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LUCRĂRILE PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Lucrările Plenarei Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român au fost reluate 
joi, 1 martie, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în conformitate cu ordinea de zi, în șe
dința plenară de dimineață au fost ex
puse informări privind aplicarea măsuri
lor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 referitoare Ia pregătirea 
condițiilor necesare îndeplinirii și depăși
rii planului pe 1973.

Informarea Consiliului de Miniștri a fost 
prezentată de tovarășul llie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Informarea Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român a 
fost prezentată de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al C.C. a! 
P.C.R.

în vederea examinării și dezbaterii 
aprofundate, concrete, a problemelor în-

scrise pe ordinea de zi — probleme de 
o deosebită importanță pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, pentru dezvoltarea 
economiei și ridicarea nivelului de viață 
al celor ce muncesc, pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen —' lucrările 
plenarei au continuat apoi pe comisii, 
constituite pe următoarele domenii : in
dustria metalurgică ; industria construcții
lor de mașini ; industria minieră, petrol, 
energetică ; industria chimică ; industria 
ușoară ; economia forestieră și a mate
rialelor de construcții ; agricultură și in
dustria alimentară ; transporturi ; comerț 
exterior ; industria locală.

în comisii au luat cuvîntul 170 tovarăși. 
După-amiază lucrările au fost reluate 

în ședință plenară, continuînd informă
rile în cadrul primului punct al ordinii de 
zi. Au luat cuvîntul tovarășii : Ioan 
Avram, ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului mu-

nicipai București al P.C.R., Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chimice, Con
stantin Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al P.C.R., 
loan Crăciun, ministrul industriei ușoare, 
Mihai Telescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Angelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare și apelor, 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comite
tului județean Bacău al P.C.R., Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, loachim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., Constantin Sandu, prim-secretar 
al Comitetului județean Olt al P.C.R., Ni
colae Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R.

Plenara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român își continuă lucrările 
vineri, 2 martie a.c.

HOTĂRÎREA
CONSILIULUI MIMUL

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
privind perfectionarea activității si creșterea
rolului 1
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in viata social-economică a tării

© Informări ale Consiliului de Mi
niștri și Secretariatului C. C. al 
P.C.R. cu privire la aplicarea mă
surilor stabilite de Plenara C.C. 
al P. C. R. din noiembrie 1972, 
referitoare la pregătirea condiții
lor necesare îndeplinirii și depă
șirii planului pe 1973.

© Informare cu privire la activitatea 
internațională desfășurată de 
P.C.R. și statul român în anul 1972 
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LA COCSERIA GĂLĂȚEANĂ
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iova timp de peste o săptămî- 
nă. La o altă citadelă a indus
triei noastre energetice — Hi
drocentrala de la Porțile de 
Fier — preocuparea muncitori
lor și a specialiștilor pentru 
folosirea cit mai bună a hidro- 
agregatelor s-a concretizat în 
producerea, peste sarcinile de 
plan, a circa 20 000 000 kWh 
energie electrică. (Agerpres)

Joi dimineața Centrala ter
moelectrică Ișalnița-Craiova a 
furnizat consumatorilor, peste 
plan, kilowatul oră cu numă
rul 30 000 000. Reprezentînd mai 
mult de o cincime din cantita
tea înscrisă în angajamentul 
anual al energeticienilor craio- 
veni, producția suplimentară 
realizată aici de la începutul a- 
nului poate asigura consumul 
abonaților din municipiul Cra-

Combinatul side
rurgic Galați. Șantie
rul Uzinei cocso-chi- 
mice. Loc fierbinte, 
unde o nouă „casca
dă" de cocs se naște 
la Dunăre. Construc
ții supraetajate, ga
lerii de benzi trans
portoare, coșurile de 
fum ale bateriilor de 
cocs 1 și 2, estacade
le magistralei ter- 
moenergetice... Con
structorul și benefi
ciarul numără zilele 
care au mai rămas 
pînă la „premiera 
cocsului" ce se va 
produce la Galați, în 
prima baterie a aces
tei uzine.

— De fapt, pentru 
noi, numărătoarea in
versă a început din 
ziua de 25 ianuarie 
— ne spune tovară
șul Aurei Manolache, 
inginer-șef coordona
tor al T.C.M.M. Galați. 
La această dată s-au 
aprins focurile în ce
le 62 de celule care 
formează prima ba
terie de cocs a uzi
nei. în 83 de zile tre
buie să atingem tem
peratura de 1 320— 
1 350°. Temperatura 
de' cocsificare a căr
bunelui.

Deci, au mai rămas 
puține zile pînă la 
premiera cocsului. Zi
lele acestea sînt, pen
tru constructori, zile 
încărcate de grijă și 
răspundere pentru 
punerea în funcțiu
ne. Timp în care tem
peratura din interio
rul bateriei urcă con
tinuu. în 70 de zile 
ca trebuie să ajungă 
la 800°, pentru ca în 
numai 13 zile să sal
te apoi la 1 320—1 350°.

Pe șantier, în acest 
perimetru ce măsoa-

ră 65 de hectare, con
structorii dau 
lia cu timpul, 
tățile de ultimă 
se succed rapid. Una 
din mașinile de șar- 
jare a intrat deja în 
probe. Se află, de a- 
semenea, în probe teh
nologice gospodăria 
de apă nr. 1 și tune- 
lele hidrotehnice. A 
Lst pusă sub ten
siune stația de ra
cord adine nr. 10 și 
aproape toată gospo
dăria de distribuție 
a energiei electrice. 
Se fac pregătiri și 
sint pe cale de a in
tra în probe secția de 
sortare și expediție 
a cocsului. Totul tre
buie făcut nu numai 
lă timp, dar și cu 
mare precizie. .

Ne aflam în 
inginerului șef 
donator 
secția de 
se anunța : 
ratura în 
bateriei de 
a ajuns la 
în timp ce 
tura din 
bateriei de 
urcă spre 1 350°, 
șantier, la 
obiective, febra 
tei cu timpul a 
prins pe fiecare 
structor.

...Șantierul nr. 
Echipele de lăcătuși- 
montori conduse de 
Ion Zăinescu și Vasile 
Niculescu, echipele 
de instalatori ale 
Axente Pușcaș 
Gheorghe Mureșan 
cunosc răgazul.
toții și-au concentrat 
eforturile spre ace
lași scop : termina
rea la timp a tuturor 
lucrărilor ce condi
ționează punerea în 
funcțiune a secției de
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cocsificare și expe
diție, precum și a 
secțiilor de răcire- 
condens și amoniac.

— Aproape f* 
sută din forța 
tierului nostru 
concentrată la 
obiective, ne 
tovarășul Gheorghe 
Bîrcă, inginerul șef 
al șantierului 71. To
tul trebuie să fie ga- 

. ta la timp..
Străbatem șantierul 

uzinei cocso-chimice 
în lung și-n lat. Dru
murile, bătute și răs- 
bătute de autocami
oanele aflate intr-un 
permanent du-te-vi- 
no, sint încă pline de 
gropi și noroi. O ima
gine obișnuită a ma
rilor șantiere. întil- 
nim la tot pasul oa
meni pe care munca 
îi face cunoscuți și re- 
cunoscuți chiar în 
mijlocul unor mii de 
constructori cum este 
cazul la Galați. Unii 
din ei au o carte de 
vizită mai veche ; al
ții acum șî-o „tipă
resc". Am aflat nu
mai cuvinte de laudă 
despre Carol Csomor, . 
șeful 
dări șamotori de 
șantierul nr. 22, 
pre maistrul 
structor I. Lăpuste de 
la șantierul 23, sau 
despre echipa mai
strului instalator de 
gaze Gheorghe Mo
rarii de la șantierul 
71, despre maistrul e- 
lectrician Timofte Ba- 
hrim și alții. Și tot

90 la 
șan- 
este 

aceste 
spune

echipei de zi- 
la 

des- 
con-

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
in pag. a V-a)

înfăptuirea vastului program 
elaborat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, a ho
tărîrilor adoptate de Conferința 
Națională a partidului din iulie 
1972, traducerea în viață a măsuri
lor privind perfecționarea condu
cerii vieții economice și sociale, 
dezvoltarea continuă a democrației 
socialiste solicită Frontului Uni
tății Socialiste — care unește în 
rîndurile sale, sub conducerea 
partidului, toate organizațiile de 
masă, obștești, consiliile naționa
lităților conlocuitoare — să des
fășoare o activitate permanentă, 
să-și îndeplinească mai bine rolul 
de coordonare a activității organi
zațiilor componente, să asigure o 
mai strînsă cooperare între ele și 
să le unească eforturile în direcția 
realizării sarcinilor făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

Expresie a unității indisolubile 
a întregului popor, ă democrației 
care caracterizează orînduireâ noas
tră socialistă, Frontul Unității So
cialiste are misiunea să canalizeze 
energia, capacitatea și hotărîrea tu
turor ( categoriilor sociale și organi
zațiilor obștești în școpul înfăptui
rii . politicii interne și externe a 
partidului, pusă în slujba înflori
rii continue a patriei, a creșterii 
prestigiului ei internațional.

Pentru perfecționarea continuă 
a activității consiliilor Frontului 
Unității Socialiste și creșterea ro
lului lor în viața social-economică 
a țării, plenara Consiliului Națio
nal hotărăște: (

1. Activitatea politică și organi
zatorică a consiliilor Frontului 
Unității Socialiste, a tuturor orga
nizațiilor componente va fi orien
tată spre mobilizarea tuturor ca
pacităților și energiilor oamenilor 
muncii pentru realizarea înainte 
de termen a planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială a ță
rii și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă.

Consiliile Frontului Unității So
cialiste vor dezbate cu regularitate, 
în birourile executive și în plenare,

proiectele planurilor locale de dez
voltare economico-socială și vor 
face propuneri pentru îmbunătăți
rea acestora, vor iniția analize și 
vor stabili măsuri pentru creșterea 
contribuției organizațiilor de masă 
și obștești, prin activitatea lor spe
cifică și comună, la antrenarea ce
lor ce muncesc în opera de reali- , 
zare a sarcinilor privind creșterea 
eficienței economice a producției, . 
coordonîndu-le acțiunile spre buna 
pregătire și utilizare a forței de 
muncă, gospodărirea și valorifica
rea superioară a resurselor mate
riale, folosirea integrală a timpu
lui de lucru și a capacităților de 
producție, îmbunătățirea calității 
produselor, promovarea și aplica
rea noului în muncă ș. a.

La sate, consiliile Frontului Uni
tății Socialiste vor acționa perma
nent, antrenînd toate forțele socia
le, pentru materializarea eforturi
lor făcute de stat și cooperativele 
agricole de. producție în vederea 
dezvoltării și modernizării agricul
turii, creșterii producției vegetale, 
și animale. Se va pune accent pe 
organizarea de acțiuni comune ale 
tuturor organizațiilor componente, 
în scopul mai bunei desfășurări a 
campaniilor agricole, a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, de îndi
guiri și regularizare a cursurilor 
unor ape și de apărare a terenuri
lor și localităților împotriva inun
dațiilor.

2. Consiliile Frontului Unității 
Socialiste vor acorda o atenție de
osebită problemelor dezvoltării e- 
dilitare și social-culturale a jude
țelor și localităților inițiind, cu 
participarea organizațiilor compo
nente, dezbateri și largi acțiuni 
de consultare1 a maselor privind 
sistematizarea comunelor și ora
șelor, construcția de locuințe și 
obiective social-culturale, dezvol
tarea rețelei sanitare, comerciale 
și de transport în comun, lărgirea 
sferei serviciilor publice ș.a., ur
mărind rezolvarea propunerilor 
făcute de cetățeni și mobilizarea 
maselor la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite.

Pentru sporirea eficienței acțiu-

nilor patriotice organizate în ca
drul întrecerii pentru înfrumuse
țarea și buna gospodărire a loca
lităților, îndrumarea și coordona
rea politică a acestei acțiuni de 
masă va fi realizată de către con
siliile locale ale Frontului Unită
ții Socialiste, care vor coordona 
participarea organizațiilor de masă 
și obștești și vor asigura — îm
preună cu consiliile populare — 
organizarea unitară a lucrărilor, 
pentru o mai judicioasă folosire a 
forțelor.

3. Consiliile Frontului Unității 
Socialiste își vor spori contribuția 
la realizarea programului partidu
lui de dezvoltare a conștiinței so
cialiste a maselor, acordînd o mai 
mare atenție coordonării acțiuni
lor organizațiilor componente, ale 
tuturor factorilor educaționali, 
pentru desfășurarea unitară a ac
tivităților cultural-educative me
nite să asigure cultivarea princi
piilor eticii și echității socialiste, 
promovarea normelor fundamen
tale de muncă și de viață proprii 
societății noastre, sădirea în con
știința maselor a atașamentului ne
clintit față de partid, dragostea 
fierbinte pentru patria socia
listă.

Consiliile Frontului Unității So
cialiste vor orienta permanent ac
tivitatea de informare a maselor 
asupra sensurilor și semnificației 
politicii interne și externe a parti
dului nostru, a direcțiilor dezvol
tării societății românești contem
porane, antrenînd și coordonînd 
toate forțele și mijloacele organi
zațiilor obștești, întregul sistem al 
culturii de masă, acordînd atenție 
deosebită acțiunilor directe în rîn- 
durile tineretului, locuitorilor sa
telor, țăranilor din comunele ne- 
cooperativizate, meseriașilor, gos
podinelor și pensionarilor din car
tierele orașelor.

Consiliile Frontului Unității So
cialiste vor îndruma permanent 
comisiile de răspîndire a cunoștin
țelor științifice, pentru ca acestea

(Continuare in p'ltg. a V-a)
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VĂ INVITĂM LA O DEZBATERE PE TEMA

Stolul școlii în educația tineretului
AZI ÎȘI SPUN CUVÎNTUL DIRECTORI, SECRETARI AI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
ȘI SECRETARI AI ORGANIZAȚIILOR U, T. C. DIN ȘCOLILE JUDEȚULUI ALBA

Pe șantierul Uzinei 
nă din Tulcea a fost 
planul de montare a 
rferent primului trimestru. Mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
la Trustul de construcții indus
triale Constanța au reușit să 
preia, cu o lună înaintea terme
nului prevăzut, stațiile de con- 
casăre treapta I și a Il-a. Sînt 
de asemenea, avansate lucrările 
de montare a utilajelor de la 
stațiile de recepție pentru acid 
sulfuric și sodă caustică, pre
cum și de Ia secția de filtrare 
roșie, care vor intra în probe 
tehnologice în perioada imediat 
următoare.

de alumi- 
îndeplinit 
utilajelor

Considerând școala ca factor principal de instruire și educare a 
tineretului, ca factor principal de cultură și civilizație pentru între
gul popor, societatea noastră socialistă îi atribuie un rol primordial 
în formarea personalității politice, cetățenești, morale a noilor ge
nerații de constructori ai socialismului și comunismului pe pămîn- 
tul României. Referindu-se la sarcinile educative ale școlii, la înalta ei 
menire, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Trebuie să facem din 
fiecare unitate școlară un puternic centru de educație in spirit socia
list și comunist a copiilor și tinerilor. Avem datoria să creștem un tine
ret cu un larg orizont spiritual, înarmat cu tot ceca ce a creat mai bun 
omenirea în domeniul cunoașterii, cu cele mai noi cuceriri ale științei 
universale. Fiecare educator, învățător și profesor din întregul sistem 
de învățămînt trebuie să fie atît un bun specialist în domeniul său, cit 
și un bun educator comunist".

Cum își exercită școala această importantă misiune cu care a fost 
investită de societatea noastră socialistă ? Iată opiniile participanți- 
lor la masa rotundă organizată de redacție, la Alba Iulia, cu con
cursul inspectoratului școlar județean.

Oricît ar părea de impropriu ter
menul, școala trebuie să-și PLANI
FICE cu seriozitate și răspundere o- 
biectivele procesului educativ pentru 
fiecare promoție care-i trece pragul. 
Formulat de cei .mai multi, dintre 
interlocutorii noșțri, acest punct de 
vedere este argumentat convingă
tor :

— Deși | are o activitate permanen
tă, aflată:cel mai adesea sub semnul 
cotidianului, școala prezentului pre
gătește de fapt cetățenii pentru so
cietatea viitorului, acest viitor in- 
semnînd circa un deceniu în perspec
tivă, timp în care cerințele societă
ții față de oamenii săi 
gresiv.

merg pro- 
in pas cu dezvoltarea socia-

lâ-economică-politică — consideră 
prof. Romulus Filinion, director ad
junct la grupul școlar profesional 
de construcții. Este, deci, absolut 
necesar ca pregătirea și educarea ti
nerilor să vină în întâmpinarea a- 
eestei dezvoltări. în această privin
ță, activitatea educativă a școlii 
noastre iși află un fundament solid 
in documentele partidului și statu
lui. care definesc cu clarviziune și 
realism coordonatele de dezvoltare 
în perspectivă ale țării noastre.

în dorința lor de a aprofunda o- 
pera educativă a școlii, de a diver
sifica formele de acțiune educativă 
în rindul elevilor, cadrele didactice 
iși pun întrebarea : cum trebuie ac-

ționat, care sînt formele de activi
tate mai eficiente și cu mai largă 
audiență la tineri ? Răspunsul se 
află, desigur, tot în perimetrul vie
ții școlare, în orientarea ei cu fer
mitate spre cerințele vieții, ale pro
ducției sociale.

— Experiența unităților de învăță- 
mînt din județul nostru, ca și din 
alte județe, a 
muncii este cea 
de formare a 
schimbul nostru 
cialiști pricepuți, 
devotați țării, dornici să participe la 
propășirea sa — afirma prof. Ion 
Munteanu, directorul liceului „Horia, 
Cloșca și Crișan".

— Noi, elevii, am considerat parti
ciparea la munca practică-producti- 
vă ca o pregătire politică, pentru că 
ne ajută să ne definim o atitudine 
de viață, o atitudine responsabilă 
față de cerințele societății noastre 
socialiste — adaugă elevul Sorin 
luga, secretarul comitetului U.T.C. 
de la același liceu.

Aceste opinii, împărtășite de alt
fel de majoritatea participantelor la 
discuție, sînt confirmate de realități 
incontestabile. în județul Alba func
ționează 367 de ateliere-școală, în 
care s-a realizat, numai în anul 1972, 
o producție în valoare de 2,6 mili
oane de lei, din care 750 000 de lei 
reprezintă contracte de producție cu 
întreprinderi. în timpul vacanței, nu
meroși elevi și-au continuat lucrul

dovedit că școala 
mai eficientă caie 
tinerei generații, 

de mîine. ca spe- 
. dar si ca cetățeni

in fabrici și pe șantiere. Treptat, 
pregătirea lor profesională s-a con
turat, odată cu opțiunea fermă : u- 
zina. La Liceul din Sebeș, de exem
plu, o bună parte din viitoarele ab
solvente vor susține, nu peste mult 
timp, un examen de atestare pro
fesională și vor deveni muncitoare 
la fabrica „Sebeșul" din localitate. 
Tineretul din județul Alba a par
ticipat și la realizarea unor o- 
biective de larg interes social, e- 
fectuînd, în anul 1972, lucrări patrio
tice în valoare de 15 125 000 de lei.

Deci, o acțiune cu profunde rezo
nanțe educative în rindul elevilor, cu 
largă adeziune a părinților, cu real 
folos pentru societate. „Ea poate fi 
dusă la bun sfîrșit numai printr-un 
dialog permanent al școlii cu ele
vii, astfel ca normele eticii și echi
tății socialiste promovate pe plan so
cial de partid să constituie cadrul e- 
ducației comuniste a elevilor. înfăp
tuită în fiecare oră de clasă, la fie
care obiect de studiu, în fiecare ac
țiune de după orele de cursuri" — 
menționează prof. Maria Iancu, se
cretara organizației de partid de Ia 
Școala generală nr. 3.

Un exemplu concret în această di
recție ni-1 oferă prof. Ioan Breazu,

Florica DINULESCU 
Ștefan D1N1CA

IN ZIARUL
DE AZI:

© PREGĂTIRILE
PENTRU LUCRĂ-
RILE AGRICOLE
DE PRIMĂVARĂ

© Rubricile noastre :
- SECVENȚE EDSLI- 

TARE
- FAPTUL DIVERS
- SPORT

(Continuare în pag. a IV-a)
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Cu privire ia aplicarea măsurilor stabilite de Plenara C. C. al P. C. R. din noiembrie 1972
referitoare la pregătirea condițiilor necesare indeplinirii și depășirii planului pe 1973

Joi dimineața, lucrările Plenarei 
comisii constituite pe următoarele 
industria construcțiilor de mașini ; 
tică ; industria chimică ; industria ,__ , ________
materialelor de construcții ; agricultură și industria 
transporturi ; comerț exterior ; industria locală. Aceasta a permis ca 
un număr mare de participanți să dezbată aprofundat, concret, proble
mele înscrise pe ordinea de zi a plenarei — probleme de o deosebită 
importanță pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale a P.C.R., pentru devansarea realizării cincinalului.

în centrul dezbaterilor în comisii, care au avut un pronunțat ca
racter de lucru, s-au aflat problemele referitoare la pregătirea con
dițiilor și stadiul aplicării programelor de măsuri stabilite — în lumina 
sarcinilor și indicațiilor cuprinse în cuvintarea tovarășului Nîcolae 
Ceaușescu și a hotărîrilor adoptate la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 — în vederea îndeplinirii și depășirii prevederilor ma
ximale ale planului pe anul 1973 — an hotăritor pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen.

Numeroși participanți la dezbateri — membri ai Comitetului Cen
tral al partidului, conducători de organizații economice centrale, 
prim-secretari și secretari ai comitetelor județene de partid, prim- 
vicepreședinți ai consiliilor populare județene, directori ai centralelor 
economice, directori și secretari ai comitetelor de partid din mari 
întreprinderi industriale, directori ai institutelor de cercetări și pro
iectări și din întreprinderile de comerț exterior — au înfățișat re
zultatele obținute in îndeplinirea planului, neajunsurile și deficiențele 
care dăinuie încă in activitatea economică, au analizat in profun
zime și cu spirit de răspundere direcțiile în care vor acționa în con
tinuare și măsurile concrete necesare pentru a asigura realizarea in 
bune condiții a tuturor obiectivelor planului pe acest an, pentru per
fecționarea și ridicarea eficienței activității economice în 
sectoarele.

C.C. al P.C.R, s-au desfășurat pe 
domenii : industria metalurgică, 
industria minieră, petrol, energe- 
ușoară ; economia forestieră și a 

.......................... l alimentară :

toate

în cadrul lucrărilor Comisiei 
pentru industria metalurgi- 
gjj au luat cuvintul tovarășii : 
Constantin Savu, director general al 
Centralei siderurgice Reșița, Tudor 
Nae, director general al Centralei 
pentru colectarea și prelucrarea me
talelor, Ion Potoceanu, director ge
neral al Centralei siderurgice Ga
lați, Cristian Marcu, director gene
ral al Grupului de fabricație pro
duse refractare Brașov, Ștefan Răd- 
van, director general al Trustului 
de construcții și montaje siderur
gica Galați, Iancu Drăgan, director 
general al Institutului de cercetări 
metalurgice București, Ion Buda, 
director general al Centralei indus
triale a aluminiului Slatina, Dumi
tru Leaua, director general al Cen
tralei industriale de metale nefe
roase și rare Baia Mare, Folticska 
Francisk, director general al Trus
tului de construcții și montaje me
talurgice Hunedoara, Ion Stanatiev, 
director general al uzinei „Industria 
sîrmei" Cîmpia Turzii, Costache 
Trotuș, director general al Centra
lei industriale Hunedoara, Ladislau 
Frumosu, director general al Grupu
lui industrial de metale și aliaje 
neferoase Brănești, Boleslav Miller, 
directorul Uzinei metalurgice"' de 
metale ..neferoase Copșa Mică, Emil

tor general al Grupului de 
pentru utilaje de construcții 
Brăila, Marin Enache, 
tar al 
sectorului 3 
Ploștinaru, 
mitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., Nicolae Iosif, director ge
neral al Grupului de uzine pen
tru construcția de vagoane Arad, 
Panait Melisaratos, director general 
al Centralei industriale pentru con
strucția de nave Galați, Gheorghe 
Tried, director general al Centralei 
industriale de autocamioane și trac
toare Brașov, Mihai Calotiță, di
rector general al Centralei indus
triale de mașini agricole București, 
Alexandru Roșu, director general 
al Grupului de uzine „23 August" 
București, Vasile Sechel, director 
general al Uzinei de tractoare din 
Brașov, Andrei Cervencovici, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R., loan Avram, 
nistrul industriei construcțiilor 
mașini grele.

