetele oamenilor muncii din 
Întreprinderile industriale din lo
calitate și iși propune să-i pregă
tească pe aceștia in vederea parti
cipării lor active la adunările ge
nerale semestriale. Primul sfat al 
celor 58 de reprezentanți ai chi- 
miștilor. metalurgiștilor și con
structorilor din municipiul de pe 
valea Trotușului a fost consacrat 
dezbaterii unor probleme con
crete privind Îndeplinirea Înainte 
de termen a prevederilor actualului 
cincinal

BOTOȘANI

Magazin 
de prezentare 
și desfacere

în municipiul Botoșani s-a des
chis un magazin de prezentare și 
desfacere a noilor produse execu
tate de colectivul fabricii de confec
ții din localitate. Sint puse la dispo
ziția cumpărătorilor numeroase mo
dele noi de confecții pentru bărbați, 
temei și copii, se sondează gustu
rile și preferințele cumpărătorilor, 
încă din primele zile, magazinul a 
fost vizitat de un numeros public.

„Zilele științei
în localitățile județului se desfă

șoară tradiționala manifestare „Zi
lele științei". Cu acest prilej au loc 
ample manifestări educative și 
științifice : cicluri de expuneri, dez
bateri, simpozioane, vizionări de 
filme documentare, vizite la mu
zee. expuneri în cadrul celor 20 de 
universități populare, intilniri cu 
oameni de știință și cultură. La a- 
c’ste manifestări iși dau concursul, 
alături de intelectualii din locali
tățile respective, și cadre didactice 
din învățămintul superior, cercetă
tori. juriști, medici.

OțEHEPlNȚI y J
Intilniri cu juriștii

Din inițiativa Consiliului jude
țean al Frontului Unității Socialis
te, in colaborare cu Comitetul jude
țean de cultură și educație socialis
tă. in 30 de localități din județul 
Mehedinți au loc, in aceste zile, in
tilniri ale cetățenilor cu juriștii. In 
cadrul acestei ample acțiuni de 
popularizare a legilor statului nos
tru sint dezbătute numeroase teme, 
printre care : „Relațiile de fami
lie". ..Apărarea avutului obștesc", 
..Ordinea publică", „Ocrotirea mi
norilor".

în fiecare an. la 25 ianuarie, opi
nia publică progresistă de pretutin
deni marchează Ziua internațională 
de solidaritate cu popoarele arabe.

Cuprinzind un vast spațiu geogra
fic. de la Gibraltar plnă către limi
tele sud-estice ale Oceanului Indian, 
țările arabe constituie leagănul unei 
strălucite culturi materiale și spiri
tuale, care a inflorit pe teritoriul lor 
încă din vremurile cele mai înde
părtate. Aceste păminturi păstrează 
și astăzi impresionante vestigii ale 
unor străvechi civilizații, contribuții 
valoroase la patrimoniul culturii uni
versale. Alături de ele se ridică în
semnele prezentului, uzine, baraje, 
școli și universități, expresie a efor
turilor spre progres și bunăstare ale 
popoarelor arabe.

în decursul existenței lor. popoa
rele arabe au avut de înfruntat multa 
vitregii și mad greutăți, gene
rate îndeosebi de ocupația străină, 
istoria lor frămintată este istoria unei 
îndelungi lupte Împotriva asupri
torilor. Deznodămintul acestei lupte 
s-a produs in anii postbelici, cind, 
o dată cu prăbușirea sistemului colo
nial. sub valul impetuos al mișcării 
de eliberare, statele arabe, alături de 
alte state, și-au dobindit independen
ța națională. deschizindu-se astfel 
calea spre dezvoltare de sine stătă
toare, perspectiva unor ample pre
faceri pe plan economic și social.

Perioada care s-a scurs de la do- 
bindirea independenței a fost carac
terizată prin strădaniile popoarelor 
arabe. în condițiile specifice fiecărei 
țâri, de lichidare a grelei moșteniri 
a trecutului colonial, de edificare a 
unei economii viabile. In multe 
state au avut loc nume-oase prefa
ceri democratice, progresiste: s-a în- 
fâotuit naționalizarea unor întreprin
deri și companii străine ; se află in 
plină desfășurare procesul de valori
ficare a resurselor naturale — 
baza dezvoltării unei industrii proprii; 
au foșt luate măsuri de realizare a 
reformei agrare ; se acordă priori
tate creării de cadre autohtone, răs- 
pindirii învățămîntului și culturii.

Aceste transformări înnoitoare sint 
Însoțite de afirmarea cu putere a 
voinței popoarelor arabe de a-și 
consolida independența națională.

Popoarele arabe au un rol im
portant in lupta forțelor anti- 
imperialiste, împotriva încercărilor 
cercurilor imperialiste și neoco- 
lonialiste de a impune noi for
me de dominație, de a știrbi in
dependența și suveranitatea și a se 
amesteca in treburile interne ale 
noilor state.

Animat de sentimente frățești de 
solidaritate internaționalistă cu sta
tele care au scuturat jugul colonial 
și au pășit, pe drumul dezvoltării de 
sine stătătoare, cu toate forțele anli- 
imperialistc. poporul român nutrește 
o caldă simpatie față de popoarele 
arabe, față de năzuințele lor de 
pace, de progres economic și social.

Prietenia și solidaritatea poporului 

nostru cu popoarele arabe Iși găsea® 
reflectarea in bunele relații stator
nicite intre România și statele arabe. 
„Un loc Important in politica noas
tră internațională — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la tribuna celui 
de-al X-lea Congres al partidu
lui — îl ocupă relațiile de co
laborare economică, politică, cul
turală cu țările arabe, față de oare 
poporul român nutrește sentimente 
de prietenie și solidaritate".

O manifestare elocventă a cursului 
ascendent al relațiilor dintre țara 
noastră și statele arabe au constituit-o 
vizitele președintelui Consiliului de 
Stat în Maroc, Algeria. Sudan. R.A. 
Egipt. Prezența conducătorului român 
in țările arabe, celelalte vizite re
ciproce la diferite niveluri, atît de 
frecvente în ultimii ani, convorbirile 
purtate cu aceste prilejuri, intr-un 
spirit cordial, prietenesc, au adus o 
contribuție remarcabilă la strîngerea 
legăturilor prietenești dintre popoa
rele noastre, la dezvoltarea colaboră
rii multilaterale cu statele arabe. In
tr-o continuă extindere și diversifi
care se află schimburile comer
ciale. cooperarea economică și tehnl- 
co-științifică. In baza acordurilor în
cheiate între România și unele state 
arabe, in aceste țări se realizează în 
comun numeroase obiective econo
mice. Un mare număr de specialiști 
români lucrează — în cadrul asisten
ței tehnice acordate do țara noastră 
— cot la cot cu colegii lor arabi Ia 
prospectări geologice, la punerea In 
valoare a unor zăcăminte de materii 
prime etc.

