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REZOLUȚIA
Plenarei C. C. al P. C. R.

din 28 februarie — 2 martie 1973Plenara Comitetului Central a analizat în zilele de 28 februarie — 2 martie 1973 modul în care se înfăptuiesc sarcinile adoptate la Conferința Națională pentru accelerarea mersului înainte al României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și măsurile stabilite la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 în vederea îndeplinirii prevederilor planului pe anul 1973 — an hotărîtor pentrii realizarea înainte de termen a actualului cincinal.Bilanțul îndeplinirii prevederilor planului pe primii doi ani ai cincinalului reliefează rezultatele remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea partidului, în dezvoltarea economico-socială a țării. Concomitent cu sporirea potențialului economic, s-au produs importante mutații de ordin structural, care au avut ca urmare valorificarea cu eficiență sporită a forței de muncă și a resurselor naturale ale țării.Creșterea venitului național cu 24 la sută față de anul 1970 și cu 10 la sută față de anul 1971, ritmul de creștere a producției industriale de 11,7 la sută obținut în primii doi ani ai cincinalului, sporirea în ritmuri mai înalte — care ajung pînă la circa 16 la sută — a producției în ramurile care asigură accelerarea progresului tehnic sînt o dovadă grăitoare a puternicului avînt al forțelor de producție din patria noastră, a intensului proces de modernizare a economiei, a ridicării eficienței activității economice.Pe această bază, s-au făcut noi progrese în creșterea bunăstării oamenilor muncii de la orașe și sate. Veniturile totale reale ale populației au fost la sfîrșitul anului 1972 cu 20,6 la sută mai mari decît în 1970, veniturile din salarii au sporit cu 15,1 la sută, acordîn- du-se o atenție deosebită creșterii salariilor mici. Veniturile bănești ale țărănimii obținute din sectorul socialist au înregistrat o creștere de 19 la sută ; fondurile alocate de la buget în acești doi ani pentru acțiuni social-cultu- rale au însumat peste 76 miliarde lei. S-au îmbunătățit condițiile de locuit ale populației, prin darea în folosință a unui număr total de circa 285 mii locuințe, a sporit dotarea teh- nico-edilitară a localităților, s-a lărgit și modernizat baza materială a învățămîntului, culturii și ocrotirii sănătății.Plenara Comitetului Central dă o înaltă apreciere abnegației și hotărîrii cu care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii înfăptuiesc politica partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Rezultatele obținute în dezvoltarea economico-socială a țării în anii 1971, 1972 și pe primele două luni ale acestui an demonstrează în mod concludent realismul prevederilor planului cincinal, evidențiază uriașele capacități creatoare ale poporului, marea forță organizatorică a partidului nostru, care mobilizează și unește toate energiile națiunii socialiste, pentru accelerarea progresului economic și social al patriei.In perioada care a trecut de la Plenara

Comitetului Central din noiembrie 1972, pe baza sarcinilor rezultate din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și hotărîrea adoptată cu acest prilej, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, comitetele și consiliile oamenilor muncii, consiliile de conducere din ministere și celelalte organe centrale au întreprins numeroase măsuri politico- organizatorice și tehnico-economice pentru asigurarea tuturor condițiilor realizării exemplare a sarcinilor de dezvoltare economico- socială stabilite pentru anul 1973.Adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor județene, municipale, orășenești și comunale de partid, din unitățile economice și instituții, adunările generale ale oamenilor muncii au analizat cu spirit de răspundere rezultatele economico- sociale, cauzele deficiențelor manifestate în activitatea politică, organizatorică și economică și au stabilit măsuri în vederea intensificării muncii politice, pentru îmbunătățirea activității economice și sporirea eficienței în toate ramurile producției materiale, în toate întreprinderile.Consiliul de Miniștri, ministerele, centralele și întreprinderile au pregătit în condiții mai bune îndeplinirea planului pe acest an. S-a acționat mai eficient pentru asigurarea echilibrului material, financiar și valutar al planului, pentru eșalonarea mai rațională a sarcinilor de plan și concretizarea lor pînă la fiecare loc de muncă ; au fost mai bine soluționate o serie de probleme privind aprovizionarea cu materii prime și materiale, desfacerea producției pe piața internă și externă, organizarea cooperării în producție, ridicarea calității producției, realizarea planului de investiții. .Plenara apreciază că prin modul în care a fost elaborat și fundamentat planul național de dezvoltare economică și socială a țării pe anul 1973 și programele speciale de măsuri întocmite în legătură cu principalele sale prevederi se creează o bază trainică pentru buna desfășurare a activității economice pe anul în curs.în vederea asigurării condițiilor materiale pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de organizațiile județene de partid și a municipiului București, pentru depășirea prevederilor maximale ale planului ia producția industrială și export, depășirea nivelului planificat al productivității muncii, reducerea suplimentară a cheltuielilor de producție, sporirea beneficiilop și punerea mai rapidă în funcțiune a noilor capacități de producție, Consiliul de Miniștri va trebui să asigure corelarea angajamentelor asumate, baza teh- nico-materială necesară și repartizarea producției suplimentare pentru export, investiții și fondul pieței.Plenara consideră că în etapa actuală sarcina principală a Consiliului de Miniștri, ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a tuturor organelor și organizațiilor de partid este de a depune o intensă activitate organizato

rică și tehnico-economică în vederea îndeplinirii măsurilor stabilite, de a concentra toate forțele pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor cantitative și calitative maximale ale planului și a angajamentelor asumate pe anul 1973.1. Plenara obligă Consiliul de Miniștri, ministerele, centralele și întreprinderile, organele și organizațiile de partid să ia în continuare măsuri energice pentru asigurarea aprovizio
nării ritmice cu materii prime și materiale- în cantitățile și structura sortimentală prevăzută în plan, prin balanțe și repartiții, pentru respectarea întocmai a contractelor economice.Ministerele Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, celelalte ministere producătoare de utilaje tehnologice să concentreze toate forțele pentru lichidarea în termen scurt a restanțelor, pentru contractarea integrală, fa
bricarea și livrarea utilajelor și a instalațiilor 
de automatizare, în strictă concordanță cu programele de montaj și de punere în funcțiune ; o atenție deosebită trebuie acordată eliminării deficiențelor de calitate, îmbunătățirii performanțelor tehnico-economice a mașinilor și utilajelor. Consiliul de Miniștri trebuie să acționeze cu mai multă fermitate pentru aplicarea măsurilor stabilite în vederea creării unor capacități suplimentare destinate producției de utilaje tehnologice pentru chimie, metalurgie, energetică și materiale de construcție.— Asigurarea cu piese de schimb a Unităților economice trebuie să constituie o preocupare permanentă a întreprinderilor, centralelor și ministerelor, în scopul utilizării depline a capacităților de producție, întreținerii corespunzătoare, reducerii la minim’ ă înțrertipă- rilor și stagnărilor, asigurării bunei funcționări a tuturor mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotare. Este necesar ca Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe-, Comitetul de Stat al Planificării și ministerele să verifice în fiecare unitate stadiul asigurării pieselor de schimb pentru anul 1973 și să acționeze imediat pentru soluționarea problemelor nerezolvate.— Ministerul Comerțului Exterior, ministerele economice au obligația să lichideze urgent rămânerea în urmă în contractarea întregului necesar de materii prime, materiale din import, să ia măsuri pentru încheierea unor contracte externe de lungă durată, Care să asigure stabilitate aprovizionării economiei, îndeosebi cu : țiței, fosforite, laminate, piei, bumbac.— Comitetele de partid județene, municipale și orășenești,, organizațiile de partid din unitățile economice vor trebui să controleze cu mai multă exigență modul în care se acționează pentru realizarea ritmică a producției, respectarea cu strictețe a contractelor de a- provizionare și desfacere, îndeplinirea integrală a sarcinilor ce revin unităților în cadrul programelor de cooperare cu alte întreprinderi.
(Continuare în pag. a III-a)Concluziile plenarei C. C. al P. C. R., gîndurile și faptele oamenilor muncii confirmă:

CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN 

- 0 CERTITUDINE!
în aceste zile, pe întreg cuprinsul tării, pretutindeni unde depune eiort creator 

un colectiv de muncă, unde activează o organizație de partid, unde vibrează o 
inimă și o conștiință de comunist, de om al muncii mîndru și răspunzător iață de 
înalta calitate de cetățean al unei țări care-și făurește liberă și independentă dru
mul către viitor, lucrările plenarei C.C. al P.C.R., ideile cuprinse în cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu au fost primite cu deosebit entuziasm și încredere, cu ierma 
convingere că traducerea lor în viață va exercita o înrîurire deosebit de pozitivă 
asupra întregii societăți, va determina noi și noi succese pe calea progresului econo
miei naționale, a iăuririi bunăstării și fericirii întregului nostru popor. O convingere 
izvorîtă din comuniunea indestructibilă de ideal și acțiune între partid și popor, în
tre masele de oameni ai muncii și conducătorul lor încercat. Mărturii ale acestei co
muniuni : gîndurile și laptele oamenilor muncii, însuilețite de lucrările plenarei, de 
directivele partidului, de îndemnurile secretarului său general.

Din întreaga țară, corespondenții „Scî nteii" consemnează, în cele ce urmează, 
cîteva din gîndurile care însuflețesc, in aceste zile, munca, lapte care Ie materializează.
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Președintele Consiliului de Stat,o zNicolae Ceaușescu,a primit pe companieiPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, sîmbătă, pe E. H. Boul- lioun, președintele companiei de avioane comerciale „Boeing".La întrevedere au participat tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, și Gheor- ghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat.

președintele
A participat, de asemenea, Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cadrul căreia au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre instituțiile specializate din țara noastră și compania „Boeing", în domeniul aviației civile, pe baze reciproc avantajoase.întrevederea s-a desfășurat tn- tr-o atmosferă cordială.

PLENARA
-eveniment major în viața țârii - 

evidențiază caracteristici

partidului nostru
• Principialitatea și consecvența acțiunilor • Promptitu
dinea și profunzimea analizei ® Spiritul practic, concret
• Democratismul deciziilor ® Deplina concordanța cu 
cerințele dezvoltării societății, cu interesele vitale

ale poporuluiCu sentimentul adeziunii depline, al participării nemijlocite la un eveniment politic de o deosebită importanță în viața țării, întregul nostru popor a urmărit cu viu interes lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, convocată pentru a. analiza modul cum se desfășoară aplicarea hotăririlor stabilite de C.C. al partidului In noiembrie 1972,'pentru pregătirea condițiilor hecesâre îndeplinirii și depășirii pianului pe 1973. Așa cum este cunoscut, plenara a cuprins pe bogata sa agendă de lucru o sferă largă de probleme de primă actualitate și excepțională însemnătate, atlt pentru dezvoltarea și perfecționarea în continuare a economiei naționale, cît și pentru viața so- .cial-politică a țării.Desigur, acest vast și diversificat ansamblu tematic cuprinde o mare bogăție de probleme, care presupun o studiere aprofundată. In cele ce urmează ne propunem să ne oprim doar asupra unor considerente de principiu, asupra unor trăsături din cele mai generale, definitorii atit pentru lucrările plenarei, cit și pentru hotări- rile adoptate.în primul rind, se cuvine a fi relevată principialitatea și consecvența neabătută cu care Comitetul Executiv, Comitetul Central al partidului asigură înfăptuirea liniei politice, a obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională. încă o dată s-a vădit însemnătatea ex

cepțională a acestor înalte forumuri ale comuniștilor, caracterul rodnic al hotăririlor adoptate, care au deschis înaintea întregului popor perspective largi, însufleți- toare, conturînd atit obiectivele, cit și căile de acțiune pentru realizarea societății socialiste multilateral dezvoltate in România. A- cca'.âța și-a găsit expresie Vie ift tabloul succeselor evidențiat la ■plenară, in faptul că planul pe, primii doi ani ai cincinalului șl pe primele două luni ale acestui an a fost îndeplinit cu succes ; în întreaga țară domnește o atmosferă de puternic entuziasm in muncă, toți cei ce muncesc iși concentrează eforturile pentru valorificarea superioară a resurselor economice, in scopul realizării exemplare a angajamentelor asumate. S-a demonstrat pe deplin viabilitatea angajamentului, posibilitatea certă ca cincinalul să fie îndeplinit înainte de termen, au fost dezvăluite noi resurse ce vor fi puse in valoare in perioada imediat următoare pentru realizarea acestui obiectiv, întreaga desfășurare a plenarei a ilustrat în mod pregnant trăsăturile ce caracterizează metodele de lucru ale partidului nostru și le asigură eficiența. încă o dată și-au găsit expresia in lucrările ei abordarea concretă și aprofundată a problemelor economico- sociale, permanenta confruntare a principiilor teoretice cu practica vie, simțul gospodăresc, investigarea multilaterală și capacitatea de analiză, in lumina unei înalte exi

gențe, a tuturor posibilităților de progres. Intr-un asemenea mod de lucru concret, practic, cercetin- du-se de pe pozițiile criticii constructive rezervele incă nevalorificate, au fost abordate la plenară problemele majore de care depinde realizarea la nivel maximal a planului pe anul 1973 și au jfost adoptate măsuri pentru eliminarea neajunsurilor șideficiențelor [care mai persistă. Fie că au fost anali; fate problemele folosirii intensive a tuturor capacităților de producție, realizării integrale a programului de investiții, scurtării; duratelor de atingere a parametrilor proiectați sau modernizării produselor ; fie că au fost abordate problemele așezării depline pe baze economice, de eficiență și randament al producției agricole, generalizării acordului global, îmbunătățirii generale a organizării și retribuirii muncii ; fie că s-au aflat în atenție aspectele legate de simplificarea radicală a structurilor organizatorice în economie — atit cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară, cit și dezbaterile au pus in lumină direcții precise și modalități concrete de acțiune. Se poate spune că întregul partid, întregul popor sint acum și mai bine înarmate cu indicații limpezi pentru activitatea practică, ceea ce constituie o premisă esențială a îndeplinirii cu succes a o- biectivelor stabilite de plenară.
(Continuare în pag. a III-a)

Secvențe din activitatea colectivului uzinei „Progresul" din Brăila. Tn prima fotografie (in stingă) inginerii Stan Leaua și Mircea Sofronie — din cadrul centrului de cercetări și proiectări — definitivează documentația pentru asimilarea unor noi produse de înalt nivel tehnic. Fotografia următoare (în mijloc) 'prezintă pe controlorul de calitate Gheorghe Carapcea Și lăcătușul Subțirică Colceag, care verifică precizia execuției unei platforme turnante a excavatorului hidraulic. în cea de-a treia fotografie (in dreapta), un aspect din secția mecanică grea a uzinei — secție fruntașă in producție Foto-text : E. Dlchiseanu
INSCRIPȚIE PE CEL MAI TÎNĂR CARGOU GĂLĂȚEAN:Stă io puterea noastră so Wua tot ce irevede plenara— Ce sentimente, ce hotăriri a stirnit în conștiințele noastre plenara ? Oricît de multe cuvinte am spune, ele, nu ar valora mai mult decît gestul constructorilor noștri de nave — ne declara ieri, 3 martie, tovarășul Virgil Zola, inginer șef ■ cu producția la Șantierul naval din Galați, cu cîteva minute înaintea consumării unui noh act al muncii, devenit tradițional. pen-, tfu oamenii șantierului de la mila 80.Gestul ? La comanda maistrului lansator Teodor Basalic, parîmele au fost tăiate și o nouă navă, de

•7 500/8 200 tdw — a patra din a- ceastă serie și ultima din producția marfă a aCestui an — primea botezul1 Dunării exact in dimineața primei zile de după încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R.De undeva, de pe cala-bazin unde avea loc lansarea, maistrul,, > Ghiță Angheliu, șeful atelierului asamblaj, privea ca totdeauna noua pornire. L-am întrebat : Ce vă preocupă în prezent ?— Ceea ee preocupă pe toți oamenii din țara noastră, ceea ce tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia din,, nou in cuvintarea sa la

plenară : Să muncim mai bine, să ne perfecționăm întreaga activitate, astfel incit și rezultatele să fie cit mai bune, cit mai mari. Iar această hotărîre izvorăște din convingerea că tot ce spunea, în plenară, secretarul general al partidului stă în putința noastră să înfăptuim. Iată, am realizat această lansare (bineînțeles, mă refer la noi, toți constructorii de nave ai acestui șantier) cu 10 zile înainte de termen și cu grad înalt de saturare pe cală. La compartimentul mașini, de exemplu, majoritatea agregatelor au fost montate încă de pe cală, fapt ce ne va permite ca durata de staționare la dana de armare a navei să fie scurtată cu aproximativ o lună, de zile. Este un singur exemplu dintre multele care pot ilustra adevărul că toate sarcinile plenarei izvorăsc din cunoașterea capacității noastre de efort și că, deci, nu ne rămîne de- cit să le ducem la îndeplinire. Pentru că o facem pentru noi, pentru bunăstarea noastră, pentru înflorirea țării.