Participanții la dezbateri au abor
dat cu înaltă răspundere problemele 
aflate pe ordinea de zi a lucrărilor 
plenarei, subliniind, în unanimitate, 
hotărîrea colectivelor de întreprin
deri, a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din unitățile celor două 
ministere constructoare de mașini, . 

_____ ______ _ „„ „ de a nu precupeți nici un efort pen-r 
Mohai,: director general-al Centra- tru îndeplinirea ^planului _ pe 1973 .1a . 
lei industriale de produse refractare- J
Alba Iulia, Marin Baicu, secretar al 
comitetului de partid de la Uzina 
de aluminiu Slatina, Vasile Văzdău- 
țeanu, director al Institutului de 
proiectări laminoare București, Eleo- 
dor Popescu, director general în Mi
nisterul Industriei Metalurgice, Ne- 
culai Agachi, .................................
metalurgice.

Participanții 
că problemele 
C.C. al P.C.R. 
privind asigurarea Înfăptuirii ritmice 
a prevederilor maximale ale planu
lui pe anul 1973, a obligației de o- 
noare ce revine metalurgiștilor de a 
realiza in acest an o producție de 8 
milioane tone de oțel au fost în 
bună măsură soluționate, astfel in
cit, la ora actuală, activitatea în 
toate unitățile din această ramură se 
desfășoară, în general, în condiții co
respunzătoare, o dovadă convingă
toare în acest sens fiind realizările - 
obținute în primele două luni ale 
anului. Există astfel garanția că sar
cinile ce revin furnal iștilor, oțelari- 
lor, laminoriștilor, celorlalți lucrători 
din metalurgie — în acest an hotărî- 
tor al cincinalului — vor fi îndepli
nite și chiar depășite.

Totodată, vorbitorii au subliniat ne
cesitatea adoptării unor măsuri grab
nice și energice care să determine 
eliminarea unor neajunsuri ce se mai 
fac simțite, atit în activitatea de pro
ducție, cit și în realizarea unor o- 
biective de investiții. S-a apreciat, 
între altele, că unii furnizori de ma
terii prime și materiale nu își res
pectă intocmai obligațiile contractua
le, că deocamdată nu sînt asigurate 
în totalitate piesele de schimb nece
sare executării la timp și în bune 
condiții de calitate a reparațiilor la 
agregate și instalații. De asemenea, 
s-a arătat că o atenție deosebită tre
buie acordată în continuare intensi
ficării preocupărilor unităților din a- 
ceastă ramură pentru asimilarea de 
noi mărci de oțeluri și tipodimen- 
siuni de laminate și țevi, în vederea 
reducerii importului. în ce privește 
gospodărirea rațională a resurselor 
de materii prime, s-a accentuat, ne
cesitatea intensificării acțiunii de co
lectare și de valorificare superioară 
a deșeurilor, în principal a celor 
provenite din prelucrarea metalelor 
în marile uzine constructoare de ma
șini.

Larg dezbătute au fost problemele 
privind realizarea planului de inves
tiții și, îndeosebi, cele legate de asi
gurarea respectării termenelor de pu
nere în funcțiune a obiectivelor pre
văzute în acest an. în acest context, 
s-a subliniat necesitatea de a se ac
ționa cu fermitate pentru urgentarea 
livrării utilajelor din țară, 
din anul 1972, pentru 
anumitor utilaje, precum și 
devansarea livrării 
țară, contractate 
punzătoare.

uzine 
din 

prim-secre- 
Comitetului de partid al 
1 din Capitală, Iulian 

prim-secretar- al Co- 
județean

mi- 
de

general al Combinatului minier Su
ceava, Iulian Con, director general 
al Grupului industrial pentru foraj 
și extracția țițeiului Moinești, Va- 
sile Nițu, directorul Institutului de 
studii și proiectări energetice, losif . 
Ciupuliga, director general al Cen
tralei industriale de producere a 
energiei electrice și termice Bucu
rești, Constantin Petre, miner, șef 
de brigadă la mina Lupeni, Erou 
al Muncii Socialiste, Ion Magda, 
director general al Centralei mine
lor de fier și nemetalifere Cluj, 
Ion Herescu, director în C.S.P., Con
stantin Băbălău, ministrul energiei 
electrice, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei,

Abordînd sarcinile importante care 
revin colectivelor de oameni ai mun
cii din industria minieră, petrol, 
energetică în îndeplinirea la nivelul 
maximal al planului pe anul 1973, ca 
și în perspectivă, vorbitorii au făcut 
numeroase propuneri de perfecționare 
a activității, de înlăturare a unor 
neajunsuri. S-a insistat, cu deosebire, 
asupra măsurilor ce se impun a fi 
luate pentru asigurarea lichidării 
restanțelor, pentru livrarea ritmică 
de către uzinele furnizoare a utila
jelor către noile centrale termoelec
trice aflate în construcție, în vederea 
respectării termenelor de punere în 
funcțiune a acestora. în această or
dine de idei a fost criticat faptul 
că — deși au avut loc numeroase 
analize — unitățile furnizoare de 
utilaje destinate noilor obiecti
ve energetice nu au dat curs, 
în mod corespunzător, angaja
mentelor succesive pe care și le-au 
asumat. Relevînd necesitatea raționa
lizării utilizării combustibililor și e- 
nergiei electrice, mai mulți partici
panți la dezbateri au stăruit asupra 
cerinței de a se întări ordinea și 
disciplina în centralele producătoare 
de energie electrică, de a se ridica 
nivelul de calificare și specializare a 
cadrelor, de a se reduce numărul a- 
variilor și introduce la toți consuma
torii un regim sever de economii de 
energie electrică și termică.

Mai mulți vorbitori au pus un ac
cent deosebit pe necesitatea ca, cdn- 
comitent cu îmbunătățirea modului 
în care sînt exploatate și întreținute 
instalațiile și agregatele miniere, uzi
nele constructoare de utilaj minier să 
manifeste o exigență deosebită față 
de 
pe

calitatea utilajelor antigrizutoase 
care le fabrică, spre a se asigura 
la condițiile de securitate pe care 
implică munca în subteran — si-

ministrul industriei

la discuții au arătat 
ridicate la Plenara 
din noiembrie 1972

restante 
contractarea 

pentru 
utilajelor din 

la termene necores-

La dezbaterile din cadrul CoiTli

siei pentru industria con
strucțiilor de mașini au luat 
cuvintul tovarășii : Niculae 
director general al Centralei indus
triale de utilaj chimic și rafinării 
București, Toma Nuță, directorul 
Fabricii de frigidere Găești, Teodor 
Gorceag, director general al Centra
lei industriale de mecanică fină și 
scule București, Victor Naghi, direc
torul Uzinei mecanice din Cimpulung 
Muscel, Gheorghe Munteanu, direc-

Vulcan,

parametrii maximali. Analizind o se
rie de aspecte concrete cu care se 
confruntă unitățile din industria con
structoare de mașini, vorbitorii au 
făcut propuneri în legătură cu per
fecționarea întregii activități produc
tive, ridicarea nivelului eficienței 
economice, au exprimat -puncte de 
vedere constructive privind proiec
tele de legi și măsurile aflate in a- 
tenția plenarei. Este de relevat, in a- 
cest sens, concluzia generală care s-a 
desprins din discuții, și anume faptul 
că după Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 comitetele și consiliile 
oamenilor muncii, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, au făcut pași 
deosebit de importanți în clarificarea 
și soluționarea unor probleme majore 
ale activității de producție. Bună
oară, așa cum au relevat furnizorii 
de utilaje tehnologice, în acest an se 
vor asigura toate condițiile de livrare 
a utilajelor, pentru ca obiectivele de 
investiții să fie puse în funcțiune la 
termenele stabilite.

Totuși, așa cum au precizat vorbi
torii, există încă unele neajunsuri, 
care afectează bunul mers al pro
ducției, în acest sens făcîndu-se pro
puneri pentru lichidarea lor și solici- 
tîndu-se un sprijin mai substanțial 
din partea ministerelor de resort. Este 
vorba, printre altele, de promovarea 
mai accentuată a concentrării și spe
cializării producției concomitent cu 
perfecționarea relațiilor de cooperare 
interuzinală ; corelarea unor capaci
tăți de producție din sectoarele calde 
— mai ales turnătorii — cu cele din 
sectoarele de prelucrări ; asigurarea 
unei bune aprovizionări tehnico-ma- 
teriale, înlăturarea imediată a greșe
lilor făcute la repartizarea oxigenului 
industrial și livrarea acestuia în con
formitate cu necesitățile reale ale 
întreprinderilor ; mai buna prospec
tare a pieței externe în vederea rea
lizării unei eficiente sporite la pro
dusele exportate, recrutarea, pre
gătirea forței de muncă necesară 
pentru generalizarea schimbului II și 
extinderea schimbului III ; rezolva
rea operativă a unor neajunsuri 
existente în raporturile dintre între
prinderi și organele bancare.

La dezbaterile din cadrul COITIÎ-* 
siei pentru industria minie
ra, petrol, energetică au 
luat cuvintul tovarășii : Vasile Ogir- 
laci, director general al Centralei 
cărbunelui Petroșani, Gheorghe Pa
loș, prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., Adrian 
Georgescu, adjunct al ministrului 
energiei electrice, Cornel Mihulecea, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii, Dumitru Nistor, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini grele, Constan
tin Ion, director general al uzinelor 
„Vulcan" București, Gheorghe Mi- 
lițescu, director general al Trustu
lui de construcții și montaje ener
getice 
secretar
Bacău 
prim-secretar al Comitetului 
țean Hunedoara al P.C.R., 
Preofescu, director general al Grupu
lui industrial pentru foraj și extrac
ția țițeiului Tg. 
director general 
strucții-montaj și 
Ploiești, Petre

București, Radu Manoliu, 
al Comitetului județean 

al P.C.R., Ioachim Moga, 
|ude- 
Emil

Jiu, Andrei Ene, 
al Centralei con- 
reparații în petrol 
Zămircă, director

’(X

vederea îndeplini- necesitatea de a se asi-•cesteia, In special la îngrășăminte 
chimice, coloranți și mase plastice ; 
reducerea substanțială a cheltuieli
lor materiale la mia de lei pro
ducție marfă ; îmbunătățirea perma
nentă a calității produselor și valo
rificarea unor noi posibilități de 
export ; respectarea strictă a disci
plinei tehnologice, condiție esen
țială pentru exploatarea instalațiilor 
la parametrii proiectați ; pregătirea 
tehnico-profesională și stabilizarea 
cadrelor etc. au făcut obiectul unor 
ample analize, însoțite de propuneri 
concrete.

O atenție specială s-a acordat în 
cadrul dezbaterilor problemelor pri
vind îndeplinirea programului de 
investiții pe acest an din industria 
chimică și; în mod deosebit, celor 
legate de punerea în funcțiune, la 
termenele stabilite și chiar în avans, 
a numeroaselor obiective și capaci
tăți. de producție noi. în mod prac
tic,. toți vorbitorii au stăruit asu
pra acestei probleme, subliniind ne
cesitatea întăririi colaborării între 
ministere, centrale industriale și u- 
zine, în vederea asigurării eșalona
te, complete și la termenele prevă
zute în graficele existente a echi
pamentelor industriale pentru șan
tierele chimiei, participării în mai 
mare măsură a industriei noastre 
constructoare de mașini la reali
zarea utilajelor tehnologice necesa
re și la producția pieselor de 
schimb. S-a relevat cu satisfacție că 
însăși industria chimică participă, 
în ultimul timp, cu cadre și mate
riale, alături de constructor, la acce
lerarea ritmului 
tiere.

Toți cei ce au 
asigurat plenara, 
partid și de stat, 
cii din industria chimică vor reali
za cu hotărîre sarcinile maximale 
ale planului pe anul 1973 și angaja
mentele asumate în întrecerea so
cialistă, parcurgînd astfel o etapă 
importantă în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen.

în cadrul dezbaterilor din

sia pentru industria ușoară 
au luat cuvintul tovarășii : Dumitru 
Popa, director general al Centralei 
industriei bunurilor de consum din 
cauciuc și mase plastice, Pavel Di- 
niș, director general al Centralei in
dustriei mătăsii, Iosif Steinbach, di
rector general al Centralei industriei 
confecțiilor, Ion Huțanu, directorul 
fabricii „Țesătura“-Iași, Mihai Con- 
stantine'scu, director general al Cen
tralei industriei pielăriei și încălță
mintei B'ucdfeșl:}, Iulia Pașca, direc- >.-.L A • ■ •; ' ...... • • - -.. . ’. f;.;Cnț:1 jg —J. IU- - 
...3“ — Timi'șbârai Ilie Zaharia, vice
președinte ăl Comitetului de stat 
pentru prețuri, Constantin Popescu, 
directorul uzinei textile „30 Decem
brie" — Arad, Tudor Patelli, direc
tor general al Trustului de con
strucții industriale — Iași, Gheor
ghe Cazan, adjunct al ministrului 
comerțului interior, Remus Bycșe, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Cluj al P.C.R., Alexandru Tri- 
funov, directorul Grupului între
prinderilor industriei de pazmante- 
rie — Timișoara, Ion Topoleanu, di
rector general al Centralei indus
triei linii, Vasilie Țiț, director al 
Fabricii de postav Buhuși, Maria 
Flucsă, director general al Centra
lei industriei bumbacului, Dumitru 
Stoian, director general al Centralei 
industriei sticlei și ceramicii fine, 
acad. prof. Vasile Mirza, Ion Po
pescu, adjunct al ministrului indus
triei ușoare, Ion Bazac, adjunct al 
ministrului industriei ușoare, Maria 
Manolescu Chivu, adjunct al minis
trului industriei ușoare, Ion Foriș, 
secretar al Comitetului județean 
Sătu-Mare al P.C.R., Ilie Morodan, 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., Gheorghe Toma, di
rector general al Centralei de achi
ziții și contractări, Petre Lupu, 
membru 11 Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul muncii, 
Ion Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. ti P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul educației și invăță- 
mintului.

în cuvintul lor, participanții au 
dezbătut multiple mijloace și căi 
practice pentru punerea in valoare 

noi resurse in scopul indeplinirii 
nivel maximal a planului pe 1973, 
hotăritor în devansarea infăptui- 
sarcinilor cincinalului. Ei au fă-

de lucru pe șan-

luat cuvintul au 
conducerea de 

că oamenii mun-

le
guranța deplină în funcțiune a aces
tora, ca și a tuturor componentelor 
și subansamblelor.

' Concentrîndu-și atenția asupra a- fpr ’al fafiricir 'de ’ fricbtaje'j.T Iu~. 
'celor laturi ațe activității,. de; care țiie" — Țimi^bf"-a' rt-- —-- —
depinde realizarea sarcinilor de plan 
la nivelul lor maximal, ca și a an
gajamentelor luate în întrecere, nu
meroși participanți la dezbateri, a- 
bordînd un cerc larg de probleme, 
izvorîte din realitățile existente în 
unitățile fn care muncesc, au formu
lat propuneri și soluții menite să 
determine creșterea eficienței inves
tițiilor, accelerarea cercetării pentru 
dezvoltarea bazei energetice a țării, 
perfecționarea raporturilor de cola
borare și cooperare la nivelul minis
terelor și al unităților economice, 
valorificarea superioară a unor mi
nereuri, asigurarea cu ’ piesele de 
schimb necesare reparațiilor utilaje
lor din industria minieră 
lieră, a mijloacelor de 
eliminarea fenomenului 
forței de muncă care se 
în unele unități productive.

In cadrul dezbaterilor din COrtlî” 
sia pentru industria Chimi
ng au luat cuvintul tovarășii : 
Ion Velea, director general al Cen
tralei industriale de medicamente și 
coloranți din București, Petru Bu- 
nea, director general al Grupului 
industrial de petrochimie din Bor- 
zești, Ion Staicu, director general 
al Uzinei de fibre sintetice din Iași, 
Valeria Momanu, director general 
al Centralei industriale de fibre sin
tetice din Săvinesti Ion Badea, se
cretar al Comitetului județear Ialo
mița al P.C.R., Costacht Sava, di
rector general al Grupului industrial 
de petrochimie din Pitești, Dorel 
Mihai Popa, director general al 
Combinatului de îngrășăminte azo- 
toase dir. Tg Mureș. Traian Dudaș, 
ministru secretar de stal la Minis
terul Industriei
Macini Grele, Matei Ghigiu. minis
trul construcțiilor industriale, Gheor
ghe Năstase, prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș a! P.C.R., 
Teodor Șuteu. director general al 
Centralei de îngrășăminte chimice 
Făgăraș, Victor Mureșan, secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R., 
Ion Boitan, director general al 
Grupului industrial de chimie din 
Tîmăveni, Cornel Todireanu, direc
tor general al Grupului de chimie 
din Rm. Vîlcea, Victor Nica, direc
tor general al Centralei de condițio
nare, livrare și transportul produ
selor petroliere București, Nicolae 
Mârculescu, director general al Cen
tralei industriale de prelucrare a 
țițeiului Ploiești, Dumitru Nicolaes- 

. cu, director general al Grupului 
industrial de anvelope 3ucurești, 
Constantin Cosmescu, director gene
ral al Grupului industrial de îrticole 
tehnice din cauciuc București, Mi
hail Florescu, ministrul industrief 
chimice.

Participanții la dezbateri au ana
lizat stadiul aplicării măsurilor lua
te la diferite trepte — minister, 
centrale industriale și uzine — pen
tru îndeplinirea exemplară a preve
derilor maximale ale planului pe 
acest an și a angajamentelor asu
mate de colectivele din industria 
chimică. Probleme de o deosebită 
importanță, unele specifice ramurii, 
cum sînt : creșterea rapidă a pro
ducției și diversificarea continuă a

și petro- 
transport, 
fluctuației 
manifestă

Construcțiilor de

de 
la 
an 
rii 
cut, totodată, propuneri privind îm
bunătățirea în continuare a activi
tății unităților dir. sectorul indus
triei ușoare, simplificarea organiză
rii și conducerii întreprinderilor și 
centralelor, mai buna aprovizionare 
cu materii prime și materiale," in
trarea la timp în funcțiune a capa
cităților de producție prevăzute în 
acest an, folosirea rațională a uti
lajelor și forței de muncă, creșterea 
productivității muncii, perfecționarea 
sistemului 
necesare.

O mare 
axată pe 
colaborării 
prinderile 
tățile din alte ramuri, Îndeosebi cele 
din industria chimică, in scopul va
lorificării luperioare a materiei 
prime, găsirii mor noi posibilități 
de diversificare p creștere a pro
ducției destinate axportului. De a- 
jemenea, a fost lubliniată necesitatea 
sporirii producției mor categorii de 
produse industriale mult solicitate 
de populație, .mbunătățirii calității 
acestora, mulți vorbitori formulind 
propuneri de măsuri concrete în ve
derea Îndeplinirii

Participanții la 
sxprlmat hotărîrea de a aplica cu 
consecvență programele de măsuri 
organizatorice <ii tehnice stabilite 
in fiecare unitate, în lumina hotărî
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. din no-

de pregătire a cadrelor

parte a discuțiilor a fost 
problemele Îmbunătățirii 
și cooperării intre între- 

din sector, cit și cu uni

acestor obiective, 
dezbateri și-au

iembrie 1972, in
rii și depășirii planului pe aces*t an.

La. dezbaterile din cadrul Comj- 
siei pentru economia fores
tieră și materialelor de con
strucții au Participat tovarășii : 
Ion Vasilescu, director 
al Centralei industriale __ 
fabricate din beton-București, n«- 
rel Popa, director general al C.I.L. 
Brașov, Adalbert Crișan, prim-se
cretar al Comitetului județean Bis- 
trița-Năsăud al P.C.R., Mihai Marta, 
director general al C.I.L. Drobeta 
Turnu-Severin, Aurel Rizea, direc
tor general al C.I.L. Pipera — Bucu
rești, Ion Tomescu, director general 
al Combinatului de lianți și azbo
ciment din Tg. Jiu, Carol Szabo, di
rector general al Grupului de în
treprinderi de prefabricate din be
ton Deva, Gheorghe Constantinescu, 
director general al C.I.L. Pitești, Pe
tre Despinoiu, director general al 
Combinatului de celuloză și hîrtie 
Drobeta Turnu-Severin, Ștefan 
Dima, adjunct, al ministrului con
strucțiilor industriale, Dumitru Po- 
gaci, director general al Centralei 
industriale a lianților și azbocimen
tului Fieni, Gheorghe Griinstein, di
rector general al C.I.L. Sighetu-Mar- 
mației, Vasile Manole, director
general al Combinatului de celu
loză și hîrtie Călărași, Vladimir
Oros, director general al C.I.L. O- 
radea, Ion Licu, secretar al Comi
tetului județean Gorj al P.C.R., Fi
lip Tomulesc'.. adjunct al ministru
lui economiei forestiere și materia
lelor de construcție.

Referindu-se la obiectivele ce stau 
în fața economiei forestiere și in
dustriei materialelor de construcție 
în acest an hotăritor pentru realiza
rea cincinalului înainte de termen, 
vorbitorii, în marea lor majoritate, 
au subliniat că există condiții pentru 
îndeplinirea planului la indicatorii 
săi maximali,' iar în unele între
prinderi să fie chiar depășit. Noul 
cadru organizatoric, care apropie 
conducerea centralelor de unitățile 
de producție prin integrarea unor 
fabrici de hîrtie și celuloză în com
binatele de exploatare și industria
lizare a lemnului au dus la folosi
rea 
lui, 
vă i 
niate, totodată, neajunsurile care 

.mai dăinuie in unele domenii, fă- 
cindu-se propuneri prețioase pentru 
lichidarea lor. în această ordine de 

, idei, participanții Ia dezbateri s-au 
. referit pe larg lg măsurile ce tre-' 
bule'. întreprinse pentru valorifică-, 
rea’-' superioară a masei lemnoase,' 
creșterea ponderii exportului de 
produse forestiere și în special a 
celor înnobilate și de materiale de 
construcție, ridicarea calității acesto
ra, creșterea productivității muncii, 
între altele s-au făcut propuneri 
referitoare la asigurarea necesa
rului de piese de schimb în vede
rea creșterii indicelui de utilizare 
a mașinilor și utilajelor din secto
rul forestier și cel al materialelor 
de construcție.

Sarcini mobilizatoare revin în 
acest an unităților industriei mate
rialelor de construcție. Pentru reali
zarea acestora, vorbitorii au dezbă
tut p,e larg măsurile ce trebuie 
luate în continuare în vederea creș
terii indicilor de folosire a capaci
tăților existente, asigurării condi
țiilor necesare dării în funcțiune 
înainte de termen sau în termen a 
noilor capacități. în acest scop s-a 
subliniat necesitatea asigurării rit
mice a utilajelor. Vorbitorii au a- 
probat în întregime măsurile preco
nizate de Comitetul Central în ve
derea combaterii în continuare a fe
nomenelor de birocratism, pentru 
simplificarea formularisticii.

La dezbaterile din Comisia 
pemru agricultură și indus
tria au luat <^^1
tovarășii : Gheorghe Necula, prim- 
secretar al Comitetului județean Il
fov al P.C.R., Victor Boiojan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., Teodor Coman, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R., Vasile Ma
rin, prim-secretar ăl Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., Eugen 
Grigorescu, directorul general al 
Centralei industriale de mașini pen
tru agricultură și industrie alimen
tară, Radu Abagiu, adjunct al mi
nistrului- comerțului interior, Fătu 
Șocariceanu, președintele cooperati
vei agricole Ianca, județul Brăila, 
Gheorghe Petrescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., Barbu Popescu • șeful depar
tamentului agriculturii de stat.

Participanții la discuții au arătat, 
în cuvintul lor, că sarcinile care re
vin agriculturii din planul de stat pe 
1973 — mult sporite față de anii pre- 
cedenți — pot fi realizate și depășite. 
In acest sens, s-au reliefat pregătirile 
care au fost făcute în vederea bunei 
desfășurări a lucrărilor agricole de 
primăvară, preocuparea pentru spo
rirea producției de furaje și gospo
dărirea lor mai bună. In legătură cu 
pregătirile pentru lucrările agricole 
de primăvară, vorbitorii au subliniat 
necesitatea ca organele de resort șă 
rezolve problemele legate de folosi
rea deplină și la întreaga capacitate 
a tractoarelor și a celorlalte mașini 
agricole pe toată durata campaniei, 
încheierea grabnică a arăturilor și a 
fertilizării. Vorbitorii au subliniat, in 
mod deosebit, grija ce trebuie acor
dată folosirii raționale și depline a 
fondului funciar, tntrucît mari supra
fețe de teren sînt afectate de exces 
de umiditate, s-a arătat că, încă din 
aceste zile, utilajele 
specializate și forța 
nuală trebuie să fie 
săparea de canale 
scurgere.