Toate acestea constituie o expre
sie elocventă a politicii consecvente 
a țării noastre de solidaritate In 
fapte cu popoarele arabe, cui efor
turile lor pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare, pentru valorificarea 
tn interesul propriu a uriașelor re
surse naturale de care dispun, In 
vederea accelerării progresului lor 
economic și social.

După cum se știe. România ți-a 
exprimat, tn repetate rînduri. îngri
jorarea tn legătură cu situația în
cordată din Orientul Apropiat Tara 
noastră s-a pronunțat și se pronun
ță consecvent pentru soluționarea 
politică pe cale pașnică a conflictu
lui. pentru aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967. care să ducă la retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, la garantarea integr1- 
tății și independenței tuturor ; state
lor din regiune, la rezolvarea pro
blemei populației palestineiie In 
conformitate cu voința și aspirațiile 
naționale ale acesteia.

Cu prilejul zilei de 25 iapuarfe, 
poporul român iși reafirmă sentimen
tele de caldă simpatie și solidaritate 
față de popoarele arabe, urindu-'e 
noi succese in lupta lor pentru con
solidarea independenței naționale, 
pentru progres și bunăstare.

N. POPOV1CT

REȘIȚA (corespondentul „Scinteii" 
Nicolae Cătană). — Tu orașul Ca
ransebeș, in comunele Buchin. Brebu 
și Păltiniș au avut loc intilniri 
ale alegătorilor cu tovarășul Tran
dafir Cocirlă, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Caraș- 
Severin, candidat al Frontului Uni
tății Socialiste in circumscripția elec
torală nr. 4 Caransebeș pentru ale
gerile parțiale in Marea Adunare 
Națională, care vor avea loc la 4 fe
bruarie. In cadrul adunărilor care au 
avut loc cu acest prilej s-au dezbă
tut probleme de larg interes cetățe
nesc privind dezvoltarea in conti
nuare a unităților industriale și a 
cooperativelor agricole, realizarea 
unor importante lucrări edilitar- 
gospodărești, cu sprijinul statului și 
contribuția voluntar-patriotică a ce
tățenilor. Numeroși alegători, printre 
care Traian Velțenescu. Ladislau 
Baly, Ernest Kellner și Elena Cocoș 
de la C.E.I.L. Caransebeș, cooperato
rii Petru Oprea, Dimitrie Munteanu, 
Toma Șutilă, Dragu Liviu și alții, au 
susținut cu căldură candidatura pro
pusă de Frontul Unității Socialiste, 
s-au referit la realizările obținute 
fn anii socialismului in localitățile 
in care trăiesc și muncesc, au tăcut 
numeroase propuneri de perfecțio

Plenara Consiliului județean Teleorman 
al Frontului Unității Socialiste

ALEXANDRIA (corespondentul 
„Scinteii", Al. Brad). — La Alexan
dria a avut loc ieri plenara Consi
liului județean al Frontului Unității 
Socialiste. Desfășurată sub conduce
rea tovarășului Marin Drăgan. prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, plenara a analizat modul de 
organizare și desfășurare a activi
tății echipelor de control obștesc de 
la orașe și sale. S-au recomandat cu 
acest prilej o serie de măsuri me
nite să ducă la imbunătățirea activi
tății acestor comisii, la creșterea răs
punderii conducerii unităților con

A APĂRUT

„PENTRU PATRIE-
NR. 1 — 1973 

revistă ilustrată, editată 
de Ministerul de Interne

DIN CUPRINS : Datorie sfin- 
tă — de general-locotenent Gri- 
gore Răduică. prim-adjunct al 
ministrului de interne ; 1973 — 
de Eugen Frunză ; Acțiunea 
„Vulturul" (ultimul episod) de 
Constantin Preda ; Copilul 
dumneavoastră infractor ? De 
ce ? — Reportaj-anchetă de
Dan Caragheorghe ; Mă nu
meam 72 379 — Reportaj de I. I. 
Nichifor ; S-au întors din zbor 
piloții — Reportaj de Petru 
Vârlan ; O somație oportună și 
banda cade — Reportaj de Eu
gen Teodoru ; Trei schițe — de 
Stelian Sârbu ; „Sint totuși bă
iat bun 1“ — Interviu cu fotba
listul Florea Dumitrache.

Revista mai cuprinde fotore
portaje și povestiri din activita
tea organelor Ministerului de In
terne ; rubricile : „Breviar juri
dic" ; ..Panoramic" : „Oameni și 
pinduri" ; ..Teatru" : „Film" ; 
„Carte" ; „Satiră și umor" etc. 

nare a activității economico-sociale, 
gospodărești și de înfrumusețare a 
localităților din circumscripție.

SATU-MARE (corespondentul ..Scin
teii" Oclav Grumeza). — Tovară
șul Nicolae Babici, membru al birou
lui Comitetului județean de partid 
Satu-Măre. vicepreședinte al comite
tului executiv al consiliului popular 
județean, directorul direcției agricole, 
candidat al Frontului Unității Socia
liste in circumscripția electorală nr. 
4 Culciu pentru alegerile parțiale 
de deputați in Marea Adunare Națio
nală, s-a intilnit cu alegătorii din co
munele Culciu și Medieșu-Aurit. In 
dialogul fructuos de lucru purtat cu 
cei peste 600 de cetățeni au fost evi
dențiate problemele majore privind 
întărirea economico-organiza'oricâ a 
cooperativelor agricole de producție, 
ca bază a înfloririi multilaterale a 
comunelor respective, a ridicării bu
năstării materiale și spirituale a lo
cuitorilor. Totodată s-au făcut o se
rie de propuneri privind mai buna 
gospodărire și modernizare a locali
tăților, realizarea unor obiective edi
litare, in contextul procesului de ur
banizare a comunelor Medieșu-Aurit 
și Culciu.

trolate. la atragerea unui număr mai 
mare de cetățeni și specialiști în e- 
fecluarea controlului obștesc.

Tn încheierea lucrărilor, partici- 
panții la plenară au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu o telegramă 
prin care, afirmind hotărirea oame
nilor muncii din județul Teleorman 
de a face totul pentru a da viată 
mărețului program elaborat de Con
gresul al X-len și Conferința Națio
nală ale partidului, ii urează secreta
rului general, din toată inima, sănă
tate și ani mulți, spre binele și feri
cirea poporului.