REȘIȚA:Pentru opt iiiHo tone fe otel in acest an!Zilele plenarei au constituit și pentru oțelarii, furnaliștii și la- minatorii reșițeni un prilej de intensificare a efortului productiv. Ing. Antonică Dijmărescu, șeful secției oțelărie, ne prezintă un record unic în istoria secției : în ziua de 1 martie aici munca a fost organizată în așa fel incit s-a obținut, peste sarcinile maximale
(Continuare in pag. a III-a)
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FAPTUL! 
DIVERS' - - - - - - - - 1
Vedete de 

neinvidiatNu. Nu-i vorba de operatori ai studiourilor cinematografice I sau TV. Aparatul de filmat este, • de data aceasta, minuit de ofi- | țeri ai serviciului de circulație al I Inspectoratului județean Gorj al I Ministerului de Interne. De ■ cîtăva vreme, abaterile pe linia de circulație sînt imortalizate pe | peliculă în toate deplasările e- chipelor serviciului de circulație. I Peste puțin timp cei filmați se vor putea recunoaște pe ecranele • cinematografelor din județ. Așa- | dar, atenție ! Cine vrea să nu I ajungă „vedetă" în roluri de ne- I invidiat trebuie să mediteze la . propria-i comportare la volan. 1
Reveniți la 
Mălușteni! |Locuitorii comunei Mălușteni | (Vaslui) au solicitat autobazei de transporturi Bîrlad înființa- | rea unei curse de pasageri pe traseul Bîrlad-Mălușteni. S-au I deplasat la fața locului delegați de la autobază. Au văzut starea ' drumului, au cerut executarea. | unor lucrări de reparații (care intre timp au fost efectuate) | și... au plecat. Au venit apoi de- . legați de la I.T.A. Iași. Au văzut I și... au plecat și ei ! Măluștenii îi așteaptă însă să revină, spe- rînd că, de data aceasta, nu vor I uita să ia și... un autobuz. Pe un drum pe care circulă atîtea 1 mașini de mare tonaj vor a- I junge în mod sigur la destinație. I

Detectiv

la... 3 ani

Dumitru Bologa a intrat pe 
neobservate în locuința Steluței | 
Petre din Rm. Vilcea, a umplut ’ în grabă o valiză cu fel și fel I 
de lucruri fi a dispărut — ere- I 
dea el — fără urmă. Dintr-un I 
colț al casei insă îl urmăriseră . 
cu atenție doi ochi iscoditori. I 
Alertate, organele de miliție au j 
pornit imediat pe urmele lui. 
Depistat la scurtă vreme după I 
săvirșirea faptei, micuța Geor- . I 
geta Petre, în vîrstă de trei ani,. • 
l-a identificat fără drept de i apel : „ăsta este nenea hoțul !“ I

„Atenții4* 

în atențieIoan Tănase. conducător de I carte funciară la Notariatul de stat județean Sibiu, condiționa I eliberarea actelor solicitate de ■ cetățeni de diverse „atenții". De I prisos să mai spunem că o | atare practică nu pute? fi tratată fără... atenția necesară din I partea organelor de resort. Trimis în judecată pentru aseme- • nea fapte, I.T. a fost condamnat I de Tribunalul județean Sibiu la 11 luni închisoare.
Deodată, 
o roată... I

Plimbindu-se pe trotuar prin I 
fața magazinului universal din ■ 
municipiul Gheorghe Gheor- i 
ghiu-Dej, elevul Gheorghe Dol
iu t-a pomenit dintr-o dată I 
trintit la pămînt. Rănit grav, ■ 
a fost transportat imediat la I 
spital. Fusese accidentat de j 
roata unui autocamion. Cum și 
de unde ajunsese aceasta pe I 
trotuar ? Circulind cu viteză pe ! 
bulevardul Oituz, șoferul Nico- • 
lae Rențea a observat la un i 
moment dat că o roată din față I 
a autocamionului 21—BC—4074 |
(proprietatea U.M.T.F.) nu îl . 
mai ascultă. Rupindu-i-se fuze- 1 
ta, aceasta a intrat in plină vi
teză printre pietoni. Mașina abia ■ 
ieșise din garaj. Acum, cei ce | 
i-au dat cale liberă pe drumu
rile publice și șoferul care a I 
luat-o în primire vor suporta . 
consecințele de rigoare.

Pescari 
căzuți 

în propria j 
plasă |

De citva timp, lucrătorii pos
tului de miliție din comuna I 
Murighiol (Tulcea) au remarcat 
o creștere a numărului de pes- 1 
cari sportivi ce vizitează loca- I 
litatea. Pină aici, nimic neobiș- | 
nuit. Numai că aceștia soseau I 
cu mașinile cînd se întuneca și . 
plecau înapoi după citeva ore I 
in miez de noapte, lntr-una din 
nopți a fost efectuat un con
trol al autoturismelor ce pâră- I 
seau comuna. Cu acest prilej, I 
in autoturismele oprite au fost ' 
descoperite peste 650 kg de | 
pește de crescătorie, despre care 
conducătorii mașinilor 1—BR— | 
116, 1—BR—611, l—GL—3462 și
l—BR—1169 spuneau că nu prea 
știu cum „l-au pescuit", tn con
secință, toți cei aflați in aceas- 1 
tă situație au căzut în plasă.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

ți corespondenții „Scinteii" |

IATĂ CE VIZEAZĂ DIRECT MASURILE ADOPTATE RECENT DE CONSILIUL PENTRU 
COORDONAREA Șl ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII DE APROVIZIONARE Șl PRESTĂRI DE 

SERVICII PENTRU POPULAȚIE

După cum se știe, incepind din luna noiembrie a anului trecut * fost înființat și activează Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii către fjoputație, cu scopul — care poate fi dedus din însăși titulatura acestui organism — de a asigura îmbunătățirea muncii in unele domenii de larg interes cetățenesc.Recent a avut Ioc o reuniune a consiliului, la care au participat miniștri, reprezentanți ai unor organe centrale cu largi atribuții legate de aprovizionarea și servirea populației, vicepreședinți ai consiliilor populare județene, muncitori, gospodine. Cei prezenți au analizat, în cadrul dezbaterilor, rezultatele înregistrate în cursul anului trecut, situația actuală, ca și perspectivele și măsurile ce se impun pentru asigurarea unei aprovizionări și serviri corespunzătoare a populației, cel puțin la nivelul planificat. Pentru a afla amănunte in legătură cu preocupările și măsurile Ministerului Comerțului Interior,ca urmare a ședinței amintite, zan, adjunct ai ministrului.Aș începe prin a aminti aprecierile făcute la ședința consiliului, în anul 1972, ca urmare a aplicării în practică, de către oamenii muncii, a hotărîrilor partidului cu privire la dezvoltarea economiei șl creșterea nivelului de trai, s-au obținut o serie de rezultate pozitive : s-au desfăcut mărfuri către populație in valoare de peste 112,4 miliarde lei, la nivelul prevederilor planului de stat, cu un plus de 6,3 la sută față de anul 1971. Desfacerile prin comerțul socialist, la principalele produse, au fost mai mari în 1972 decît în 1971 cu : 6,7 la sută la carne ; 37,3 la sută la păsări vii ; 9,3 la sută Ia unt ; 8,1 la sută la confecții ; 13,5 la sută la tricotaje ; 6,7 la sută la mobilă, precum și la alte produse.în același timp, în ședință, care a avut un pronunțat caracter de lucru, o serie de participanțl la dezbatere — in special gospodine, reprezentanți ai organelor comerciale și consiliilor populare — au semnalat unele neajunsuri privind calitatea unor produse agroalimentare;

dăm cuvîntul tovarășului ing. Gh. Ca-
livrarea neritmică a mărfurilor; restanțele unor producători, dar și preocuparea insuficientă a unor co- mercianți, a consiliilor populare pentru repartizarea corespunzătoare a mărfurilor pe teritoriu, pentru diminuarea stocurilor și organizarea eficientă a activității comerciale.Pornind de la asemenea neajunsuri și de la sarcinile conținute în planul pe anul 1973 — ale cărui prevederi indică o creștere ,a desfacerilor prin comerțul socialist cu 11,1 la sută față de 1972 — membrii consiliului, ceilalți participanți au făcut o serie de propuneri și, în final, au a- doptat un amplu plan de măsuri, a cărui aplicare a și început.Astfel, s-a stabilit — în scopul îmbunătățirii aprovizionării — contractarea cu industria locală a unui volum de mărfuri suplimentar de 75 milioane lei, o înțelegere asemănătoare urmînd a se încheia cu cooperația meșteșugărească. Pe baza discuțiilor avute in ședința consiliului și a celor ulterioare, s-au creat premise ca în luna martie aprovizionarea populației să fie îmbună-

NOI PRODUSE DE UZ GOSPODĂRESC 
IA „LEMETA“-SIGHIȘOARATÎRGU-MUREȘ (Corespondentul „Scinteii", Deaki Lorand). — Indicatorii de plan pe 1973 al întreprinderii de industrie locală „Lemeta" din Sighișoara reprezintă o creștere însemnată față de anul trecut. Acest lucru a impus luarea u- nor măsuri tehnico-organizato- rice : aprovizionarea ritmică cu mat^pii prime și materiale, asigurarea S.D.V.-ur.ilor țiecssape, lărgirea spațiului de uscâre-de- ppzitare, reorganizarea fluxurilor tehnologice, mecanizarea u- nor lucrări, creșterea calificării profesionale a muncitorilor. Tn centrul preocupărilor sale, colectivul de la „Lemeta" situea

ză, in prezent, urgentarea lucrărilor de investiții, in vederea devansării termenului de dare in folosință a halei metalurgice care se construiește pe platforma industrială a Sighi- șoarei, lărgirea și modernizarea producției. Concomitent cu preocupările pentru îndeplinirea planului și creșterea eficienței economice, întreprinderea sighi- șoreariă acordă o atenție. deosebită asimilării in producție a unor produse noi, printre , care dormitoare și sufragerii moderne, cu un preț mai redus, pă- tuțurl pentru copii, birouri, mese pentru televizoare și radio și altele.

tățită substanțial, față de aceeași lună a anului trecut. Astfel, desfacerile la carne și preparate din carne vor fi mai mari cu 22,3 la sută ; lapte cu 13,3 la sută ; brînze- turi cu 15,2 la sută ; televizoare cu 12,3 la sută ; frigidere cu 36,6 la sută ; se prevăd creșteri însemnate la confecții de copii și la alte produse. Pentru a se asigura o calitate corespunzătoare a produselor urmează a se reanaliza unele norme interne și standarde și formarea — urgentă — a unor comisii mixte, împreună cu alte departamente, pentru controlul calității pîinii.Bineînțeles că, totodată, se va îmbunătăți și calitatea activității comerciale. De pildă, în urma realizării unor sondaje în rîndul tineretului (elevi, studenți, muncitori) s-a trecut la alcătuirea unor colecții de confecții apreciate de consumatori. Iată un exemplu concret : in colaborare cu centralele confecțiilor din București și Sibiu s-a stabilit unificarea colecțiilor de modele destinate exportului — și intens solicitate de toți cumpărătorii— cu cele pentru piața internă, care va beneficia astfel de peste 200 de modele noi. Au și fost alese de comerț și vor fi livrate de industrie 65 000 confecții pentru fete din colecții unificate.Imediat după ședința consiliului am avut o întîlnire cu directorii direcțiilor comerciale și cu vicepreședinți ai consiliilor populare județene. împreună am stabilit o serie de măsuri pentru organizarea decadei cadourilor și pregătirea (a se citi aprovizionarea — n.n.) sezonului de primăvară. De asemenea, s-a hotă- rit reanalizarea orarelor magazinelor pentru a putea face față în mai mare măsură orelor de mare aflux ; extinderea comerțului mobil, a comerțului de stradă, care scurtează timpul de vînzare, adresîndu-se mai direct cumpărătorilor ; s-a stabilit expunerea unor cantități mai mari in magazine și așezarea .mai bună a fondului de marfă pe teritoriu : realizarea unei reclame vii, colorate, la obiect. Apreciez că toți partici- panții și-au manifestat hotărirea unanimă de a face totul pentru îmbunătățirea aprovizionării și servirii.
★Tabloul măsurilor adoptate de către Ministerul Comerțului Interior— în urma ședinței Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii către populație — este mult mai amplu. Rămine Insă ca o ,sarcină ,, permanentă a. organelor locale comerciale și a consiliilor județene de resort, aducerea lor la in- deplinire.' Se va realiza acest lucru 7 O vor aprecia cumpărătorii — cei mal exigenți „examinatori" ai activității comerciale.

Convorbire consemnată de
George POPESCU

RĂSPUNSURI N-AM PRIMIT DE IA SATE,
DAR... UN RĂSPUNS PUTEM DAAm promis cititorilor că vom încerca să aflăm de ce echipele de control obștesc de la sate nu se înscriu Ia cuvint în... „Registrul public". Nici în săptămina care s-a scurs n-am primit nici o veste de la reprezentanți ai controlului obștesc din mediul rural, deși am lansat două semnale publice în acest sens. Și totuși, astăzi, rubrica va fi consacrată în întregime acestora. Corespondenții „Scinteii" din județele Alba, Dîmbovița și Ialomița au fost in cursul săptămînii pe urmele c- chipelor de control obștesc sătești.

ALBA:

DOUĂ INTERVIURI—ACEEAȘI 

CONCLUZIE: VOCEA

CONTROLULUI OBȘTESC TREBUIE 
SĂ SE FACĂ AUZITĂ Șl LA SATE— Vocea controlului obștesc se aude destul de slab in satele județului Alba — ne spune din capul locului corespondentul nostru Ștefan Dini că.— Pe ce-ți bazezi afirmația 7— Pe fapte. Iată-le : In cele 67 de comune ale județului au fost înființate 483 de echipe de control obștesc. Pînă acum, în cele 8 luni care au trecut de la constituire, 174 au efectuat cite un singur control, 176 cîte 2—4 controale,. 10 peste 5 controale, iar'123 își dovedesc e- xistența numai pe... hîr- tie.— O situație cu totul anormală ; cum se explică 7— Dați-mi voie să răspund la această întrebare luînd, la rîndul meu, un interviu tovarășului Mi- hăilă Drăghici, vicepreședinte al consiliului județean al Frontului Unității Socialiste.— De acord.„în activitatea echipelor de control obștesc de la sate există — ne spune

tovarășul Drăghici — mari carențe. Unele au pornit chiar de la organizarea acestora, întrucît in componența lor a fost a- tras un număr redus de țărani cooperatori, de gospodine, de pensionari, care să poată asigura continuitate și frecventă controalelor. Nu-i mai puțin adevărat că echipele nici nu au fost instruite suficient asupra obiectivelor controlului, modalităților de desfășurare, particularităților acestuia în mediul rural. Noi sîn- tem vinovați pentru a- ceste deficiențe și noi trebuie să le corectăm. In prezent am elaborat pentru echipele de la sate un program de instruire pe bază de tematici întocmite de specialiști ai domeniilor supuse controlului în mediul rural. Am hotărît, de asemenea, ca trimestrial să organizăm consfătuiri speciale numai cu membrii echipelor de la sate, în care să stimulăm pe cele care activează bine, să generalizăm experiența lor, să criticăm neajunsurile". fii a imDÎMBOVIȚA:

BIROCRATIC AU FOST ALCĂTUITE 

ECHIPELE, BIROCRATIC ACTIVEAZĂ

LA 11 MARTIE

0 nouă tragere specială „Pronoexpres"

Cartierul Gheorghieni din Cluj 
‘ este, prin mărimea lui, un a- 

devărat micro-oraș, cu o arhi
tectură modernăFoto : S. Cristian

în județul Dîmbovița au fost constituite — precizează corespondentul nostru, Constantin Soci — 415 echipe de control obștesc, care au în componența lor peste 1 800 de membri. Unele din-
tr« ele iși fac cu prisosință datoria. Dar a- cestea sînt puține la număr. Cele mai multe nu activează pe măsura răspunderilor cu car» au fost Investite. Cauza 7