Subliniindu-se faptul că în zooteh
nie există mari posibilități pentru 
creșterea efectivelor și a producției,

general 
de pre- 

Au-

mai complexă a 
la rezolvarea mai 

a sarcinilor. Au fost subli- 
, totodată, neajunsurile

lemnu- 
operati-

din unitățile 
de muncă ma- 
concentrate la 
și șanțuri de

s-a reliefat 
gura popularea tuturor obiectivelor 
la parametrii proiectați, corelarea 
bazei furajere cu numărul animale
lor și producțiile prevăzute, gospo
dărirea mai bună a furajelor. Au fost 
criticate deficiențele care continuă să 
existe în producerea, livrarea și fo
losirea nutrețurilor combinate, în do
meniul asistenței sanitar-veterinare, 
în gospodărirea pășunilor și fînețe- 
lor naturale.

Participanții la discuții au arătat 
că măsurile cuprinse în proiectul de 
hotărîre cu privire la îmbunătățirea 
organizării și retribuirii muncii în a- 
gricultură sînt de natură să co
intereseze și mai mult membrii coo
perativelor agricole și lucrătorii din 
I.A.S. în munca pentru sporirea con
tinuă a producției vegetale și ani
male. De asemenea, s-au apreciat ca 
deosebit de utile măsurile privind 
reducerea numărului cadrelor de 
conducere în economie, conside- 
rîndu-se că aceasta va duce la întă
rirea activității, la eliberarea unui 
număr mare de specialiști de la 
munci de birou care le răpesc prea 
mult timp, în dauna muncii nemijlo
cit legate de rezolvarea sarcinilor de 
producție.

La dezbaterile Comisiei pSîl" 
tru transporturi au luat cuvîn- 
tul tovarășii : Aron Dudaș, directo
rul Regionalei de căi ferate Cluj, 
Victor Mateevici, director general al 
Centralei de transporturi auto, Ni- 
colae Zeicu, comandantul flotei co
merciale maritime Constanța, Vasile 
Horvat, director general al Centralei 
industriale de reparații auto, Ale
xandru Sencovici, președintele Co
misiei permanente a M.A.N. pentru 
industrie, construcții și transporturi, 
Constantin Cirfină, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid 
Brașov, Vasile Potop, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Iași, Vasile Vilcu, prim-secretar' al 
Comitetului județean de partid 
Constanța, Aurel Popa, directorul 
Regionalei de căi ferate 
Alexandru Filioreanu, 
Regionalei de căi ferate 
tantin Iancu, directorul 
de căi ferate Timișoara, Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor.

Ocupîndu-se de sarcinile ce revin 
lucrătorilor din transporturi, in lu
mina ■ hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului și ale Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie anul trecut, 
vorbitorii au evidențiat hotărîrea 
tuturor colectivelor din această ra
mură a economiei naționale de a în- , 
deplini — în condiții de deplină si
guranță a citcillației — planul pe 
1973. Relevînd succesele dobîndite 
în primele două luni ale anului, par
ticipanții la dezbateri au analizat, 
totodată, în spirit critic și autocritic, 
măsurile ce se impun pentru im
pulsionarea transporturilor de măr
furi pe căile ferate, pe rețeaua ru
tieră a țării, precum și pentru spo
rirea eficienței transporturilor ma
ritime și fluviale. A fost relevat 
faptul că depășirea timpului de sta
ționare a vagoanelor, neîncărcarea 
la capacitatea maximă a acestora, 
efectuarea unor transporturi nera
ționale, lipsurile în repartizarea ju
dicioasă a unor mijloace mecanizate 
de încărcare și descărcare a mărfu
rilor etc. creează greutăți în valori
ficarea integrală a rezervelor și ca
pacităților existente.

Vorbitorii au subliniat necesitatea 
stabilirii unor măsuri privind redu
cerea consumurilor specifice de 
combustibil și lubrifianți, asigurarea 
pieselor de schimb, cu precădere 
prin efort propriu și printr-o mai 
bună colaborare cu uzinele de spe
cialitate din țară ; ei au propus, tot
odată, perfecționarea metodologiei 
de calcul al principalilor indicatori 
tehnico-economici în transporturile 
feroviare și rutiere, în așa fel ca 
realizarea planului să fie corelată 
atit cu sarcinile de transport, cit și 
cu cerințele beneficiarilor ; alte 
propuneri au vizat o mai sporită 
solicitare a personalului agențiilor 
economice de peste hotare, cu deo
sebire in prospectarea unor noi po
sibilități de creștere a transporturi
lor maritime, a volumului mărfuri
lor transportate și de reducere a imo
bilizării navelor romanești in portu
rile străine.

In cadrul dezbaterilor din Qopțf. 
sia pentru comerț exterior 
au luat cuvintul tovarășii : Gheor
ghe Badrus, Alexandru Boabă, Mi
hail Levente, Nicolae Gavrilescu și 
Petre Ionescu, ambasadorii țării 
noastre în U.R.S.S., Iran, Liban, 
R.P. Chineză și Cuba, Cornel Pin- 
zaru, adjunct al ministrului 
triei construcțiilor de mașini 
Soos Manea Carol, secretar 
mitetului județean Cluj al 
Dorin Dinescu, director general 
întreprinderii 
„Mineral-import-export", Ion Cotae, 
director general al întreprinderii 
de comerț exterior „Aroconstruct", 
Richard Winter, prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R.

Relevînd importanța activității de 
comerț exterior pentru dezvoltarea 
și modernizarea continuă a întregii 
economii naționale, sarcinile' mari 
ce revin acestui sector, în contextul 
efortului general de devansare a ac
tualului plan cincinal, vorbitorii au 
examinat o serie de modalități 
concrete în vederea traducerii 
viață a hotărîrilor și 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
brie 1972. In acest sens, 
niat rezultatele pozitive 
linia contractării, încă 
perioadă de început de 
mai mari părți a prevederilor 
cluse în protocoalele comerciale în
cheiate pe anul în curs. în același 
timp, participanții la dezbateri s-au 
referit la măsurile ce urmează a fi

Constanța, 
directorul 

Iași, Cons- 
Regionalei

indus- 
grele, 

al Co- 
P.C.R., 

al 
de comerț exterior

in
indicațiilor 

din noiem- 
s-au subli- 
obținute pe 
in această 
an, a celei 

in-

întreprinse In scopul asigurării rit
micității producției și livrărilor la 
export, îndeplinirii tuturor obli
gațiilor asumate față de parte
nerii externi, precum și în scopul 
concretizării acțiunilor de cooperare 
economică și tehnico-industrială cu 
diverse țări. Vorbitorii au evidențiat 
necesitatea intensificării și diversifi
cării exporturilor, a unei mai stricte 
corelări a importurilor cu nevoile 
reale ale economiei naționale, făcind 
propuneri concrete în această direc
ție. Astfel, s-a arătat că trebuie ur
mărite cu consecvență îmbunătățirea 
structurii exporturilor românești prin 
sporirea mai accentuată a ponderii 
produselor cu un grad ridicat de pre
lucrare. Pe de altă parte, din discuții 
a reieșit faptul că această diversifi
care a exporturilor presupune nu 
numai introducerea de produse noi, 
ci și menținerea acelor produse care 
și-au cîștigat deja o poziție impor
tantă pe piața respectivelor țări.

Ținînd seama de rolul important al 
problemei prețurilor pentru ridicarea 
eficienței activității de comerț exte
rior, vorbitorii au apreciat utilitatea 
metodei de încheiere a contractelor 
comerciale pe termen lung, care con
feră o mai mare stabilitate legături
lor comerciale și o bază sigură de 
aprovizionare și desfacere. Totodată, 
ei au remarcat că această practică își 
dovedește avantajele în condițiile 
unei mai judicioase orientări în stu
dierea conjuncturii prețurilor pe pia
ța internațională, în funcție de spe
cificul mărfii. In același context, ren
tabilitatea exporturilor poate fi spo
rită și prin eliminarea unor verigi 
intermediare din rețeaua de desfa
cere a mărfurilor noastre în străină
tate.

Evidențiind imperativul economisi
rii fondurilor valutare, vorbitorii au 
arătat că în promovarea pe mai de
parte a importurilor se cere să se 
achiziționeze mărfurile necesare eco
nomiei noastre naționale pe cit posi
bil în contrapartidă cu livrări de pro
duse românești. Dezbaterile au expri
mat hotărîrea participanților, a lu
crătorilor care activează în acest do
meniu, de a contribui la înfăptuirea 
înainte de termen a prevederilor pla
nului cincinal. Căile realizării acestui 
obiectiv însuflețitor — au arătat vor
bitorii — trec nu prin creșterea chel
tuielilor valutare, în vederea supli
mentării importurilor unor produse, 
ci prin ridicarea productivității mun
cii, reducerea consumurilor specifice, 
introducerea unor soluții tehnologice 
optime, prin mobilizarea tuturor 
eforturilor și rezervelor interne ale 
întreprinderilor.

In cadrul dezbaterilor COHliSÎSi 
pentru probleme ale indus
triei locale au Iuat 
prim-vicepreședinții de 
populare județene : Ion 
Satu-Mare, Ion Nicola 
Gheorghe Călin — Ilfov, 
Bobocea — Buzău, Nicolae Morariu 
— Suceava, Tudor Ion — Constanța, 
Ion Cioară — Vrancea, Vichente 
Bălan — Hunedoara, Nicolae Pan- 
tea — Bihor, Eugen Tarhon — Tul- 
cea, Gheorghe Brehoescu — Iași, 
Octavian Cratchi — Botoșani, Zim- 
bran Pascu — Arad, Marin Nisi- 
pașu — Teleorman, Gheorghe Ibă- 
nescu — Neamț, Ion Ungur — Sibiu, 
Radu Romul — Brașov, Dumitru 
Joița — municipiul București. De 
asemenea, au luat cuvintul George 
Stoenescu, director general al Com
binatului de morărit și panificație 
București, Constantin Tudor, pre
ședintele Uniunii sindicatelor din 
instituțiile administrației de stat și 
consiliilor populare, Ilie Alexe, 
vicepreședinte al UCECOM, Dumi
tru Bejan, președinte al CENTRO- 
COOP, Ion Chirilescu, vicepreședin
te al C.S.E.A.L., Ștefan Aurel Baciu, 
vicepreședinte al C.S.P., Gheorghe 
Ilie, adjunct al ministrului aprovi
zionării tehnico-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe.

Participanții la discuții au apre
ciat că primele luni ale anului 1973 
au marcat realizarea indicatorilor 
planului, ceea ce creează condiții fa
vorabile îndeplinirii sarcinilor — și 
chiar depășirii angajamentelor — în 
acest an ho-tărîtor pentru înfăptui
rea cincinalului înainte de termen. 
S-a subliniat că pe plan local s-au 
depus și se depun eforturi pentru 
creșterea productivității muncii, ex
tinderea schimburilor II și III, or
ganizarea mai' bună a muncii și re
ducerea cheltuielilor de producție, 
economisirea 
materialelor ; 
de export și a livrărilor la fondul 
pieței etc. In același, timp, vorbito
rii au relevat o serie de deficiențe 
ce grevează încă asupra realizării 
normale a sarcinilor economiei lo
cale în domeniul producției și servi
ciilor și au făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea, in continuare, a ac
tivității.

In cadrul comisiei s-au dezbătut 
propunerile de modificare a Legii nr. 
9/1968 pentru dezvoltarea construc
ției de locuințe, vînzarea de locuințe 
din fondul de stat către populație 
și construirea de case proprietate 
personală de odihnă sau turism, 
precum și propunerile de modificare 
a Legii nr. 10/1968 privind adminis
trarea fondului locativ și reglemen
tarea raporturilor dintre proprietari 
și chiriași. în acest context s-au 
făcut propuneri privind perfecționa
rea sistemului de repartizare a lo
cuințelor, majorarea plafonului 
maxim de creditare, reglementarea 
pe durată nedeterminată a contrac
telor de Închiriere pentru aparta
mentele repartizate din fondul de 
stat, includerea contractelor de în
chiriere ca accesorii la contractele 
de muncă etc.

Din cuvintul participanților la dez
bateri s-au desprins adeziunea una
nimă la documentele plenarei, hotă- 
rirea de a face totul pentru reali
zarea sarcinilor de mare importanță 
economică și socială ce revin in 
acest an economiei locale.

materiilor 
realizarea

I

cuvintul :
consilii 

Ienciu — 
— Gorj, 
Gheorghe

prime și 
sarcinilor
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Cu privire la aplicarea măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972 referitoare la pregătirea condițiilor 

necesare îndeplinirii și depășirii planului pe 1973
Informarea Consiliului de Miniștri 

prezentată de tovarășul Iiie Verdeț
Informarea Secretariatului C.C. al P.C.R. 
prezentată de tovarășul Gheorghe Pană

Informare cu privire 
la activitatea internațională 

desfășurată de Partidul 
Comunist Român și statul român 

In anul 1972
Informarea a relevat, în primul rind, ca

drul de preocupări în care s-au înscris 
măsurile luate de ministere și celelalte 
organe centrale de stat, pentru înfăptuirea 
hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1972. Planul pe 1973 a fost elaborat 
într-o concepție nouă, potrivit indicațiilor 
Conferinței Naționale, urmărindu-se mo
bilizarea deplină a resurselor de care dis
punem pentru dezvoltarea în continuare, 
în ritmuri înalte, a economiei naționale, 
creșterea eficienței în toate sectoarele pro
ducției materiale și realizarea actualului 
cincinal înainte de termen. Hotărîrea Ple
narei din noiembrie și orientările concrete 
date permanent de seoretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușesou, 
au călăuzit întreaga activitate de pregătire 
și de lansare a planului în întreprinderi, 
centrale și ministere, au stat în centrul 
programelor de măsuri adoptate cu pri
lejul conferințelor județene de partid.

informarea subliniază că o primă direc
ție în care s-a acționat privește mai buna 
repartizare a sarcinilor pe trimestre. Pen
tru întiia oară s-a planificat în primele trei 
luni un volum de producție mai mare de- 
cit în ultimul trimestru al anului anterior, 
în ce privește investițiile, s-a înscris în 
primul semestru peste 49 la sută din sar
cina anuală.

în domeniul producției industriale s-a 
urmărit concretizarea sarcinilor în produse 
fizice necesare economiei naționale, Circa 
70 la sută din producția industrială plani
ficată pe acest an este reprezentată de 
produse nominalizate prin plan, la unele 

n ele sarcinile fi,ind defalcate și pe tri- 
. Programe de colaborare și coope- 
r sarcini concrete, pe uzine, au fost 
.a punct în vederea organizării li- 

i produselor la timp, în cantitățile și 
ondițiile calitative necesare, prelntîm- 
ndu-se neajunsurile din anul trecut,

•id unele întreprinderi nu și-au respectat 
■oligațiile ce le reveneau. Este în curs de 

desfășurare acțiunea de determinare a ca
pacităților reale de producție la toate în
treprinderile industriale. Au fost, mai rigu
ros planificate sarcinile de înnoire1 a pro
ducției de mașini, utilaje și instalații și au 
fost întocmite grafice de asimilare, desfă
șurate pe trimestre și luni, ca parte in
tegrantă a planului pe 1973 ; îndeplinirea 
exemplară a acestor măsuri va duce la 
evitarea situației de anul trecut, cînd dato
rită neasimilării unor produse a trebuit ca 
acestea să fie asigurate din import. în a- 
ceeași ordine de preocupări, au fost în
tocmite programe speciale de aocelerare a 
integrării în producția internă a produse
lor care se realizează pe bază de licențe, 
domeniu îh care s-atf rilahifestat serioase 
deficiențe ce au grevat in mod nejustificat 
balanța de plăți.

Relevînd implicațiile economics deose
bit de importante ale măsurilor concrete 
prevăzute în aceste programe și acțiuni, 
informarea subliniază necesitatea transpu
nerii lor sistematice. în viață de către mi
nistere și centrale, care trebuie Sa asigure 
în' toate unitățile folosirea intensivă a ca
pacităților de producție, generalizarea 
schimbului doi și extinderea schimbului 
trei, valorificarea superioară a materiilor' 
prime și reducerea cheltuielilor materiale.

în continuarea informării au fost abor
date probleme ale agriculturii, unde s-a 
urmărit folosirea cu eficiență sporită a su
prafețelor. O atenție deosebită a fost acor
dată sporirii producției de cereale, luîn- 
du-se măsuri în vederea folosirii intensive 
a întregului potențial de mecanizare. In 
domeniul zootehniei, au fost elaborate pro
grame de măsuri în vederea dezvoltării 
șeptelului și sporirii producției medii de 
carne, lapte și alte produse animaliere. 
Concomitent, s-a avut în vedere îmbunătă
țirea bazei furajere.

Mobilizarea resurselor de muncă pentru 
creșterea producției agricole este stimulată 
prin introducerea acordului global în I.A.S. 
și îmbunătățirea aplicării lui în cooperati
vele agricole de producție ; s-au luat mă
suri pentru extinderea acestei forme de 
activitate și retribuție, în special în legumi
cultura, pomicultură, viticultură și creșterea 
animalelor, precum și pentru mai buna or
ganizare a activității pe ferme în coopera
tive.

Cu sprijinul comitetelor județene de par
tid, trebuie mobilizate ăcum toate forțele 

rvr’ciiltură în vederea efectuării însă- 
■ rlfo'r de primăvară la timp și in bune 

ii, executării exemplare a tuturor 
ilor agricole de care depinde obține- 
nor recolte sporite în 1973. Ministe- 
’riculturii trebuie să asigure semin- 
îcesare, darea în funcțiune la termen 
rafețelor irigate restante și a celor 
ute în planul pe acest an, folosirea 
asă a tuturor suprafețelor amenajate 

irigații. Ministerul Industriei 
e are obligația să livreze în mod 
potrivit planului, toate cantitățile de 
minte chimice și de-substanțe pentru 
erea bolilor și dăunătorilor.
indu-se că baza materială a planu- 
1973 este corelată cu sarcinile de 
ie in condițiile unui regim sever de 
isire a resurselor de materii prime 
riale, informarea subliniază că ba- 
materiale au fost defalcate pe tri- 

. și pe luni, în raport cu sarcinile 
e producție ; în scopul instaurării 
’im strict de economii, a fost lăr- 
ra de cuprindere a normelor de 
ce se aprobă prin planul de stat 
către Ministerul Aprovizionării ; 

î, aceste norme acoperă acum 
itiv 67 la sută, din totalul 
dor consumate. Normele pre
se 1973 antrenează, față de anul 

economie de peste 2,3 miliarde 
dată, a început în toate ramurile 
de revizuire a normelor de con
gest an și de stabilire a lor pen- 
-1975, pe seama perfecționării 
ve și tehnologice a fabricației, 
i ordine de preocupări, sînt ana- 
e de economisire a metalului in 
î de mașini. Se acționează, tot- 
htru recuperarea și valorificarea 
’ energetice secundare, ca și pen- 
misirea gazelor naturale și com- 
“ lichizi. Se va extinde activita- 
“lorificare a deșeurilor, estimîn- 
“jizarea pe această cale, în anii 
L® a unor economii suplimentare 
de prime și materiale de peste 3 
’’Jpi față de prevederile cincina

li că realizarea planului de in- 
vesacest an pune în continuare 
?arSiare răspundere în fața minis- 
.p? comitetelor executive ale con- 

sdl!ilare, informarea a relevat ne- 
cesițcelerării definitivării studiilor 
!;eilniomice pentru toate obiectivele, 
trecen|5rzj.at5 la executarea lucrări
lor {termenelor stabilite prin plan,

urgentarea contractării Instalațiilor com
plexe din import. în același timp, trebuie 
să fie lichidate fără întârziere imobilizările 
de utilaje pe șantiere. Preocuparea princi
pală a ministerelor în domeniul investiții
lor trebuie să constea în punerea în func
țiune a tuturor capacităților productive la 
termenele planificate, folosirea de soluții 
constructive care să îmbunătățească para
metrii funcționali și ieftinirea costurilor, 
asigurarea stadiilor fizice care să permită 
terminarea la timp a investițiilor prevă
zute în planul pentru perioada următoare.

în contextul analizei problemei realiză
rii în planuri superioare a investițiilor, in
formarea a relevat rolul important care 
revine în această direcție inspectoratului 
general de stat pentru directivare și con
trol în proiectarea și executarea construc
țiilor. De asemenea, pentru îmbunătățirea 
activității de elaborare și definitivare a 
studiilor tehnico-economice, a fost adoptat 
Decretul privind organizarea și funcțio
narea consiliilor și comisiilor tehnico-eco
nomice.

Informarea s-a referit apoi la una din 
problemele centrale ale planului pe 1973 
— și anume creșterea exportului cu .37,5 la 
sută față de 1972. Arătîndu-se că activita
tea de contractare ,1a comerțul exterior 
s-a desfășurat în condiții mai bune de- 
cît în trecut, informarea subliniază nece
sitatea ca ministerele cu sarcini de export 
să ia, în fiecare unitate producătoare, mă
surile organizatorice necesare pentru a 
asigura integral fondul de marfă destinat 
exportului, în condiții de calitate și de 
prezentare ireproșabile, cu respectarea ri
guroasă a clauzelor contractuale. Pornind 
de ,1a planul de export, s-au definitivat 
programele de. promovare a schimburilor 
comerciale pe zone geografice și țări.

Pentru creșterea substanțială a eficienței 
exportului, au fost stabilite măsuri con
crete de aotivizare a balanței de plăți, do
meniu în care mai există încă rezerve.

In ultima parte a Informării, s-a subli
niat că in întregul proces de pregătire și de 
lansare a planului s-a acordat o atenție 
permanentă laturilor calitative ale activită
ții economice. Programul de creștere a pro
ductivității muncii pune accent pe moder
nizarea proceselor de producție și îmbună- 

, tățirea organizării muncii. Măsurile luate în 
domeniul investițiilor, mai bunei folosiri a 
capacităților de producție și al creșterii 
producției fizice trebuie să-și găsească re- ’ 
flectafea și in creșterea eficienței eco
nomice a întregii producții materiale. 
Reducerea cheltuielilor totale la producția- 
marfă trebuie să reprezinte aproape 11,4 

„..miliarde lei. față de realizările din 1972. în 
același scad .sb hilă iiț curș. de desfășurăre' 
o acțiune de'rentabilizare â’lhtră'iSrindgrilor 
și a . produselor planificate cu pierderi. Se 
impune, de asemenea, să se acționeze in 
fiecare unitate pentru introducerea in 
circuitul economic a stocurilor supranor- 
mative de materii prime, materiale, semi
fabricate și produse finite. Obținerea unei 
eficiențe economice tnalte cere îmbunătă
țirea activității de conducere, accelerarea’ 
vitezei de rotație a fondurilor de producție 
și circulație, gospodărirea plină de răspun
dere a tuturor fondurilor încredințate de so
cietate.

Au fost luate totodată măsuri pentru creș
terea fondului de mărfuri pentru piața 
internă într-o structură sortimentală mai 
corespunzătoare cererilor populației.

în acest sens, s-a menționat că au fost 
efectuate analize amănunțite pe grup'e de 
produse și sortimente, în urma cărora a 
fost lărgită nominalizarea prin plan a bu
nurilor solicitate in primul rind de popu
lație. La articolele pentru copii și pro
duse cum sînt confecțiile și încălțămintea 
au fost nominalizate sortimente pe grupe 
de vîrstă și mărimi, în corelație cu sar
cinile de producție stabilite prin plan. 
Pentru livrările la fondul pieței s-au pre
văzut creșteri față de anul trecut la car
ne cu 12,9 la sută, lapte — 25,1 la sută, 
brînzeturi — 20,7 la sută, confecții — 9,4 
la sută, încălțăminte de piele naturală și 
artificială — 10,4 la sută etc.

Sarcina centrală care se pune Consiliu
lui pentru coordonarea și îndrumarea ac
tivității de aprovizionare și prestare de 
servicii către populație este de a urmări 
ca producătorii să livreze ritmic mărfu
rile necesare fondului pieței în structura 
sortimentală stabilită, iar organizațiile co
merciale, de stat și cooperatiste sa re
partizeze fondul de mărfuri pe teritoriu 
potrivit nevoilor consumatorilor.

într-un cuvînt, ansamblul măsurilor luate 
pe baza hotărîrii Plenarei Comitetului Cen
tral din noiembrie 1972, a sarcinilor trasate 
de secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, asigură premisele 
necesare pentru îndeplinirea integrală a 
planului de dezvoltare economico-socială a 
României pe 1973:

Pentru transformarea acestei posibilități 
în realitate, se impune ca măsurile des
pre care am informat Plenara să fie în
făptuite consecvent și pînă la ultimul de
taliu, să fie completate operativ, potrivit 
cerințelor care ar apărea în cursul anului.