In „Cupa cupelor” 
la baschet

STEAUA-JUGOPLASTIKA 
87—80

Aseară, tn sala Floreasca din Ca
pitală, intr-un meci tur contind pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
cupelor" la baschet masculin, echipa 
Steaua a invins cu scorul de 87—80 
(45—34) formația iugoslavă Jugo- 
plastika din Split, finalistă a ultimei 
ediții a „C.C.E.“. Din echipa bucu- 
reșteană s-a remarcat Oczelak, care 
a marcat 31 puncte. Cel mai eficace 
jucător al oaspeților a fost R. 
Tvrdici, autorul a 29 puncte. Retu
rul va avea loc la 31 ianuarie la 
Split.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL NR. 4 DIN 24 IANUARIE 
1973.

EXTRAGEREA I : 19 2 25 42 14 34
EXTRAGEREA a Il-a : 36 3 16 

10 30

Manifestări prilejuite de aniversarea 
Unirii Principatelor Române

• București — In cadrul mani
festărilor consacrate aniversării U- 
nirii Principatelor Române, miercuri 
după-amiază. prof. dr. docent C. C. 
Giurescu a conferențiat, la Muzeul 
de Istorie ai Republicii Socialiste 
România, despre ..Unirea Principate
lor — împlinirea unui vechi ideal". 
Participantei au asistat in continuare 
la un spectacol susținut de ansamblul 
..Doina" ăl Ministerului Apărării Na
ționale. după care a fost vizitată sala 
Unirii a muzeului, unde sint expuse 
obiecte originale ce amintesc despre 
evenimentele de la 24 Ianuarie 1859.

La ca.se de cultură, cluburi, școli 
din Capitală, același important eve
niment, a tost marcat prin organiza
rea de simpozioane, conferințe, pro
grame cultural-artistice. expoziții etc.

• Iași — Orașul a fost miercuri 
gazda a numeroase manifestări ctil- 
tural-artistice consacrate aniversării 
Unirii Principalelor. Reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții au depus jerbe și buche
te de flori la statuile lui Alexandru 
Ioan Cuza. Mihail Kogălniceanu și 
Vasile Alecsandri. Tot aici elevi, stu- 
denți. membri ai cenaclurilor literare 
din școli, actori au interpretat ver
suri și cintece patriotice. Piața Uni
rii a cunoscut, de asemenea, atmos
fera entuziastă a unei sărbători popu
lare, unde, in cursul după-amiezii. 
mii de cetățeni ai lașului și din Îm
prejurimi s-au prins in vestita ..Horă 
a Unirii".

Numeroși cetățeni ai lașului și din 
alte localități ale tării au vizitat Mu
zeul Unirii, fosta reședință a domni
torului Al. I. Cuza. care adăpostește 
peste 10 000 de obiecte Ș> documente 
de mare valoare.

• Județul Dolj — tn acordurile 
„Horei Unirii" pionieri și elevi din 
școlile craiovene au depus coroane 
și jerbe de flori la statuia domnito
rului Alexandru loan Cuza. în ace

PATINAJ. — La Bratislava, gazda 
apropiatelor campionate mondiale, 
s-au disputat campionatele de pati
naj artistic ale Cehoslovaciei. In în
trecerea masculină, pe primul loc 
s-a clasat multiplul campion euro
pean. mondial și olimpic. Ondrej 
Nepela. cu 274.98 puncte. La femi
nin, titlul a fost cucerit de Liana 
Dragova. care a totalizat 260.96 
puncte.

AUTOMOBILISM. - Din cauza 
timpului nefavorabil (ninsoare a- 
bundentă care a blocat unele șose
le, ciocniri intre mașini), numai 60 
de echipaje (din cele 228) au ter
minat parcursul comun Monaco— 
Vals Les Bains—Uriage—Monaco 
(1 620 km). In probele speciale ale 
acestui parcurs, poleiul a pus și el 
la grea încercare De concurenți. In 
clasament conduce suedezul An
dersson (pe o mașină Renault-Alpi
ne), urmat de francezul Therier și 
italianul Munari

TENIS. - tn cadrul optimilor de 
finală ale turneului internațional de 
tenis care se desfășoară la „Albert 

eași zi. la Calafat. Băilești, Segarcea 
și Filiași au avut loc simpozioane 
despre semnificația Unirii Principa-\ 
telor Române ; in 43 de localități ru-' 
rale, profesori de istorie au vorbit 
despre actul istoric din 1859.

• Oradea — Tn noua Casă de cul
tură a sindicatelor din oraș a avut 
loc o adunare consacrată aniversării 
Unirii Principatelor. Cu acest prilej, 
lectorul universitar Sever Dumi- 
trascu. directorul muzeului ..Tării 
Crișurilor". a vorbit despre Însemnă
tatea istorică a actului de la 24 ia
nuarie 1859. Tn încheiere a fost pre
zentat spectacolul „Unire-n cuget și-n 
gindire", la care și-au dat concursul 
formații artistice de tineret și ale 
cooperației meșteșugărești din loca
litate. La. librăria ..Mihail Eminescu" 
din Oradea a fost amenajată o vi
trină cu cărți cu o Iernatică adecvată 
evenimentului.

• Județul Argeș — La casa de cul
tură a elevilor și studenților din Pi
tești a avut loc. miercuri, simpozio
nul ..Unirea Principatelor Române 
— act de mare însemnătate in isto
ria patriei". Cu același prilej, la clu
bul sindicatelor din Cîmpulung-Mus- 
cel a fost prezentată o expunere cu 
tevna Unirii, urmată de un program 
artistic și un recital de versuri din 
creația poeților pașoptiști, iar in co
muna Rucăr a fost, organizată o șeză
toare literară intitulată „Laudă U- 
nirii".

• Județul Constanța — Simpozi
oane. prezentări de filme, spectacole 
artistice și alte manifestări dedicate 
împlinirii a 114 ani de la Unirea 
Principatelor Române s-au desfășu
rat și aici, in numeroase localități.

o Baia Mare — In sala de confe
rințe a Casei de cultură a sindicate
lor a avut loc evocarea „24 Ianuarie 
1859 — important act istoric în lupta 
pentru Unirea națională a poporului 
român".

rînduri
Hali" din Londra, Aleksandr Metre- 
veli (U.R.S.S.) l-a invins cu 7—5, 
6—2 pe Erik Van Dillen (S.U.A.), iar 
Marty Riessen (S.U.A.) pe B. J. Bo- 
rowiak (S.U.A.) cu 4—6, 6—4, 7—5.