După părerea noastră, una singură : au fost alcătuite defectuos. în comuna Pucheni, de pildă, două echipe — formate din 6 membri — au de controlat nu mai puțin de... 22 de unități. Ce control se poate efectua în aceste condiții, decît unul pompieristic — sau deloc — ceea ce s-a și întîmplat. în altă comună, la Ulmi, două echipe au de controlat toate u- nitățile din cele 8 sate, unele situate la o distanță de 7—12 km de centrul comunei (!). Inactivitatea altor echipe se da-

torește și faptului că în componența lor au fost aleși, în majoritate, profesori, funcționari, ingineri agronomi — oameni care dispun de mai puțin timp liber pentru exercitarea controlului. O anomalie care se cere grabnic înlăturată este aceea că sînt insuficient pre- zenți în componența e- chipelor sătești țăranii cooperatori, pensionarii și gospodinele — adică cei direct interesați în efectuarea controlului. In concluzie, birocratic au fost alcătuite echipele, birocratic activează.
IALOMIȚA:

CE AȘTEAPTĂ 5500 DE LOCUITORI

DE LA ECHIPELE DE CONTROL

OBȘTESCSă urmărim In continuare două declarații luate de corespondentul nostru Lucian Ciubotaru unor factori responsabili cu organizarea controlului obștesc, pe care le-am însoțit de două comentarii.Ion Glodeanu, vicepreședinte al Comitetului executiv al consiliului popular al comunei Ba- laciu : „Noi am analizat recent modul în care activează echipele de control obștesc din comuna noastră. Constatarea generală este următoarea : dacă cele 4 echipe constituite pe celelalte domenii de activitate și-au făcut datoria, au efectuat controalele prevăzute de lege, echipa pentru problemele sănătății nu și-a făcut simțită deloc prezenta".Ce-ar fi constatat echipa dacă ar fi activat 7 Redăm succint din concluzia unui control efectuat de județ : „La dispensarul medical din comună nu se respectă programul. Medicul obișnuiește să lipsească aproape

zilnic cite 2—3 ore. în a- ceste condiții, asistența sanitară are mult de suferit".Nicolae Zamfircscu, primarul comunei Ciochina : „Aceeași situație e și la noi. Echipa pentru sănătate n-a efectuat nici un control. O cauză ar fi că am primit tîrziu de la județ legitimațiile de control".O cauză, dar nu singura. Cealaltă — legată de inactivitatea echipei — aparține, firește, chiar tovarășului primar, care este și președinte al consiliului comunal al F.U.S. Cum însă nici dinsul, nici echipa de control nu și-au făcut timp să se ocupe de problemele sanitare, într-o comună cu 5 500 de locuitori s-a creat o situație aparte : circumscripția sanitară nu are nici un medic. în schimb, în comuna Dra- galina s-a sesizat faptul că aici există 10 . medici,. Oare ■ puse față in față, la direcția sanitară județeană, aceste constatări nu erau de nattiră să genereze măsuri operative de Îndreptare a situației ?Așadar, echipele de control obștesc au serios de lucru și Ia sate. în rubrica de astăzi am semnalat doar citeva probleme legate de activitatea acestora. Așteptăm în continuare vești și propuneri de la reprezentanții lor ; dar promitem și noi că vom reveni.
Rubrică realizată de
Constantin PRIESCU

Administrația de Stat Loto- Pronosport organizează o nouă tragere specială „Pronoexpres" in ziua de 11 martie 1973. La a- ceastă tragere specială se vor atribui 24 de categorii de premii. Se vor acorda în număr nelimitat, premii in bani (de valoare fixă și variabilă), autoturisme „Dacia 1300", precum și excursii în Polonia (cu avionul, durata firea 7 zile) și excursii in Grecia (cu avionul, durata circa 8 zile).La tragerea specială „Pronoexpres" din 11 martie 1973 se" poate participa cu bilete de cite 3, 6 și 15 lei, varianta de 15 lei avînd drept de participare la toate extragerile efectuate. Se vor efectua 5 extrageri

fn trei faze : extragerea 1, o- bișnuită, de 6 numere diferite din 45 ; extragerea a Il-a, obișnuită, in continuarea prime, extrageri, de 5 numere diferite din cele 39 rămase în urnă ; extragerea a 111-a suplimentară, de 6 numere diferite din 45 ; extragerea a IV-a, suplimentară, de 6 numere din 45 , extragerea a V a, specială, de 8 numere diferite din 45. Așadar, in total se vor extrage 31 de numere câștigătoare din 45.Depunerea biletelor ciștigă- toare se va face pînă In ziua de joi, 15 martie 1973, ora 13 in orașele reședință de județ și pînă In ziua de miercuri, 14 martie, ora 13, in celelalte localități.

Un client 
in minus la 
„Continental"

pație, dar statornic client al localurilor de mîna-ntîi, altminteri nu ducea deloc lipsă de bani. Dimpotrivă. /-La domiciliul lui s-au găsit nici mai mult nici mai puțin decît... 269 050 Ici ! De unde 7 Rămine de văzut.Cazul se complică deci. Un client in minus la „Continental", un client in plus la... locul său.
Despre infracțiunea de ultraj contra bunurilor moravuri și tulburarea liniștii publice Codul penal arată că este „fapta persoanei care, în public, săvirșește acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public".Exact această faptă a comis-o Bojin Sirbobran, zis „Bato", din Timișoara. Se plictisise de atîta ședere la bar, la „Continental". Parcă nici băutura nu-i mai plăcea. Avea chef de altceva. O escapadă amoroasă, de pildă. Ce-ar fi să încerce cu una dintre angajatele localului 7 Noroc că-1 știe bine pe Eremia, Leucuță Eremia, șeful unității. S-o scoată din serviciu, că de-aia e șef, să-i dea și niște whisky, să-i facă rost de cameră...Și Eremia a fost „înțelegător". A aranjat totul cit ai zice pește. A chemat fata și i-a dat dispoziții. Iar Bato și-a lăsat nevasta și prietenii la bar și a pornit-o sus, să bea ceva în altă companie, să schimbe distracția... Lucrurile s-au sfîrșit însă altfel : scandalul și cursa de alergări pe culoar, într-o ținută pe care decența ne împiedică s-o descriem, au necesitat pînă la urmă intervenția miliției. Sentința instanței : 3 ani și 6 luni închisoare pentru Bato.Și totuși cazul n-a fost în Întregime elucidat. Fiindcă Bato, individul fără ocu- < .z,,__ _ .

Altruism 
de natură 

penală
Jovial. Simpatic și îndatoritor. Gata ori- cind să-și ofere serviciile, să promită marea cu sarea și să „aranjeze" cit ai bate din palme cine știe ce chestiune pe care singur, fără ajutorul lui, ehe, degeaba umbli... Tactică arhicunoscută din arsenalul fiecărui escroc : totul trebuie să ducă metodic, pas cu pas, la năucirea viitoarei victime pină acolo Incit să accepte și chiar să solicite ajutorul. Pentru asta, „altruistul" face o adevărată risipă de fantezie : oameni In toată firea cad în laț cu o naivitate infantilă.— Da’ de unde, onorată instanță, nici vorbă să-i fi cerut 7 000 de lei numitului Szabo ca să-i aranjez să ia examenul. Altul era motivul pentru care s-au aflat banii la mine ; am consimțit la insistențele lui să-i păstrez, fiindcă nu voia să afle nevasta de ei !...Tribunalul județean Arad, dosarul nr. 35/1973. Inculpat, Mișcuță Traian. Obiectul cauzei : trafic de influență. Să-l lăsăm insă

In sala tribunalului pe Mișcuță să se disculpe cum poate — și nu prea poate — și să aruncăm o privire în dosar....1970. La Stația de salvare Arad era angajat prin transfer un specialist de mare clasă, cu „specializări în străinătate", . tocmai bun pentru „rezolvarea problemei reglării carburatoarelor". Mană cerească, nu alta. I s-a destinat șl o încăpere specială : să nu fie cumva deranjat. E drept că nu prezentase actele de calificare, dar avea să le aducă el. Om de cuvint, doar e și „student la Drept la fără frecvență", nu 7 Și încă în anul II. Dar Mișcuță Traian n-a a- dus nici un act și nici n-avea cum : faimoasa lui pregătire consta în... 7 clase elementare. și o calificare in meseria de tractorist. S-a mutat la întreprinderea „Progresul" ca... șef de garaj. Cînd ,n-a mai mers nici acolo, a devenit peste noapte expert în... automate de cafea. Lucra intens și în „timpul liber". Vindea iluzii cui se nimerea. Pe bani grei insă.— Vedeți mașina asta din stradă 7 — a Intrebat-o el într-o zi pe Livia Simea. (Altminteri, era foarte politicos in prima fază a afacerii).— O văd, ă zis viitoarea victimă a Înșelăciunii.— A dumneavoastră e. Doar patruzeci de mii și un avans de 9 000 pe loc. Dar pe loc, că mai am și alte oferte.— Vezi acest „Gordini" tamponat, din curtea miliției 7— îl văd, a zis Petru Rad, amator și el de chilipir.— Cu douăzeci de mii ți-1 aduc în poartă. Licitez eu...A așteptat mult și bine Petru Rad. Ba a fost și pe la vamă, prin București, cău- tînd la „Interpozit" (7!) cînd un „Opel". cînd un „Ford Taunus". Nu s-a ales, bineînțeles, decit cu experiența. Și cu paguba.în ce-1 privește pe Mișcuță, pentru el a sunat după cum se vede ceasul socotelilor.

Motiv de mihnire : doar era dispus să mai facă încă multe servicii semenilor săi. Oh, nerecunoscători pot fi oamenii 1
„N-am știut 
că am primit 
o moștenire... 

nocivă"
în cauza care formează obiectul dosarului nr. 681/1973 al judecătoriei Timișoara se amintește — cît șe poate de des, mai ales din partea inculpaților — despre o moștenire. Una de la care susțin cei doi — Lang Adam și Gotterbarni Nicolae — li s-a tras tot necazul. Că de n-ar fi fost ea, moștenirea buclucașă, ei ar fi fost îngerași.— Eu, ca inginer mecanic, susține Gotter- barm, n-aveam nici o legătură cu asemenea substanțe. Dar tatăl meu a fost proprietar de farmacie și toate fia coanele le-am avut de atunci. Mi le-a lăsat moștenire și nici n-am știut multă vreme ce conțin...— Recunosc — arată la rîndul său Lang — că am acceptat oferta generoasă a inculpatului Gotterbarm de a-i valorifica substanțele nocive pe care mi le-a dat.Nu știm încă în ce măsură instanța va lua in seamă — dacă o va lua — „circumstanța" moștenirii, mai ales că unele etichete nu prea par deloc să fie atit de vechi precum se spune. Un lucru este însă cît se poate de limpede : doi indivizi lipsiți de scrupule puneau la cale o îndeletnicire mirșavă.Restul : vorbe... vorbe... vorbe...

Din caietul 
grefierului

„Știu că Intre reclamantă și pirită există de multă vreme relații proaste și se ceartă în permanență. Pentru a evita conflictele, soțul piritei a dărîmat gardul din leațuri și a făcut unul mai înalt, din cărămidă, ca să nu se mai poată certa femeile".(Depoziție de martor in dosarul nr. 419/1973 al judecătoriei Arad).*„în noaptea de 13 ianuarie au venit la mine un fost coleg și încă doi băieți și m-au chemat cu ei ca să furăm mașini. Eu nu am vrut să mă duc cu ei, dar numitul „Maty" mi-a zis că sînt un laș și un fricos. Atunci m-am îmbrăcat imediat și am intrat în societatea lor. Maty mi-a mai plătit și vreo două sute de grame de băutură din care știa el că primesc curaj mai mare".„Eu am zis că vreau să merg la un film, dar Maty mi-a zis că sînt nebun dacă fac așa o prostie mare, că mai bine ar fi dacă aș merge cu el să ne distrăm. Eu fiind singur și neavînd ce face, m-am gîndit că ar fi bine dacă aș merge cu el și l-am însoțit prin toate barurile".„La restaurantul „Mureșul" nu ne-a mai primit portarul și, fiindcă Loți s-a certat și cu un milițian, a zis că le-o plătește el și că în noaptea asta zece mașini o să spargă de necaz".(Din declarațiile inculpaților Sloian Ladislau, Vorba Ion și Pfafferrat Matei, judecați și condamnați pentru furt de autoturisme. Dosarul 3976/1972, judecătoria Arad)
Dinu POPESCU
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din 28 februarie — 2 martie 1973
(Urmare din pag. I)2. în vederea gospodăririi rationale a re
surselor de materii prime, materiale, energie 
și combustibil, Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ministerele, centralele și întreprinderile să încheie rapid acțiunea de revizuire a normelor de consum — pe produse, repere și subansambluri — astfel încît, în- cepînd cu trimestrul II al acestui, an, în toate unitățile economice să se lucreze cu norme riguros fundamentate.3. Plenara Comitetului Central subliniază că problema esențială a planului pe anul 1973, care trebuie să stea în centrul atenției organelor și organizațiilor de partid, a tuturor unităților economice, o constituie creșterea efi
cienței în toate ramurile producției materiale, 
îmbunătățirea calitativă a întregii activități 
economice.— Ministerele, centralele și întreprinderile, unitățile de cercetare și proiectare trebuie să concentreze toate forțele tehnice în vederea intensificării procesului de modernizare, de înnoire și ridicare a parametrilor tehnico- funcționali ai produselor, pentru scurtarea duratei de asimilare și integrare a produselor noi.— Este necesar ca în toate unitățile economice să se ia măsuri pentru creșterea răspunderii fiecărui lucrător față de nivelul tehnic și calitativ al produselor, pentru întărirea controlului asupra calității, pentru sancționarea severă a oricăror nerespectări ale normelor de calitate.— Ministerele, centralele și întreprinderile să asigure realizarea nivelurilor de creștere a productivității muncii prevăzute în plan, ac- ționînd mai ferm pentru aplicarea programelor de măsuri privind extinderea mecanizării și automatizării, perfecționarea organizării producției și a muncii, folosirea integrală a timpului de lucru și -întărirea disciplinei în muncă ; trebuie să se asigure în cel mai scurt timp repartizarea judicioasă a forței de muncă pe unități, acoperindu-se necesitățile de muncitori calificați, de tehnicieni și specialiști ale noilor unități.— Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Direcția Centrală de Statistică, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale, trebuie să ia măsuri pentru perfecționarea planificării, calculării și evidenței prețului de cost al produselor ; în fiecare întreprindere, secție și loc de producție să se cunoască costul produselor fabricate, să existe planuri de cheltuieli care să fie urmărite și îndeplinite în modul cel mai riguros. Trebuie dusă o luptă intransigentă împotriva consumului exagerat de materii prime și materiale, a rebuturilor și oricărei forme de risipă, care măresc nejustificat costurile de producție, diminuează venitul național și resursele pentru ridicarea nivelului de trai al populației.— Comitetele județene de partid, toate organele și organizațiile de partid au datoria de 
a determina ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă să se acționeze cu mai multă fermitate pentru realizarea programelor stabilite în vederea valorificării superioare a resurselor de materii prime și materiale, îmbunătățirii calității produselor, creșterii eficienței în folosirea fondurilor de producție, rentabilizării activității în toate unitățile economice.Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, împreună cu Ministerul Finanțelor și Comitetul de Stat pentru Prețuri, să exercite un control sever asupra modului în care ministerele stabilesc prețurile de producție, acționează pentru introducerea ordinii în acest domeniu, combaterea tendințelor de a ridica în mod nejustificat prețurile produselor și lucrărilor.— Cercetarea științifică trebuie să-și aducă o contribuție sporită la rezolvarea problemelor de care depind îndeplinirea cincinalului înainte de termen, introducerea rapidă în producție a progresului tehnic, la perfecționarea continuă a tehnologiilor și modernizarea producției, valorificarea superioară a resurselor materiale. Plenara apreciază că este necesar să fie luate în continuare măsuri pentru mobilizarea forțelor spre direcțiile prioritare de cercetare, crearea institutelor de cercetare centrale pe ramuri, apropierea institutelor de cercetare de activitatea productivă, accelerarea aplicării rezultatelor cercetărilor în producție ; se vor lua măsuri pentru dezvoltarea atelierelor de prototipuri și a bazelor experi