Rezultatele din primele două luni ale 
anului au făcut dovada efectelor pozitive 
ale măsurilor luate. Producția globală in
dustrială obținută în ianuarie 1973 depă
șește nivelul din ianuarie 1972 cu 16,2 la 
sută, ritm superior celui de 14,7 la sută 
prevăzut pe întregul an. Pe ansamblul in
dustriei republicane, productivitatea mun
cii a crescut cu 12,4 la sută în raport cu 
ianuarie 1972. Informarea a relevat, totoda
tă, că deficiențele din diferite sectoare fac 
necesară în continuare o vastă muncă or
ganizatorică la toate nivelurile. Se impu
ne ca înfăptuirea exemplară a acestor mă
suri să fie urmărită pînă la ultimul loc de 
muncă, să mobilizeze — sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid — 
energiile tuturor oamenilor muncii.

în acest spirit, in preajma actualei Ple
nare, colegiile ministerelor au analizat lip
surile înregistrate in ianuarie-februarie, au 
dezbătut sintezele observațiilor critice și 
propunerilor făcute cu prilejul conferințe
lor județene de partid și ale adunărilor 
generale ale oamenilor muncii. Pe această 
bază au fost inițiate noi acțiuni și s-au 
completat programele de măsuri din ra
murile respective.

Ministerele, Consiliul de Miniștri în an
samblul său, vor urmări cu fermitate în
deplinirea sarcinilor stabilite, eliminînd 
neajunsurile care apar In diferitele sec
toare, continuînd să ia măsurile ce se im
pun pentru îndeplinirea integrală a preve
derilor hotărîrii Plenarei din noiembrie. în 
acest spirit de responsabilitate partinică, 
Consiliul de Miniștri asigură Comitetul 
Central că-și va face neabătut datoria în 
scopul realizării și depășirii planului pe 
1973.

în perioada care a trecut de la Plenara 
Comitetului Central din noiembrie 1972, pe 
baza sarcinilor rezultate din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a hotă
rîrii adoptate, organele și organizațiile de 
partid au întreprins măsuri politice și 
organizatorice pentru îndeplinirea planului 
pe 1972 și asigurarea tuturor condițiilor 
realizării exemplare a sarcinilor de dez
voltare economică și socială pe anul 1973. 
în adunările și conferințele de dare de 
seamă și alegeri ale organizațiilor jude
țene, municipale, orășenești și comunale 
de partid, din unitățile economice și insti
tuții, au fost analizate cu responsabilitate 
rezultatele obținute în îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare economico-socială, 
deficiențele manifestate în activitatea po
litică și organizatorică, stabilindu-se mă
suri corespunzătoare.

Participarea la lucrările conferințelor or
ganizațiilor județene a conducerii parti
dului, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, orientările și indicațiile date 
cu acest prilej au constituit un sprijin pre
țios în stabilirea căilor și soluțiilor opti
me pentru rezolvarea problemelor ridicate 
de accelerarea dezvoltării economiei în e- 
tapa actuală, afirmarea tot mai puternică 
a rolului de conducător politic al organi
zațiilor de partid în întreaga operă de con-: 
strucție socialistă a patriei.

Una din problemele importante care a 
dominat dezbaterile în cadrul conferințe
lor și de care depinde în mare măsură 
realizarea planului pe 1973 o constituie 
folosirea cu maximă eficiență a fonduri
lor de producție, și în primul rind folo
sirea intensivă a tuturor capacităților de 
producție, încărcarea optimă în tot cursul 
anului a mașinilor, agregatelor și instala
țiilor.
* Organizațiile județene de partid, pe baza 
rezultatelor acțiunii de inventariere a ca
pacităților de producție desfășurată în 
toate unitățile economice, au adoptat mă
suri și acționează în direcția mobilizării 
organizațiilor de partid, sindicat, U.T.C., a 
organelor de conducere colectivă, consilii
lor de control muncitoresc și comisiilor pe 
domenii, la utilizarea maximală a tuturor 
capacităților.

Informarea subliniază apoi importanța 
deosebită a accelerării procesului de a- 
tingere a parametrilor proiectați la noile 
obiective. în cadrul conferințelor de par
tid s-au stabilit măsuri concrete, îndeosebi 
în întreprinderile din industria chimică, 
metalurgică, materiale de construcții pen
tru realizarea la nivelurile prevăzute în 
proiecte a producției, productivității mun
cii, și cheltuielilor de producție — para
metri esențiali ai activității economice.

Conferințele organizațiilor' județene de 
partid au dezbătut pe larg modul în care 
se realizează aprovizionarea cu materii 
prime, materiale și semifabricate. Cu a- 
ceastă ocazie a rezultat că, odată, cu îm
bunătățirile înregistrate, sînt încă o serie 
de unități care continuă să întâmpine greu
tăți în desfășurarea normală a activității 
productive, din cauza neasigurării la timp 
a unor sortimente de materii prime și 
materiale.

Informarea relevă faptul că In nume
roase județe s-au formulat critici și re
comandări la adresa unor ministere eco
nomice și centrale industriale, care nu 
au acționat cu suficientă energie pentru 
contractarea integrală a necesarului de 
materii prime, materiale și utilaje în ve
derea aprovizionării ritmice a tuturor în
treprinderilor, in concordanță cu necesi
tățile producției. S-a subliniat, totodată, 
sarcina ea organele și organizațiile de 
partid să controleze cu mai multă exigen
ță modul in care comitetele și consiliile 
oamenilor muncii acționează pentru rea
lizarea ritmică a producției, respectarea cu 
strictețe a contractelor de aprovizionare și 
de cooperare.

în continuare, în informare se arată că 
organizațiile de partid din întreprinderi au 
elaborat programe pentru reducerea con
sumurilor specifice de materii prime șl 
materiale, realizarea de economii de com
bustibil ; se cere însă ca organele și orga
nizațiile de partid să acționeze cu, mai 
multă fermitate pentru realizarea integrală 
a acestor programe, pentru rentabilizarea 
activității în toate întreprinderile, valorifi
carea superioară a resurselor de materii 
prime și materiale, creșterea eficienței fo
losirii fondurilor fixe, crearea unei puter
nice opinii de masă împotriva lipsei de spi
rit gospodăresc.

în conferințele județene, municipale și 
orășenești de partid, comuniștii au dezbă
tut cu răspundere problemele îmbunătățirii 
calității produselor, promovării progresului 
tehnic, organizării științifice a întregii ac
tivități în scopul creșterii productivității 
muncii. Cu toate rezultatele bune obținute 
în domeniul calității, se mențin încă o serie 
de neajunsuri ; la unele produse nivelul 
performanțelor tehnico-economice este încă 
inferior realizărilor obținute în alte țări ; 
volumul rebuturilor în numeroase între
prinderi se menține ridicat.

Comitetele județene, organizațiile de par
tid din întreprinderi trebuie să-și intensi
fice preocuparea și să stimuleze inițiativele 
înaintate, să desfășoare acțiuni de masă, in 
forme diversificate, pentru mobilizarea tu
turor oamenilor muncii la obținerea unei 
îmbunătățiri substanțiale a calității și fia
bilității produselor.

în domeniul agriculturii, organele și or
ganizațiile de partid, conducerile unităților 
agricole s-au preocupat în mai mare mă
sură de folosirea judicioasă a bazei teh
nice materiale, perfecționarea organizării 
producției și a retribuirii muncii prin ex
tinderea acordului global, de Întărirea dis
ciplinei, ceea ce a contribuit la abținerea 
unor rezultate mai bune față de anii pre- 
cedenți. Cu toate acestea, sînt '.ncă mari 
rezerve de creștere a producției vegetale și 
animale nepuse în /aloare. Realizarea sar
cinilor din agricultură a lost influențată 
negativ de executarea :u ‘ntîrziere și ca
litatea aecorespunzătoare a unor lucrări a- 
gricole, exploatarea ineficientă a sistemelor 
de irigații, de pierderile cauzate de exce
sul de umiditate și nerespectarea planului 
de însămînțări pe culturi.

Pentru asigurarea condițiilor necesare 
îndeplinirii sarcinilor de plan șl angaja
mentelor asumate pe acest an, forțele și 
mijloacele din unitățile agricole socialiste 
trebuie mobilizate la pregătirea temeinică 
și efectuarea în bune condiții a lucră
rilor de primăvară, eliminarea excesului de 
umiditate de pe suprafețele agricole, exe
cutarea amenajărilor de îmbunătățiri fun
ciare, ameliorarea pajiștilor naturale etc.

O deosebită atenție s-a acordat analizei 
sectorului zootehnic.

Pe baza hotărîrilor luate de conferințele 

județene de partid, organele și organiza
țiile de partid, conducerile unităților agri
cole se preocupă îndeaproape de îmbună
tățirea activității în domeniul creșterii ani
malelor, a lichidării neajunsurilor care mai 
dăinuie. în acest scop, în multe unități de 
stat și cooperatiste se acționează pentru a- 
plicarea programelor de măsuri stabilite in 
vederea asigurării unei furajări și îngri
jiri corespunzătoare a animalelor, organi
zării mai bune a producției și a muncii, în
tăririi ordinii și disciplinei.

Examinînd rezultatele obținute in agri
cultură, în unele conferințe județene de 
partid s-a solicitat ca Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele, Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor să acționeze mai hotărît pen
tru realizarea sarcinilor trasate de condu
cerea partidului privind extinderea și di
versificarea mecanizării lucrărilor agri
cole. In același timp s-a insistat ca Mi
nisterul Industriei Chimice să ia măsuri 
pentru respectarea obligațiilor de livrarea 
îngrășămintelor.

La numeroase conferințe au fost criti
cate unele metode și forme birocratice 
de muncă care se mai manifestă în activi
tatea unor organe agricole, prin lipsa de 
operativitate in soluționarea diferitelor 
probleme, tendința de tutelare măruntă a 
unităților, birocratism etc.

Ținînd seama de rolul decisiv pe care 
îl au investițiile și îndeosebi punerea în 
funcțiune a obiectivelor productive din in
dustrie și agricultură pentru realizarea 
planului cincinal înainte de termen, confe
rințele județene au analizat temeinic re
zultatele obținute în îndeplinirea planului 
de investiții. In anul 1972 a fost realizat 
un volum de investiții din fondurile cen
tralizate ale statului cu 10,5 la sută mai 
mare decit în anul anterior ; au fost puse 
în funcțiune fonduri fixe în valoare de 
peste 66 miliarde lei. Analizele efectuate 
au scos in evidență și neajunsuri ce mai 
persistă — determinate de neasigurarea 
la timp a. utilajelor tehnologice și pregăti
rea cu întârziere a începerii obiectivelor 
noi de investiții. Pe citeva șantiere se află 
în stoc cantități însemnate de utilaje ne
montate.

Comitetele județene de partid au acor
dat în acest an o mai mare atenție modu
lui in care se realizează planul de investi
ții,, în majoritatea lor întocmind programe 
concrete de măsuri pentru recuperarea ne- 
realizărilor din anul trecut și pregătirea 
punerii în funcțiune a obiectivelor planifi
cate in semestrul I a.c. In multe județe 
s-au, asigurat . condiții pentru extinderea 
pînă la 70—80 la sută a acordului global, 
lucrul,-în,!'tireî~'schjmburj.. .la' obiditivele de 
importanță deosebită. Pentru' accelerarea 
lucrărilor de montaj s-au organizat bri
găzi complexe, în care au fost cuprinși și 
muncitori din partea întreprinderilor be
neficiare și a uzinelor furnizoare. Este 
însă necesar ca organele de partid, comi
siile pentru investiții să acționeze mai e- 
nergic și să controleze cu toată exigența 
modul cum se realizează programele de 
măsuri stabilite, pentru asigurarea punerii 
în funcțiune la termen a noilor obiective 
industriale.

tn ceea ce privește activitatea de comerț 
exterior, ca parte integrantă a planului 
unic de dezvoltare economică și socială, 
informarea subliniază că realizările obți
nute la export în 1972 se situează sub obli
gațiile de plan ; cu atit mai imperioasa 
este i. .-cesitatea unui efort susținut din 
partea organelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor întreprinderilor, centralelor in
dustriale și ministerelor cu sarcini de ex
port, pentru încheierea de contracte ex
terne la nivelul planului de export, pro
ducerea fondului de marfă la parametri 
tehnici și calitativi ridicați și livrarea rit
mică a mărfurilor la export, îmbu
nătățirea structurii și valorificarea in 
condiții de eficiență sporită a produse
lor românești pe piața externă. 
In același scop, este necesar să se intensi
fice activitatea tuturor comisiilor pentru 
export înființate in întreprinderi și la ju
dețe.

Informarea arată că în ultimul timp or
ganele și organizațiile de partid au mani
festat mai multă preocupare in direcția asi
gurării cadrelor calificate potrivit cerințelor 
progresului tehnic, utilizării raționale 
a resurselor de forță de muncă. Co
mitetele județene de partid au datoria 
să acorde o permanentă atenție aces
tei probleme, să controleze comitetele și 
consiliile oamenilor muncii asupra .nodului 
cum sînt folosite cadrele de ingineri și teh
nicieni in activitatea nemijlocită de condu
cere a producției, de cercetare și proiectare, 
în strictă concordanță cu pregătirea lor de 
specialitate și cu nevoile unităților noastre 
economice.

în scopul transpunerii în viață a Hotărîrii 
Conferinței Naționale a P.C.R. privind în
deplinirea planului cincinal înainte de ter
men, conferințele județene de partid, apro- 
fundînd analiza posibilităților, căilor și so
luțiilor de valorificare a resurselor mate
riale și umane de care dispun, s-au angajat 
ca : în 19 județe și municipiul București, 
prevederile cincinalului să fie realizate în 
4 ani și 6 luni, în 12 județe cu 4—5 luni mai 
devreme, iar în 8 județe cu 2—3 luni înainte 
de termen.

In același timp, comitetele județene de 
partid au stabilit angajamentele pentru de
pășirea prevederilor maximale ale planu
lui pe anul 1973.

Informarea subliniază necesitatea luării 
unor măsuri in vederea asigurării tuturor 
condițiilor pentru realizarea sarcinilor ma
ximale de plan pe 1973 și a angajamente
lor de depășire asumate. In acest scop, mi
nisterele economice, Instituțiile centrale de 
sinteză, celelalte organe centrale trebuie să 
analizeze problemele ridicate și propunerile 
formulate în conferințele organizațiilor de 
partid, infățișînd Comitetului Central al 
P.C.R. și Consiliului de Miniștri, pînă la 
31 martie a. c., modul de rezolvare a aces
tora și Inforinînd birourile comitetelor ju
dețene de partid asupra soluțiilor adoptate.

Organele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești, comitetele și consiliile oa
menilor muncii trebuie să desfășoare o in
tensă activitate politică și organizatorică în 
vederea sporirii la fiecare comunist, la fie
care om al muncii a spiritului de răspun
dere pentru îndeplinire, exemplară a sar
cinilor de plan și angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă, contribuind astfel 
la realizarea înainte de termen a actualului 
cincinal, la accelerarea progresului econo- 
mico-social și ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, la edifi
carea societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

în cadrul lucrărilor Plenare! Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, 
Secretariatul C.C. al P.C.R. și Consiliul 
de Miniștri au prezentat informări cu 
privire la ampla activitate internațională 
desfășurată de partidul și statul nostru în 
cursul anului 1972, pe baza hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale.

O evoluție ascendentă au cunoscut în 
1972 raporturile de conlucrare tovără
șească, de prietenie și solidaritate interna- 
ționalistă cu partidele comuniste din țările 
socialiste. O importanță politică deosebită 
au avut convorbirile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
conducători ai partidelor comuniste din ță
rile socialiste europene, cu prilejul unor 
vizite și întâlniri la nivel înalt, al unor 
reuniuni multilaterale, precum și cu alți 
tovarăși din conducerile de partid și de 
stat din țările socialiste, care au făcut vizi
te în România. O dezvoltare pe multiple 
planuri au cunoscut, de asemenea, rapor
turile de solidaritate și colaborare frățeas
că dintre P.C.R. și partidele comuniste și 
muncitorești din țările socialiste din Asia.

Anul trecut, membri ai Comitetului 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R. au fă
cut vizite î.n țări socialiste și au avut con
vorbiri cu tovarăși din conducerile de 
partid. din țările respective. De asemenea, 
membri ai conducerii partidelor comuniste 
și muncitorești din țări socialiste au făcut 
vizite în țara noastră. S-a realizat, in ca
drul a zeci de vizite reciproce de delega
ții, un amplu schimb de experiență in di
ferite domenii ale construcției socialiste.

Informarea subliniază că întreaga aotivi- 
tate a partidului nostru de dezvoltare a 
colaborării cu partidele frățești din țările 
socialiste este orientată în direcția unei 
mai bune cunoașteri și înțelegeri reciproce, 
refacerii și întăririi unității țărilor socia
liste, pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socialist, ala 
respectării independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.

In cursul anului 1972, ca și în anii pre
cedent, P.C.R. a dezvoltat și adîncit rela
țiile sale cu partidele comuniste și mun
citorești din celelalte țări ale lumii. în 
cursul anului 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întâlnit și a avut convor
biri cu conducători a numeroase din aces
te partide ; un mare număr de delegații 
oficiale de partid au vizitat țara noastră, 
iar delegații ale P.C.R. au participat la di
ferite manifestări ale partidelor frățești.- 
Larga, paletă de contacte; vizite reciproce, 
întâlniri, și -convorbiri. oficiale a contribuit .■ 
la lărgirea și diversificarea raporturilor de • 
colaborare, prietenie și solidaritate interna- 
ționalistă dintre partidul nostru și parti
dele frățești din țările Europei occiden
tale, ale Americii, Africii, Asiei și din 
alte zone ale globului, înscriindu-se ca o 
contribuție a P.C.R. la cauza unității 
mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, pe baza respectării normelor de 
relații marxist-leniniste, a dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora de sine stătător 
politica internă și externă.

Un aport de o deosebită importanță în 
activitatea internațională a partidului nos
tru l-a constituit stabilirea de noi contacte 
și extinderea relațiilor de colaborare cu 
partidele socialiste și social-democrate, cu 
alte organizații muncitorești și democratice. 
Rezultatele acestor întîlniri au reliefat im
portanța pe care o capătă în prezent 
colaborarea internațională dintre toate 
partidele muncitorești, pe deasupra deose
birilor de ordin ideologic existente între 
ele, precum și necesitatea colaborării 
strînse pe plan național dintre comuniști 
și socialiști, potrivit intereselor vitale ale 
clasei muncitoare, ale popoarelor.

P.C.R. a acordat, de asemenea, atenție 
stabilirii de contacte cu partide de guver- 
nămînt și cu. alte forțe politice care se 
pronunță pentru o largă cooperare interna
țională, pentru pace și securitate.

In spiritul declarațiilor comune semnate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în decursul 
vizitei efectuate în 1972 în opt state afri
cane, al sarcinilor stabilite de Conferința 
Națională a partidului, informarea a relevat 
că o atenție deosebită a fost acordată, în 
această perioadă, lărgirii raporturilor de 
colaborare cu partidele și forțele politice 
de guvernămint din țările care au pășit pe 
drumul unei dezvoltări independente. Ca
racterul rodnic al acestei orientări și-a gă
sit expresie și în organizarea a numeroa
se vizite și întîlniri cu conducători ai parti
delor și mișcărilor sociale progresiste din 
aceste țări.

Partidul nostru și-a extins și în cursul 
anului 1972 legăturile cu toate mișcările de 
eliberare națională din teritoriile aflate 
încă sub dominație portugheză, cu diferi
tele partide, organizații și mișcări care mi
litează împotriva colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului. O expresie grăi
toare a raporturilor de solidaritate cu a- 
ceste mișcări o constituie frecvența contac
telor și schimburilor de vederi, amploarea 
sprijinului pe plan politic, diplomatic, mo
ral și material acordat de poporul român 
popoarelor angajate în lupta justă împotri
va colonialismului.

Informarea relevă apoi că, acționînd con
secvent pentru . înfăptuirea politicii externe 
a partidului, organizațiile de masă au des
fășurat o bogată activitate internațională, 
lărgind și întensificînd continuu legăturile 
de prietenie și colaborare cu organizațiile 
similare din diferite țări ale lumii. Prin 
tntreaga sa activitate Internațională, parti
dul nostru, organizațiile de masă din țara 
noastră, acționînd pe baza orientărilor și 
hotărîrilor Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R., își propun să se 
manifeste tot mai activ în mișcarea comu
nistă și muncitorească, în frontul larg al 
forțelor antiimperialiste, democratice și pro
gresiste, pentru a contribui la imprimarea 
unui curs nou în viața internațională, îm
potriva politicii imperialiste de forță și 
dictat, pentru colaborare și destindere, 
pace, înțelegere între popoare și progres 
social.

în informarea privind activitatea interna
țională a României se evidențiază că întâl
nirile cu 18 șefi de stat pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut fie în țară, 
fie cu prilejul unor călătorii în străină
tate, care se adaugă celor peste 60 ase
menea contacte avute de cînd se află la 

conducerea statului, dau măsura Impor
tanței contactelor politice întreținute de 
România.

în același timp, au avut Ioc numeroase 
contacte la nivelul președintelui Consiliului 
de Miniștri, s-a extins practica vizitelor re
ciproce de lucru, cu obiective precise, efec
tuate de vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, de ministrul de externe, de alți 
membri ai guvernului, de specialiști în di
ferite domenii. La sfîrșitul anului 1972 
România întreținea relații diplomatice și 
consulare cu 109 state, dintre care cu 106 
la nivel de ambasadă.

In informare se arată că în centrul ac
tivității țării noastre s-a situat neabă
tut preocuparea pentru adîncirea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală cu toate țările so
cialiste. Trebuie subliniat că în 1972 au 
fost semnate cu țările socialiste europene 
130 de tratate, acorduri și convenții. Ace
eași dezvoltare continuă au cunoscut-o și 
relațiile României cu țările socialiste din 
Asia, ca urmare directă a vizitei efectuate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în R.P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R.D. Vietnam și 
R.P. Mongolă. O evoluție pozitivă au cu
noscut-o și relațiile țării noastre cu Cuba.

Țara noastră acordă o importanță deose
bită lărgirii și diversificării multilaterale. 
a relațiilor cu țările care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente. Raporturile 
cu țările din Africa și Orientul Apropiat 
au înregistrat în cursul anului trecut pro
grese remarcabile. Vizita președintelui Con
siliului de Stat în Africa a deschis o etapă 
nouă în colaborarea cu aceste țări; este edifi
cator în acest sens și faptul că anul trecut 
au fost încheiate 30 de acorduri și proto
coale economice cu țările vizitate, precum 
și cu alte state africane.

Pe planul contactelor bilaterale cu țările 
din Asia, în informare sînt amintite vizitele 
efectuate la începutul acestui an de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în Pakistan, cu 
prilejul căreia s-a semnat o importantă de
clarație solemnă, și în Iran. Au cunoscut o 
evoluție ascendentă relațiile de colaborare 
dintre România și statele latino-americane.

Pe baza principiilor coexistenței pașnice 
între țări cu orînduiri sociale diferite, 
România a dezvoltat relații de cooperare cu 
statele capitaliste avansate economicește. 
Vizitele președintelui Consiliului de Stat în 
Belgia și Luxemburg au reprezentat o etapă 
importantă în dialogul politic al țării noas
tre cu statele vest-europene ; declarațiile , 
solemne comune semnate în urma acestor 
vizite s-au bucurat de un ecou pozitiv 

’p’e 'DTan internațional. ;Au avut, de aseme
nea, loc schimburi de vizite la nivel de mi-

. 'îiigtri ai afacerilor1 externe și la alte nive-..,,, 
îurl guvernamentale cu majoritatea țărilor 
occidentale.

România a desfășurat în anul 1972 o am
plă activitate internațională pentru conso
lidarea procesului de destindere în Europa 
și în lume, pentru înlăturarea focarelor de 
încordare și conflict și pentru reglementa
rea politică a marilor probleme ale lumii 
contemporane, cu participarea activă a tu
turor statelor, conform năzuințelor și inte
reselor popoarelor.

Prezența activă a României s-a manifes
tat în eforturile desfășurate pe plan in
ternațional pentru a determina încetarea 
războiului, restabilirea păcii în Indochina 
pe baza asigurării dreptului popoarelor din 
regiune de a-și hotărî singure soarta, fără 
nici un amestec din afară. România g-a 
pronunțat și se pronunță pentru regle- 

, mentarea politică a conflictului din Orien
tul Apropiat, pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967, în con
formitate cu aspirațiile și interesele legi
time ale tuturor popoarelor din zonă.

în cadrul preocupărilor pentru înfăptui
rea securității europene în deplină con
cordanță cu orientările de bază ale politi
cii sale externe și cu indicațiile Conferin
ței Naționale a P.C.R. din iulie 1972, 
România a acționat, alături de țările so
cialiste, de alte state interesate, pentru 
trecerea la măsuri practice de pregătire a 
Conferinței de securitate și cooperare în 
Europa, .a adus o contribuție activă In 
cadrul lucrărilor reuniunii multilaterale de 
la Helsinki.