BOX. — A doua zi după fulge
rătorul său succes tn fața lui Joe 
Frazier, noul campion mondial la 
categoria grea. George Foreman, a 
acordat un interviu reprezentanților 
presei internaționale. Intre altele, el 
a declarat că dorește să fie un cam
pion mondial activ, să călătorească 
mult, să-și apere titlul cit mai des. 
Comentatorii remarcă faptul că după 
succesul său. Foreman a refuzat să 
participe la recepțiile mondene la 
care fusese invitat, mulțumindu-se 
să bea un pahar de oranjadă, in timp 
ce prietenii lui au fost serviți cu 
șampanie. In ceea ce-1 privește pe 
Joe Frazier, afectat, desigur, și rănit 
in amorul său propriu, nu s-a ară
tat în public. El a primit totuși in 
camera sa de la hotel cițiva repor
teri cărora le-a mărturisit cu since
ritate că. analizînd bine desfășurarea 
meciului, nu găsește nici o scuză 
infringerii sale.

Un deceniu de la adoptarea programului de reforme social-economice

ACTUALITĂȚI IRANIENE
La 26 ianuarie se împlinesc 10 ani de la adoptarea, printr-un refe

rendum popular, a programului de reforme social-economice, elaborat 
din inițiativa șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, pro
gram care a determinat ample prefaceri înnoitoare in viața Iranului, 
lată citeva date semnificative in acest sens.

PETROLUL, RAMURĂ DE BAZĂ 
A ECONOMIEI TĂRII

în ultimii ani, industria petro
lieră iraniană a cunoscut o amplă 
extindere. Estimările statisticienilor 
relevă că la sfirșitul anului iranian 
1350 (20 martie 1973) extracția de 

■țiței va atinge circa 250 de milioane 
de tone. Iranul situîndu-se astfel pe 
locul trei in ierarhia mondială, după
S.U.A. și U.R.S.S. Beneficiile reali
zate din comercializarea petrolului 
se vor cifra la aproximativ 2.5 mi
liarde dolari, constituind princi
pala sursă de venituri a statului. 
Potrivit declarațiilor recente ale o- 
ficialităților din Teheran, extracția 
de petrol urmează să crească și tn 
viitor, astfel incit producția zilnică

Turle argintii trezesc la viață o regiune încremenită de veacuri. 
Stația de separare o gazelor naturale de la Gachsaran din sudul 

Iranului

vremea
Ieri in (ară : Vremea a fost in ge

neral inchisă. mai ales in sudul și 
estul țării. Temporar a nins In 
Dobrogea. jumătatea de est a Mun
teniei, in vestul Olteniei și in partea 
centrală a Moldovei. In Podișul 
Transilvaniei ;i pe alocuri în zona 

să atingă 8 milioane de barili (1 ba
ril — 150 litri).

MUTAȚII IN VIATA 
SATULUI IRANIAN

înfăptuirea reformei agrare, ini
țiată in urmă cu un deceniu, parte 
integrantă a vastului program de 
reforme social-economice. a deter
minat insemnate mutații in viața 
satului iranian. Acest pas a însem
nat eliberarea a milioane de iobagi 
de asuprirea sistemului feudal secu
lar și improprietărirea familiilor 
țărănești.

Procesul de modernizare a agri
culturii iraniene a înregistrat, in 
această perioadă, succese substan
țiale. Astfel, s-au înființat 8 500 de 
cooperative agricole țărănești, cu 

de munte, iar izolat in Oltenia s-a 
produs ceață. în județul Ialomița și 
Caraș-Severin s-a produs polei. 
Vinlul a suflat in general slab, ex- 
ceptind zonele din sudul țării și zona 
de munte, unde a suflat moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
—10° la Cotnari și +7° la Bistrița. I.a 
București : Vremea a fost inchisă, 
temporar a nins slab, vîntul a suflat 
moderat, cu intensificări temporare.

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 21, 28 ianuarie. In (ară : Vremea 

1 800 000 membri, și peste 400 ferma 
de stat. Membrii cooperatori au pri
mit credite de la banca de stat pen
tru a-și procura mijloace tehnice, 
sămință, îngrășăminte chimice. Au 
fost create sute de stațiuni de ma
șini și tractoare, care servesc coo
perativele agricole. Dacă In urmă 
cu zece ani in agricultura iraniană 
nu erau folosite decit 1 000 de trac
toare, astăzi parcul lor numără ci
teva zeci de mii. Marea uzină de la 
Tabriz — rod al cooperării ru 
România — va produce in curind 
10 000 de tractoare pe an. Tot pen
tru dezvoltarea agriculturii s-au 
construit, in ultimul deceniu, baraje 
și sisteme de irigații, uzine de În
grășăminte chimice.

• Barajul „Darius”, la aproxi
mativ 100 kilometri nord-vest de 
Șiraz, a intrat recent în func
țiune. EI irigă 85 mii de hec
tare și asigură aprovizionarea 
cu apă potabilă a orașului Șiraz.

• O stație gigant de încărcare 
a țițeiului va fi construită in 
golful Persic. Stația, în între
gime automatizata, va permite 
accesul și Încărcarea supertancu- 
rilor petroliere, ajungînd pină la 
capacități de 500 000 tone.

• Tn ultimii ani. Iranul a in
vestit peste jumătate de miliard 
de dolari in construcția a trei 
mari complexe petrochimice.
• In luna noiembrie 1972 au 

fost inaugurate lucrările la com
binatul de industrializare a lem
nului din localitatea Neka. re
giunea Mazandaran, care se 
construiește in cooperare cu 
România.

• Pe Ungă Universitatea din 
Teheran a intrat recent in func
țiune primul reactor atomic ira
nian.

• Lumina științei de carte • 
pătruns în toate colțurile Ira
nului. In ultimul deceniu, lozin
ca „analfabetismul va fi lichi
dat" s-a transformat in realitate, 
așa cum demonstrează datele 
statistice : 5.6 milioane de elevi, 
100 de mii de studenți. 1,5 mili
oane adulți la școlile de alfabe
tizare anual. In spatele acestor 
cifre sint numeroase alte fapte ; 
zeci de mii de voluntari ai „ar
matei științei", construcția a sute 
și sute de clase, localuri de școli 
noi.

se va menține în general închisă, mal 
ales in regiunile din sudul țârii, 
unde se vor semnala precipitații 
slabe locale. In rest, precipitații izo
late. Vintul va sufla moderat, tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre —8 și +2 grade, local mai cobo- 
rite in nord, iar maximele intre —4 
și +6 grade ; pe alocuri se va pro
duce ceață. îndeosebi în nordul țării. 
In București : Vremea se va menține 
în general inchisă. Precipitații slabe. 
Vint moderat, temperatura ușor va
riabilă și ceață slabă.