mentale în cadrul unităților de cercetare, va fi extinsă activitatea de mic>ro-producție.4. Plenara pune în fața ministerelor, centralelor și întreprinderilor, organelor și organizațiilor de partid, comisiilor de investiții sarcina de a asigura toate condițiile pentru înde
plinirea planului de investiții și punerea in 
funcțiune a obiectivelor economice planificate— condiție esențială a realizării și depășirii prevederilor cincinalului.— Ministerele economice și îndeosebi Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii, Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Industriei Chimice trebuie să ia măsuri pentru accelerarea elaborării documentațiilor tehnice, folosind mai bine potențialul de proiectare existent și atrăgînd la a- ceastă activitate specialiști din institutele de cercetare și învățămînt, din administrația proprie, precum și din centrale și întreprinderi. De asemenea, se vor lua măsuri pentru a se a- sigura pe șantiere elaborarea unui volum cît mai mare de proiecte de execuție.— Pentru grăbirea lucrărilor de montaj pe șantiere la care sînt rămîneri în urmă, ministerele să ia măsuri pentru a constitui e- chipe de montori din uzinele proprii care să sprijine organizațiile de montaj în recuperarea întîrzierilor ; trebuie luate măsuri pentru montarea de urgență a utilajelor aflate în stoc. Să se pregătească condițiile ca treptat întreprinderile beneficiare să preia execuția lucrărilor de montaj a mașinilor unelte.— Trusturile și întreprinderile de construcții, organele și organizațiile de partid să acționeze cu mai multă răspundere pentru organizarea mai bună a muncii pe șantiere, revizuirea proiectelor necorespunzătoare, adoptarea de soluții constructive și tehnologii de execuție perfecționate, mecanizarea lucrărilor cu consum mare de manoperă, extinderea folosirii utilajelor în două și chiar trei schimburi ; să se asigure toate condițiile pentru extinderea substanțială a acordului global în construcții.5. Plenara apreciază că în domeniul agricul
turii există condiții ca producțiile planificate— atît in sectorul vegetal, cît și în cel zootehnic — să fie integral realizate. în acest scop, obligă comitetele județene de partid, toate organele și unitățile agricole să ia măsuri deosebite pentru recuperarea rămînerilor in urmă la arăturile de toamnă, pentru pregătirea terenurilor și efectuarea în bune condiții a în- sămînțărilor de primăvară, a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor, în raport cu condițiile specifice din această perioadă.— Trebuie să se asigure darea în funcțiune la termen a suprafețelor irigate, folosirea cu răspundere a tuturor suprafețelor amenajate pentru irigații, iar după recoltarea păioaselor — însămînțarea imediată a acestora cu porumb timpuriu pentru producția de boabe.— Ministerul Industriei Chimice trebuie să livreze în mod ritmic, potrivit sarcinilor înscrise în plan, cantitățile de îngrășăminte chimice și de produse pentru combaterea bolilor și dăunătorilor ; unitățile agricole sînt obligate să ia măsuri pentru folosirea mai eficientă a îngrășămintelor chimice, precum și a celor organice existente în fiecare unitate, în special la culturile intensive din sistemele irigate.— Măsuri hotărîte trebuie luate pentru asigurarea întregii cantități de legume planificate ; în fiecare județ și unitate trebuie stabilite în mod judicios suprafața afectată legumicultorii, structura și eșalonarea producției de legume și organizată efectuarea în bune condiții a lucrărilor, astfel încît în toate județele să se asigure necesarul de legume timpurii, de vară și de toamnă, atît pentru consumul propriu, cît și pentru industrializare și export.— Plenara atrage din nou atenția comitetelor județene de partid, Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, organelor și unităților agricole asupra situației necorespunzătoare în gospodărirea și apărarea fondului funciar, care a condus Ia diminuarea an de an a suprafeței agricole. Trebuie luate măsuri pentru limitarea la strictul necesar a suprafețelor ce se scot din circuitul agricol, pentru eliminarea excesului de umiditate, executarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare, pentru cultivarea tuturor suprafețelor, a terenurilor libere din vetrele satelor, dintre construcțiile agrozootehnice și a celor rezultate prin limitarea drumurilor de acces.

— Eforturi deosebite trebuie depuse în continuare pentru îmbunătățirea substanțială a activității în zootehnie și creșterea producției animaliere ; să se pună mai multă ordine în activitatea fermelor zootehnice, să se creeze, în cadrul unităților ferme speciale sau nuclee pentru creșterea animalelor de reproducție. O cotitură serioasă trebuie realizată în asigurarea bazei furajere, prin extinderea suprafețelor de culturi furajere, creșterea randamentelor la hectar, valorificarea tuturor resurselor, inclusiv din pășuni și finețe, și a subproduselor din sectorul vegetal.— Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor,. împreună cu comitetele județene de partid, să acorde o deosebită atenție ridicării rapide a nivelului activității economice din unitățile de industrie alimentară, realizării programului de valorificare superioară a produselor agricole, în scopul asigurării aprovizionării populației cu o gamă mai largă de produse alimentare.6. îmbunătățirea activității de export impune din partea ministerelor, centralelor și întreprinderilor, precum și comisiei centrale și a comisiilor județene și a municipiului București pentru export, . o atenție deosebită pentru asigurarea fondului de marfă și a ritmicității livrărilor, pentru respectarea cu strictețe a condițiilor de calitate a produselor ; o atenție deosebită trebuie acordată diversificării sortimentelor cu calități tehnice superioare și o finisare exemplară. Plenara apreciază că Ministerul Comerțului Exterior, celelalte ministere, centralele și întreprinderile trebuie să se preocupe în mod deosebit de creșterea competitivității produselor, valorificarea în cît mai bune condiții a produselor românești pe piața externă, creșterea continuă a eficienței comerțului nostru exterior. în acest scop, centralele industriale și întreprinderile să exercite pe deplin atribuțiile ce le-au fost conferite, să extindă orosnectarea piețelor externe, elaborarea studiilor de marketing, participarea la tîrguri și expoziții internaționale.Creșterea importantă a volumului comerțului exterior și realizarea unui volum sporit de acțiuni de cooperare economică și tehnico- științifică impun ca ministerele și Comisia Guvernamentală de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică să se preocupe activ de finalizarea într-un termen mai scurt a acțiunilor de cooperare.7. Plenara consideră că sînt asigurate toate condițiile pentru ca prevederile planului național de dezvoltare economico-socială pe anul 1973 privind creșterea nivelului de trai 
al populației să fie îndeplinite integral.— Consiliile și comitetele oamenilor muncii din unitățile producătoare de bunuri de consum, conducerile ministerelor trebuie să considere drept una din principalei^ lor îndatoriri asigurarea și livrarea către fondul pieței a tuturor mărfurilor în cantitățile și structura sortimentală și calitativă prevăzute în plan, să rezolve la timp problemele pe care le ri-'ică buna aprovizionare a populației.— Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii pentru populație, precum și organele corespunzătoare din județe au datoria să exercite un control permanent asupra activității comerciale, asigurînd aplicarea întocmai a măsurilor stabilite în acest domeniu, îmbunătățirea aprovizionării și servirii populației.— Consiliile populare vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru realizarea integrală a numărului de apartamente prevăzut în plan, a căminelor pentru tineret, creșelor și căminelor pentru copii, precum și pentru darea în funcțiune la timp a spitalelor și policlinicilor.— Organele și organizațiile de partid sînt chemate să manifeste cea mai mare preocupare pentru soluționarea concretă și operativă a tuturor problemelor legate de îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii de la orașe și sate.

★Plenara Comitetului Central își exprimă convingerea că poporul nostru își va consacra în continuare întreaga capacitate și forță creatoare transpunerii integrale în viață a prevederilor planului pe acest an, realizării mărețului program de accelerare a dezvoltării economico- sociale a patriei, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.

Utilaje moderne, de înalt randament ia noua Filatură de bumbac din Cărei

PLENAR/
eveniment major in viața țării

(Urmare din pag. I)în același timp, ca parte componentă distinctivă a stilului de lucru al partidului nostru, s-a evidențiat încă o dată caracterul colectiv al analizei și elaborării hotărî- rilor, pe baza unei largi participări a cadrelor de specialitate. După cum se știe, plenara Comitetului Central — ea însăși organ colectiv de conducere a partidului — a atras Ia desfășurarea lucrărilor sale un mare număr de specialiști din cele mai diverse sfere ale activității economico-sociale. Tocmai pentru a înlesni larga exprimare a opiniilor in cadrul dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, o parte a lucrărilor plenarei s-a desfășurat pe comisii, creindu-se astfel posibilitatea ca 196 de vorbitori să se pronunțe a- supra problemelor puse in discuție. O asemenea participare largă a permis examinarea multilaterală a problemelor dezbătute, a determinat sintetizarea unei experiențe bogate, acumulate nemijlocit in chiar miezul activității productive, constituind documente vare.Nu este in această a deciziilor tică și, totodată,
chezășia adoptării unor cu o temeinică moti-greu să se recunoască modalitate de adoptare — profund democra- eficientă — în promovarea consecventă a acestui stil de lucru rolul activ al secretarului general al partidului. Așa cum este bine cunoscut, tovarășul Nicolae' Ceaușescu, în exercitarea funcțiilor de înaltă răspundere în partid și în stat, imprimă cu fermitate stricta aplicare a principiilor conducerii colective, spirit de inaltă răspundere in abordarea și soluționarea tuturor problemelor dezvoltării sociale. în activitatea cotidiană sau cu prilejul vizitelor de lucru, aplică stăruitor metoda consultărilor celor mai largi, a dezbaterii nemijlocite cu specialiștii, eu cadrele de conducere și oamenii muncii din fabrici, institute de cercetare științifică și de pe ogoare, cerindu-le părerea, confruntind orientările politice generale cu concluziile desprinse din practica vie, din experiența nemijlocită a acelora care lucrează pe teren, acolo unde se decide, in ultimă instanță, soarta tuturor proiectelor și planurilor de dezvoltare a țării.Desfășurarea lucrărilor plenarei a evidențiat încă o dată realismul — acest atribut permanent al întregii politici a partidului nostru. Toate hotăririile, toate măsurile au pornit de la studiul atent al realităților vii, de la examinarea minuțioasă a stărilor de fapt, de la o abordare curajoasă și deschisă a tuturor problemelor apărute după plenara din noiembrie 1972. S-a impus, de asemenea, spiritul novator propriu politicii partidului nostru, opus cantonării în formule anacronice, receptiv și sensibil

față de orice probleme și cerințe ridicate de viață — fie că este vorba de sfera producției materiale, de perfecționarea mecanismelor și structurilor de conducere și administrare, ori de deziderate de ordin cetățenesc. Sesizindu-le, conducerea partidului adoptă cu ho- tărire — in folosul și spre satisfacția întregului popor — măsuri cutezătoare, menite să deschidă cale largă noului, mai-binelui.întregul ansamblu de măsuri a- doptat de plenară vădește permanenta preocupare a partidului și conducerii sale pentru om, are ca obiectiv fundamental realizarea de mai de un infor-progrese mai mari și rapide in creșterea nivelului trai al celor cc muncesc. Ca fir roșu s-a desprins din mări și deibateri legătura nemijlocită. hotărîtoare dintre dezvoltarea economiei naționale, creșterea venitului național și ridicarea nivelului de trai al poporului. întreaga experiență cristalizată în anii construcției socialiste este in a- ceastă privință cel mai puternic argument, demonstrînd că accelerarea realizării sarcinilor economice in cele mai bune condiții asigură nemijlocit premisele trainice ale prosperității întregii țări. în acest sens, îndeplinirea înainte de termen a cincinalului se va traduce în venituri reale sporite, in mărfuri mai multe și de calitate superioară, în creșterea fondurilor destinate invățămintului, sănătății, culturii,'in sute și sute de .'mii de apartamente, in înflorirea drașel- lor și satelor țării, în ridicarea generală a gradului de civilizație materială și spirituală.Acum, cind există clar conturat un amplu program de acțiune, e- sențial este să se treacă neintir- ziat și cu toate forțele la îndeplinirea sa practică. în acest sens, o condiție deosebit ' ' .pentru a asigura mobilizarea tregului potențial uman, a tuturor forțelor clase,i muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, a fiecărui cetățean la marea bătălie pentru accelerarea dezvoltării este desfășurarea unei munci politice, capabilă înțelegerea aprofundată lor adoptate, rațiunea, scopurile și importanța dărilor și sarcinilor. Este, de aceea, necesar ca organele și organizațiile de partid să asigure cu maximă operativitate desfășurarea unei intense activități educative, folosind din plin toate instrumentele, toate pîrghiile și toate formele muncii politice de masă, pentru a înrădăcina in conștiința fiecărui om al muncii convingerea că hotăririle plenarei răspund unor imperioase nevoi ale dezvoltării mai rapide a societății noastre, că înfăptuirea exemplară a acestui program răspunde propriului lor interes ceasta fiind cheia mobilizării integrale a tuturor energiilor area- toare ale poporului.Plenara Comitetului Central «

de importantă in-
țării iniense să asigure a măsuri- motivarea, recoman-

a-

analizat și a aprobat activitate» internațională deosebit de bogată, intensă și multilaterală desfășurată in cursul anului 1972 de Partidul Comunist Român și guvernul României socialiste, rele- vînd cu satisfacție făptui că evenimentele petrecute în acest răstimp pe arena mondială au adus noi confirmări liniilor directoare ale politicii noastre externe, stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a prilejuit o amplă și profundă analiză a tendințelor și proceselor dezvoltării contemporane, in acest context reliefindu-se cu claritate principiile fundamentale ale politicii externe a partidului și statului nostru — politică de adincire a prieteniei cu celelalte țări socialiste, de întărire a' unității țărilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești internațio-, nale, a frontului forțelor antiimpe- rialiste, democratice ; de extindere a relațiilor cu țările care an pășit pe calea dezvoltării independente ; de dezvoltare a relațiilor cu | toate statele lumii ; de eforturi perseverente pentru instaurarea unor relații noi, de egalitate și respect intre state, pentru destindere, pace și prietenie între popoare.Și cu prilejul acestei plenare, Comitetul Central a dat o înaltă apreciere activității neobosite desfășurate d.@ secretarul general al 'partidului în elaborarea principiala, citiși in "înfăptuirea practică a pd- Țiticii‘ex'tdrnc 'ar"ț:aHidului și stâtli- lui — activitate ce a contribuit la creșterea prestigiului țării noastre peste hotare, punindu-și amprenta asupra trăsăturilor caracteristice aia politicii externe a României : principialitate, consecvență, dinamism, spirit combativ, dorință activă de promovare a cooperării și legalității internaționale. în vederea asigurării drepturilor fiecărui popor de a-și decide singur propria soartă. Aprobarea unanimă dată de Comitetul Central reflectă adeziunea și susținerea fierbinte de către întregul nostru popor a liniilor cii externe a adeziune ce ■cat izvor de acestei politici, ca expresie a intereselor fundamentale ale națiunii . noastre socialiste, în deplină concordanță cu interesele și aspirațiile înaintate ale întregii omeniri.Cu încredere neabătută în. justețea, confirmată de viață, a politicii interne și internaționale a partidului nostru, întregul popor va munci cu abnegație și hărnicie pentru a da viață hotăririlor plenarei C.C. al P.C.R., pentru a îndeplini sarcinile pianului pe acest an — an hotăritor pentru realizarea cincinalului înainte de termen — asigurînd astfel parcurgerea cu succes a unei noi și importante e- ta.pe pe calea progresului, spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre comunism.

directoare ale politi- partidului și statului, constituie un nese- forță și eficiență al

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN - 0 CERTITUDINE!
(Urmare din pag. I)ale zilei, un plus de 700 de tone de oțel.— Este un record pe care îl vom consolida cu fiecare zi, cu fiecare oră, cu fiecare minut, aici, Ia gura cuptoarelor, ne spune comunistul Vasile Acbim, unul din veteranii oțelăriilor, care, împreună cu brigada de tineret condusă de Ion Văduva, este autorul recordului. Pentru că, continuă el, unul din
LA „1 MAI“ PLOIEȘTI:

învățămintele plenarei acesta este : să ne intrecem mereu pe noi înșine.Ion Duică, șef de brigadă la cuptorul nr. 2, ține să adauge, referitor la record : „Urmind îndemnul secretarului general al partidului, ne vom strădui ca din producțiile de vîrf să facem o conduită zilnică, astfel ca planul siderurgiști- lor din întreaga țară, de a obține in acest an 8 milioane tone de oțel, să fie îndeplinit".

puterea noastră. Ne mîndrim să putem naporta că am înțeles bine și traducem în fapt aceste sarcini. In luna februarie ne-am depășit planul de producție. în acest an lucrăm cu o productivitate cu 10 la sută mai mare decit cea din 1972. De pe acum, șapte Instalații de foraj 2 DH-100 au fost livrate la export cu aproape o lună de zile

mai devreme. în această lună vom realiza 10 asemenea instalații, deci cu 3 mai mult. Am prins curaj, vedem cu toții că putem lucra cu o' productivitate mai mare, adică exact cum s-ă spus și in plenara partidului".Curaj, încredere, răspundere față de prestigiul industriei noastre.
LA „INDEPENDENTA" SIBIU:

I

Curaj, încredere, etaepftDimineața, Ia uzina de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești. Prima dimineață de după plenara C.C. al P.C.R.. Secția Mecanică I. Atmosferă de muncă însuflețită. La montaj stăm de vorbă cu șeful de echipă Traian Ristea. „A- ceastă instalație 2 DH-100 — pe care o vedeți — destinată exportului, am terminat-o cu două zile mai devreme. Este prima instalație din luna martie pe care o realizăm în avans ; ii vor urma alte 10. Am urmărit la televizor desfășurarea lucrărilor plenarei, am ascultat cu emoție cuvintele rostite de secretarul general al partidului. Am simțit că ni se a- dresează direct, nouă, muncitorilor, ți am fost mîndri să putem

gindi : «Iată, tovarășe secretar general, concretizind cuvintele dv., noi chiar in aceste zile, chiar azi, am mai făcut un pas către... scurtarea cincinalului»".împreună cu ing. Petre Marinescu, adjunctul șefului de secție, vizităm sectorul de strunguri și mașini grele. Facem cunoștință cu strungarii fruntași Ion Pe- trache, Ștefan Ovezea, Ion Tudor, Constantin Matei ș.a., care de la începutul anului și pînă acum și-au depășit sarcinile, decadă cu decadă, cu cite 20—25 Ia sută. Inginerul ne spune : „Plenara ne-a arătat o dată mai mult că dezvoltarea țării, atingerea unor cote de productivitate care să ne situeze în rîndul țărilor avansate stă în

Perfecționare peStrăbătind uriașa hală a cazan- geriei intermediare a uzinei „Independenta" Sibiu, observăm că „decorul" impresionantului spectacol al muncii de aici a fost schimbat din nou în ultima săptămină : locul „carcaselor", „pilniilor" sau „melcilor" metalici a fost luat din nou de acele virole-gigant, realizate pentru marea „premieră" de a- cum doi ani și care purta numele de conducta forjată pentru Lotru.— Și de astă-SȘtă este vorba tot de o „comandă specială" pentru Lotru — conducta de refulare a stației de pompare de la Petri- rnanu și a cărei execuție am început-o cu forțe sporite chiar în aceste zile ale plenarei Comitetului Central — ne spune sudorul Martin -.Siewert. De fapt, această nouă lucrare de proporții trebuia începută peste două luni, dar am ținut. seama de dorința construc-

He plasuriietorilor de la Lotru de a-i sprijini și de astă-dată pentru devansarea citorva importante obiective din acest an. După cum vedeți, aici, la noi, în toate aceste zile — zilele plenarei — s-a dat o luptă aprigă pentru fiecare minut.— Deci, în spiritul plenarei, bătălie cu timpul.— Da, dar nu numai atît. Tot în ecest spirit, am hotărît să reducem consumurile specifice de materii prime și materiale, să executăm lucrări de cea mai bună calitate. De altfel, calificativul pentru primele virole e excelent, el fiind dat în urma controlului sudurii cu ultrasunete și raze Ront- gen. Se poate spune că e vorba de o competiție tehnică fără precedent, o competiție de perfecționare continuă pe toate planurile, a întregii munci din uzina noastră.

PLANUL — LA PARAMETRII
MAXIMALINumeroase colective industriale încheie in aceste zile bilanțuri pozitive privind activitatea desfășurată în lunile ianuarie-februarie pentru realizarea sarcinilor planului la nivelul lor maximal.
® Oamenii muncii din 

întreprinderile industriale 
ale județului Timișși au rea* lizat sarcinile de plan pe primele două luni ale anului la nivel maximal, inregistrind o depășire evaluată la circa 79 milioane lei.

® Colectivul Combina
tului chimic din Craiova a realizat prevederile planului pe primele două luni ale anului la toți indicatorii, Inregistrind o producție globală suplimentară în valoare de 26 400 000 Iei și o producție-marfă de 14 260 000 lei in condițiile creșterii cu 20,1 la sută a productivității muncii, comparativ cu nivelul din primele două luni ale anului trecut și cu 9 Ia sută față de sarcina de plan.

® Producătorii de utila
je petroliere din unitățile 
Centralei industriale Plo

iești au pus 'a dispoziția lucrătorilor din schele cu 12 la sută mai multe instalații și agregate decit in perioada corespunzătoare a anului precedent. Dezvoltarea producției a fost însoțită de o diversificare continuă a nomenclatorului. între altele. se realizează instalații de foraj F-125 și F-200, ambele acționate hidraulic, care pot săpa pînă la adiricimi de 4 000 metri, precum și agregate de cimentare rezistente la presiuni mari, pompe de noroi și sape cu role pentru forajul sondelor în structuri dure și extradure.
© Siderurgiștii Combi

natului din Hunedoara au produs în primele două luni din 1973, peste sarcinile de plan, 4 500 tone de fontă, realizînd aproape 30 la sută din angajamentul anual, precum și 6 440 tone de oțel. La rindul lor, laminatoril hunedoreni au pus la dispoziția industriei constructoare de mașini cu 3 400 tone mai multe laminate finite pline față de prevederi.
® Colectivele a nume

roase unități industriale 
din județul Mureș ?i au în* deplin.it angajamentele asumate pentru această perioadă. Colectivul fabricii din Tirnăveni a realizat peste plan și a pus la dispoziția beneficiarilor interni și externi

80 000 mp geam tras, 45 000 mp geam laminat, 14 000 metri liniari de profile ,,U“ pentru construcții, precum și alte produse. Volumul produselor de calitatea ihitii se ridică la 82 la sută, față de 70 la sută în anul trecut.
• Minerii din cadrul 

Exploatării Sărmășag au realizat o producție suplimentară care se ridică la aproape 4 500 tone cărbune.
• Colectivul fabricii 

de conserve „Avîntul" din 
Oradea a îndeplinit ?i depășit sarcinile maximale de plan prevăzute pentru primul trimestru al a- nului. Valoarea producției globale realizate întrece prevederile trimestriale cu aproape 9.5 milioane Iei, iar valoarea producției-marfă — cu peste 9 milioane lei. în urma modernizării fluxului tehnologic și a dotării cu noi mașini și utilaje realizate prin eforturi proprii, colectivul orădean a dat peste plan 426 tone conserve din legume și fructe.

® Uzina metalurgica 
de metale neferoase din 
Baia Mare, îndeplinindu-și înainte de termen planul de producție, a reușit să depășească cu 15 Ia sută nivelul productivității muncii atins in perioada corespunzătoare a anului trecut. Producția retdizată peste plan este de circa l milion lei.

deplin.it
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
I0AN AVRAMîn Informarea prezentată plenarei, tovarășul loan Avram a înfățișat preocupările pentru înfăptuirea obiectivelor cincinalului înainte de termen, ară- tind că față de creșterea de 15,7 la sută a producției globale, prevăzută în planul cincinal, la fundamentarea planului pe anul 1973 au fost identificate posibilități de realizare a unei creșteri a producției globale de 19,2 Ia sută în raport cu anul trecut Astfel, la unele produse deosebit de solicitate, ca, de exemplu, tractoare, planul pe anul 1973 prevede niveluri mai mari decît cele din planul cincinal pentru 1974, iar la altele, ca instalații de foraj, autoturisme de teren, unități de pompare, poduri rulante, semănători. autoturisme de oraș, se depășește nivelul prevăzut prin planul cincinal pentru 1975. De asemenea, producția destinată exDortului va depăși cu 48.6 Ia sută realizările din 1972. ajun- gînd astfel ca ponderea exportului in totalul producției- marfă să reprezinte, în anul 1973, aproape 30 la sută — nivel planificat pentru anul 1975.în continuare, după ce a e- vidențiat faptul că la producția globală, producția-marfă vindută și încasată' și beneficiu realizările pe primele două luni ale a- nului se situează, cumulat, la nivelul planului, vorbitorul a arătat că nerealizarea unor sortimente a scos la iveală faptul că nu s-au asigurat din timp o mai bună pregătire a fabricației. o mai bună aprovizionare tehnico-materială, cooperarea ritmică între uzine, centrale și ministerele furnizoare. în informare s-a apreciat că analizele detaliate efectuate in acest interval cu furnizorii de laminate de oțel, articole tehnice din cauciuc, lacuri și vopsele, sprijinul primit de la organele centrale, în principal de la Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale, creează condiții pentru respectarea obligațiilor asumate.După ce a relevat ajutorul primit din partea comitetelor județene de partid, conlucrarea cu organele locale in analiza problemelor și găsirea soluțiilor corespunzătoare creșterilor însemnate de producție, vorbitorul s-a oprit asupra preocupărilor privind intensificarea folosirii capacităților de producție, atingerea unui grad înalt de utilizare a mașinilor și e- chipamentelor tehnologice, în special a mașinilor-unelte, al căror indice de utilizare trebuie să atingă în anul 1973 nivelul de 85 la sută. El a arătat, in acest context, măsurile luate pentru formarea cadrelor, in special a muncitorilor pentru mașinile-unelte. al căror număr va trebui să creastă în 1973 cu 12 090 de oameni numai în secțiile de bază.Referindu-se, apoi, la realizarea investițiilor planificate.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE CIOARĂîn anul 1973 — a spus la începutul informării tovarășul Gheorghe Cioară — planul Capitalei la producția globală industrială este cu circa 7 miliarde lei mai mare decît prevederile inițiale ale cincinalului, ceea ce reprezintă aproape jumătate din tot sporul pe țară. Dacă la aceasta se adaugă și angajamentul peste planul maximal asumat de oamenii muncii la recentele adunări generale, producția globală suplimentară ce se va obține pe întregul an va fi de peste 8 miliarde lei, adică la nivelul calculelor noastre avute în vedere' pentru realizarea cincinalului în 4 ani și jumătate.După ce s-a referit Ia întregul ansamblu de sarcini mobilizatoare ce revin în acest an colectivelor din unitățile industriale ale Capitalei, vorbitorul a subliniat că, imediat după Conferința Națională a partidului, comitetul municipal, organele și organizațiile de partid, comitetele și consiliile oamenilor muncii s-au preocupat de soluționarea problemelor producției a- nului 1973. Pe baza unor- studii au fost dezbătute și fundamentate in fiecare întreprindere nivelurile la principalii indicatori de plan, în așa fel incit ele să a- sigure creșterile de producție propuse în cadrul angajamentului asumat pe întregul cincinal. Colective alcătuite din activiști de partid, specialiști și cadre tehnice, valorificînd intens rezervele interne, au stabilit volumul de materii prime și materiale din țară și din import necesar desfășurării producției pe acest an, volumul de investiții destinat asigurării utilajelor de completare și dezvoltărilor, necesarul de forțe de muncă, au determinat nivelurile de export, făcînd propuneri de creștere care să permită un raport favorabil între valoarea mărfurilor exportate și a celor importate. De asemenea, în unitățile industriale din Capitală au fost întocmite programe concrete de modernizare a tehnologiilor și produselor, care să asigure diversificarea și ridicarea calității producției, sporirea exportului și reducerea prețului de cost. în vederea acoperirii producției cu contracte și comenzi, asigurării necesarului de materii prime și a colaborărilor etc., comitetul municipal de partid a inițiat în perioada 1—15 februarie a.c. o largă acțiune la care au participat activiști de partid, _ cadre cu munci de răspundere în ministere și centrale, specialiști care au urmărit ca, odată cu desfășurarea adunărilor generale, să fie rezolvate principalele probleme ale planului pe a- cest an.Informez plenara că adunările generale ale oamenilor muncii, în care s-a dezbătut pe larg 

unde există un început bun ca urmare a pregătirii din vreme a documentațiilor, vorbitorul a evidențiat unele rămâneri în urmă la punerea în funcțiune, principala cauză fiind neasi- gurarea în timp util a mașinilor prevăzute. Avansarea lucrărilor de construcții pe unele șantiere a impus și impune devansarea dotărilor cu utilaje, problemă ce este și trebuie să fie in continuare soluționată prin redistribuiri în cadrul ministerului, repartiții suplimentare din producția internă și import* sporirea volumului de mașini și utilaje realizate prin autodotare. în continuare, vorbitorul a prezentat măsurile referitoare la dezvoltarea și îmbunătățirea activității sectoarelor calde.Arătînd că in 1972 nu au fost îndeplinite sarcinile de producție la utilajele tehnologice, vorbitorul a informat plenara asupra măsurii de a se afecta, in acest scop, trei noi uzine existente în alte sectoare de activitate, menționînd că, prin măsurile luate până în prezent și cele în curs, producția de utilaje tehnologice prevăzute în plan se va realiza ca volum și sortiment și, prin aceasta, și punerile in funcțiune la termen, în același timp, restanțele la utilajul chimic din anul trecut vor fi recuperate pînă la finele semestrului I.în ultima parte a informării, vorbitorul s-a referit la preocupările privind asigurarea în acest an a economiei cu piese de schimb, ridicarea calității produselor, îmbunătățirea și perfecționarea parametrilor calitativi corespunzător nivelului atins pe plan mondial, asimilarea unor produse noi, de mare complexitate tehnică, e- laborarea programelor pentru dezvoltarea și integrarea mai complexă a fabricației utilajelor energetice, metalurgice și de construcții. îmbunătățirea normelor de consum de materii prime, precum și a coeficientului de utilizare a materialului. De asemenea, el a informat plenara asupra eforturilor depuse pentru realizarea planului de export : contractarea planului — care actualmente se situează Ia 82 la sută — orientarea pe mari zone geografice și țări și sporirea acțiunilor de cooperare care au atins, în anul 1972, aproximativ 17 la sută din totalul exportului de mașini și utilaje.Permiteți-mi să asigur plenara Comitetului nostru Central, pe dumneavoastră, tova- rășe secretar general Nicolae Ceaușescu, in numele consiliului de conducere al ministerului și al participanților la secțiunea construcții de mașini din cadrul plenarei — a spus in încheiere vorbitorul — că vom acționa cu hotărire pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan prevăzute pentru acest an.

planul pe anul 1973, au găsit soluții pentru rezolvarea in bună parte a problemelor, ceea ce a reconfirmat posibilitățile reale pe care le avem de a realiza exemplar sarcinile maximale și angajamentele asumate pe a- cest an.Permiteți-mi să vă informez că in perioada 1 ianuarie-28 februarie 1973, potrivit datelor preliminare, planul maximal al producției globale a fost îndeplinit in proporție de 101,2 la sută, obținîndu-se o producție suplimentară de 131 milioane lei ; producția globală pe primele două luni ale acestui an este mai mare cu 15 la sută decît cea din perioada corespunzătoare a anului trecut. Planul de producție-marfă pe primele două luni a fost depășit cu 200 milioane lei, iar exportul cu 15 milioane lei valută. Planul a fost realizat de către fiecare sector al Capitalei in parte.Apreciind că sînt create toate condițiile ca prevederile planului pe luna martie să fie îndeplinite și chiar depășite în multe privințe, vorbitorul a subliniat că este necesară In continuare o preocupare permanentă din partea organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor întreprinderilor, centralelor și ministerelor pentru rezolvarea tuturor problemelor care privesc aprovizionarea tehnico-materială, cooperarea inter- uzinală, acoperirea planului de desfacere și de export cu contracte.Vorbitorul s-a referit apoi la problemele realizării planului de investiții, relevind că in luna ianuarie a fost realizat un volum de lucrări care reprezintă 5,2 la sută din planul anual ; deși superior celui inregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut, acest ritm nu ne mulțumește ; timpul favorabil permitea realizarea unui volum mai mare de lucrări. Ca urmare a măsurilor luate, în luna februarie s-a îmbunătățit activitatea pe' șantiere ; se prelimină că, pe primele două luni din acest an. va fi executat un volum de investiții de circa 12 Ia sută din planul anual. în continuare au fost relevate preocupările pentru lichidarea stocurilor de utilaje nemontate, definitivarea și aprobarea unor documentații, a- sigurarea utilajelor la termene corelate cu cele de punere în funcțiune a noilor capacități și obiective, concentrarea potențialului productiv pe șantierele principale ale acestui an.Sarcinile economice care revin Capitalei in actualul cincinal — a spus vorbitorul — ne obligă să ne preocupăm cu toată răspunderea de fiecare problemă care condiționează bunul mers al activității productive, nu numai pentru acest an, ci și in perspectiva anilor următori. In acest 