Ținînd seama de legătura esențială din
tre aspectele politice și cele militare ale 
securității europene, țara noastră parti
cipa, de asemenea, la consultările preli
minare de la Viena privind reducerea 
trupelor și a armamentelor in Europa 
promovînd, totodată, în mod continuu, 
ideea necesității întreprinderii de măsuri 
practice pentru realizarea dezarmării ge
nerale și în primul rind a dezarmării nu
cleare.

România a militat in mod consecvent 
pentru afirmarea unor raporturi noi între 
state — așezate pe baza respectării stricte 
a principiilor , independenței și suveranită
ții, egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța, avantajului re
ciproc.

în anul care s-a scurs, s-a acționat eu 
consecvență pentru a se intensifica parti
ciparea activă a țării noastre în ca
drul organizațiilor și reuniunilor inter
naționale ; în prezent, România este mem
bră în 49 de organizații internaționale 
guvernamentale și este reprezentată în 
peste 270 de organizații neguvernamentale. 
La cea de-a 27-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. delegația română a pre-, 
zentat inițiative care au răspuns unor 
preocupări largi și actuale pe plan inter
național și au polarizat interesul unui nu
măr mare de țări.

Justețea și realismul politicii externe a 
partidului și statului nostru, care are în 
persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
promotor neobosit și un exponent strălu
cit al luptei pentru aspirațiile cele mai 
înaintate ale omenirii, au determinat creș-' 
terea prestigiului internațional al Româ
niei socialiste, afirmarea ei în rîndul ce
lor mai Înaintate forțe care militează pen
tru cauza păcii și independenței, pentru 
securitate, înțelegere și colaborare între 
toate popoarele.

TEXTELE INFORMĂRILOR 
SE PUBLICA ÎN REZUMAT
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Succesul
micilor

Aiud un oraș șantier
— Cum se prezintă semănă

turile de toamnă și ce lucrări 
trebuie făcute, in continuare, la 
aceste culturi ?

a putea fertiliza su- 
Cu toate că

cunoașterii situației 
teren, inginerii agro- 
să acționeze. Totuși, 
sînt necesare. Astfel, 
chimișe trebuie să

Au- 
au 

cîte- 
Su- 

au

! FAPTULI
'divers
| Vine, vine 
| primăvara !

Deși iarna se lasă greu con
vinsă că i-a trecut vremea, la 
Grădina botanică din Capitală 
și-au deschis petalele primele 
flori. Este vorba, in primul rînd, 
de tradiționalii „vestitori ai pri
măverii" : ghioceii (îndeosebi cei 
de Dobrogea) și viorelele. In 
afară de acestea, semnalăm 
insă și înflorirea, timpurie pen
tru această perioadă, a unor 
plante ca : Hamamelis mollis, 
Acer saccharinum, Chimonan- 
tus praecox, Hepatica transsil- 
vanica (popilnicul) și Crocus 
chrysanthus (o specie de brîn- 
dușă dobrogeană). Semne neîn
doielnice, deci, că primăvara 
vine l

pictori
Desfășurat între 5 și 20 sep

tembrie 1972, la Porto Alegre, 
primul Salon internațional de 
artă pentru copii și tineret or
ganizat de Departamentul afa
cerilor culturale al secretaria
tului pentru educație și cultură 
din statul Rio Grando do Sul 
(Brazilia) a prilejuit participarea 
unor talentați copii din țara 
noastră. Lucrările micilor pic
tori români au dobîndit un suc
ces de prestigiu : 56 de pionieri 
au fost distinși cu diplome, 20 
de lucrări fiind incluse in cata
logul editat cu acest prilej și 
selecționate pentru a fi expuse 
în diferite orașe ale Braziliei,

Glumă ?
Intr-una din serile trecute la 

Spitalul din Bacău a-fost inter
nată in stare foarte gravă o fe
meie. Era Anica Zaharia, sala
riată la cooperativa meșteșugă
rească „Sporul" din localitate. 
Cauza internării ei a fost aflată 
abia in urma unor îndelungi 
cercetări. Venind la servici, ea 
a trecut pe la magazin de și-a 
cumpărat o sticlă cu lapte. Unul 
din colegii săi (urmează să se 
stabilească cine anume) i-a tur
nat în sticlă — cică în glumă — 
cîteva picături dintr-o soluție 
care se folosește la ungerea și 
răcirea strungurilor. Urmarea : 
A.Z, s-a intoxicat grav și nu
mai după ce a fost transpor
tată-, la o clinică specială din 
Iași- a putut fi salvată. In pre
zent, ea se simte mai bine. 
Acum urmează 'să vedem cum 
se va simți și autorul unei ase
menea incalificabile „glume".

Tele- 
nepăsare

De aproape un an, in raftu
rile magazinului de produse in
dustriale din comuna Jurilovca 
(Tulcea) zac TI televizoare de 
diverse mărci, in valoare de 
peste 45 000 lei. Primite cu mici 
defecțiuni, aceste aparate nu 
pot fi vindute. Din cite se pare, 
apelurile pe care conducerea 
cooperativei de consum și con
siliul popular comunal le-au 

IJCOOP pentru a 
’ • televi- 

nu au fost încă recep- 
Să fi fost deviate

adresat
lămuri situația acestor 
zoare i.__ 
ționate. CZ 
canalul... telenepăsării ? In 
cest caz, invităm organele 
resort (U.J.C.C. Tulcea) să 
tre pe recepție și să treacă 
urgență la... depanarea de 
goare.

vCalauza 
penală

Intr-o seară, in jurul orei 
tn gara Vaslui, un pasager abia 
coborit din trenul de București 
căuta un taximetru pentru a a- 
junge în satul Văleni. Aflat prin 
preajmă, Vasile Cucuzel din lo
calitate s-a oferit să-l călăuzeas
că spre stația de taximetre. La 
un moment dat, „ca să scurte
ze drumul", au intrat in subso
lul unui bloc in construcție, de 
unde, chipurile, urmau să iasă 
direct in stația căutată. O dată 
ajunși aici insă, V. Cucuzel i-a 
aplicat celui ce s-a lăsat călău
zit citeva lovituri in plex și i-a 
luat toți banii pe care-i avea 
asupra sa. După circa 24 de ore, 
autorul acestui fapt a fost iden
tificat și... călăuzit pe drumul 
instanței de judecată.

Pregătirile pentru lucrările agricole

Zilele trecute a avut Ioc ședința lărgită a Consiliului Departamen
tului agriculturii cooperatiste și al gospodăriilor populației, în care 
a fost analizat stadiul pregătirilor pentru campania agricolă de pri
măvară și au fost făcute precizări cu privire la desfășurarea lucrărilor 
in condițiile acestui an. In legătură cu aceasta, am solicitat unele pre
cizări tovarășului NICOLAE ȘTEFAN, șeful Departamentului agricul
turii cooperatiste și al gospodăriilor populației din Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și Apelor.

— Avem o imagine clară atît a 
stării solului și a semănăturilor de 
toamnă, cît și a pregătirilor pentru 
executarea lucrărilor. Prima consta
tare este că solul are o mare rezer
vă de apă care însumează 1 400—1 800 
mc la hectar. Plantele vor folosi 
bine această rezervă. Pe circa 10 la 
sută din. terenuri există însă exces 
de umiditate și anume în județele 
Teleorman, Ilfov, Ialomița, Buzău 
etc. Precipitațiile din ultimele zile 
— sub formă de zăpezi și ploi 
abundente — vor amina un timp 
începerea lucrărilor în cimp. T.a 
ora actuală, în Transilvania, Ol
tenia și în zonele deluroase din Mol
dova solul este acoperit de un strat 
de zăpadă care variază între 5—20 
cm. Se poate preciza că însămînță- 
rile deja efectuate nu au de sufe
rit. Pe acele suprafețe pe care băl
tesc apele — și asemenea suprafețe, 
după cum am arătat, sînt destul de 
mari — va trebui să se treacă de 
urgență la săparea de canale și șan
țuri de. scurgere pentru a da posi
bilitate ca și aici însămînțările să 
poată fi făcute la timp.

— Starea de vegetație a semănă
turilor de toamnă este normală. în 
fiecare unitate agricolă s-a ur
mărit periodic evoluția plantelor. 
C.i toate greutățile din . toamna 

iarna 
deosebite — în

lunile ianuarie-februarie temperatu
rile au evoluat în limitele normale 
— starea generală a culturilor se 
prezintă normal. Pe baza recen
telor determinări. făcute de specia
liști în unități s-a constatat că lanu
rile sînt bine încheiate și că există 
un număr suficient de plante la me
trul pătrat. Aceasta se explică prin 
aceea că, în ultimele săptămîni, 
a încolțit și restul de boabe 
ce erau neîncolțite la intrarea in 
iarnă. Trebuie arătat însă că dezvol
tarea culturilor de toamnă întîmpină 
unele dificultăți, determinate de mo
dul cum au fost făcute însămînțările. 
Pentru a avea garanția unei reușite 
depline — obținerea unor recolte 
mari — specialiștii trebuie să supra
vegheze, în continuare, semănăturile 
de toamnă și să ia, în cunoștință de 
cauză, 'măsurile care se impun. De
sigur, pe baza 
concrete de pe

^nomi știu cum 
'cîteva precizări 
ingrășămintele 
se administreze cu prioritate pe lo
turile semincere și pe tarlalele îrîsă- 
mînțate cu soluri intensive — 
rora, Caucaz, Lovrin — care 
nevoie de mai multă hrană. In 
va județe — Bihor, Iași, Cluj, 
ceava — cooperativele agricole 
întîrziat aplicarea îngrășămintelor 
chimice la grîu. Dimineața, solul este 
înghețat la suprafață, ceea ce ușu
rează administrația îngrășămintelor.

— Sînt pregătite unitățile 
agricole pentru campania 
primăvară ?

— în general, pregătirile sînt avan
sate și din acest punct de vedere 
situația este mai bună decît în alți 
ani. Potrivit datelor pe care le deți
nem, în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii mai sînt de reparat 2100 
tractoare. Situația este determinată 
atit de lipsa unor piese de schimb, 
cit și de slaba organizare a acestei 
activități în unele unități. Important 
este ca, in următoarele zile, toate 
tractoarele să fie reparate iar co
misiile de recepție să manifeste cea 

‘ mai mare exigență cînd controlează 
calitatea reparațiilor. Trebuie rezol
vate unele dificultăți ivite în aprovi
zionarea cu combustibil și lubri- 
fianți. Deși lucrările agricole de pri
măvară se apropie, nu au fost asi
gurate cantitățile necesare de moto
rină și uleiuri.

Problema cea mai grea și căreia 
trebuie să i se acorde cea mai mare 
atenție o constituie executarea ară
turilor pe terenurile cu exces de 
umiditate și pe cele situate în pantă. 
Cele mai mari suprafețe care trebuie 
arate se află în județele Teleorman, 
Ialomița, Buzău, Prahova, Dîmbovița, 
Vrancea, Hunedoara, Harghita, Mu
reș, Sibiu și altele. îndată ce se 
creează condiții normale de lucru va 
trebui să se iasă în cîmp cw toate 
forțele. Există capacitate de lucru ca 
arăturile să se încheie' în 7—8 zile. 
Deși în unele județe sînt suprafețe 
mari de arat, nu trebuie să se facă 
nici un rabat la calitate.

Vreau să mă refer și la o altă 
problemă foarte importantă și anume 
la fertilizarea terenurilor. După esti
mările noastre, în fiecare an, în uni
tățile agricole se adună 7 milioane 
tone îngrășăminte naturale. Pînă 
acum în cooperativele agricole au 
fost transportate în cîmp 5 milioane 
tone. Că se putea realiza mai mult 
o dovedește faptul că numai în ulti
ma săptămină au fost transportate’ la 
cimp peste 350 000 tone. Trebuie

Cu
trecută, datorită faptului că 

ridicat probleme

REALIZĂRI ALE CREATORILOR DE FRUMOS Produse
de largă

DE LA COOPERATIVA „ARTA CASNICĂ*4 DIN BREAZA

Lucrătorii de la I.A.S. Buciumeni ludețul Ilfov finisează canalul colector central pentru evacuarea excesului 
de umiditate de pe terenurile unde urmează să se însămînțeze legume

Foto : M. Andrecscu

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii", Constantin Căprarul. 
— Colectivul cooperativei meș
teșugărești „Arta casnică" din 
Breaza este bine cunoscut astăzi 
atit în țară, cît și peste hotare, 
datorită frumoaselor articole de 
artizanat pe care le realizează, 
în ultimele luni, grupul de crea
ție artistică din cadrul acestei 
unități, pe baza unor noi cule
geri de folclor prahovean, a 
prezentat spre omologare 100 de 
noi articole : fețe de masă, mi- 
leuri, cusături, țesături, con-

fecții cu broderii din materiale 
noi și altele. O parte dintre a- 
cestea au și început să se lu
creze ca urmare a contractelor 
încheiate cu comerțul și cu firme 
din multe țări ale Europei. Cre
atorii de la Breaza au luat ini
țiativa de a realiza în acest an 
și o serie de cusături pe motive 
naționale din mai multe județe 
ale țării. Aceste noi articole vor 
fi prezentate în premieră la ex
pozițiile de artizanat din Bucu
rești, Ploiești și Sinaia.

TG. MUREȘ (Corespondentul 
„Scînteii", L. Deaki). — Colec
tivul de muncă de la între
prinderea locală de materia
le de construcții din Tg. Mureș 
se preocupă stăruitor de satis
facerea cerințelor tot mai mari 
ale pieței. Printre principalele 
produse fabricate aici se nu
mără blocuri ceramice, că-rămi-

(Urmare din pag. I)

Fruntași printre constructorii
noului Pitești

Invitație la... 
suprataxă ?

Agenția NAVROM Sulina. 
Luni, 26 februarie, în jurul orei 
5,30 s-au prezentat aici mai 
mulți pasageri să-și cumpere 
bilete pentru vaporul care por
nește la ora 6 spre Tulcea. „A- 
genția — ne relatează Gheorghe 
Samargescu din București — era 
însă închisă. Am așteptat să se 
deschidă din minut în minut, 
dar... degeaba. La ora 6, căpita
nul vaporului ne-a invitat pe 
vas, unde peste cîteva minute 
toți cei circa 40 de călători a- 
veam să cumpărăm bilete cu 
...suprataxă ! Frumoasă figură, 
nu ? Agenția nu-și respectă pro
gramul, iar ponoasele le supor
tă pasagerii ! Ce părere au des
pre o asemenea situație orga
nele NAVROM ?“

directorul Scolii generale din comuna 
Ciugud :

— Se știe, elevii vin în școală din 
medii diferite, cu influente educa
tive. diferite. Preocuparea noastră de 
căpetenie este să aducem aceste in
fluențe la același numitor, al cerin
țelor educative ale contemporaneită
ții, ale societății noastre socialiste. 
De exemplu, nu mai departe, decit 
la noi, în comună, mulți țărani coo
peratori doresc să-și facă copiii doar 
ingineri, medici, profesori. Dar sa
tul nostru, și județul, și tara au 

de

întregii munci educative a școlii, au 
fost reluate și comentate pe larg 
în cadrul discuțiilor. „Prin 
nile noastre, ale profesorilor, 
neau participanții la discuție,

mîi- 
spu- 

_______ . trec 
mii și mii de elevi. Părăsind băncile 
școlii și intrînd în tumultuoasa 
noastră viață socială, ei trebuie să 
fie înarmați cu o concepție înaintată 
despre ce înseamnă a trăi și a 
munci în mod comunist, trebuie să 
acumuleze acele deprinderi etice care

xercită rolul conducător prin activi
tatea nemijlocită a profesorului-edu- 
cator comunist. O discuție despre 
rolul școlii în educația tineretului 
nu poate face abstracție' de persoa
na educatorului, de puterea pe care 
exemplul său personal — sub as
pectul concepției politice și de via
ță, al conduitei cotidiene, al com
petenței și participării active la via
ța școlii, a societății — o are asu
pra formării personalității tinerilor

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOK
Gheorghe DAVID 
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tul nostru, și județul, și tara 
nevoie și de buni muncitori, 
pricepuți lucrători ai ogoarelor. A- 
poi se mai întîmplă și cazuri cînd 
influențe mistice din familie nu sînt 
combătute cu toată fermitatea în 
procesul instructiv-educativ. Iar vi- 
novați nu sînt numai acei părinți ce 
gindesc astfel. Pînă mai anii trecuți 
și noi, profesorii, în clasă, insistam 
mai mult pe materiile de admitere 
la liceu, cam uitînd de obligația de 
a cultiva dragostea de muncă a e- 
levilor, dorința și 
participarea activă 
rilor natale.

Ne-a interesat 
al unui asemenea 
în prezent și în perspectivă, munca 
educativă a Școlii generale din Ciu
gud vizează îndeosebi integrarea mai 
activă a școlii, a elevilor în viața 
comunei, participarea lor la toate 
acțiunile care o preocupă : îngrijirea 
și strîngerea recoltelor, lucrările de 
modernizare și înfrumusețare a sa
tului. pregătirea cadrelor 
liști și mecanizatori care 
ogoarele etc.

Aceste cuvinte, care 
contureze, prin prisma 
personale, obiectivul fundamental al

interesul pentru 
la înflorirea locu-
rezultatul concret 
mod de a gîndi :

de specia- 
să lucreze

căutau să 
experienței

să se mențină în continuare acest 
r.itm pentru 
prafețe mai mari.
în repetate rînduri am spus că nu 
voni repartiza îngrășăminte chimice 
acelor unități agricole care nu folo
sesc în întregime gunoiul de grajd, 
am încălcat propria noastră hotărire. 
Și trebuie spus că rău am procedat, 
pentru că în unele locuri se așteaptă 
numai îngrășăminte chimice. Din 
păcate, chiar la ingrășămintele chimi
ce există rămîneri în urmă în ce pri
vește administrarea lor. Această acți
une trebuie intensificată în zilele 
următoare peste tot.

— In ziarul „Scintela" din 
2 februarie a.c. a fost publicat 
articolul „De ce intirzie. miș
carea semințelor ?" Cu acel pri
lej au fost supuse atenției or
ganelor de specialitate din 
minister unele neajunsuri exis
tente la acea dată, referitor la 
asigurarea cu semințe pentru 
campania de primăvară. Vă 
rugăm să precizați cum au fost 
soluționate problemele ridicate.

— Articolul respectiv a atras aten
ția asupra neajunsurilor care ar" putea 
fi determinate de tergiversarea dis
tribuirii semințelor. Pot afirma că 
ministerul a stabilit ce cantități de 
semințe trebuie transferate dintr-un 
județ' în altul pentru a se putea 
acoperi necesarul la toate speciile 
ținând seama de planurile de pro- 

•ducție ale unităților agricole. Operația 
ca atare este, mai avansată decit în 
alț.i ani. în momentul de față, la toate 
culturile — grîu de primăvară, or
zoaica, porumb, floarea-soarelui, 
soia, sfeclă de zahăr, cînepă, in și 
legume — sînt asigurate, în totalitate, 

_ cantitățile de semințe necesare. 
Trebuie însă să se treacă urgent si 
practic la transferarea 
respective încit, în cel 

unitățile agricole să
cantităților 
mai scurt 

poatătimp, 
prelua semințele de la baze. Or, 
unele ’ " j ’ . '
Iași,' Vaslui și altele întîrzie expedie
rea semințelor către beneficiari. In 
această situație va întirzia și pre
luarea de către unități a semințe
lor de Ia centre. Acest lucru tre
buie prevenit de către toți cei.ce au 
răspunderi in această direcție.

Ca și in alți ani, avem dificultăți 
în ce privește asigurarea semințelor 
ia trifoliene. Deși unitățile agricole 
aveau obligația să și le producă, n-au 
făcut acest lucru și acum cer organe
lor agricole. Deoarece problema 
se repetă an de an, trebuie să o re
zolvăm all fel și anume cultivînd le
guminoase anuale și mai ales borcca- 
guri. Fiind culturi care trebuie insă- 
mintate devreme, se cere ca unitățile 
agricole să-și procure de urgentă 
sămința necesară, care este asigurată, 
să pregătească terenul și 
de îndată la semănat.

Tntrucît la uncie culturi 
semințe cu derogări de la 

.Tcagitațfl,,r in, „șpșcjaj la gefmin^e,( ( 
este absolut necesar ca, după pre
luarea lor. toate unitățile agricole .■ 

/ El In
stabilească 

sămînță la 
corespunzător

baze din județele Ilfov,

să treacă
s-au dat 
indicii de

,r'vcfrif‘ioe. din -nou.<germinația și,' 
funcție de aceasta, să 
densitatea, norma de 
hectar și să regleze 
mașinile de semănat.

în încheiere, vreau 
că' adunările generale 
vele agricole au fost încheiate, 
constatat o participare masivă a coo
peratorilor la discuții, au fost anali
zate problemele legate de aplicarea 
acordului global. Acum urmează în
cheierea de angajamente între coo
peratori și consiliile de conducere. S-a 
evidențiat încă o dată hotărîrea 
fermă a oamenilor muncii din agri
cultură și a mecanizatorilor de a 
munci mai bine în vederea obținerii 

! unor producții cît mai mari în acest 
an.

să menționez 
în cooperati- 
' S-a

Convorbire consemnată de 
Ion HERȚEG

ceramice
utilitate

zi, țigle, agregate de carieră, ni
sip cuarțos pentru fabricarea 
sticlei și altele. Totodată, în
treprinderea execută și cărămizi 
pentru garduri, cărămizi hexa
gonale pentru pardoseală, pre
cum și tipuri speciale de țigle 
și cărămizi necesare pentru, res
taurarea unor monumente isto
rice.

trebare : de ce nu au toate acțiu
nile educative ale școlii eficienta 
scontată și audiența deplină a ele
vilor ? Nu e lipsită de interes, in 
această direcție, opinia beneficiari
lor : elevii, Iat-o exprimată de 
cretari ai comitetelor U.T.C. 
școli, participanți la discuție. .

— Elevii iubesc acțiunile în

se- 
din

aer 
liber, nu lipsesc de la munca patrio
tică și acțiunile patriotice, le place 
sportul. De multe ori însă, în loc

Oamenii pe care-1 
aveți în imaginea de 
mai, jos . sînt dintre 
cei ce au oonstruit 
10 000. de apartamen
te. adică două treimi 
din casele noi ridica
te în municipiul Pi
tești. Este vorba de 
fierar-betoniștii des
toinicului șef de echi
pă Aurel Pușcașu. de 
la Trustul . de con
strucții Argeș, unde 
acesta lucrează de 27 
de ani. Cu toții sînt 
comuniști, meseriași 
de primă mină, frun-

tași în producție, des
pre care se spune că 
au pus temelia noului 
oraș. Recent au ter
minat de construit 
modernul spital al 
municipiului, iar a- 
cum pot fi găsiți la 
blocurile turn din 
centru. Sînt anima
torii lucrului de ca
litate, dușmani ai ri
sipei. O cifră : însipei. O cifră : 
contul brigăzii se află, 
înregistrate, pînă a- 
cum,. 120 tone fier-be- 
ton economisit, echi
valent cu cantitatea

necesară pentru un 
bloc turn de 48 apar
tamente. Brigada este 
și o bună pepinieră de 
cadre. Aici au învă
țat meserie 340 fierar- 
betoniști, precum și 
trei ingineri construc
tori. Pușcașu și ai lui 
se mențin în perma
nență fruntași pe 
trust.

Gh. CÎRSTEA
corespondentul 

Scînteii

La Aiud iau 'am
ploare construcțiile 

- de locuințe și alte o- 
biective sociale, ora
șul devenind în ulti
mul an un adevărat 
șantier. Situat pe o 
colină în apropierea 
zonei industriale, noul 
cartier, 
4, care 
800 de 
domină

microraionul 
numără peste 
apartamente, 

simbolic ora
șul. Aici s-au dat în 
folosință un complex 
comercial, o creșă cu 

de locuri și se află 
construcție o școa- 
cu 16 săli de cla- 
Locuitorii acestui

90 
in 
lă 
să.
frumos cartier, majo
ritatea muncitori la 
cele două mari între
prinderi din oraș, se 
duo la lucru prin pa- 

‘ sajul subteran inau-

gurat anul trecut (care 
face legătura, pe sub 
calea ferată, între . o- 
raș și zona industria
lă). La seria con
strucțiilor noi mai a- 
dăugăm : un mare 
complex al coopera
ției meșteșugărești, 
un cinematograf cu 
250 de locuri și noul 
local al poștei și te
lefoanelor.