PARAFAREA ACORDULUI 
PRIVITOR LA ÎNCETAREA RĂZBOIULUI 
ȘI RESTABILIREA PĂCII ÎN VIETNAM

Puternică satisfacție 
în rîndurile opiniei publice

După cum s-a anunțat, ca rezultat al tratativelor 
purtate, marți a fost încheiat și parafat la Paris 
Acordul dintre R. D. Vietnam și Statele Unite pri
vitor la încetarea războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam. Acordul urmează să fie semnat sîmbătă. 
In aceeași zi va intra in vigoare încetarea focului.

In Republica Democrată Vietnam, știrea încheie
rii acordului a fost salutată cu bucurie și entu
ziasm, fiind apreciată — după cum a arătat pre
mierul R. D. Vietnam, Fam Van Dong — ca o mare 
victorie a întregului popor vietnamez în lupta sa 
îndelungată, aspră, pentru independență, libertate 
și pace și, totodată, o victorie a solidarității mili
tante a poporului vietnamez cu popoarele țărilor 
socialiste, cu celelalte popoare ale lumii.

In S.U.A., reprezentanți ai opiniei publice ameri
cane și-au exprimat, de asemenea, aprobarea in le
gătură cu înțelegerea intervenită și satisfacția că 
războiul va lua sfîrșit.

Poporul român salută vestea încheierii Acordu
lui cu privire la încetarea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam cu bucurie și cu o adincă satisfac
ție, în care se împletesc sentimentele de prietenie 
frățească față de poporul vietnamez, cu năzuințele 
de a vedea consolidindu-se tot mai -mult pacea in

lume. După cum este cunoscut, România socialistă, 
care și-a manifestat in permanență solidaritatea mi
litantă cu lupta poporului vietnamez și i-a acordat 
sprijinul său material, moral și politic, s-a pronun
țat in favoarea tratativelor intre părțile interesate, 
cu convingerea că in cadrul lor se va putea ajunge 
la rezolvarea problemei vietnameze, în concordanță 
cu drepturile suverane ale națiunii vietnameze, cu 
interesele păcii. Apreciind încheierea acordului ca o 
nouă expresie a spiritului realist in viața interna
țională, a eficacității metodei tratativelor pentru 
reglementarea problemelor litigioase, opinia pu
blică din țara noastră își exprimă speranța că acest 
eveniment istoric va exercita o influență pozitivă 
asupra climatului internațional in direcția destin
derii, eliminării focarelor de încordare, consolidării 
păcii.

Acordul se bucură de o largă aprobare pe plan 
mondial, fiind întâmpinat cu satisfacție pe toate me
ridianele. Așa cum arată primele ecouri sosite la 
redacție, guverne, partide politice, organizații ob
ștești, pături largi ale opiniei publice din diferite 
țări, salutînd acordul, apreciază că el deschide 
perspective favorabile pentru restabilirea liniștii și 
păcii în Vietnam, contribuind la dezvoltarea cursu
lui spre destindere și securitate în lume.

La Hanoi și Washington a fost dat 
publicității la 24 ianuarie a.c. urmă
torul comunicat convenit între R.D. 
Vietnam și Statele Unite :

„La 23 ianuarie 1973, ora 12,30 (ora 
Parisului), „Acordul privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam", a fost parafat de consilie
rul special, Le Duc Tho, în numele 
Republicii Democrate Vietnam, și de 
dr. Henry Kissinger, in numele Sta
telor Unite.

Acordul va fi semnat oficial de

Declarația premierului
R.D. Vietnam, Fam Van 

Dong
HANOI Î4 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, a declarat 
că acordul privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Vietnam 
constituie o mare victorie a întregu
lui popor vietnamez in lupta sa în
delungată, aspră pentru independen
tă, libertate și pace, o victorie a so
lidarității militante a poporului viet
namez cu popoarele țărilor socialiste 
frățești și celelalte popoare ale lumii.

Poporul vietnamez, a continuat 
Fam Van Dong, va aplica în mod se
rios acordul și celelalte documente 
ce vor fi semnate și cere ca toate 
părțile interesate să procedeze la fel 
pentru a garanta o pace stabilă în 
Vietnam și a contribui la menținerea 
unei păci durabile în Indochina.

Conferința de presă 
a Iui Le Duc Tho

PARIS 24 (Agerpres). — Consilie
rul special al delegației R. D. Viet
nam la conferința de la Paris pri
vind Vietnamul, Le Duc Tho, a ex
pus, miercuri, într-o conferință de 
presă ținută în capitala franceză 
principalele prevederi ale acordului. 
El a subliniat că nu a rămas nici o 
problemă în suspensie. „Totul a fost 
definitivat, vom avea de discutat 
doar locul unde se va ține confe
rința privind garanțiile internațio
nale prevăzute de acord", a mențio
nat el.

Răspunzînd la o întrebare, el a ară- 
tat că tot ce s-a negociat se află în
scris în documentele parafate.

Declarația delegației G.R.P. 
al Republicii Vietnamului 

de Sud
PARIS 24 (Agerpres). — Delega

ția Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud la conferința de la Paris a dat 
publicității o declarație în care sub
liniază că reprezentantul guver
nului Republicii Democrate Vietnam 
a parafat acest acord cu consimță- 
mîntul Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

„Guvernul Revoluționar Provizoriu 
își reafirmă intenția fermă de a res
pecta cu strictețe acordul care va 
fi semnat oficial și își exprimă spe
ranța că toate cele patru părți vor 
proceda în același mod".

ÎNCHEIEREA REUNIUNII MINIȘTRILOR AGRICULTURII 
DIN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Reuniunea de două zile a miniștri
lor agriculturii din țările membre 
ale Pieței comune s-a încheiat 
miercuri dimineață, la Bruxelles. 
Consacrate adaptării la regulamen
tele Pieței comune agricole a noilor 
membri (Marea Britanie, Danemar
ca și Irlanda), discuțiile au durat a- 
proximativ 30 de ore ; miniștrii au 
reușit, dar nu fără concesii majore, 
să adopte hotăririle necesare, pentru 
ca noii membri să aplice regulamen
tele „Europei verzi", incepind de la 
1 februarie.

Principala concesie pare a ti fost 
făcută de Marea Britanie, care, in 
cele din urmă, a fost nevoită să 
accepte propunerea Comisiei C.E.E., 
potrivit căreia pe viitor „cei nouă" 

părțile participante la Conferința de 
Ia Paris asupra Vietnamului, la 27 
ianuarie 1973, la Centrul pentru con
ferințe internaționale din capitala 
franceză. încetarea focului va intra 
în vigoare la 27 ianuarie 1973, ora 
24.00 G.M.T.

Republica Democrată Vietnam și 
Statele Unite își exprimă speranța 
că acest acord va garanta o pace sta
bilă în Vietnam și va contribui Ia 
menținerea unei păci durabile in In
dochina și in sud-estul asiatic".