sens, considerăm că trebuie luate încă din acest an măsuri pentru dezvoltarea capacităților de producție, în mod deosebit în sectoarele calde, la organele de a- samblare, la motoare electrice, reductoare, capacitatea de finisaj în industria ușoară.în încheierea informării, vorbitorul a spus : Recenta plenară a comitetului municipal de partid a pus încă o
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAIL FLORESCUîn informarea sa, tovarășul Mihail Florescu a arătat că, în vederea realizării sarcinilor maximale stabilite pentru planul pe anul 1973, după Plenara din noiembrie 1972 s-au desfășurat acțiuni întreprinse de colectivele din minister, centrale, grupuri de uzine și institute pentru a găsi soluțiile tehnice și organizatorice in vederea realizării a- cestor sarcini in condiții de înaltă eficiență economică. Cu sprijinul organelor centrale de stat și mai ales al Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materia- le, Ministerului Comerțului Exterior, s-au făcut analize sistematice îndeosebi pentru asigurarea aprovizionării cu materii prime și materialele necesare îndeplinirii ritmice a planului pe tot parcursul anului. Rezultatele se reflectă în realizările din prima lună a anului ; astfel, in ianuarie s-a obținut o producție cu 18,6 la sută mai mare față de aceeași lună a anului trecut și cu peste 70 milioane de lei mai mult față de luna decembrie. Măsurile luate și preconizate în viitorul imediat conduc la realizarea și depășirea sarcinilor de export pe acest an, cum de altfel s-au angajat toți directorii generali de centrale și grupuri, in discuțiile din comisia pentru chimie a plenarei noastre.Informarea a relevat, în continuare. rezultatele bune obținute în ce privește reducerea cheltuielilor la 1 009 de lei producție-marfă, realizarea de beneficii. îmbunătățirea structurii producției pentru o valorificare mai eficientă pe tona de materii prime. în anul 1973. toate întreprinderile ministerului sînt planificate cu beneficii. Cu toate rezultatele, evident superioare, în primii doi ani ai cincinalului au existat unele influențe negative, în special datorită întreruperilor în funcționarea unor instalații Ia Turnu-Măgurele, Rîm- nicu-Vîlcea și Năvodari.în continuare, vorbitorul a arătat că, pentru realizarea volumului mare de investiții prevăzute pentru acest an, ministerul a luat măsuri, încă din anul1972, privind asigurarea documentațiilor tehnice pentru utilaje și a proiectelor de execuție pentru lucrările de construcții- montaj. Pentru utilajele necesare in anul 1973, au fost predate Ministerului Construcțiilor de Mașini Grele 78 Ia sută din documentație la 30 iunie 1972 și 99 la sută din documentație la 30 septembrie 1972. Niciodată n-am avut o asemenea situație Ia predarea documentațiilor. Organizațiile de construcții au primit 87 la sută din documentația de execuție pînă la 30 decembrie 1972 și 92 la sută la 30 ianuarie1973. Ministerul Industriei Chimice va realiza, in uzinele și a- telierele proprii, peste 19 000 tone de utilaje tehnologice. Pentru a urgenta lucrările de pe șantiere, unitățile chimice au
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN DRĂGANFăcînd o cuprinzătoare prezentare a rezultatelor de seamă obținute anul trecut de oamenii muncii din județul Brașov, tovarășul Constantin Drăgan a arătat la începutul Informării că aceste rezultate constituie o premisă favorabilă pentru îndeplinirea exemplară a planului pe anul 1973. în continuare, referindu-se la modul în care a fost organizată munca pentru realizarea sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972. informarea a arătat că, cu prilejul analizelor efectuate le comitetul județean de partid cu un larg activ de partid din industrie, au fost stabilite ca obiective ale județului in 1973 : realizarea unei producții suplimentare de cel puțin 2 miliarde lei peste prevederile cincinalului , întocmirea unei evidențe foarte concrete în flecare unitate ?i urmărirea folosirii intensive a mașinilor și instalațiilor spre a atinge indicele, stabilit de Plenara C.C. al P.C.R-, de 85 la sută la utilaje din secțiile de bază, iar coeficientul de schimb să ajungă la 2,2 ; depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii ; găsirea resurselor necesare pentru o reducere de 39 lei la nivelul județean a cheltuielilor la mia de lei producție ; nominalizarea și asigurarea volumului de mărfuri pentru export, care crește cu 57 la sută față de 1972 ; grăbirea ritmului investițiilor.în cadrul acestor preocupări, comitetul județean de partid, cu. ajutorul unor specialiști, a analizat la fiecare întreprindere, împreună cu factorii de decizie și organizațiile de partid, căile de rezolvare a multiplelor probleme legate de aprovizionarea tehnico-m-ateria- lă și cooperarea în producție, asimilarea de noi produse și modernizarea celor din fabricația curentă. Ca urmare a sprijinului ministerelor, organelor de sinteză și centralelor, s-au putut fundamenta atit condițiile de realizare a planului, cit și o depășire la nivelul maximal.Subliniind că obținerea, în a- cest an, a unui spor de producție de aproape 4 miliarde lei față de realizările anului 

dată In evidență realismul an. gajamentelor asumate de colectivele de muncă din unitățile productive ale Capitalei, in fața Conferinței Naționale și in fața dv., tovarășe secretar general, faptul că hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie, de a introduce în plan sarcinile maximale, creează toate condițiile pentru a realiza cincinalul în patru ani și jumătate.

preluat, în regie proprie, unele lucrări de montaj și au detașat personal calificat. Analizele ce s-au desfășurat în ultimele luni, precum și măsurile pregătitoare ce au fost luate a- rată că există toate condițiile pentru realizarea întregului volum de investiții și punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor stabilite prin plan.Relevind rolul hotărîtor pe care-1 are pentru industria chimică cercetarea științifică și tehnologică, informarea a arătat că, prin organizarea acesteia de către Institutul central de cercetări chimice, se realizează o coordonare unică a activității u- nităților de cercetare departamentale, ale invățămintului superior, precum și a laboratoarelor din centrale și grupuri industriale, ceea ce permite u- tilizarea mult mai eficientă a mijloacelor și cadrelor de specialiști. Pe baza rezultatelor și a prevederilor din planul Institutului central de cercetări chimice, s-au valorificat pînă acum 136 de teme cercetate în anii anteriori și se vor aplica industrial încă 250 pînă la sfârșitul cincinalului.Pentru realizarea instalațiilor Industriale s-au organizat și sînt în curs de constituire colective complexe de cercetători, pro- iectanți, cadre din centrate și grupuri industriale, cadre științifice, tehnologice din uzinele chimice, a.șa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei la institut.Informarea a arătat că în toate adunările generale ale oamenilor muncii din industria chimică s-a dezbătut răspunsul la chemarea lansată de Combinatul chimic din Craiova ir, întrecerea socialistă din acest an. în vederea depășirii planului maximal la toți indicatorii. Sin- tetizînd angajamentele luate, se poate prevedea că planul maximal la producția industrială va fi depășit în acest an cu 500 milioane de lei.Un sprijin deosebit tn vasta acțiune pentru asigurarea realizării și depășirii pianului la niveluri maximale a fost primit din partea conducerii partidului nostru, personal • tovarășului Nicolae Ceaușescu, care. In mod frecvent, a urmărit stadiile . de asigurare a condițiilor tehnico- materiale pentru realizarea planului, a orientat activitatea spre direcțiile principale și a recomandat numeroase soluții practice.Hotărîrea Cu care toți lucrătorii din industria chimică au pornit activitatea în uzine șl institute, chiar din prima lună a anului, precum și măsurile noi ce au fost stabilite recent de colegiul ministerului, in analiza pentru pregătirea acestei informări prezentate la plenara Comitetului Central, ne dau convingerea că planul maximal al acestui an, nu numai că va fi realizat, dar în multe sectoare va fi depășit, crelnd astfel condițiile pentru încheierea cincinalului înainte de termen.

trecut impune o preocupare susținută pentru asigurarea ritmicității producției, informarea a menționat că aceasta presupune, între altele, paralel cu îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, o preocupare sporită pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe linia planului de cooperare. După ce a amintit că unele întreprinderi din județ, in calitate de furnizori, mai ales pentru piesele turnate și forjate, nu și-au respectat in mod permanent obligațiile asumate, creind astfel greutăți altor întreprinderi in realizarea planului de producție, vorbitorul a subliniat : Asigurăm pe toți beneficiarii noștri că vom face tot ce ne stă în putință să ne respectăm obligațiile asumate prin clanurile de coODerare. dar insistăm, in același timp, să se depună sforturi ca să ne fie trimise ia timp piesele și sub- ansamblele care ne sint furnizate de întreprinderi din alte județe.In lumina sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 cu privire la creșterea eficienței activității economice, reducerea costurilor de producție și, In cadrul acestora, a cheltuielilor materiale, Informarea a făcut o amplă trecere în revistă a măsurilor inițiate de .-omitetul județean de partid privind reproiectarea unor produse din fabricația curentă ; desfășurarea unei largi acțiuni de masă pentru gospodărirea materiilor prime și materialelor ; introducerea și extinderea unor tehnologii moderne care să asigure un înalt indice de folosire a materiilor prime și materialelor.Menționînd că la creșterea nivelului cheltuielilor de producție contribuie desele schimbări de preturi din partea unor furnizori de repere și suban- samble, precum și frecventele înlocuiri nejustificate de materii prime ce se livrează la prețuri mult superioare, informarea a accentuat : Considerăm că rentabilitatea planificată nu trebuie să se realizeze prin scoaterea din fabricație a unor produse cu prețuri mai mici, dar strict necesare economiei naționale, ci prin găsirea de soluții care să conducă la reducerea 

prețului de cost al produselor.în continuare, informarea s-a referit la preocupările comitetului județean de partid privind dezvoltarea agriculturii, îndeosebi a zootehniei. în scopul creșterii ponderii produselor zootehnice in cadrul producției agricole, vor fi continuate lucrările de modernizare a adăposturilor în vederea introducerii noilor tehnologii, a- sigurind astfel mecanizarea principalelor lucrări : pentru îmbunătățirea reproducției Ia toate speciile de animale și îndeosebi la taurine, au fost înființate 11 ferme specializate ;
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

ION CRĂCIUNLa începutul informării sale, tovarășul Ion Crăciun a prezentat principalele realizări din 1972, între care obținerea unei producții peste plan de 2 miliarde 570 milioane lei, arătind totodată că pentru 1973 se prevede o creștere a producției de 16,5 la sută față de realizările anului 1972, cu 6,3 miliarde lei mai mare decît prevederile planului cincinal pe acest an. Creșteri importante sînt prevăzute la toți indicatorii : exportul va fi mai mare față de cel realizat în 1972 cu 41 la sută, iar beneficiile vor crește cu 39.4 la sută.Vorbitorul a informat că pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Plenara Comitetului Central al P.C.R. din noiembrie 1972, a indicațiilor primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor făcute în întreprinderile industriei ușoare, s-au luat măsuri și s-au întocmit programe care să asigure îndeplinirea planului in ritmul planificat. Dintre numeroasele măsuri întreprinse el a amintit : folosirea extensivă și, în special, intensivă a capacităților de producție — aceasta trebuind să aducă un spor de producție de circa 7 miliarde de lei față de prevederile cincinalului pe anii 1973—1975 ; nominalizarea în produse fizice a planului de producție — pină in prezent in proporție de 91 la sută din producția valorică planificată pe acest an ; crearea condițiilor pentru creșterea productivității muncii prin mărirea gradului de mecanizare, automatizare și perfecționare a tehnologiilor, îmbunătățirea organizării producției și a muncii ; asigurarea cu contracte a desfacerii producției.Referindu-sa la intensificarea acțiunilor pe piețele externe — atit in ce privește studierea cererilor piețelor externe cit și adaptarea producției la aceste cereri — relevind o seamă de realizări Înregistrate in această privință, precum și unele neajunsuri, vorbitorul a informat asupra preocupărilor de realizare a contractelor In proporție de sută la sută, precum și asupra e- forturilor in vederea elaborării de noi soluții pentru creșterea producției fizice peste nivelurile planificate în plan. Vorbitorul a arătat apoi că rezultatele obținute pe luna Ianuarie, comparativ cu aceeași lună din anul tiecut, indică sporuri remarcabile, respectiv o creștere de 16,3 la sută la valoarea producției, de 116 la sută la export. Totuși, cu toate aceste creșteri — a spus el — nu putem fi mulțumiți pentru că față uc plan nu am realizat sarcinile prevăzute. existînd pe Iunu ianuarie uti mare numai de întreprinderi care nu și-au îndeplinit sarcinile maximale. Enumerind cauzele care au determinat asemenea situații - neintrarea integrală în funcțiune a unor obiective din planul de investiții, nerealizarea integrală a unor resurse materiale din ai,ul 1972, care au diminuat stocurile planificate pentru trimestrul I al acestui an la unele materii prime și auxiliare de bază, neasigurarea de contracte pentru tot planul de materiale și materii
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAI TELESCUArătînd că tn acest an industria județului Timiș are de realizat, in varianta maximală a planului, un spor de producție de 500 milioane de lei față de planul inițial și că angajamentul asumat de conferința organizației județene de partid prevede o producție suplimentară de încă 500 milioane de lei, tovarășul Mihai Telescu a relevat rezultatele bune obținute în primele două luni ale ' anului in curs, măsurile luate de comitetul județean de partid in vederea realizării sarcinilor de plan pe 1973.Un ajutor deosebit in orientarea- activității noastre — se subliniază in informare — mai ales in direcția ridicării nivelului tehnic al producției,, a perfecționării organizării producției și a muncii, a dezvoltării spiritului gospodăresc, a strîngerii legăturilor dintre cercetare și producție, ne-a fost acordat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și cu ocazia recentei vizite de lucru la Uzina mecanică din Timișoara.După ce a menționat unele dificultăți întîmpinate de întreprinderile constructoare de mașini, cele din industria chimică și ușoară din județul Timiș, informarea a arătat că ministerele de resort și conducerile centralelor industriale trebuie să acționeze mai hotărît, împreună cu comitetul județean de partid, pentru soluționarea problemelor aprovizionării tehnico-materiale, prin respectarea cu strictețe a prevederilor legii contractelor economice. Evidențiind rezultatele obținute in ridicarea nivelului tehnic al producției, ca urmare a conlucra

se desfășoară o largă acțiune de stimulare a sătenilor să crească animale și în gospodăriile individuale.în încheiere, vorbitorul a subliniat că dezbaterile din cadrul conferinței județene de partid au exprimat voința fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Brașov de a-și consacra forțele realizării tuturor indicatorilor de plan la varianta maximă, precum șl îndeplinirii angajamentelor suplimentare asumate în marea întrecere pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.

prime etc. — vorbitorul a apreciat că ele nu justifică integral nerealizările din luna ianuarie. O seamă de neajunsuri s-au datorat unor cauze subiective : nu toate colectivele din Întreprinderi au urmărit a- plicarea cu strictețe a planurilor și programelor de măsuri stabilite, nu s-a intervenit imediat și eficient acolo unde au apărut lipsuri, nu s-a pregătit din timp trecerea la un plan care solicitau o atenție deosebită, grijă și măsuri pentru intrarea încă din prima zi a anului în ritmul planificat, nu s-au înlăturat deficiențele în asigurarea cu cadre calificate a unor obiective importante date recent în funcțiune.Arătînd că atunci cînd s-a acționat cu fermitate au fost rezolvate cele mai complexe probleme, vorbitorul a exprimat vii mulțumiri conducerii partidului, Consiliului de Miniștri, Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Aprovizionării și celorlalte foruri pentru sprijinul acordat.După ce a prezentat o serie de măsuri luate In vederea îndeplinirii sarcinilor economice pe anul în curs. vorbitorul s-a referit la necesitatea ac- • celerării ritmurilor construcțiilor fi livrării utilajelor, spu- nind, intre altele : Avem convingerea că, in conformitate cu cele stabilite de comun acord, Ministerul Construcțiilor Industriale ne va sprijini mai mult pentru a Imprima un ritm mai susținut de lucru pe șantierele obiectivelor noastre industriale, in special acolo unde avem utilaje achiziționate, ca de exemplu la Balotești, la Timișoara, la Slatina. în același sens, s-a făcut apel și la furnizorii de materii prime și auxiliare, între care industria chimică deține un loc însemnat.Ministrul industriei ușoare a prezentat apoi preocupările pentru îmbunătățirea substanțială a cercetării in industria ușoară, integrârea cercetării în producție. El și-a exprimat convingerea că, in urma sarcinilor primite, ca urmare a necesității de a reorganiza și a îmbunătăți structura organizatorică la toate eșaloanele ramurii industriale, multe cadre valoroase din centrale, din a- paratul central vor putea fi orientate spre producție, spre cercetare, spre tehnologii, aceasta fiind in folosul producției.In ultima parte a informării, vorbitorul s-a referit la u- nele probleme cu caracter social, cum sînt : problema transporturilor, locuințelor, creșe- lor, căminelor, de a căror soluționare ministerul este, de asemenea. preocupat.Asigur plenara — a spus tn încheiere vorbitorul — că lucrătorii din industria ușoară vor activa unit și hotărît pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor Plenarei Comitetului Central din noiembrie 1972, a indicațiilor conducerii de partid, ale tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușescu, că vor mobiliza toate energiile pentru a învinge toate greutățile care mai apar, pentru a realiza și depăși, în cele mal bune condiții, planul pe anul 1973.