„în 1972 orașul Aiud 
s-a situat pe locul I 
in întrecerea patrioti
că din județul Alba 
— ne-a informat to
varășul 
dea, 
lui. 
lor 
munca 
triotică 
milioane lei. Cu spri
jinul direct al cetățe-

Vasile Pur- 
primarul orașu- 

Volumul lucrări- 
realizate prin 

volun.tar-pa- 
depășește 17

amenajat 
trotuare, 

străzi, s-a
s-au
mp 
mp 
rețeaua de a- 

cu 
execu-

nilor 
41 000 
130 000 
extins 
limentare cu a.pă
6 km' și s-au 
tat importante lucrări 
de canalizare. De a- 
semenea, a fost exe
cutată o conducta -d° 
aducțiune â"apei p< 
tabile pe' o lungim 
de 7 km' și s-au a- 
menajat spații verzi 

suprafață de 
mp. Orașul 

are 20 000 de

pe o
76 500
nostru
gospodari. Fiecare ce
tățean trebuie să \ fie 
și un bun gospodar".

Ștefan DINICĂ 
corespondentul 
„Scînteii"

Satele vasluiene la timpul viitor
Fălciu, Băcești. 
nești, ’Puiești,

Ivă- două complexe |co- 
Ro- merciale, cu magazine 

șiești. Se preconizează de ; produse _ industria - 
ca în următorii, lfl—15 . .le,,.,și,, alimentare, i un 
ani acestea să capete ' restaurării;, ’’seciii de 
un accentuat caracter 
urban. De altfel, încă 
de pe acum ele își 
prefigurează structura 
de „mîine". ' 1

La Fălciu, de pildă, 
s-au realizat alimen
tarea cu apă și cen
trala termică (pentru 
cele două blocuri de 
locuințe — acum la 
„roșu" — cu 34 de a- 
partamente in total), o 
brutărie, baia comu
nală, strada principa
lă este asfaltată pe o 
lungime de 4 km. La 
Murgeni, centrul civic 
— pentru că se poa
te vorbi de un 
menea centru - 
deja tenta unui 
șei. Au apărut aici : 
un bloc de locuințe.

Nou edificiu spitalicesc

După cum sîntem 
irifdYnSiați • de Ta" Direc
ția județeană de sis- 
tomșiizarp -5 ^Vagjuij 
pînă " în prezent au 
fost elaborate studiile . 
și schițele de sistema
tizare pentru toate 
comunele, .și. satele re
ședință de comunp. Pe 
masa de lucru a ar- 
hitecților și proiectan- 
ților sînt schitele de 
sistematizare pentru 
încă alte 47 localități 
rurale propuse pentru 
dezvoltare. (Aceste 
schițe, ca și reînnoi
rea, definitivarea ce
lor pentru localitățile 
rurale propuse a de
veni centre social-e- 
copomice cu caracter 
urban vor fi termina
te pînă la sfîrșitul a- 
icestui an). Localități
le rurale polarizatoa- 
re sînt în număr de 
7 : Murgeni. Codăești,

Printre 
sociale 
care vor 
acest an __ _ 
edilitară a municipiu
lui Tîrgoviște și a 
județului ' Dîmbovița 
se înscrie la loc de 
frunte și un spital cu 
700 de paturi și poli
clinică. Noul edificiu, 
construcție cu șase 
niveluri funcționale, va 
dispune de secții spe
cializate în boli in
terne, chirurgie, pe-v

Și
obiectivele 

i culturale 
îmbogăți in 

geografia

ase- 
are 

oră-

prestări-servicii, o 
piață agroalimentară 
modernă, liceul cu in
ternatul său. spitalul.

In cursul acestui an 
va îfîcșpe construcția 
a încă 3 blocuri; de 
locuințe, cu cite ”8 a- 
partamente, în locali
tățile rurale . Puiești, 
Codăești, Roșiești. A- 
cestea sînt doar cîte- 
va din semnele dez
voltării armonioase a 
satelor vasluiene, I po- 

■ țrivit unui program 
științific de sistemati
zare a lor.

Vasile IANCU 
corespondentul 
„Scînteii"

/a Tîrgoviște
diatrie, obstetrică, 
mame și copii, gine
cologie și terapie in
tensivă 
tehnico-medicale 
rente : 
ratorii, 
nerale, 
logie 
Noul 
goviște 
asemenea, 
clinică cu cabinete de 
consultații — separat 
pentru copii și adulțL 
— care vor asigura o

si de servicii 
afe- 

blocuri bpe- 
laboratoare ge- 
secții de radio- 
și fizioterapie, 
spital din Tîr- 

va avea, de 
și o poli-

legătură permanentă 
între serviciile de 
diagnostic și trata
ment din spital.

Finalizarea acestei 
investiții, a cărei va
loare este de 47 de 
milioane, a fost în
credințată trustului de 
construcții „C^pati" 
București.

Constantin 
corespondent 
„Scînteii"

torilor educativi din școală — este 
de părere prof. Maria Paniti, direc
toarea Grupului școlar metalurgic 
„Refractara". Această colaborare se 
află încă la stadiul de deziderat, de
oarece nu și-a aflat pretutindeni for
mele concrete, eficiente de realiza
re. Există pe de o parte un fel de 
tutelare a organizației de tineret din 
școală din partea diriginților. a con
ducerii școlii. Dar se întîmplă și ca
zuri cînd, pe plan orășenesc sau ju-

ROLUL ȘCOLII IN EDUCAȚIA TINERETULUI
să-i ajute să înțeleagă că toate e- 
forturile personale trebuie subordo
nate ’ intereselor colectivității, că 
toată priceperea și puterea de muncă 
sînt datori să le dedice semenilor 
lor, României socialiste".

— Mă întîlnesc adesea cu elevii 
mei și în afara ■ orelor de clasă — 
spunea prof. Ionel Țîrlea, directorul 
Liceului din Sebeș — și primul lucru 
care încerc să-1 descifrez în felul 
lor de a vorbi și de a gîndi este 
dacă ei au sentimentul utilității so
ciale, dacă sînt în domeniul propriei 
specialități, deschiși către nou, re
ceptivi la tot ce le oferă viața în
conjurătoare, așa cum noi, profeso
rii, încercăm să-i formăm în anii 
de școală.

Este; fără îndoială, o sarcină deo
sebit de complexă, cu multiple di
recții și modalități de acțiune, a 
cărei realizare este îndrumată cu 
competență și fermitate de organi
zația de partid din școală. Ea iși e-

cu care lucrează. în această _ ordine 
de idei, tovarășii Gheorghe Lăncrăn- 
jan, secretar al Comitetului munici
pal de partid Alba Iulia, și Emil 
Jurcă, secretarul organizației de 
partid de la Grupul școlar metalur
gic „Refractara", au subliniat, pe 
bună dreptate, că este o îndatorire 
de prim-ordin a organizațiilor de 
partid din școli de a acționa mai 
consecvent pentru instaurarea în ca
drul școlii, in rîndul corpului pro
fesoral. a unui climat de exigență 
față de activitatea educativă. Orice 
disciplină ar preda, de orice latură 
a vieții școlare ar răspunde, profe
sorul este chemat să acționeze și ca 
un educator comunist, preocupat în 
cel mai înalt grad ca elevii care i-au 
fost încredințați să se formeze ca ce
tățeni iemni și conștienți zi aces- 
ici țări, lornici să-și consacre danul 
și puterea creatoare edificării socia
liste a patriei noastre.

Firesc însă se ridică o altă in-

de acestea, sînt exagerat de_ multe 
ședințe, acțiuni
Hațegan, .elevă la Școala generală 
nr. 1).

— Consider că 
fluență în educarea 
noastră poate avea punerea mai vie 
în valoare a calităților morale, a 
aptitudinilor, a trăsăturilor și fapte
lor pozitive ale elevilor. Fac această 
afirmație, deoarece adesea atit în 
cadrul organizației, cit și în alte îm
prejurări, munca educativă se limi
tează adesea doar la critica unor 
aspecte negative (Aurel Stancu, elev 
la Liceul industrial de construcții).

împreună cu educatorii, încercăm 
să conturăm mai exact cauzele care 
generează situațiile semnalate mai 
înainte, ce determină slaba eficien
tă a muncii educative din unele 
școli, neîndeplinirea plenară a ro
lului educativ jl școlii.

— Una dintre cauze ar putea fi 
căutată la capitolul colaborării fac-

statice (Carmen

o puternică in
și formarea

nu

că 
au 

or-

dețean, organizația U.T.C. inițiază 
diferite acțiuni educative despre 
care profesorii nu știu nimic. Desi
gur, nici una dintre „variante" 
este cea optimă.

— Cînd elevii, uteciștil simt 
profesorii și conducerea școlii 
încredere în ei, le încredințează
ganizarea unor acțiuni, le ascultă 
părerile, atunci devin mai activi, mai 
întreprinzători, mai receptivi la 
opera educativă a școlii — adaugă 
Dionisie Heljoni, prim-secretar al 
Comitetului județean Alba al U.T.C. 
De aceea, în toate împrejurările, 
școala, profesorii, împreună cu noi, 
activiștii organizației de tineret, tre
buie să căutăm să realizăm un dia
log deschis și apropiat cu tinerii.

Asemenea fapte supuse discuției 
ne-au permis și formularea unei con
cluzii cu caracter mai general, de o 
importanță covîrșitoare pentru efi
ciența actului educativ ; activitatea

educativă a școlii trebuie 
tuie un tot unitar, să fie | 
toate momentele vieții < 
clasă și după terminarea 
Iui, in acțiunile extrașcola 
nu ne-a permis să detal 
tivele interesante semnala 
sens de interlocutorii noștJ 
Am mai fi putut relata 
educația patriotică a tin 
realizează aici și prin p 
mijlocită a elevilor ca g1 
numentele istorice, prin 
și protejarea de către ei I 
lor vestigii ale trecutului 
buit amintite pe larg și r 
de creație „Cu inima și gf 
și partid" și „Inimi fierlr 
de piatră". Cei care vor.” 
cest an prin Blaj vor v* 
rul tineretului de pe Cit 
tății, unde elevii vor hu 
pentru amenajarea loculL^ 
vederea aniversării a 12re 
la adunarea de la Blaj.

Ce demonstrează toatlc1 
țiuni de ecou în rîndul*ul 
localnic ? Că numai înțe, 1 
educativ al școlii ca un®' 
tinuu, nelimitat la ocye’ 
obligatoriu în aceeași mltru 
toți factorii care răspuri?aZ 
rea tinerei generații, n?Jna 
de la convingerea că esfa .° 
organizare riguroasă, pdn- 
fice — societatea sociali™}' 
nistă va avea construct JȚ „ 
dejde, tineri entuziaști, ' 
pundă întotdeauna „prd 
cinile majore încredinț;

★
CU ACEASTA MASljyi?^*’ 

ZIARUL „SClNTEIAjUjA0; 
REAZĂ, DE FAPT,W“'? 
DEZBATERE DESPREJ'*ț. 
DUCATIV AL ȘCOLIiyJ'?:"’ 
DECI, NOI ÎNSCRIERI'’1*’

răs- 
sar-
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HOTĂRÎREA
CnsinW National al Frontului Unității Socialisto 
privind perfecționarea activității oi creșterea 
rolului consiliior Frontului Unității Socialiste 

în viata social-economică a tării
(Urmare din pag. I) 

să-și îndeplinească atribuțiile ce 
le revin de a orienta unitar și a 
coordona activitatea organizații
lor obștești și instituțiilor cultu- 
ral-științifice, în scopul ridicării 
nivelului de cunoaștere al mase
lor, al însușirii cunoștințelor știin
țifice despre viață, natură și so
cietate, al popularizării marilor 
descoperiri și realizări ale științei 
și tehnicii contemporane, în ve
derea formării și dezvoltării con
cepției științifice despre lume.

Consiliul Național al Frontului 
îț*Gtății Socialiste, împreună cu 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și uniunile de creatori, va 
iniția acțiuni care să asigure con
tactul direct și permanent al poe
ților, scriitorilor, compozitorilor și 
artiștilor plastici cu viața, cu rea
litățile și cu munca 'oamenilor din 
uzine, șantiere și sate — prilej de 
documentare la fața locului și de 
inspirație autentică, în vederea 
orientării mai accentuate a crea
ției spre problemele majore ale 
societății noastre și de populariza
re a valorilor artistice în mase.

Consiliul Național și consiliile 
locale ale Frontului Unității So
cialiste, punînd un accent deose
bit pe coordonarea activității 
educative și culturale de masă. în 
spiritul hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, vor 
uni — pe baza unui program 
unitar — eforturile organizațiilor 
componente, pentru a ridica efici
ența tuturor activităților menite 
să contribuie la formarea omului 
nou, la lărgirea orizontului de 
cunoaștere al întregului popor ; 
îndeplinindu-și mai bine rolul ce 
le revine în îndrumarea activită
ții cultural-educative, ele vor dez
bate periodic' contribuția organi
zațiilor componente la realizarea 
sarcinilor privind formarea con
științei socialiste a maselor și 
vor stabili măsuri pentru îmbu
nătățirea muncii. Probleme cum 
sînt educația tineretului, compor
tarea civilizată a cetățenilor, des
fășurarea largă a educației fizice 
și a sportului, activitatea cultu- 
ral-recreativă, educația sanitară a 
populației etc. — trebuie să devi
nă preocupări permanente în ca
drul consiliilor Frontului Unității 
Socialiste. ....

4. Consiliile Frontului Unității, ■ 
Socialiste vor acționa permanent 
pentru dezvoltarea și adîncirea 
continuă a democrației socialiste 
în direcțiile stabilite de Congresul 
al X-lea al P.C.R. și de confe
rințele naționale ale partidului, de 
alte documente și hotărîri de 
partid și de stat. Pe baza unui 
program unitar, ele vor coordona 
organizarea dezbaterii cu popu
lația a proiectelor de legi și ho
tărîri, stabilind participarea direc
tă și comună a organizațiilor com
ponente la acțiunile ce se iniția
ză. Vor fi extinse consultările cu 
cetățenii asupra problemelor care 
privesc bunul mers al activității 
generale în localități, în raport cu 
dezvoltarea acestora, și se va 
acorda cea mai mare atenție pro
punerilor pe care le fac cetățenii, 
modului în care acestea sînt re
zolvate.

Prin întreaga lor activitate, con
siliile Frontului Unității Socialiste 
trebuie să-și îndeplinească mai 
direct atribuțiile ce le revin de a 
organiza, coordona și îndruma 
munca deputaților, întîlnirile a- 
cestora cu alegătorii, participa
rea lor la activitățile obștești 
și cultural-educative din cir
cumscripții. Toți' deputății Ma
rii Adunări Naționale și cei ai con
siliilor populare, îndeplinindu-și 
îndatoririle de aleși ai poporului, 
trebuie să participe la adunările 
oamenilor muncii din industrie și 
agricultură în care se dezbat și 
se aprobă sarcinile de plan sau se 
analizează probleme privind bu
nul mers al unităților economice, 
precum și la adunările cetățenești 
din circumscripțiile respective.

Consfătuirile cu deputății, orga
nizate periodic de către consiliile 
Frontului Unității Socialiste, vor 
avea un pronunțat caracter de lu
cru, deputății raportînd despre ac
tivitatea pe care o desfășoară în 
circumscripții și fiind informați la 
rîndul lor asupra stadiului îndepli
nirii sarcinilor econom ico-sociale, 
pentru a putea sprijini organele lo
cale în rezolvarea problemelor jus
te ridicate de alegători.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național va organiza periodic în- 
tîlniri cu deputății Marii Adunări 
Naționale care lucrează în organe
le și instituțiile centrale, analizînd 
modul în care aceștia țin legătura 
cu alegătorii, cum se preocupă de 
rezolvarea unor cerințe în circum
scripțiile în care au fost aleși. A- 
semenea întâlniri vor organiza și 
birourile executive ale consiliilor 
județene ale Frontului Unității So
cialiste cu deputății Marii Adu
nări Naționale din județe.

5. Valorificînd experiența acu
mulată în conducerea, organizarea 
și desfășurarea controlului obștesc, 
consiliile Frontului Unității Socia
liste vor urmări permanent modul 
în care conducerile unităților con
trolate rezolvă sesizările și propu
nerile făcute de către echipe, ge
neralized experiența echipelor de 
control obștesc și organizînd perio
dic consfătuiri cu participarea e- 
chipelor, a conducătorilor unități
lor controlate și a unor cadre din or
ganele lor ierarhic superioare, re
prezentanți ai organelor de stat cu 
atribuții de control, precum și ai or
ganizațiilor de masă și obștești. Or
ganizațiile de masă și obștești să 
fie antrenate la organizarea și 
desfășurarea muncii educative în 
unitățile comerciale și de servire 
a populației pentru creșterea res
ponsabilității lucrătorilor față de 
nevoile populației și îmbunătăți
rea comportării lor.

6. ' în vederea extinderii activi
tății și îmbunătățirii cadrului or
ganizatoric al Frontului Unității 
Socialiste la sate, vor fi create în 
toate satele aparținînd comunelor 
organizații ale Frontului Unității 
Socialiste, care să cuprindă pe toți 
locuitorii și să acționeze ca foru
muri ale obștii, chemate să orga
nizeze participarea activă a cetă
țenilor la viața politică, economi
că și social-culturală a localități? 
•lor respective.
' Fiecare organizație sătească â 
Frontului Unității Socialiste va fi 
condusă de un consiliu ales de să
teni în adunarea generală de con
stituire, din rîndul celor mai buni 
gospodari și al reprezentanților 
organizațiilor componente ale 
F.U.S., existente la sate. Consiliile 
sătești își vor trimite reprezen
tanți în consiliile comunale ale 
Frontului Unității Socialiste. Con
siliile Frontului Unității Socialiste 
pe sate vor organiza semestrial și 
ori de cîte ori este nevoie adunări 
ale locuitorilor în care să fie dez
bătute probleme legate de viața 
satului și să se stabilească măsuri 
pentru participarea cetățenilor la 
înfăptuirea obiectivelor social-eco- 
nomice și cultural-educative.

7. Pentru coordonarea unitară și 
lărgirea activității cetățenești în 
cartiere, comitetele de cetățeni — 
organisme obștești care reprezintă 
pe toți locuitorii unei circumscripții 
— vor fi coordonate și îndrumate 
de consiliile locale ale Frontului 
Unității Socialiste, împreună cu co
mitetele executive ale consiliilor 
populare.

Consiliile locale ale Frontului U- 
nității Socialiste vor sprijini comi
tetele de cetățeni pentru ca, îm
preună cu deputății, să organizeze 
acțiuni de educație cetățenească, 
dezbaterea diferitelor proiecte de 
legi și hotărîri, consultarea și in
formarea cetățenilor în problemele 
de interes general, antrenarea a- 
cestora la realizarea unor acțiuni 
edilitar-gospodărești, participarea 
lor la îmbunătățirea activității de 
aprovizionare și a prestărilor de 
servicii către populație ș.a.

8. Perfecționarea activității con
siliilor Frontului Unității Socialiste 
corespunzător creșterii rolului lor 
în viața social-politică a țării și 
lărgirii atribuțiilor ce le revin ne
cesită îmbunătățirea stilului lor de 
muncă la toate nivelurile. Este ne
cesar ca, începînd de la Consiliul 
Național și pînă la consiliile co
munale, programele de activități 
semestriale să prevadă acțiuni per
manente pentru coordonarea activi
tăților desfășurate de organizațiile 
componente, în așa fel îneît toate 
activitățile să se realizeze unitar, 
cu participarea tuturor forțelor e- 
xistente, în scopul obținerii unei 
eficiențe sporite.

în cadrul consiliilor, sub condu
cerea organelor de partid, se va 
asigura conlucrarea sistematică în
tre organizațiile componente, dez
baterea problemelor care fac o- 
biectul activității comune în ca
drul Frontului Unității Socialiste 
și stabilirea pentru fiecare organi
zație a sarcinilor ce îi revin.

în întreaga lor activitate, care 
se desfășoară pe baze obștești, 
consiliile Frontului Unității Socia
liste vor antrena larg comisiile 
pe probleme, atrăgînd la munca 
acestora un număr mai mare de 
cetățeni și cadre de specialiști. 
Membrii consiliilor Frontului Uni
tății Socialiste vor fi antrenați în 
mai mare măsură la acțiunile ce 
se inițiază atît de către consilii, 
cît și de organizațiile componente.

9. în vederea lărgirii bazei de 
masă a activității consiliilor Fron
tului Unității Socialiste, în Consi
liul Național, în consiliile jude
țene și în celelalte consilii ale 
Frontului Unității Socialiste, 30% 
din membrii acestora vor fi din 
rîndul oamenilor muncii care lu
crează direct în producție, urmă- 
rindu-se reprezentarea corespun
zătoare a femeilor, a naționalită
ților conlocuitoare, precum și a 
pensionarilor și meseriașilor.

10. Ținînd seama de creșterea 
rolului- Frontului Unității Socia
liste în viața societății noastre, de 
cerințele perfecționării continue 
a activității sale corespunzător 
dezvoltării social-economice a ță
rii, din 5 în 5 ani vor avea loc 
Conferința Națională și conferin
țele județene, municipale, orășe
nești și comunale ale consiliilor 
Frontului Unității Socialiste.
j 11. Promovînd consecvent prin
cipiile politicii externe a partidu
lui și statului nostru, .Consiliul 
Național al Frontului Unității So
cialiste va diversifica relațiile cu 
organisme similare din țări
le socialiste și va intensifica 
contactele și colaborarea cu di
ferite partide și organizații po
litice din alte state, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu 
personalități marcante care desfă
șoară o activitate intensă pe tărîm 
politic, cultural și științific, con
tribuind prin aceasta la întărirea 
solidarității forțelor antiimperia- 
liste, a tuturor forțelor care se 
pronunță pentru o politică de 
pace, pentru colaborare între toa
te statele lumii.

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste va avea un rol 
mai important în îndrumarea și 
coordonarea activității în dome
niul relațiilor internaționale a or
ganizațiilor componente, inclusiv a 
asociațiilor de prietenie cu diferi
te popoare, în vederea realizării 
orientării generale de lărgire a 
contactelor și de dezvoltare a co
laborării cu organismele similare 
de peste hotare, evitîndu-se astfel 
paralelismele și suprapunerile.

12. Presa centrală și locală, în 
mod deosebit ziarul „România li
beră", radioul și televiziunea vor 
reflecta permanent activitatea con
siliilor Frontului Unității Socialis
te pe o problematică largă, în ve
derea generalizării experienței 
înaintate, și vor iniția dezbateri pe 
probleme care privesc bunul mers 
al vieții social-economice, partici
parea organizațiilor componente la 
activitatea în cadrul Frontului 
Unității Socialiste.

Tovarășului EDWARD GIEREK,
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Vnit Polonez
VARȘOVIA •

Stimate tovarășe Edward Gierek,
Profund întristat de vestea încetării din viață a tovarășului Wieslaw 

Ociepka, ministrul afacerilor interne al Republicii Populare Polone, 
membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
vă rog să primiți expresia sentimentelor mele de profundă compasiune.

Totodată, vă rog să transmiteți familiei îndoliate sincere condoleanțe,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

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

Tovarășului GUSTAV HUSAK,
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia
PRAGA

Stimate tovarășe Gustav Husak,
Aflînd cu profundă întristare știrea despre tragicul accident în care 

și-au pierdut viața Radko Kaska, ministrul federal de interne al R. S. 
Cehoslovace, și Michal Kudzej, șef de secție la Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, vă exprim dv.. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cehoslovacia și familiilor îndoliate sen
timentele noastre de compasiune și sincere condoleanțe.

N1COLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
I eședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Plecarea reprezentantului P.C.R. la Congresul 
Partidului Socialist Popular din Norvegia

Tovarășa Ghizela Vass, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., a plecat, joi dimi
neața, la Trodheim, pentru a repre
zenta partidul nostru la Congresul 
Partidului Socialist Popular din 
Norvegia.

Ministrul afacerilor externe
al Republicii Malgașe va face o vizită

oficiala in
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Cronica
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII ZAMBIA
La București a sosit Dunstan Wes

ton Kamana, noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Zambia în Republica Socialistă 
România.