Declarația președintelui 
S.U.A., Richard Nixon

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a anunțat miercuri, ora 3,00 G.M.T., 
într-o alocuțiune televizată, realiza
rea acordului de încetare a războiului 
și restabilire a păcii in Vietnam. 
Președintele a relevat că încheie
rea războiului nu este dccit primul 
pas spre edificarea păcii. „Toate păr
țile — a spus el — trebuie să proce
deze astfel ineît aceasta să fie o pace 
durabilă. Aceasta înseamnă că ter
menii acordului trebuie să fie res
pectați cu scrupulozitate. în ce ne 
privește, noi vom face tot ceea ce 
acordul ne cere să facem".

Conferința de presă 
a lui Henry Kissinger

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Henry Kissinger, consilierul special 
ai președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, a de
clarat, miercuri, în cadrul unei con
ferințe de presă ținute la Casa Albă, 
că, după ce va fi semnat acordul 
privind încetarea războiului în Viet
nam. scopul S.U.A. va fi „de a trece 
de la ostilitate Ia relații normale și 
conciliere cu R.D. Vietnam". Pe de 
altă parte, el a exprimat speranța 
că, în scurt timp, se va ajunge la 
un acord de încetare a focului in 
celelalte zone de conflict din Indo
china.

în vederea semnării 
acordului

HANOI 24 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Democrate Vietnam, Nguyen Duy 
Trinh, a plecat, miercuri, de la Ha
noi spre Paris, pentru a semna, îm
preună cu ministru! afacerilor ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și cu celelalte părți acordul.

WASHINGTON 24 (Agerpres). - 
Vineri. 26 ianuarie, secretarul de 
stat, William Rogers va părăsi Wa
shingtonul plecind la Paris, unde va 
semna la 27 ianuarie acordul.

Coreea de Sud își retrage 
trupele disi Vietnam

SEUL 24 (Agerpres). — La Seul 
s-a anunțat că, în urma evoluției 
survenite în reglementarea problemei 
vietnameze, efectivele sud-coreene 
din Vietnamul de sud. totalizînd a- 
proximtaiv 40 000 de militari, vor fi 
retrase neîntirziat.

vor considera moneda britanică (lira 
sterlină, care are curs fluctuant) de
valorizată de facto in proporție de 
9,82 la sută in tranzacțiile Pieței co
mune agricole. Această măsură va 
simplifica mecanismul „sumelor 
compensatorii", aplicat schimburilor 
agricole în următorii cinci ani, cît 
va dura perioada de tranziție ne
cesară apropierii nivelului prețurilor 
engleze de cel al preturilor comu
nitare.

Acordul dintre „cei nouă" nu a 
fost, totuși, deplin. Ei vor trebui ca, 
în cel mai scurt timp, să ajungă la 
un punct de vedere comun și în 
problema zahărului, rămasă din nou 
în suspensie, ca urmare a pozițiilor 
divergente dintre Franța și Marea 
Britanie.

LARG ECOU
MONDIAL

In numele guvernului francez, mi
nistrul de externe, Maurice Schu
mann : „Guvernul francez a primit 
cu profundă satisfacție parafarea a- 
cordului privind încetarea războiului 
în Vietnam, acord care răspunde do
rinței exprimate in nenumărate rîn- 
duri de oficialitățile franceze, ca so
luționarea politică să aibă cîștig de 
cauză asupra războiului".

Primul ministru australian, Gough 
Whitlam, salutînd cu „aprobare de
plină și profundă satisfacție", înche
ierea acordului, a declarat că Austra
lia este gata să subscrie la eforturile 
internaționale in direcția refacerii și 
dezvoltării Indochinei.

Un purtător de cuvînt a| guvernu
lui japonez a declarat că „acordul 
va contribui Ia pacea și stabilitatea 
în Asia și la destinderea încordării 
internaționale".

Guvernul suedez „salută anunța
rea realizării acordului cu o mare 
satisfacție" — se arată într-o decla
rație oficială dată publicității la 
Stockholm. „Speranța noastră, se 
spune în continuare, este că acest 
acord constituie baza pentru pacea și 
independenta națională a Vietnamu
lui".

Guvernul italian a salutat, într-o 
declarație dată publicității la Roma, 
parafarea acordului, apreciind că a- 
cesta constituie un preludiu al acor
dului de pace.

Cancelarul R.F.G., Willy Brandt, 
a salutat în Bundestag realizarea 
acordului. „Oamenii din această re
giune au avut de suferit aproape o 
generație întreagă de pe urma răz
boiului" — a spus cancelarul.

Papa Paul al VI-lea a declarat că 
se alătură tuturor celor care au pri
mit cu bucurie vestea parafării acor
dului, exprimîndu-și speranța că pe 
pâmîntul Vietnamului vor fi Instau
rate pacea, libertatea, înțelegerea și 
prosperitatea.

Senatorul democrat George Mc 
Govern și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu parafarea acordului. 
„Toți cetățenii americani — a subli
niat el — sini deosebit de bucuroși 
că războiul a luat sfîrșit. Sper că 
acordul se va dovedi satisfăcător și 
durabil". în același sens s-au pro
nunțat numeroși alți membri ai 
Congresului S.U.A., între care sena
torii Hubert Humphrey, Edward 
Kennedy și Edmund Muskie.

Guvernul britanic își exprimă sa
tisfacția că, după toți acești ani de 
război, a fost încheiat un acord in 
problema Vietnamului, a declarat un 
purtător de cuvînt al Foreign Offi- 
ce-ului. Acum este momentul ca 
acest acord să fie transformat în
tr-o pace durabilă în toată Indochina.

Întrunirea reprezentanților 
mișcărilor de eliberare »

din Africa
ROMA 24 (Agerpres). — Reprezen

tanții mișcărilor de eliberare din Afri
ca s-au întrunit, la Roma, în vede
rea pregătirii Conferinței internațio
nale asupra apartheidului.

Mohamed Sahnoun, secretar gene
ral adjunct al Organizației Unității 
Africane, care participă la întrunire, 
a enunțat, într-o conferință de presă, 
principalele teme ale reuniunii inter
naționale asupra apartheidului, ce 
urmează să aibă loc în luna septem
brie, la Roma. Cu același prilej, 
secretarul general adjunct al O.U.A. 
a adus un omagiu memoriei lui A- 
milcar Cabrai, secretarul general al 
P.A.I.G.C., care a căzut victimă a a- 
sasinatului comis la 20 ianuarie.