rn intre unitățile productive, « legăturii strînse cu specialiști din învățămîntul superior, institutele de cercetări și cabinetele pentru problemele de organizare științifică a producției și a muncii, informarea a citat noua tehnologie de fabricare a plasti- fianților realizată de fabrica „Solventul" împreună cu ICECHIM-București, care creează posibilități de reducere substanțială a importului.Reducerea cheltuielilor materiale și creșterea eficienței economice, ridicarea indicelui de valorificare a materiilor prime și materialelor, intensificarea ritmului de înnoire a producției și de modernizare a produselor din fabricația curentă constituie, de asemenea, preocupări importante ale comitetului județean de partid. Referitor la lipsurile existente în domeniul gospodăririi întreprinderilor, vorbitorul a asigurat că va ține seama de critica formulată in această privință în informarea Secretariatului C.C. al P.C.R. A- rătind că sint realizate încă produse ce nu se află la nivelul impus de progresul tehnic actual, de cerințele beneficiarilor interni și externi, el a subliniat, totodată, unele probleme privitoare la acoperirea cu contracte a producției pentru a căror rezolvare 'S* solicitai un sprijin neintirzfat din partea ministerelor, centralelor și întreprinderilor de comerț exterior. Vorbitorul a făcut propunerea de a se organiza cursuri pentru cadrele din întreprinderi pe probleme de comerț exterior, precum și de a se îmbunătăți informarea lor a- supra conjuncturii pe piața externă și a condițiilor de valorificare a produselorTrecind la problemele produc

ției agricole, informarea a menționat recoltele bune obținute in anii 1971 și 1972 la griu, porumb, orz, sfeclă de zahăr, faptul că întreprinderile agricole de stat au realizat, în 1972, beneficii in valoare de 92 milioane de lei. Și în zootehnie, deși rezultatele obținute sînt departe de posibilitățile de care dispune județul Timiș, s-a înregistrat totuși o creștere a efectivelor și a producțiilor.Informarea s-a referit, în continuare, la măsurile politice și tehnico-organizatorice întreprinse de comitetul județean de partid în vederea realizării sarcinilor sporite de plan ce revin, in anul 1973, agriculturii județului. în această ordine de idei, vorbitorul a solicitat, între altele, un sprijin sporit din partea organelor centrale în rezolvarea unor probleme ca asigurarea îngrășămintelor chimice, dotarea întreprinderilor de valorificare a cerealelor și a celor de valorificare a legumelor cu mijloace mecanice, aprovizionarea cu piese de schimb pentru mașinile și utilajele cooperativelor agricole de producție.După ce s-a referit la amploarea lucrărilor de desecări, Ia u- nele aspecte actuale ale extinderii irigațiilor în incintele de- secate, unde e necesară contribuția organelor de specialitate, informarea s-a ocupat de generalizarea acordului global, subliniind că măsurile supuse aprobării plenarei privind îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în întreprinderile
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ANGELO MICULESCUPentru agricultură și industria alimentară, ca și pentru toate celelalte ramuri ale economiei naționale, anul 1973 are o importanță deosebită în realizarea sarcinilor din actualul cincinal, în toate acțiunile întreprinse pentru pregătirea planului de producție pe acest an am ținut seama de indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 și de hotăririle adoptate de aceeași plenară privind îndeplinirea și depășirea prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1973. In executarea sarcinilor ce ne-au revenit, raportez Plenarei Comitetului Central, dumneavoastră, tovarășe secretar general, că am încheiat contractarea fondului de stat de produse agricole, cu unele depășiri la grîu, secară, orz-orzoaică, porumb, floarea-»oarelui, in pentru fibră și legume. Pentru produsele a- nimaliere s-au contractat aproximativ 88 la sută din cantitățile prevăzute, acțiunea urmînd a fi încheiată în următoarele douăsăptămini.în continuare, informarea ■ subliniat faptul că extinderea In ariul 1972 a sistemului de organizare și retribuire a muncii in acord global a dus, alături de alte măsuri tehnico-organizatorice, la creșterea importantă a producției globale de cereale, plante tehnice și fructe. Pentru acest an, trebuie să asigurăm generalizarea sistemului de organizare și retribuire a muncii în acord global, urmînd să fie introdus în această primăvară și la întreprinderile agricole de stat și aplicat mai susținut la stațiunile de mecanizare a agriculturii.Proiectul de hotărire cu privire la îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în a- gricultură, prezentat spre dezbatere și aprobare Plenarei Comitetului Central, reprezintă un document de partid de mare importanță pentru întreaga a- gricultură și, în special, pentru agricultura cooperatistă. Și de data aceasta, conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, manifestînd aceeași grijă deosebită față de agricultură, ramură de bază a economiei naționale, a stabilit măsuri deosebit de importante, menite să contribuie la creșterea producției și cointeresării lucrătorilor din- întreprinderile de stat, stațiunile de mecanizare și cooperativele agricole de producție.în continuare, informarea s-a oprit pe larg asupra pregătirilor pentru campania agricolă de primăvară, subliniind faptul că ele se desfășoară în mai bune condiții decît în anii anteriori. Dacă în acțiunea de fertilizare cu îngrășăminte naturale s-au obținut rezultate bune, în fertilizarea cu îngrășăminte chimice s-au înregistrat, în primele două luni, o serie de, lacune, din cauza nelivrării la timp, de către ministerul de resort, a întregii cantități de îngrășăminte chimice.O acțiune importantă, începută încă din toamna anului trecut și continuată și în acest an — a arătat informarea — este aceea de scurgere a apelor în
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE ROȘUIndicațiile prețioase date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în raportul și concluziile plenarei din noiembrie 1972, din care se desprinde cu pregnanță grija consecventă pentru folosirea chibzuită și cu maximă eficiență a avuției naționale, pentru accelerarea procesului dezvoltării economiei României socialiste, au constituit pentru Comitetul județean de partid Bacău un permanent îndreptar în activitate.Informarea a relevat că Ia sfirșitui lunii decembrie și începutul lunii ianuarie membrii secretariatului comitetului județean s-au deplasat in întreprinderi, analizind la fața locului, cu comitetele de partid, cu conducerile tehnico-admi- nistrative, problemele esențiale ce se cer a fi rezolvate pen
tru îndeplinirea planului la co- 

agricole de stat și cooperativele agricole de producție vor constitui un nou imbold pentru oamenii muncii de pe ogoare pentru creșterea producțiilor vegetale și animale.în ce privește domeniul investițiilor, trăgindu-se învățămintele necesare din deficientele manifestate în 1972, au fost stabilite grafice care să asigure recuperarea rămînerilor în urmă din anul trecut și punerea în funcțiune a obiectivelor și capacităților de producție restante pînă cel mai tîrziu la finele semestrului I, realizarea la termen și chiar mai devreme a parametrilor proiectați la noile obiective și capacități de producție intrate în funcțiune, lichidarea neajunsurilor manifestate in activitatea Trustului de construcții industriale Timișoara.Considerăm că măsurile prezentate în plenară privind reducerea personalului de conducere și administrativ din ministere, centrale și întreprinderi, îmbunătățirea schemelor de organizare și reducerea verigilor intermediare vor avea un efect pozitiv pe linia creșterii eficienței, competenței și operativității conducerii activității economice — a subliniat vorbitorul. In încheierea informării, vorbitorul a asigurat plenara că organizația județeană de partid Timiș, toți oamenii muncii din județ — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — nu-și vor precupeți eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor mari care decurg din planul de stat pe anul 1973.

exces șl a băltirilor. S-au executat pină acum lucrări pe 55 000 de hectare și ele se efectuează pe încă 200 000 de hectare în aproape toate județele, fiind una din principalele acțiuni care va trebui să continuo pînă la sfirșitui lunii aprilie.Informarea a insistat, in continuare, asupra măsurilor care s-au luat în acest an pentru organizarea mai bună a producției horticole, în special în sectorul legumicol. De asemenea, pentru prevenirea unor neajunsuri manifestate în asigurarea furajelor necesare fermelor zootehnice, s-a subliniat, intre altele, necesitatea ca întreținerea și recoltarea acestor culturi să fie organizată tot în acord global, pentru a cointeresa membrii cooperatori in obținerea unor cantități cît mai mari de furaje și de bună calitate. Totodată, este necesar sprijinul industriei construcțiilor de mașini, pentru livrarea în acest an a tuturor combinelor de recoltat furaje planificate.Informarea s-a referit, apoi, ta acțiunea de Organizare a întreprinderilor economice inter- cooperatiste zootehnice, desfășurată între anii 1979—1972, care va duce în acest an la o creștere importantă a efectivelor de porcine, taurine, ovine și păsări. De aceea, va trebui să fie organizată mai bine activitatea consiliilor intercooperatiste, să se înființeze noi unități economice intercooperatiste și să se treacă la organizarea de asemenea unități și în viticultură și pomicultură.Referindu-se la Industria alimentară, informarea a arătat că producția va trebui să crească în acest an cu 16 la sută față de 1972. în acest scop, s-au luat măsuri de asigurare a materiei prime, de creștere a gradului de utilizare a capacităților de producție existente. Pentru asigurarea fondului pieței, se prevede realizarea unei a- provizionări mai ritmice la toate sortimentele.în legătură cu sarcinile de export, informarea s-a referit la măsurile luate pentru pregătirea în condiții calitativ superioare a producției pentru export, pentru îndeplinirea prevederilor de plan. Informarea a relevat că prin folosirea cu eficiență sporită a fondurilor de investiții, ținând cont de lipsurile existente în anul trecut, s-a întocmit un program de acțiuni cu responsabilități ferme pentru punerea în funcțiune atit a capacităților de producție restante din 1972, cît și a celor cu termene în acest an.în încheiere — a spus vorbitorul — mă declar de acord cu documentele prezentate spre dezbatere și aprobare și asigurăm Plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, împreună cu toți lucrătorii din unitățile noastre, ne vom mobiliza și vom depune toate eforturile și priceperea noastră pentru îndeplinirea planului de producție, pentru obținerea de rezultate și mai bune în acest an în agricultură și în industria alimentară.

tele maximale. în problemele ce ne-au depășit — a spus vorbitorul — am solicitat concursul conducerilor ministerelor. Aș evidenția înțelegerea ce am găsit-o la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei și la Ministerul Industriei Chimice, care, prin participarea efectivă a tovarășilor miniștri la fața locului, in uzine, ne-au ajutat la rezolvarea unor probleme, la stabilirea unor măsuri optime. Ca rezultat al analizei aprofundate a posibilităților existente în întreprinderi, la care au participat mii de oameni ai muncii, angajamentul județului nostru pe anul 1973 se situează cu 146 milioane lei peste cota maximală.Informarea a relevat o serie din principalele măsuri adoptate în vederea realizării aces-
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)tui obiectiv. Au fost astfel menționate preocupările pentru extinderea și generalizarea inițiativelor înaintate care au luat naștere în județ, pentru folosirea deplină a capacităților de producție și dezvoltarea acțiunii de autoutilare. în acest scop, în întreprinderi au fost organizate colective din cele mai bune cadre, care au analizat fiecare instalație, secție, atelier și au propus măsuri tehnice pentru creșterea producției pe actualele capacități.Pe bună dreptate — a spus vorbitorul — am fost criticați în informarea Secretariatului Comitetului Central pentru slabul indice de utilizare a mași- nilor-unelte din anul trecut. Studiile și măsurile întreprinse privind pregătirea cadrelor asigură pînă la sfirșitul anului, în toate unitățile, realizarea indicelui de utilizare a mașini- lor-unelte de 85 la sută, așa cum prevede hotărirea plenarei din noiembrie 1972.Urmare a acțiunilor organizațiilor de partid și a participării entuziaste a oamenilor muncii, putem raporta plenarei că la instalațiile și capacitățile puse în funcțiune in anii 1971-1972, excepție făcînd Uzina metalurgică Bacău, parametrii proiectați au fost realizați și depășiți. Analizîndu-se o parte din greutățile întim- pinate în unitatea amintită, a fost subliniată necesitatea unui sprijin mai substanțial din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele.Informarea s-a referit, de a- semenea, la necesitatea diminuării cheltuielilor de producție, cu deosebire a celor materiale, relevînd că pe baza unor măsuri adoptate de organizațiile de partid și de conducerile întreprinderilor, colectivele de oameni ai muncii s-au angajat să reducă substanțial în 1973 consumurile normate. Au fost a- mintite și acțiunile întreprinse, pe baza indicațiilor plenarei din
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ION PĂȚANîn acest an, după cum se știe, volumul planificat al exportului urmează să crească cu 37,5 la sută, ceea ce reprezintă un spor de 5 miliarde de lei valută. Al doilea aspect, tot de ordin general, care doresc să-l subliniez, este acela că la un șir de produse majoritatea covîrșitoare a producției este destinată exportului ; deci și activitatea unor centrale și uzine este legată in acest an in mod hotărîtor de realizarea planului de export In această situație se află îndeosebi unitățile constructoare de mașini, de industrie ușoară sau de prelucrare a lemnului.în continuare, vorbitorul a prezentat stadiul contractării mărfurilor la export, pe structură și relații, subliniind că mai sint de rezolvat in acest sens unele probleme, cu deosebire in industria constructoare de mașini, in industria ușoară și la u- nele materiale de construcții și produse chimice. Vorbitorul a informat pe larg plenara că toate ateste probleme au format obiectul’ unor temeinice analize, atit cu ministerele, cit și cu întreprinderile de comerț exterior; acolo unde au existat probleme mai deosebite au fost invitați și șefii agențiilor din străinătate. Programele care au fost întocmite cu aceste prilejuri, pentru a asigura contractarea tuturor produselor la nivelul cerințelor stabilite initial, sint rezultatul consensului unanim al tuturor acestor organe. S-a atras totodată atenția că este necesară o optică sănătoasă în abordarea problemelor exportului, în sensul că orice problemă dificilă care survine pe parcurs trebuie să fie privită ca o cauză comună a tuturor celor care concură la activitatea de comerț exterior.O altă problemă abordată pe larg in informare a fost aceea privind nominalizarea întregii producții pentru export. S-a a- tras atenția că, deși a mai rămas un procent redus de producție nenominalizată din planul pe a- cest an, trebuie depuse in continuare eforturi stăruitoare pentru a încheia această acțiune în timpul cel mai scurt posibil. Urgentarea este impusă și de faptul că încă din luna aprilie a.c. trebuie trecut la pregătirea planului de export pe anul 1974. Deci, incă în luna aceasta trebuie să identificăm întreaga cantitate de producție pentru a acoperi valorile planificate.Problemele creșterii eficienței economice a comerțului exterior au ocupat, de asemenea, un loc central în informare. Vorbitorul a subliniat că imediat după plenara C.C. al P.C.R. din luna noiembrie a anului trecut, această problemă a format obiectul u- nor dezbateri foarte serioase cu toate centralele, cu întreprinderile de comerț exterior ; trebuie să informez plenara — a precizat vorbitorul — că am primit un sprijin foarte substanțial și din partea oficiilor diplomatice, a agențiilor economice din străinătate, pe linia valorificării în condiții mult mai bune a fondului de marfă de care dispunem. Acțiunea este în curs de desfășurare și de pe acum se poate spune că in cîteva sectoare rezultatele sint, după părerea noastră, destul de bune.Trebuie să recunoaștem însă că există și sectoare în care am
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I0ACHIM MOGAIn perioada care a urmat Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, acțiunile întreprinse de comitetul județean de partid au fost orientate spre folosirea intensivă a capacităților de producție, îndeosebi a furnalelor, oțelăriilor, laminoa- relor, mașinilor și a celorlalte utilaje pentru realizarea înainte 

noiembrie 1972, pentru creșterea producției din sectorul zootehnic, a producției de furaje.în continuare, informarea s-a oprit asupra unor probleme de maximă importanță pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor pe anul 1973, In realizarea cărora este necesară o bună colaborare cu ministerele, cu diferite întreprinderi din alte județe ale țării.Recent s-a constituit la nivel județean colectivul care răspunde direct de activitatea de export. Este bine că aceste colective stat conduse de noi, de primii secretari. Înțelegem însă că la realizarea sarcinilor de export trebuie să contribuie în mai mare măsură atit centralele, cit și ministerele.Informarea s-a referit apoi pe larg la problema investițiilor, în acest context a fost subliniat faptul că pentru județul Bacău actualul cincinal prevedea începerea construcției, in a- cest an, a trei mari obiective, ce reprezintă peste 30 la sută din planul de investiții, arătîn- du-se, în același timp, că în prezent există o serie de greutăți ta ce privește realizarea în timp a acestor investiții. Ocu- pindu-se de problema asigurării utilajelor destinate unor investiții din județ, vorbitorul a subliniat că numai printr-o respectare riguroasă a contractelor din partea tuturor ministerelor și întreprinderilor vor putea fi puse în funcțiune la termen obiectivele prevăzute. Vom acționa — a spus vorbitorul — pe toate căile pentru scurtarea duratei de montaj și a probelor tehnologice, astfel încît obiectivele înscrise în planul de investiții să intre la termen și • înainte de termen ta producție.în încheiere, vorbitorul a arătat că organizația județeană de partid va face totul pentru ca la sfirșitul anului să poată raporta îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor ce și le-au asumat oamenii muncii din județ.