★
Cu prilejul celei de a 17-a aniver

sări a zilei Armatei populare națio
nale' ' a' Republicii' Democrate Ger
mane,,;.col. Horst Beiitling, atașat '• 
militar, aero și naval al R.D. Ger

a
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• • - • ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Primii laureați ai campionatelor 

mondiale de patinas' artistic ce se 
desfășoară la Bratislava au fost cu- 
noscuți miercuri către miezul nopții : 
pe podium au urcat fruntașii probei 
de perechi : Irina Rodnina—Alek
sandr Zaițev (U.R.S.S.), Ludmila 
Smirnova—Alexei Ulanov (U.R.S.S.). 
Manuela Gross — Uwe Kagelmann 
(R.D.G.). Comentind succesul, de 
altfel scontat, al cuplului Rodnina 
(24 de ani)—Zaițev (21 ele ani), co
respondenții agențiilor de presă 
subliniau ieri faptul că acesta e 
cel de-al cincilea titlu suprem obți
nut de talentata patinatoare din 
Moscova și primul împreună cu noul 
său partener. în timpul evoluției 
campionilor mondiali s-a produs un 
incident inedit : la un moment dat, 
banda muzicală s-a oprit din moti
ve nedeterminote. dar Rodnina și 
Zaițev au continuat să-si execute 
programul de 5’99” fără muzică, 
însă cu aceeași măiestrie și gratie.

Aseară tîrziu au continuat între
cerile celor 28 de concurente înscri
se în proba individuală. Ele au exe
cutat. programul de figuri libere, 
înaintea căruia prima șansă la me
dalia de aur o avea canadiana Ka
ren Magnussen. vicecamnioană olim
pică la Sannoro. Pentru celelalte 
medalii, lupta strînsă între .Tesnet 
Lynn (S.U.A.), Christine Errath

Pe aeroportul Otopeni, tovarășa 
Ghizela Vass a fost salutată de to
varășul Ion Savu, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Malgașe, Didier Ratsiraka, va face 
o vizită oficială în țara noastră in 
perioada 6—9 martie 1973.

zilei
mane la București, a oferit, joi 
seara, un cocteil în saloanele amba
sadei.

Au participat general colonel 
Sterian Țîrcă și general colonel 
Marin Nicolescu, adjuncți ai minis
trului apărării naționale, funcționari 
superiori din . Ministerul Afacerilor 
Externe,. generali și ofițeri.

’ . Au fost . prezenți șefi' ai unor 
.misiuni .diplomatice, acreditați in 
țara noastră;' atașați militari.

(Agerpres)

(R.D.G.), Karen Itten (Elveția), 
Jean. Scott (Anglia) — ultimele trei 
fiind, cum se știe, medaliate la re
centele „europene" de la Koln.

★
După disputarea figurilor impu

se, în proba individuală masculi
nă conduce Ondrei Nepela (Ce
hoslovacia) cu 119,20 puncte. II ur
mează în clasament Serghei Cetve- 
ruhin (U.R.S.S.) — 111.70 puncte și 
Jan Hoffmann (R.D. Germană) — 
109,20 puncte. Campionul român G. 
Fazekas se află pe locul 21 cu 88,40 
puncte. La această probă participă 
23 de concurenți.

Cupa Federației române la hochei pe gheață

Aseară, la patinoarul „23 August" 
din Capitală au început întrecerile 
competiției internaționale de hochei 
pe gheață dotată cu Cupa federa
ției române de specialitate.

In primul meci, S.K.A. Kuibîșev 
a învins cu scorul de 10—2 (5—0, 
4—2, 1—0) reprezentativa secundă 
a R.D. Germane. în meci vedetă 
s-au întîlnit selecționata orașului 
București și formația Slavia Praga.

viața internațională
MOSCOVA

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 28 
februarie, Leonid Breinev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a avut 
o întrevedere cu delegația Partidu

iii

După cum. s-a anunțat, o delegație 
a Partidului Comunist Italian, con
dusă de Enrico Berlinguer, secretar 
general al partidului, a făcut o vi
zită la Londra, la invitația P.C. din 
Marea Britanie. Cu acest prilej au 
avut loc convorbiri cu o delegație a 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie, condusă de John Gollan, se
cretar general al partidului.

în cadrul discuțiilor dintre repre
zentanții partidelor comuniste brita
nic și italian — se arată în comuni
catul comun publicat la sfîrșitul vizi
tei — s-a făcut un schimb de infor
mații asupra situației politice din ță
rile respective, asupra activității ce
lor două partide, precum și asupra 
situației internaționale și altor pro
bleme de interes comun, inclusiv din 
mișcarea comunistă internațională. 
Cu referire la evoluția vieții politice 
din Europa, cele două delegații au 
apreciat că pe continent s-a creat o 
șituatie nouă, care oferă bazele pen
tru depășirea viitoarelor obstacole 
care mai stau în calea stabilirii pă
cii, securității și cooperării.

Relevîndu-se că, în anii trecuți, în 
Italia si Anglia s-au desfășurat ac
țiuni de masă în spirit unitar ale 
oamenilor muncii pentru apărarea 
drepturilor lor democratice și sindi
cale, pentru combaterea șomajului, 
pentru realizarea de reforme sociale 
și îmbunătățirea nivelului de trai, în 
comunicat se arată, în continuare, că 
pentru apărarea cetățenilor de con-

Ierl în țară : vremea s-a menținut 
rece. Cerul a prezentat innorări ac
centuate în Dobrogea și Bărăgan, 
unde temporar a nins. In cursul di
mineții a mai nins, pe alocuri, în 
Moldova și ■ în zona de munte. în 
celelalte regiuni, cerul a fost schim
bător, iar după-amiaza, în Maramu
reș și estul Crișanei, s-au produs 
înnorări accentuate și a început să 
ningă. Vîntul a suflat moderat și a 
prezentat intensificări în Moldova și 
Dobrogea, din sectorul nordic. Tem- 
peratura acrului la ora 14 oscila în
tre minus 6 grade la întorsura Bu-

TENIS DE MASA. La Brighton 
au început întrecerile campiona
telor internaționale de tenis de 
masă ale Angliei, competiție la care 
participă și echipa feminină a Româ
niei..

în turul II al concursului pe echi
pe, selecționata României a întilnit 
formația R.F. a Germaniei pe care a 
învins-o cu 3—0.

BASCHET. Au început semifina
lele „Cupei cupelor". La Leningrad, 
în primul meci din cadrul semifina
lei „Cupei cupelor" la baschet mas
culin, Spartak Leningrad — Juven-

La capătul unui joc echilibrat, ho- 
cheiștii cehoslovaci au terminat în
vingători cu scorul de 3—2 (2—0, 
0—2, 1—0).

Turneul continuă astăzi, de la ora 
16,30, cu următoarele meciuri : se
lecționata orașului București—Re
prezentativa secundă a R.D. Ger
mane ; S.K.A. Kuibîșev—Slavia Pra
ga.

(Agerpres) 

lui Muncii din Coreea, condusă de 
Kim Dong Gyn, membru al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea.

1

secințele extinderii forței internațio
nale a marilor monopoluri, care ame
nință libertatea și drepturile națio
nale ale popoarelor, ca și -perspecti- 
vele lor de a înainta spre socialism, 
cele două partide consideră că în ță
rile capitaliste din Europa are o im
portanță vitală întărirea, pe toata 
căile, a relațiilor dintre muncitori, 
sindicatele lor și partidele lor poli
tice. Relevîndu-se pericolele ce de
curg din activitatea firmelor multina
ționale, s-a evidențiat necesitatea ca 
muncitorii și organizațiile lor să 
caute și să inițieze cele mai eficiente 
și mai adecvate forme de acțiuni 
unite pe plan internațional.

Cele două partide subliniază că in
teresele clasei muncitoare și ale po
poarelor din țările respective și din 
întreaga Europă occidentală fac ne
cesare contacte, discuții și acțiuni co
mune ale partidelor comuniste cu 
partidele socialiste și laburiste.

P.C. din Marea Britanie și P.C. Ita
lian vor continua să întărească legă
turile și cooperarea prietenească care 
au existat întotdeauna între ele. Pen
tru a-și îndeplini responsabilitățile 
ce le revin față de clasa muncitoare 
internațională și față de cauza păcii, 
democrației, eliberării naționale șl 
socialismului, cele două partide vor 
continua să lupte pentru unitatea 
mișcării comuniste internaționale șl 
a tuturor forțelor care se opun im
perialismului, pe baza principiilor 
autonomiei și solidarității — se spune 
în încheierea comunicatului.

zăului și plus 5 grade la Apa Nea
gră. în București : vremea s-a men
ținut rece. Cerul a fost schimbător. 
Temporar a nins. Vîntul a suflat 
moderat din sectorul nordic. Tem
peratura maximă a fost de plus 4 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
3, 4 și 5 martie. în țară : vremea 
se va încălzi treptat. Cerul va fi 
temporar noros. Se vor semnala 
precipitații slabe în nordul țării. 
Vint slab, pî,nă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 9 și plus 1 grad,, local 
mai coborîte, iar maximele .între 
0 și 10 grade. Dimineața și seara, 
pe alocii’-i, se va semnala ceață. în 
București': vremea .. se va încălzi 
treptat. Cerul „va..,fi variabil. Vîrif- 

;slab, jpînă Ia •'ppțriyjfe, Temperatura-••• 
în creștere.

tud Badalona 95—64 (41—34). în cea
laltă semifinală, la Solit, Iugoplas- 
tica — Mobilquatro Milano 96—81 
(51—35).

FOTBAL. — în cadrul sfer
turilor de finală ale turneului 
internațional de fotbal de la Viareg- 
gio, rezervat echipelor de tineret,, 
formația Steaua București a întîlnit 
echipa italiană, Lanerossi Vicenza. 
Jucînd excelent, fotbaliștii români.au 
terminat învingători cu scorul de 
2—0 (1—0) prin golurile marcate de 
Mureșan (min. 21) și Amarandel 
(min. 90).

în urma acestei victorii, echipa 
Steaua București s-a calificat pentru 
semifinalele competiției.

Alte două rezultate înregistrate în 
„sferturi" : Crystal Palace — Dukla 
Praga 1—0 (0—0) ; Fiorentina — Uj- 
pesti Budapesta 2—1 (0—0).

• Surpriză de proporții în „Cu
pa Angliei". în meci rejucare 
pentru optimile de finală ale popu
larei competiții, echipa Sunderland 
(care activează în liga a doua a 
campionatului) a învins cu 3—1 cu
noscuta formație Manchester City, 
o Meciuri de juniori : la Așhabad, 
România—Suedia 2—0, R.S.S. Turk- 
menă—U.R.S.S. 0—0 ; la Atena, în 
cadrul preliminariilor turneului 
U.E.F.A., Grecia—Iugoslavia 2—0.

(Urmare din pag. I)

aici, în perimetrul a- 
cestui obiectiv de im
portanță vitală, la ba
teria de cocs nr. 1, 
cel mai în vîrstă mai
stru mecanic, Gheor- 
ghe Bocanu, s-a evi
dențiat prin punerea 
în operă a celei mai 
gingașe părți a bate
riei : montarea an
cora jelor, a colecto
rului de gaze, a su
papelor de aer și a 
altor importante uti
laje.

— Am început ac
tivitatea la cocserie 
la 1 martie 1970, ne 
spune ing. Aurel Ma- 
nolache. De atunci și 
pînă în prezent am 
săpat circa 2,4 mili
oane mc de pămint, 
am pus în operă în 
jur de 180 000 mc be
ton, montînd circa 9 000 
tone construcție me
talică, aproximativ 
8 800 tone utilaj teh

nologic. S-au montat 
24 km bandă rulantă, 
aproape 785 km ca
bluri electrice și 350 
km de conducte. In 
aproape trei ani de 
activitate am reali
zat peste plan circa 
100 milioane lei oon- 
strucții-montaj.

Desigur, pentru con
structorii uzinei coc- 
so-chimice de la Ga
lați acești trei ani 
n-au fost deloc ușori, 
în primul rind dato
rită complexității pe 
care o reprezintă o- 
biectivul ; apoi, da
torită necazurilor pri
cinuite de unii fur
nizori de echipamen
te, instalații etc.

— Toate necazurile 
noastre s-au răsfrînt 
îndeosebi, în ultimă 
instanță, asupra elec
tricienilor de la gru
pul IV — continuă 
tovarășul Aurel Ma- 
nolache. Rămînerile 
în urmă la unele o-

biective ale uzinei 
cocso-chimice i-au o- 
bligat pe ei să recu
pereze. Ei sînt un fel 
de „buldozeriști" ai 
uzinei. Tot ei sînt a- 
ceia care, în trei luni 
de zile, au „mobilat" 
cocseria cu toată a- 
paratura tehnică...

Să revenim din nou 
la momentul-cheie al 
constructorilor — a- 
propiata premieră in
dustrială : produce
rea șarjei de cocs 
nr. 1.

— Cît va măsura 
prima încărcătură a 
bateriei de cărbune ?

— Cu aproxima
ție : încărcătura unei 
garnituri de tren for
mată din 160 de va
goane.

— Cînd va fi ela
borată prima șarjă 
de cocs ?

— în aprilie — ne-au 
asigurat la unison toți 
cei cu care am stat 
de vorbă.
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cinema
• Cupa gloriei : CAPITOL — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,43: 
20,45.
• Moartea Regelui Negru : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, ci 
nu aude : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Nunta de piatră : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
a Pe aripile vîntului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
• Adio, arme ! : SCALA — 9,30; 
13; 16,30; 20, BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 16; 19,45, FAVORIT — 9,30; 
12,45; 16; 19,15.
• Bamby : DOINA — 9,30; 11,30;
13.30.
a Andrei Rubliov : DOINA — 16;
19.30.
• Ursul Yogi î TIMPURI NOI — 
9—20,15 în continuare.
& Drumul spre Vest î FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, GLORIA — 8.30; îl; 
13,30; 16; 18,30; 21, AURORA — 
9,15; 11,45; 15,30; 18; 20,30.
a Zestrea : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
0 în umbra violenței : MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.

• Sunetul muzicii : UNIREA — 
11; 16.
© Căldura mlinilor tale : UNI
REA — 20.
0 Poliția mulțumește î GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30: 15.45;
18,15; 20,30, ARTA — 15,30; 18;
20,15.
e Grăsuna : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
0 Maria Stuart : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,30; 15,30: 18; 
20,30, FLAMURA — 9; 11,30; 15,30; 
18; 20.30.
0 Zece negri mititei — 10: 12: 14; 
Liebelei — 16,30; 18,45, Pe chei — 
20,45 : CINEMATECA (sala Union). 
0 Explozia : FERENTARI — 15,30; 
17,45: 20, COSMOS — 18: 20,15.
A Fata care vinde flori : MUN
CA — 10: 15,30; 18; 20,30.
0 Queimada : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
0 Domnului profesor, cu dragos
te : BUZESTI — 15,30; 18; 20.15.
0 Anul carbonarilor : MIORIȚA
— 10: 12,30: 15; 17,30: 20. BUCEGI
— 15,30: 18: 20,30, COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
0 Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
PROGRESUL — 15,30; 19.
0 Bariera : CRÎNGAȘI — 15.30; 
18; 20,15.
0 Războiul Iui Murphy : GIU- 
LESTI — 15,30; 18; 20,30.
0 Eănuit e mortul : VITAN — 
15,30; 18: 20,15.
0 Mania grandorii : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
0 Arena aeriană : RAHOVA — 
16; 18; 20.
0 Marea evadare : VIITORUL — 
15,30; 19.

teatre
I

«.
0 Filarmonica de stat „George 
Enescu* (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20.
© Opera română : Carmen — 19. 
© Teatrul de operetă : Țara 
surîsului — 19,30.
tu Teatrul Național1 „I. L. Cara- 
giale*'(sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20, (sala Studio) : 
Despre unele lipsuri, neajunsuri 
și deficiențe în domeniul dragos
tei — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mă? 
gureanu) : O scrisoare pierdută
— 20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Anunțul la „Mica publicitate*
— 20.o Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
0 Teatrul ,,C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wil-'e — 19,30.
© Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.o Teatrul „Ion Creangă* : Soldă
țelul de plumb — 9,30.
0 Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale* : Vînătoarea de vrăjitoare
— 20.
© Ansamblu] artistic „Rapsodia 
română* prezintă (la Sala Pala
tului) : Spectacol folcloric — gala 
taureaților „Săptămîna-top ’72* 
— 20.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă-

nașe* (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 19,30. 
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu* : Fetele Didinei — 
19,30.0 Circul „București* : Aprindeți 
stelele — 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă rusă. Lecția 
a 43-a. Prezintă conf. univ. 
dr. Victor Vascenco.

-9,30 O viață pentru o idee : 
Jules Verne.

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Biblioteca pentru toți.
11,00 Istoria filmului sonor. „Fruc

tele mîniei*. Filmul social 
între anii 1930—1945.

12.30 Muzică populară din Țara 
Zarandului.

12,40 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului.

13,00 Telejurnal.
16,00—17,00 Telescoală.
17.30 Curs de limbă engleză. Lec

ția a 42-a.
18,00 Telex.
18,05 Tragerea loto.
18,15 Atenție la... neatenție I Jur

nal de protecția muncii. Pro
tecția muncii în industria 
alimentară.

18,35 La volan. Emisiune pentru
conducătorii auto.

18,50 Teleconferința de presă.
Transporturile auto — verigă 
importantă a activității eco

nomice și a serviciilor pen
tru populație.

1

19,20 10C1 de sori.
19.30 Telejurnal, n Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînii. Țara 
mea cu ochi frumoși de Pe
tre Mihăescu, pe versuri de 
H. Negrtn.

20,05 Prim plan. Mircea Ungurea- 
nu — inginer proiectant la 
Uzina „Timpuri Noi*.

20.30 Film artistic. „Iubita celor 
aleși*. Producție a studiou
rilor cinematografice din 
R. F. a Germaniei.

22.10 24 de ore.
22.30 Rabat-Casablanca, reportaj 

filmat.
22.40 Campionatele mondiale de 

patinaj artistic — proba de 
dans. Transmisiune directă 
de la Bratislava.

PROGRAMUL II

18,00 Telex.
18,05 Teiecinemateca pentru co

pii : „Vrăjitorul* — produc
ție a studiourilor din R. P. 
Ungară.

19.30 Telejurnal. 
20,00 Avanpremiera. ,
20,05 Publicitate.
20.10 Ansambluri ‘ folclorice. An

samblul Uniunii județene a 
cooperativelor meșteșugă
rești, iași.

20.40 Revista economică TV.
21.10 Omul și muzica lui. 

Martian Negrea.
22,00 Telerama. Cetatea cunolelor 

albastre — Samarkand ; 
Simfonia nragheză : Un oraș 
fără istorie — Tapiola.

22.30 Cărți și idei.
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La Paris a fost parafat REUNIUNEA MULTILATERALĂ DE LA HELSINKI
„Acul final ii ftnfmîH ininiiwle

Seminar consacrat

asupra Vietnamutai"
PARIS 1 (Corespondență de la P. Diaconescu). — După o zi de 

pauză, consacrată redactării documentului final, delegațiile participante 
la Conferința internațională asupra Vietnamului s-au întrunit, joi 
după-amiază, pentru a lua parte la parafarea acestuia. Documentul, 
denumit „ACTUL FINAL AL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE 
ASUPRA VIETNAMULUI", cuprinde un preambul și nouă articole.

în preambul sînt menționate de
legațiile participante la conferință, 
iar articolul unu consemnează fap
tul că părțile au luat cunoștință și 
au aprobat Acordul de la Paris din 
27 ianuarie 1973, precum și cele pa
tru protocoale anexe. Articolul doi 
specifică faptul că „părțile prezen
te Ia conferință consideră că acor
dul din 27 ianuarie răspunde aspira
țiilor și drepturilor fundamentale ale 
poporului vietnamez și anume : in
dependența, securitatea, unitatea și 
integritatea teritorială a Vietnamu
lui, dreptul Ia autodeterminare al 
populației sud-vietnameze". In con
tinuare, actul final prevede proce
durile de informare, control și su
praveghere a aplicării acordului de 
pace. Conform articolului șapte. în 
caz de violare a acestui acord, „Con
ferința internațională asupra Viet
namului va putea fi rcconvocată la

Republicii Demo- 
Statclor Unite ale

cererea comună a 
erate Vietnam și a 
Americii sau la cererea a cel puțin 
șase din părțile semnatare ale actu
lui final".

în cursul unei conferințe de pre
să ținute joi după-amiază, purtă
torul de cuvînt al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a declarat că 
parafarea actului final constituie o 
victorie a păcii.

Tot joi, Kurt Waldheim, secretar 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, a declarat că un birou de 
informare al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu va lua ființă pe lin
gă Națiunile Unite.

Actul final al Conferinței interna
ționale 
mului 
cadrul 
cursul

HELSINKI 1. — Trimisul nostru 
special D. Ținu transmite :

Consultările multilaterale de la 
Helsinki, consacrate pregătirii con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, s-au desfășurat joi, 
în cadrul grupului de lucru consti
tuit în . urma hotărîrii reuniunii 
plenare a celor 34 de participanți. 
Lucrările 
prezidate 
desemnat 
mind ca 
rată, in 
tanții celorlalte țări, în ordine alfa
betică, potrivit principiului rotației.

Așa cum s-a mai precizat, grupul 
de lucru are misiunea de a sistema
tiza propunerile privind cele patru 
capitole de probleme prevăzute a 
figura pe ordinea de zi a conferin
ței general-europene, (aci s-a înce
tățenit și termenul de „coșuri"). 
Aceasta va permite să se dea 
o prezentare comună formulărilor 
ce se suprapun sau se completează,

grupului de lucru au fost 
de reprezentantul U.R.S.S., 
prin tragere la sorți, ur- 
președinția să fie asigu- 
continuare, de reprezen-

punîndu-se, totodată, mai clar 
evidență, punctele de dezacord, 
vederea reducerii distanței care 
separă și armonizării pozițiilor. 
Pentru atingerea acestui scop, după 
cum au subliniat în ultimele zile 
numeroși vorbitori, este necesar să 
se lucreze „cu creionul în mînă" 
pentru elaborarea unei schițe — în
trunind acordul tuturor — privind • 
punctele ordinii de zi și sarcinile 
comisiei. Schiță ce va fi supusă 
apoi redactării finale.

Pentru început, grupul de lucru 
are în atenție problematica punctu
lui 1 al ordinii de zi al viitoarei 
conferințe (securitatea europeană) 
și sarcinile comisiei respective, vor
bitorii avînd însă latitudinea de a 
se referi și la alte probleme ale 
agendei. In ședința de joi au luat 
cuvîntul reprezentanții Elveției, Ma
rii Britanii, Franței, Poloniei, Româ
niei, Turciei, R.D.G., Spaniei, Ita
liei, U.R.S.S.

CONTACTE DIPLOMATICE
PRIVIND SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT

in 
în 
le perspectivelor comerțului 

dintre România și S.U.A
WASHINGTON 1 — (Cores

pondență de la C. Alexandroa- 
ie). La sediul Bibliotecii ro
mâne din New York a fost or
ganizat seminarul „Perspecti
vele dezvoltării comerțului in
tre România și Statele 
ale Americii", temă care 
mat obiectul unui studiu 
zentat de Mircea Oprea, 
sor de economie la Universita
tea din New York, precum și a 
unui referat expus de Stan 
Schwartz, consilier la Ministe
rul Comerțului al S.U.A.

în cele două expuneri s-au 
subliniat posibilitățile largi, 
încă nefolosite, pentru extinde
rea relațiilor comerciale intre 
Statele Unite și România.

La seminar au participat di
rectori ai principalelor bănci 
newyorkeze, reprezentanți ai 
firmelor comerciale și de in
vestiții, membri ai Agenției e- 
conomice române din Statele 
Unite.

de la Paris asupra Vietna- 
urmează să fie semnat, 
unei ședințe solemne, 
după-amiezii de vineri.

in 
în

Întilnirea dintre 
ci pîn-fei și m. sharp

BONN 1 (Agerpres). — Cancelarul 
Willy Brandt l-a primit, în cursul 
dimineții de joi, pe consilierul spe
cial al președintelui Anwar Sadat 
pentru problemele securității na-' 
ționale, Hafez Ismail, sosit miercuri 
la Bonn, într-o vizită oficială.

WASHINGTON 1
Președintele Statelor 
Nixon, a primit, joi, 
pe primul ministru 
Golda Meir, care se 
zită oficială în S.U.A.

(Agerpres). — 
Unite, Richard 
la Casa Albă, 
al Israelului, 
află într-o vi-

La Paris a avut loc joi o între- 
zedere între Andrei Gromiko, mi
nistrul afacerilor externe al. U.R.S.S., 
și Maurice Schumann, ministrul dc 
externe al Franței. Cei doi miniștri 
au continuat, cu acest prilej, con
sultările asupra unor probleme in
ternaționale, începute în zilele tre
cute — relatează agenția T.A.S.S.

Ministrul de externe chinez, Ci 
Pîn-fei, conducătorul delegației chi
neze la Conferința internațională a- 
supra Vietnamului de la Paris, s-a 
întîlnit cu ministrul de externe ca
nadian, Mitchqll Sharp, conducăto
rul delegației canadiene, cu care a 
avut o convorbire prietenească, in
formează agenția China Nouă.