HELSINKI

Reuniunea pregătitoare 
a conferinței general-europene

HELSINKI 24 (Agerpres). — Tri
misul special, Dumitru Ținu, trans
mite : în ședința de miercuri a re
uniunii multilaterale, consacrate pre
gătirii Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, au 
luat cuvîntul reprezentanții Bulga
riei, Italiei, Ungariei, Greciei și El
veției, care s-au referit la proble

0 notă a guvernului R. D. Germane
adresată guvernelor unor țări occidentale

BERLIN 24. — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : într-o notă 
de răspuns adresată guvernelor unor 
țări din Europa occidentală, guver
nul R. D. Germane s-a declarat dis
pus să participe la consultările pre
gătitoare privind convorbirile asu
pra reducerii forțelor armate și a

Japonia : Demonstrație la Tokio pentru condiții mai bune de muncă și trai

AGENDĂ 
ECONOMICĂ 

Un studiu privind deficitul 
balanței de plăți a S.U.A.

NEW YORK 24 (Agerpres). - 
Potrivit unui studiu efectuat de 
banca newyorkeză „Morgan 
Guaranty Trust", balanța de 
plăți a Statelor Unite va înre
gistra, în 1973, un deficit de 
8—8,5 miliarde dolari. în 1971, 
deficitul a fost de 9,4 miliarde, 
iar anul trecut el s-a apropiat 
de 10 miliarde dolari. Comen- 
tind aceste cifre, ziarul „The 
Journal of commerce" aprecia
ză că a sosit timpul ca Admi
nistrația să acorde, în sfîrșit, 
atenția cuvenită acestei proble
me.

Producția de automobile 
a Japoniei *

TOKIO 24 (Agerpres). — în 
anul calendaristic 1972, Japonia 
a produs 6 294 438 autovehicule, 
cifră ce o situează pe locul doi 
în lume, după Statele Unite. 
Față de anul 1971, producția 
niponă a marcat o creștere de 
8.3 la sută, pentru prima dată 
fiind depășit plafonul de 6 mi
lioane.

Producția de turisme a fost 
de 4 022 289 unități, iar cea de 
camioane de 2 238 000 unități.

Negocieri
privind achiziționarea 
avionului „Concorde"

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Producătorii avionului super
sonic franco-britanic „Concorde" 
continuă negocierile angajate 
cu compania aeriană „Panam", 
precum și cu alte companii 
aeriene americane, și se așteaptă 
ca opțiunile exprimate de a- 
cestea să se transforme, cit de 
curind posibil, în comenzi fer
me, a declarat, in Camera 
Comunelor, Michael Heseltine, 
secretarul de stat britanic al 
aviației.

Erupția vulcanului 
islandez „Helgafell" 
(„Muntele sacru") a 
continuat. Lava incan
descentă a înaintat în 
riuri interminabile 
întreaga suprafață a 
Insulei Vestmanna este 
acoperită de cenușă și 
se apreciază că o ze
cime din insulă este 
îngropată sub stratul 
de magmă incandes
centă. Guvernul is
landez a hotărît con
vocarea unei sesiuni 
de urgență, în scopul 

adoptării măsurilor de 
asistență necesare.
Premierul Olafur Jo- 
hannesson, adresîn- 
du-se națiunii într-un 
mesaj televizat, a de
clarat că aceasta este 
cea mai mare catastro
fă din istoria de 1 100 
de ani a Islandei. De 
asemenea, el a men
ționat că pierderea 
zonei de pescuit a 
Insulei Vestmana ar 
putea avea consecințe 
serioase asupra între
gii economii a țării

mele privind ordinea de zi, precum 
și la modalitățile practice de elabo
rare a acesteia. în cursul dezbateri
lor s-a subliniat necesitatea gru
pării tuturor problemelor prezentate 
în cadrul reuniunii pe baza princi
piului egalității depline a statelor 
participante.

înarmărilor în Europa, care ar putea 
incepe la 31 ianuarie a.c. la Viena. 

în notă se subliniază că discutarea 
și stabilirea căilor de soluționare a a- 
cestor probleme nu trebuie să fie o 
prerogativă a statelor membre ale 
alianțelor militar-politice existente 
in Europa.

agențiile de presă transmite
Guvernul Republicii Gu

yana a hotărît să preia 
toate plantațiile de trestie de 
zahărcare nu au fost’ pînâ în pre~ 
zent, valorificate în interesul național 
— a anunțat Ptolemy Reid, vice
premier și ministru al dezvoltării na
ționale și agriculturii. El a mențio
nat că ministerul pe care îl conduce 
va fi însărcinat cu valorificarea a- 
cestor terenuri agricole.

Convorbiri chino-japone- 
«gg Ministrul de externe al Japoniei, 
Masayoshi Ohira, și alte oficialități 
nipone au avut întrevederi cu Han 
Hsu, director al Serviciului de pro
tocol al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.P. Chineze, aflat într-o 
vizită de prietenie în Japonia. Con
vorbirile care au avut loc cu acest 
prilej s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească — relatează agen
ția China Nouă.

La Dijon (Franța) a avut loc 
sub auspiciile Asociației cultura
le burgunde și 
României 
expoziției 
științei și

ale Ambasadei 
la Paris vernisajul 

„Personalități ale 
culturii românești".

t*

Premierul olandez;, Barend
Bîesheuvel, aflat in vizită oficială la 
Londra, a conferit, miercuri, cu pri
mul ministru britanic, Edward Heath, 
și cu ministrul de externe, Alee 
Douglas-Home. Convorbirile s-au 
referit la probleme interesînd cele 
două țări, evoluția Pieței comune lăr
gite și la alte probleme internațio
nale.

(Vestmannaeyjar, cel 
de-al treilea oraș ca 
mărime al Islandei, 
este supranumit „ca
pitala pescuitului is
landez". cantitatea de 
pește furnizată de 
insulă în cursul anu
lui 1972 reprezentînd 
17 la sută din întreaga 
producție piscicolă a 
țării). Geologii afirmă 
că există riscul ca 
Insula Vestmanna să 
se scindeze în întregi
me și să fie înghițită 
de apele oceanului.

LUI AMILCAR CABRAL
CONAKRY 24 (Agerpres). — Co

mitetul revoluționar pentru anche
tarea asasinatului căruia i-a căzut 
victimă secretarul general al Parti
dului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde a stabilit că Amilcar Cabrai 
a fost ucis de către comandantul 
forțelor maritime ale P.A.I.G.C., Ino
cente Camil — a anunțat postul de 
radio Conakry, reluat de agențiile
T.A.S.S., Associated Press, France 
Presse și United Press International.

Inocente Camil a fost și conducăto
rul tentativei de răpire din Conakry a 
unor lideri ai mișcării de eliberare, 
printre care și Aristide Pereira, se
cretar general adjunct al P.A.I.G.C., 
care urmau să fie duși în Guineea- 
Bissau și predați autorităților mili
tare portugheze ; tentativa a eșuat în 
urma intervenției forțelor armate 
guineeze. Aflat sub stare de arest la 
Conakry, Inocente Camil a recunos
cut acuzațiile aduse.