Președintele R.S.F. Iugoslavia a primit pe primul secretar 
al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe din Egipt

BELGRAD 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Tito l-a primit, miercuri, 
pe Sayed Marei, prim-secretar 
C.C. al Uniunii Socialiste 
Egipt, care se află într-o

al 
Arabe din 
vizită ofi-

cială în Iugoslavia. Cu acest prilej, 
informează agenția Taniug, a avut 
loc o convorbire, în cadrul căreia 
s-a acordat o atenție specială situa
ției din Orientul Apropiat.

Protocol româno-italian 
de colaborare 

intre camerele de comerț
1 (Corespondență de la R. 
Joi, la Roma, președintele 

de Comerț a Republicii So-
ROMA

Bogdan).
Camerei
cialiste România, prof. Roman Mol
dovan, și președintele Institutului 
italian pentru comerț exterior, Dante 
Graziosi, au semnat protocolul de co
laborare între cele două instituții. Au 

, fost prezenți ambasadorul României 
la Roma, Iacob Ionașcu, oameni de 
afaceri și conducători ai unor insti
tuții bancare italiene.

Unite 
a for- 

pre- 
profe-

Dialog anglo-vest-german
la nivel înalt

mai mult 
la Paris a

decît întilnirea 
„celor nouă" la 
octombrie 1972,

*

I
I
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»
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Joi după-amiază, primul mi
nistru al Angliei, Edward 
Heath, a sosit la Bonn intr-o 
vizită oficială, la invitația can
celarului vest-german, Willy 
Brandt. Este prima vizită a șe
fului guvernului britanic intr-o 
țară a Pieței comune, după ce 
Anglia a devenit membră a a- 
cestui organism.

Evenimentul se încadrează 
intr-un șir de întilniri similare 
intre reprezentanții la nivel 
înalt ai țărilor care fac parte 
din C.E.E. Recent, după cum se 
știe, cancelarul Brandt s-a în
tîlnit la Paris cu președintele 
Pompidou ; o intilnire asemă
nătoare a avut loc, mai înain
te, la Londra între premierul 
Heath și președintele ' Franței. 
„Triunghiul, scrie „Times",, se 
completează acum printr-o mai 
mare apropiere între Londra și 
Bonn".

Din ansamblul problemelor 
aflate pe agenda întîlnirii de la 
Bonn rezultă că discuțiile se 
vor axa, in special, asupra te
melor legate de evoluția pre
zentă și viitoare a Pieței comu
ne, de perspectivele relațiilor 
dintre Europa occidentală și 
S.U.A. în ceea ce privește vii
torul Pieței comune, cercurile 
politice nu se așteaptă ca în
tilnirea Heath—Brandt să adu-

că 
de 
nivel înalt, in 
cind se exprimase dorința de a 
se realiza „o uniune economică 
și monetară", fără insă a se pu
tea consemna vreun pas con
cret in această direcție. Pe de 
altă parte, premierul Heath, 
care a discutat nu de mult la 
Washington probleme legate de 
interesele S.U.A. în Europa, va 
aborda probabil, împreună cu 
cancelarul Brandt, evoluția re
lațiilor cu S.U.A. — în special 
sub prisma ultimelor seisme 
monetare interoccidentale — și 
implicațiile acestora in contex
tul comunității lărgite.

Se așteaptă ca șefii guverne
lor Angliei și R.F.G. să facă șl 
o trecere in revistă a princi
palelor probleme internaționale, 
dintre care un loc de seamă îl 
vor ocupa relațiile Est—Vest, 
in primul rînd pregătirile mul
tilaterale pentru conferința 
consacrată securității și coope
rării in Europa. Fără îndoială 
că pe agendă Vor figura și pro
bleme ale raporturilor bilatera
le, contenciosul anglo—vest- 
german conținind un șir de 
puncte rămase mai de mult in 
suspensie.

Londra, 1
N. PLOPEANU

JAPONIA Catastrofă aviatică

în apropiere

Suspendarea temporară a activității 
reprezentanților R. D. Vietnam in echipele 

militare mixte din regiunile Hue și Da Nang

de Szczecin

SAIGON 1 (Agerpres). — Gene
ralul Le Quang Hoa, șeful delega
ției militare a R.D. Vietnam în Co
misia militară mixtă cvadripartită, a 
anunțat retragerea temporară la Sai
gon a delegațiilor R.D. Vietnam din 
comisiile regionale din Hue și Da 
Nang, precum și a reprezentanților 
R.D. Vietnam în echipele militare

Declarația șefului
’ ?

statului cambodgian

mixte care operează în respectivele 
regiuni, relatează agenția V.N.A.

Motivînd această măsură în cadrul 
unei întîlniri a șefilor delegațiilor din 
Comisia militară’ mixtă cvadripartită, 
generalul Le Quang Hoa a relevat că 
delegațiile retrase nu au beneficiat 
de privilegiile și imunitățile cuvenite 
și că securitatea lor nu le-a fost ga
rantată, membrii lor fiind victime ale 
unor atacuri. în timpul cît va dura 
actuala retragere, activitățile repre
zentanților R.D. Vietnam în echipele 
militare mixte din cele două regiuni 
vor li suspendate, a precizat gene
ralul.

NEW YORK 1 (Agerpres). — La 
sediul O.N.U. din New York se des
fășoară lucrările celei de-a 19-a adu
nări extraordinare a Organizației 
pentru aviația civilă internațională. 
Cu acest prilej a fost examinată și 
problema avionului civil libian, do- 
borit la 21 februarie de aviația israe- 
liană deasupra Sinaiului.

La dezbateri au luat cuvîntul peste 
30 de delegații. Reprezentantul Ro
mâniei, Ion Duma, a relevat că gu
vernul român și opinia publică din 
România deploră și dezaprobă un a- 
șemenea act, contrar normelor inter
naționale, care nu poate fi in nici un 
fel justificat. „Considerăm, a spus

PEKIN 1 (Agerpres). — Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei (F.U.N.C.), a dat 
publicității o declarație in care cere 
guvernului S.U.A. să respecte și să 
aplice neîntârziat acordul de la Pa
ris în problema Vietnamului.

Problema păcii în Cambodgia nu 
este greu de rezolvat — se arată in 
deolarație. Dacă S.U.A. consimt să 

. înceteze amestecul în treburile 
khmerilor, Cambodgia își va redo- 
bîndi foarte repede pacea tradițio
nală. în acest scop, arată Norodom 
Sianuk în declarația sa, „insist ca 
guvernul S.U.A. să respecte și, să 

. aplice imediait articolul 20 al acor
dului pe care l-a semnat la Paris".

★
Un comunicat dat publicității de 

Oficiul vicepremierului Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei informează că, în prezent, 
zona eliberată din Cambodgia cu
prinde 90 la sută din teritoriul na
țional și 5,5 milioane de locuitori. 
Comunicatul mai amintește că, în iu
nie 1972, zona eliberată cuprindea 85 
la sută din teritoriu și peste 5 mi
lioane de locuitori.

s b oi g o n

Prin numeroase și variate manifestări, opinia publică din diverse țări 
ale lumii, inclusiv din S.U.A., continuă să-și exprime satisfacția față de 
acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. Fo
tografia de mai sus prezintă o imagine sugestivă din Chicago. Seara, 
pe fațada unuia din cele mai mari edificii din oraș se pot citi cuvintele 

„PEACE FOR EVER" („Pace în veci")

vorbitorul, că astffel de acte, îndrep
tate împotriva mijloacelor civile in
ternaționale de transport, însoțite de 
pierderi de vieți omenești nevinovate,' 
nu pot decît să agraveze situația din 
Orientul Apropiat și să adauge noi 
elemente de tensiune, cu consecințe 
de nedorit asupra eforturilor către o 
reglementare pașnică a conflictului 
din această regiune".

Reprezentantul României a reafir
mat punctul de vedere al țării noas
tre cu privire la necesitatea de a se 
evita noi angajări militare, precum 
și orice' acțiuni care ar putea spori 
tensiunea și de a căuta cu insisten
ță căile cele mai potrivite pentru o 
soluție, pașnică în Orientul Apropiat, 
în spiritul rezoluției Consiliului de 
Șecuritațe 'din'. ribib'ihbrie 1967,

A fost adoptată o rezoluție care, 
condamnînd acțiunea Israelului, cere 
ca secretarul general al O.A.C.I. să 
procedeze la o anchetă pentru stabi
lirea faptelor pertinente și să facă 
un raport Consiliului O.A.C.I.

Conferința sovieto- 
americană pentru problemele 

relațiilor comerciale
J

WASHINGTON 1 (Agerpres). — La 
Washington a avut loc conferința so- 
vieto-americană pentru problemele 
relațiilor comerciale, la care au par
ticipat delegații guvernamentale ale 
celor două țări și peste 800 de con
ducători și reprezentanți ai unora din 
cele mai mari corporații americane.

în numele delegației sovietice, Vla
dimir Alhimov, locțiitor al ministru
lui comerțului al U.R.S.S., a decla
rat, după încheierea lucrărilor, că 
discuțiile care au . avut loc au fost 
ăbbsebit de 'Utile — relevă agenția 
T.A.S.S. Partea sovietică a acordat 
acestei manifestări o mare însemnă
tate, considerînd-o ca unul din pașii 
concreți importanți pe calea normali
zării relațiilor economice și comer
ciale dintre cele două țări.

TOKIO 1 (Corespondență de la 
FI. Țuiu). Partidul Socialist din 
Japonia a propus celorlalte trei par
tide ale 'opoziției' — P.C.J., Komeito 
și P.S.D. — o întîlnire a secretarilor 
lor generali pentru a discuta pro
blemele promovării în parlament a 
unui front comun al întregii opo
ziții.

Secretarul general al P.S.J., Ma- 
sashi Ishibashi, a declarat că socia
liștii doresc această intilnire pentru 
a discuta poziția comună a opoziției 
față de o serie de probleme finan
ciare și sociale.

Komeito și P.S.D. au anunțat că 
vor studia propunerea P.S.J., iar 
Tetsuzo Fuwa, președinte al Secre
tariatului C.C. al P.C.J., a declarat 
că partidul comunist este pregătit 
să participe la întilnirea secretarilor 
generali, apreciind-o ca semnifica
tivă pentru promovarea acțiunilor 
comune ale opoziției în parlament. 
Fuwa a precizat că la această întîl
nire P.C.J. dorește să discute și pro
bleme ale activității comune ale 
partidelor din opoziție in afara 
parlamentului.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — C.C. 
al P.M.U.P. și Consiliul de Miniștri 
al R. P. Polone au anunțat că, la 
28 februarie, seara tîrziu, în cursul 
unei catastrofe aviatice, petrecute. în 
apropiere de Szczecin, și-au pierdut 
viața : Wieslaw Ociepka, membru al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor 
interne al R. P. Polone, precum și 
membrii C.C. al P.C. din Ceho
slovacia — Radko Kaska, ministrul 
de interne al R. S. Cehoslovace; și 
Michal Kuzdej, șeful secției adminis
trației de stat a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, aflați în vizită în Po
lonia. în acesta catastrofă și-au pier
dut, de asemenea, viața persoanele 
care îi însoțeau •și echipajul avionu
lui.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone a înființat o comisie 
specială pentru investigarea cauzelor 
catastrofei.

El

eș

Jumjuaghiin Țedenta, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, și-a încheiat vizita 
oficială de prietenie în India. In 
comunicatul comun se relevă că, în 
cadrul convorbirilor pe care premie
rul mongol le-a avut cu primul mi
nistru Indira Gandhi, au fost discu
tate probleme referitoare la lărgirea 
relațiilor dintre cele două țări și 

\probleme internaționale de j interes 
reciproc.

Alegerile parlamentare care vor 
avea loc duminică concentrează in
tens atenția întregii opinii publice 
chiliene. Evenimentul capătă o în
semnătate cu atît mai mare în viața 
politică a țării, cu cît se proiectează 
pe fundalul confruntării tot mai 
acerbe dintre forțele sociale care 
susțin procesul transformărilor revo
luționare, înfăptuite de guvernul U- 
nității Populare, și cele care, expri- 
mînd interesele oligarhiei, pun în 
acțiune toate resorturile pe care le 
au la îndemină pentru a bloca acest 
proces.

In această, ultimă perioadă a cam
paniei electorale, grupările politice 
ale opoziției' au dat noi dimensiuni 
ostilității lor față de puterea demo
cratică, operînd, cu toate mijloacele 
de care dispun — și ele dispun încă 
de mijloace puternice, în special în 
economie, precum și de o considera
bilă mașină propagandistică — pen
tru a crea un climat de tensiune.

Indiferent de veșmîntul sub care 
se înfățișează ostilitatea tot mai di
rectă a opoziției — diverse lozinci și 
formule politice urmărind să inducă 
în eroare anumite categorii ale 
populației, amenințări directe, chiar 
atentate — esența este aceeași : ura 
înverșunată împotriva a ceea ce plat
forma de guvernare a Unității Popu
lare denumește „procesul de profun
de transformări istorice prin care 
trece Chile și prin care își propune 
să înainteze spre socialism". Se apre
ciază că reacțiunea a recurs la o mo
bilizare totală a forțelor, punind „to
tul pe o carte" — pentru a reîntoarce 
către trecut căile evoluției istorice a 
țării.

După cum se știe, parlamentul, 
unde partidele de opoziție dețin 
majoritatea, a devenit, în această si
tuație, un instrument de boicotare a 
măsurilor guvernului. Respingerea 
diferitelor proiecte de lege gu
vernamentale și suita „acuzațiilor 
constituționale" împotriva miniștri
lor din cabinetul președintelui Allen
de s-au îmbinat cu diverse uneltiri 
vizînd provocarea unei crize politice, 
in special pe calea sabotajului eco
nomic. La toate acestea s-au adăugat

acțiunile ostile ale monopolurilor in
ternaționale, de felul celor desfășu
rate de companiile „Kennecott" 
I.T.T.

Apropierea alegerilor a dus la 
tensificarea activității forțelor 
dreapta, coalizate în scopuri electo
rale. Partidele de opoziție (demo- 
crat-creștin, național, democrația 
radicală și așa-zisa stingă radicală), 
toate forțele ostile guvernului au ie
șit pe scena politică cu planul, fățiș 
exprimat, de a bara calea puterii 
populare. Ele urmăresc să. obțină

CHILE

Și

in-
de

înregistraseră vreo 30 de atentate, 
soldate cu morți și zeci de răniți.

în încercările de a crea o atmo
sferă de haos și dezordine, opoziția 
tinde să speculeze dificultățile din 
aprovizionare — efect in primul 
rînd al sabotajului economic, al blo
cării multora din canalele de desfa
cere a bunurilor de consum, al înflo
ririi bursei negre, unde anumite pro
duse au atins prețuri exorbitante, cu 
creșteri de 1 000 la sută. O serie de' 
alimente de bază sînt dosite de spe
culanți cu scopul de a provoca ne-

Âcerbă confruntare
electorală

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU
!®

două treimi din mandatele parlamen
tare, pentru ca. pe această bază, să 
încerce să determine revocarea pre
ședintelui — scopul principal al opo
ziției.

Pentru atingerea acestui scop, 
presa opoziției a declanșat o adevă
rată campanie de ură. Se întețesc 
declarațiile provocatoare, incitările 
la violență. „Singurii marxiști buni 
sînt marxiștii morți", a declarat cu 
insolență .Victor Carmine, unul din 
candidații partidelor de dreapta. Pe 
străzile capitalei, elementele reac
ționare au început să scrie cuvîntul 
„Djakarta", aluzie directă la dorința 
lor de a vedea organizîndu-se in 
Chile o baie de singe împotriva co
muniștilor. Ca urmare a activi
tății extremiștilor de dreapta s-au 
înmulțit incidentele de tot soiul, 
încă pe la mijlocul lunii, trecute se

mulțumirea unor 
ce în eroare și 
guvernului.

Dar planurile 
hotărîrea forțelor . .
a consolida cuceririle populare. In 
ciuda situației economice, oamenii 
muncii, în frunte cu clasa muncitoare 
chiliana își. manifestă dîrzenia și spi
ritul de luptă revoluționar. Cu pri
lejul unui! turneu pe care îl efec
tuează în j provinciile sudului chi
lian, inaugurînd o serie de obiec
tive economice și social-culturale, 
președintele Allende a demascat e- 
sența reacționară a manevrelor 
dreptei. „Legitimitatea guvernului, a 
liniei sale a fost confirmată de a- 
legerile prezidențiale din 1970, man
datul meu se termină în 1976", a de
clarat solemn Allende, subliniind că 
scrutinul de la 4 martie se referă

cercuri, a le indu- 
îndrepta împotriva

opoziției înfruntă
• progresiste de

numai Ia componența congresului. 
Președintele Allende și-a exprima: 
convingerea că și in acest domeniu, 
al vieții parlamentare. Unitatea 
Populară își va consolida pozițiile.

Totodată, președintele a dat opo
ziției un avertisment clar : „Dacă 
dreapta își va continua politica pro
vocatoare, a spus ei, revoluția chi
liana va fi constrînsă să abandoneze 
calea democratică. Vom întrebuința 
ca instrument violența fizică. Nici 
guvernul, nici poporul nu doresc a- 
ceastă violență, dar vom răspunde 
prin violență revoluționară Ia vio
lența contrarevoluționară". La rîndul 
său, intr-o cuvintăre ținută la Se
rena, secretarul general al partidului 
comunist, Luis Corvalan, arăta că 
voturile ce vor fi acordate Unității 
Populare la alegerile de la 4 martie 
vor trebui să demonstreze nu numai 

, că guvernul stă ferm pe poziții, dar 
și să dovedească amatorilor de a- 
venturi singeroase „i ' 
înfrunta, dacă va fi 
teren".

Obiectivul Unității Populate 
de a obține 38—42 
voturi — și, prin aceasta, depășirea 
actualei reprezentări din parlament 
— ceea ce îi va permite să asigure 
aplicarea inițiativelor guvernului și, 
totodată, să respingă încercării, 
poziției de a bloca diferite proiecte, 
pe calea vetourilor.

Firește, momentul politic actual 
este dificil și forțele populare nu 
ascund acest lucru. Partidele Unității 
Populare au desfășurat și intențio
nează să desfășoare pînă in ziua pre
zentării populației la scrutin o amplă 
campanie politică de demascare a 
uneltirilor dreptei, de strîngere a 
rîndufilor întregului popor în jurul 
guvernului condus de președintele 
Allende. Cuvintele președintelui, 
„marea avalanșă a poporului organi
zat, conștient, va demonstra că el 
este hotărît să apere revoluția, țara 
și viitorul chilienilor", răsună în a- 
ceste zile ca un puternic îndemn.

I

La palakil Reprezentați
lor Populari din întreaga 
Chină a avut loc un miting de 
masă pentru sărbătorirea celei de-a 
26-a aniversări a puternicelor gre
ve cu caracter antiimperialist de
clanșate de muncitori și studenți, la 
28 februarie 1947, în Taivan. Cu 
acest prilej au luat cuvîntul nume
roși reprezentanți ai Comitetului 
Național al Consiliului consultativ 
politic al poporului chinez și parti- 
cipanți la mișcările revoluționare 
din 1947, îndreptate înpotriva re
gimului ciankaișist. Vorbitorii au 
subliniat, în cuvîntările lor, voința 
comună și datoria sacră a întregu
lui popor chinez de a unifica pa
tria prin realipirea Taiva.nului și 
și-au exprimat. încrederea în efor
turile depuse in acest scop.

Japonia va lua în consi- 
problema stabilim 

de dlplomaiica cu
R. 0. Vietnmn, 8 declarat mi- 
nist-rul nipon al afacerilor externe, 
Masayoshi Ohira. Ohira a reafirmat 
intenția guvernului său de a parti
cipa la dezbaterile ce vor fi anga
jate în legătură cu reconstrucția 
postbelică a Indochinei.

rul de cuvînt al Secretariatului fede
ral iugoslav pentru afacerile externe.

Republica Togo a recu
noscut Oficial R.D.G. Această 
hotărîre a fost adoptată în cadrul 
unei reuniuni comune a Consiliului 
de Miniștri și a Biroului Politic al 
Partidului Uniunea Togoleză a Po
porului.

Lucrările celei de-a șa
sea sesiuni a Comisiei so- 
vieio-iîaliene de colaborare 
economică și tehnico-știin- 
țifică s-au încheiat la Roma. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., co
misia a elaborat noi forme și me
tode de colaborare, care vor permi
te adâncirea și lărgirea relațiilor 
economice și comerciale bilaterale. 
Primul ministru al Italiei, Giulio 
Andreotti, l-a primit pe Nikolai Ko
marov. locțiitor al ministrului co
merțului exterior ăl U.R.S.S.. con
ducătorul delegației sovietice la lu
crările comisiei.

că îi vom 
nevoie, pe

putea 
orice

la sută
este
din

o-

Eugen POP

Premierul Multei, Dominic 
. Mintoff, a primit delegația Adunării 
‘ Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
care face o vizită în Malta. în 
cursul întrevederii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
Chong Jun Gi, conducătorul grupu
lui parlamentar coreean, a înmînat 
premierului maltez o scrisoare per
sonală din partea lui Kim Ir Sen, 
informează agenția 'A.C.T.C.

Guvemele R. P. Polone și
Noii Zeetade au hotăr!t să sta
bilească. relații diplomatice la nivel 
de ambasadă.

CURSUL DOLARULUI 
CONTINUĂ să scadă

Ministrul apărării al Zâm
biși Grey Zu,u’ 3 anunțat că 12 
persoane au fost ucise, în ultimul 
timp, ca, urmare a exploziei unor 
mine plantate de soldați rhodesieni 
pe malul zambian al fluviului Zam
bezi. El a menționat, de asemenea, 
că, din momentul proclamării unila
terale a „independenței" Rhodesiei 
de către regimul rasist al lui Ian 
Smith, trupele acestei țări au violat 
în repetate rinduri granițele Zambiei. 
omorînd sau capturînd cetățeni paș
nici.

Președintele Makarios a 
declarat miercuri, în cursul cere
moniei învestiturii sale în cea mai 
i nai fă funcție a statului, că guver
nul cipriot „este hotărît să adopte 
măsurile necesare pentru a pune ca
păt actelor de violență, care nu pot 
conduce decît la haos".

Cancelarul R. F. a Gsr- 
imanlei wi"y Brandt, va face o 
vizită în Iugoslavia între 16 și 19 a- 
prilie la invitația președintelui Con
siliului Executiv Federal al R.S.F.I., 
Gemal Biedici — a anunțat purtăto-

PrsșeMele Turciși, Cev- 
det Sunay, a început consultări cu 
liderii politici în vederea alegerii, 
luna viitoare, a -noului președinte al 
tării. Consultările sînt menite să 
ducă la realizarea unui acord între 
autoritățile civile și militare cu pri
vire la candidatura și modalitățile 
de alegere a viitorului președinte.

La Cairo 3 fost scninat un 
contract intre R. A. Egipt și com
pania „Shell Oil", in legătură cu uti
lizarea conductei Suez—Alexandria 
pentru transportarea unei cantități a- 
nuale de petrol de 7,5 milioane 
tone, timp de un deceniu.

Cursul dolarului american a 
continuat să scadă joi la bursele 
de devize occidentale, paralel cu 
reoriențarea speculațiilor către 
piețele aurului. Agențiile de 
presă relatează că banca vest- 
germană a fost din nou nevoită 
să absoarbă cantități importante 
de dolari, pentru a împiedica o 
urcare a cursului mărcii. Potri
vit știrilor din Bonn, Bundes- 
bankul a cumpărat încă de la 
primele ore ale dimineții apro
ximativ 1,75 miliarde dolari, 
pentru a menține moneda S.U.A. 
la nivelul minim al parității sale 
oficiale de 2,8350 mărci. Au in
tervenit, de asemenea, 
menținerea cursului 
băncile centrale 
Belgia și Olanda.

pentru 
dolarului, 

din Franța,
(Agerpres)

„o Globo" Brazilia dorește extinderea
comerțului cu țările

BRASILIA 1 (Ager
pres). — Brazilia pune 
mari speranțe pe ex
tinderea comerțului cu 
țările socialiste, 
ziarul „O Globo' 
Rio de Janeiro, 
mai în anul 1972, vo
lumul comerțului bra
zilian cu țările socia
liste europene s-a

scrie 
din 

Nu-

reprezentînddublat, 
aproximativ 250 000 000 
dolari. Cercurile e- 
conomice braziliene 
prospectează cu deose
bit interes piața țări
lor socialiste, mani- 
festînd un interes 
deosebit față de secto
rul construcțiilor de

„ROMPRESFILATELIA", București

socialiste
mașini și față de une
le materii prime. Pen
tru studierea posibili^ 
tăților extinderii co
merțului Braziliei cu 
țările socialiste, aces
tea vor fi vizitate, încă 
în acest an, de o de
legație economică și 
comercială braziliană.
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