Totodată, postul de radio citat a 
specificat că persoanele care au luat 
parte la acest complot, ce viza dez
membrarea mișcării de eliberare din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, au intrat, anterior, în legătu
ră cu serviciile secrete ale Lisabo
nei și au acționat în contact cu 
agenții forțelor colonialiste care au 
pătruns în rîndul patrioților, ale 
P.A.I.G.C., ca dezertori din armata 
portugheză.

Creat a doua zi după asasinarea 
lui Amilcar Cabrai, Comitetul Revo
luționar pentru anchetarea acestei 
crime este alcătuit din membri ai 
Comitetului Central al Partidului 
Democrat din Guineea, conducători 
ai P.A.I.G.C. și ai Frontului de Eli
berare din Mozambic, prezenți la 
Conakry, ambasadorii Algeriei și 
Cubei în capitala guineeză, precum 
și din reprezentanți ai Tanzaniei, 
Senegalului, Zâmbi ei, Republicii 
Arabe Egipt, Nigeriei, Liberiei și 
Sierrei Leone.

Sesiunea Consiliului de
NEW YORK 24 (Agerpres). — La 

sediul O.N.U. din New York s-au 
deschis lucrările sesiunii a 15-a a 
Consiliului de Administrație al 
P.N.U.D., organism O.N.U. creat pen
tru elaborarea și punerea în aplicare 
de programe de cooperare tehnică. 
La lucrările sesiunii participă dele
gații ale celor 48 de țări membre, 
inclusiv România, precum și repre
zentanți ai instituțiilor specializate 
și altor organisme O.N.U.

în
„Cosmos-545" ■ fost lansa‘
Uniunea Sovietică.

Partidul Socialist din Ja
ponia a cerut guvernului nipon să 
procedeze la desființarea imediată a 
tuturor bazelor militare din Okina
wa. Liderii P.S.J. se pronunță, de a- 
semenea, pentru preluarea de către au
toritățile nipone a aeroportului din 
centrul administrativ al Insulei 
Naha, precum și pentru efectuarea 
de investigații la 
mericane suspectate 
zelor toxice.

Secretarul

a-
ga-

toate bazele 
de stocarea

general al 
Frontului Național <partiduI de 
guvernămint) din Republica Demo
cratică Populară a Yemenului, Abdul 
Fattah Ismail Al-Jouffi, a primit, in 
cursul zilei de marți, o delegație a 
Secretariatului Organizației de So
lidaritate a Popoarelor Asiei și Africii 
(A.A.P.S.O.). Delegația a sosit la 
Aden pentru a pregăti reuniunea Co
mitetului Executiv al organizației, 
programată să se desfășoare in ca
pitala sud-yemenită, între 25 și 27 
ianuarie a.c., la invitația guvernului 
țării gazdă.

Avionul de mare capacitate Airbus A 300 B, realizat în cooperare de un 
număr de |ari occidentale, a aterizat la aeroportul Orly, după un zbor de 
piobă încununat de succes. Avionul se remarcă, potrivit aprecierilor spe

cialiștilor, prin zgomotul foarte redus al reactoarelor sale

MOSCOVA

MANIFESTARE 
CULTURALĂ 
CONSACRATĂ 

ROMÂNIEI
MOSCOVA 24. — Corespon

dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : O expoziție de fotografii 
reflectind momente semnificati
ve din viața poporului român și 
succese repurtate de țara noas
tră in construirea socialismului 
a fost deschisă la Casa ziariști
lor din Moscova.

Luind cuvintul la vernisaj, în 
fața unui public alcătuit din zia
riști sovietici și membri ai 
conducerii centrale a Asociației 
de prietenie sovieto-romăne, 
V. I. Cernisov, vicepreședinte a.1 
conducerii Uniunii ziariștilor 
sovietici, a subliniat marile 
transformări revoluționare în
făptuite in acest pătrar de veac 
de poporul român, sub condu
cerea partidului său comunist.

Ion Ciubotaru, ministru pleni
potențiar consilier la ambasada 
Republicii Socialiste România 
din Uniunea Sovietică, a arătat 
că atit expoziția de față, cit și 
cea sovietică similară de la 
București contribuie la o și mai 
bună cunoaștere a realizărilor și 
preocupărilor creatoare ale celor 
două popoare, inscriindu-se ast
fel in cadrul larg al colaborării 
multilaterale dintre România ți 
Uniunea Sovietică.

Au fost apoi prezentate filme 
documentare românești, care 
s-au bucurat de succes.

PLENARA CONDUCERII 
CENTRALE

A P. C. DIN NORVEGIA
OSLO 24 (Agerpres). — La Oslo 

a avut loc o plenară a conducerii 
centrale a P.C. din Norvegia, în ca
drul căreia au fost examinate pro
bleme privind unitatea de acțiune 
și crearea unui front al forțelor de 
stînga din țară în legătură cu ale
gerile parlamentare. Alegerile ur
mează să aibă loc în toamna aces
tui an.

*

Administrație al P.N.II.D.
»

Timp de trei săptămtni, sesiunea 
va dezbate, printre altele, peste 20 
de programe naționale de cooperare 
cu P.N.U.D., elaborate de țări în 
curs de dezvoltare.

Președinte al sesiunii a fost ales 
Antoine Dakoure, ministrul agricul
turii din Volta Superioară. Reprezen
tantul țârii noastre, ambasadorul Ion 
Datcu, a fost ales vicepreședinte al 
sesiunii.

British Airways este denu' 
mirea noii companii aviatice care va 
rezulta din fuzionarea lui „British 
European Airways" (B.E.A.) „British 
Overseas Airways Corporation" 
(B.O.A.C.).

Prăbușirea avionului 
Boeing 707,luni- pe aer°p°rtul 
orașului nigerian Kano a provocat 
moartea a 157 de persoane — se a- 
rată într-un comunicat al companiei 
iordaniene „A.L.I.A.", dat publicită
ții marți seara la Amman. Comuni
catul precizează că singura cauză a 
accidentului a constituit-o „scufun
darea" unei porțiuni a pistei, in mo
mentul aterizării".

Cunoscutul cîntăreț aine- 
rican de jazz Edward „Kid" 
Dry a încetat din viață, 
la Honolulu, in virstă de 86 de ani. 
In cursul unei cariere muzicale de 
aproape 75 de ani, care a început la 
New Orleans, „Kid" Ory a cintat 
alături de cele mai marcante perso
nalități ale jazz-ului, între care Louis 
Armstrong.
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