acționat încă slab pe linia creșterii eficienței economice, cum ar fi, de exemplu, în domeniul construcțiilor de mașini, al industriei ușoare, chiar in industria metalurgică, sau în ce privește produsele fabricate în unitățile consiliilor populare.O deosebită atenție va trebui acordată mai ales cunoașterii conjuncturii — a precizat vorbitorul. Vorbim încă mult că stăpinim conjunctura, că stăpî- nim prețurile etc., dar trebuie să recunoaștem că sîntem de- parte de ceea ce reclamă problema previziunii — și nu. pe 5 ani de zile — ci previziunea pe cel mult 2—3 lunii în legătură cu această problemă au fost dezbătute aspectele care le comportă activizarea balanței de plăți externe începînd din anul 1974. Totodată, a fost analizată problema asigurării unor importuri pe baza contractelor de lungă durată, în special pentru anumite materii prime și materiale. Trebuie să fie oricui clar — a subliniat vorbitorul — că asigurarea materiilor prime nu este o problemă simplă, de import. Ea va căpăta pe măsură ce vom înainta in timp aspecte tot mai complexe. Tocmai de aceea, nu mai putem difuza răspunderile în acest domeniu. în baza unui studiu recent încheiat, am ajuns la concluzia ca societățile de export-import, care se ocupă cu materiile prime de bază, să treacă in conducerea nemijlocită a Ministerului Comerțului Exterior. Pentru a crește operativitatea organelor de comerț exterior este necesar să se procedeze neîntirziat — în spiritul recomandărilor secretarului general al partidului — la simplificarea aparatului de coordonare. în continuare, ară- tînd rezultatele în perfecționarea pregătirii cadrelor care lucrează în domeniul comerțului exterior, vorbitorul a subliniat necesitatea organizării unor cursuri de perfecționare și pentru cadrele de conducere din întreprinderi și centrale.Vorbitorul a prezentat apoi modul în oare s-a desfășurat realizarea planului de export pa primele două luni ale acestui an, subliniind că unele centrale și întreprinderi nu au reușit să se încadreze în ritmul înalt prevăzut în acest an în domeniul comerțului exterior, ceea ce tace ca o parte însemnată din planul primului trimestru să fie împinsă spre luna martie.în încheiere, vorbitorul a mulțumit conducerii partidului că a dispus înființarea Comisiei de partid și de stat pentru realizarea planului de export și a comerțului exterior și crearea acestor comisii la județe, în întreprinderi. EI a relevat că se simte prezența acestor organisme in legătură cu modul de analiză, de rezolvare și desfășurare a activității de comerț exterior, în mobilizarea oamenilor muncii. De asemenea, vorbitorul a asigurat plenara că cei care muncesc în domeniul comerțului exterior se angajează să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă, șă-șl îmbunătățească activitatea pentru a realiza exemplar planul de comerț exterior și, in primul rind, planul de export la nivelul maximal.

de termen a parametrilor proiectați la noile obiective. Ne-am preocupat de reducerea duratei lucrărilor de reparații și îmbunătățirii execuției acestora, mai buna aprovizionare a locurilor de muncă și creșterea productivității muncii, diversificarea sortimentelor și ridicarea nivelului tehnic al producției, mă

rirea volumului de export și reducerea importului, toate a- cestea în condițiile creșterii eficienței întregii noastre activități.Deși nivelul planului pe 1973 este mai mare cu 1,3 miliarde lei decît realizările de anul trecut, pe primele două luni ale anului acesta pe județ s-a realizat o producție industrială suplimentară în valoare de peste 38 milioane lei, concretizată in 6 390 tone cărbune, 5 350 tone fontă, 6 440 tone oțel, 3 400 tone laminate, 2 400 mc prefabricate din beton și alte produse ; s-au livrat în plus la export produse în valoare de 2 600 000 lei valută și de peste 6 milioane lei valută pe devize libere, iar la investiții există condiții ca pe trimestrul I să fie realizat cel puțin 22 la sută din planul a- nual.în continuare, informarea a menționat că, in scopul asigurării bazei tehnico-materiale a îndeplinirii planului pe 1973 cu cantități sporite de materii prime indigene, comitetul județean de partid acționează împreună cu centralele miniere pentru creșterea volumului de rezerve geologice și atragerea acestora în circuitul economic, asigurînd în același timp valorificarea superioară a minereurilor.Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a elaborat un studiu preliminar privind sporirea producției de cărbune cocsificabil, iar pentru creșterea producției de piese de schimb și utilaje specifice condițiilor de zăcămînt din Valea Jiului, ta cadrul Uzinei de utilaj minier din Petroșani s-a organizat un compartiment de cercetare și proiectare, s-au început lucrările primei etape de dezvoltare a producției de utilaje, care va ajunge în 1975 la circa 4 300 tone, și se proiectează pentru etapa următoare creșterea capacității acestei importante unități la 14 000 tone utilaj pe an. La Hunedoara au fost obținute rezultate importante în domeniul sporirii producției de fontă prin punerea in funcțiune înainte de termen a furnalului nr. 9 de 1 000 mc și crearea condițiilor de realizare a parametrilor proiectați cu 6 luni mai devreme la acest furnal. Numai pe seama creșterii indicelui de utilizare a capacităților existente vor fi realizate in plus în acest an 200 000 tone oțel și 60 000 tone laminate, de fapt întregul spor de producție față de 1972 la aceste sortimente.Ca urmare a criticilor a- dresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, privind existența unor pierderi exagerate de metal in industria metalurgică, ne-am îndreptat in mod special atenția spre reducerea consumului de metal în procesul de fabricație. S-a trecut la organizarea prin autouti- lare a unei secții pentru producerea unor prafuri exoterme originale, prin a căror utilizare la turnarea oțelului se va reduce considerabil consumul pro
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CONSTANTIN SANDUîn informarea prezentată, vorbitorul a înfățișat pe larg măsurile adoptate de Comitetul județean . de partid Olt pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii din județ in vederea îndeplinirii sarcinilor de olan pe anul 1973 care prevăd, printre âltele, o creștere a producției globale industriale cu 52 la sută față de anul trecut, dublarea sarcinilor de export, sporirea productivității muncii cu 20.8 Ia sută.Relevînd că îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan este condiționată in mare măsură de punerea in funcțiune la termenele stabilite a noilor obiective, vorbitorul a subliniat că in toate unitățile industriale, pe șantierele de construcții, pe baza unei analize efectuate incă de anul trecut de către biroul comitetului județean de partid, s-au stabilit măsuri în vederea intensificării ritmului de lucru, pentru recuperarea tuturor răminerilor in urmă.în momentul de față, una din preocupările principale ale organelor și organizațiilor de partid constă in urmărirea înfăptuirii programelor de măsuri stabilite pentru fiecare obiectiv în parte. Deși există unele greutăți în asigurarea cu o serie de utilaje, Comitetul județean de partid Olt consideră, totuși, că sînt condiții ca noile obiective industriale să fie puse în funcțiune la termenul fixat, iar unele dintre ele chiar și mai devreme, cum ar fi. de e- xemplu, hala nr. 6 de electroliză de la Uzina de aluminiu și unele capacități de producție de la Fabrica de cabluri electrice.în informare a fost subliniat sprijinul acordat de conducerea de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in rezolvarea unor probleme importante pentru bunul mers al industriei județului.Vorbitorul s-a referit apoi la măsurile luate de comitetul județean de partid pentru asigurarea îndeplinirii și depășirii planului la export, relevînd că io fiecare întreprindere se vor asigura condiții pentru livrarea ritmică și de calitate a tuturor produselor contractate.Referindu-se pe larg la problemele dezvoltării agriculturii județului Olt, la investițiile a- locate de stat pentru irigarea, încă din acest an, a celor 52 000 hectare în sistemele Sadova— Corabia și terasa Corăbiei, informarea a subliniat că experiența dobîndită de unitățile a- 

priu de metal. Numai pe această cale se vor da în plus, față de anul trecut, circa 30 000 tone de laminate. De asemenea, di.n punct de vedere calitativ, producția de metal înregistrează îmbunătățiri continue ; au fost asimilate noi mărci de oțeluri și tipodimensiuni de laminate, iar ponderea oțelurilor aliate și carbon de calitate superioară crește în acest an la 57 la sută din totalul producției. în scopul reducerii cheltuielilor materiale, inclusiv a costului de producție, au fost inițiate acțiuni pentru îmbunătățirea continuă a normelor de consum, gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale, valorificarea unor resurse e- nergetice secundare, recondițio- narea unor piese de schimb și folosirea largă a înlocuitorilor.După ce s-a referit la măsurile preconizate pentru înlăturarea neajunsurilor existente în domeniul aprovizionării tehnico-materiale, consumurilor specifice și cheltuielilor materiale, informarea a subliniat sprijinul deosebit primit din partea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe linia rezolvării unor probleme complexe ale industriei extractive.în continuare, informarea a relevat că, deși s-au întreprins în Valea Jiului acțiuni pentru asimilarea unui volum sporit de utilaje, ca și pentru dezvoltarea producției de piese de schimb, mai sînt necesare utilaje care nu pot fi executate datorită insuficientei dotări a atelierelor proprii. Pentru Îmbunătățirea condițiilor de securitate a muncii în subteran este necesar să se urgenteze realizarea și aprobarea studiilor de fundamentare a necesarului de utilaj și aparatură de măsură și control. In același timp, trebuie să crească și răspunderea furnizorilor de utilaje și echipamente mecanice și electrice, în sensul de a li se asigura acestora proprietăți a.n- tigrizutoase, cît și incombusti- bile.Referindu-se la preocupările comitetului județean vizind creșterea continuă a producției agricole, informarea a menționat măsurile adoptate pentru intensificarea contractării produselor cu cooperativele de producție și gospodăriile populației, pentru generalizarea a- cordului global la cultura porumbului și cartofului și extinderea acestei retribuiri în legumicultura, pomicultură , și zootehnie ; elaborarea unor programe de dezvoltare a legumi- culturii, pomiculturii și zootehniei, atit pe ansamblul județului, cît și pe fiecare comună, potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.în încheiere, informarea a subliniat că toate resursele organizației județene de partid, ale oamenilor muncii din județul Hunedoara sînt mobilizate pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor trasate prin hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R., Plenarei C.C. din noiembrie 1972 și a celor ce vor fi stabilite la actuala plenară.

gricole in sporirea producției în ultimii ani confirmă intru totul justețea măsurilor initiate de conducerea partidului pentru introducerea acordului global ca principală formă de organizare și retribuire a muncii în cooperativele de producție. Munca în acord global, care a stimulat cooperatorii, a constituit un sprijin în rezolvarea problemelor legate de creșterea producției la hectar. La porumb, de pildă, planul însușit de cooperatori pe anul 1972 a prevăzut, in medie, o producție de 4 500 kg la hectar, mai mult cu 1 550 kg față de planul de stat. Acest plan in multe cooperative a fost depășit. După ce a arătat prin numeroase exemple efectele pozitive ale aplicării acordului global la cultura porumbului, vorbitorul a spus : Rezultatele ne-au dovedit că pămintul poate produce cu mult mai mult decît ne putem închipui noi, atunci cind cel care il muncește este interesat. Nu am cuvinte să exprim mulțumirile sutelor de mii de țărani din județul Olt la adresa conducătorului partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a inițiat această formă de organizare și retribuire a muncii in cooperativele agricole de producție. Ca urmare a realizării și depășirii planului de producție, unitățile cooperatiste au livrat statului cantități sporite de produse a- gricole față de anii anteriori, în 1972 ele au vîndut statului peste plan 15 000 tone grîu șl 10 000 tone porumb. Pentru a- nul 1973 am găsit soluții care să conducă la generalizarea a- cordului global și în sectoarele zootehnic și legumicol, unde a- nul trecut nu am obținut producții la nivelul posibilităților, în lunile ianuarie și februarie din acest an s-au ținut adunări generale ale cooperativelor a- gricole de producție care au dezbătut și aprobat planuri mobilizatoare la toate culturile și în celelalte sectoare de activitate, adoptînd măsuri tehnico- organizatorice corespunzătoare. De asemenea, s-au încheiat contracte cu membrii cooperatori pentru toate culturile. In prezent, fiecare țăran știe locul de muncă unde va lucra, ce producție trebuie să dea și ce va primi pentru munca depusă.în încheiere, vorbitorul a arătat că, in prezent, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Olt sînt mobilizați pentru a duce la îndeplinire sarcinile din acest an hotărîtor al cincinalului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE VEREȘDupă ce a trecut ta revistă creșterile substanțiale la principalii indicatori pe care planul pe anul 1973 Ie prevede pentru economia județului Mureș, vorbitorul s-a oprit pe larg asupra măsurilor menite să conducă la realizarea și depășirea acestor sarcini sporite.Prin măsurile întreprinse Ia sfirșitul anului trecut au fost create posibilități pentru o pregătire mai bună a planului pe 1973, pentrd perfectarea contractelor economice de aprovizionare și desfacere la majoritatea întreprinderilor. Avem datoria să insistăm și in continuare pentru rezolvarea problemelor ridicate in adunările generale ale oamenilor muncii, din care cele mai multe se referă la aprovizionarea tehni- co-materială, îndeosebi la întreprinderile aparținînd Ministerului Industriei Ușoare, Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și industriei locale, unde acțiunea de contractare s-a prelungit nepermis de mult. Din fiecare adunare generală a oamenilor muncii a rezultat, ca o concluzie generală, că prin aplicarea măsurilor aprobate cu acest prilej, prin asigurarea unei aprovizionări tehnico-materiale corespunzătoare, ritmice, indicatorii maximali ai planului pot fi depășiți.Paralel cu preocuparea pentru folosirea intensivă a capacităților existente, atenția noastră este concentrată in direcția realizării la termen a investițiilor, pentru integrarea în circuitul productiv a noilor o- biective. Planul de investiții pe acest an reprezintă un vîrf în cadrul cincinalului. Pe lîngă un volum însemnat ce întrece cu 28 la sută pe cel realizat în anul precedent, trebuie să punem în funcțiune 10 capacități industriale, printre care „Azotul 5“, unitatea de îngrășăminte complexe de pe platforma Combinatului Tg. Mureș, 7 obiective în agricultură, precum și alte lucrări în domeniul transporturilor, telecomunicațiilor. comerțului. Prin măsurile luate pină în prezent există create condit i ca majoritatea obiectivelor să fie puse In funcțiune la termenele planificate și unele chiar înainte, în informare s-a subliniat însă că intrarea în funcțiune a unora din aceste obiective este condiționată și de primirea la timp a unor utilaje tehnologice importante, a echipamentelor și materialelor contractate — județul Mureș solicltînd in acest sens mai mult sprijin din partea uzinelor „Vulcan" din București . și „Neptun" din Cimpina. rămase ta urmă cu livrarea comenzilor. 'Informarea s-a referit apoi ta preocupările Comitetului județean Mureș al P.C.R. pentru ridicarea nivelului activității de organizare și conducere a agriculturii. Au fost elaborate programe de măsuri concrete pentru anul 1973 In toate compartimentele agriculturii județului — in le.aumicultură.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
BANîn cuvlntul său, tovarășul loanUrsu a arătat că, potrivit indicațiilor date de conducerea de partid și de stat, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale, consultînd nemijlocit factorii de răspundere din institutele centrale, din u- nitățile de cercetare, specialiști din proiectare și producție, a făcut o analiză de fond a proiectului de plan al cercetării și valorificării, elaborind o variantă îmbunătățită. Prin această acțiune s-a reușiit o concentrare a planului pe un număr de 216 teme, față de peste 800 propuse inițial, făcindu-se o selecție In strînsă corelare ou nevoile de dezvoltare a ramurilor și în același timp a fost scurtată durata ciclului de cercetare. proiectare și valorificare a rezultatelor. La elaborarea planului pe 1973, avînd sprijinul direct al ministerelor și in special al institutelor centrale, al Academiei române, al academiilor de știință, a fost posibilă o corelare a sarcinilor de cercetare și valorificare a acestora cu sarcinile din secțiunile de plan, realizîndu-se, astfel, intr-o mai mare măsură, integrarea firească a planului de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică ta planul unic de stat.In continuare, vorbitorul s-a referit la persistența unor deficiențe și dificultăți Intre care : insuficienta colaborare dintre unitățile de cercetare și cele de proiectare tehnologică la realizarea stațiilor pilot, poligoanelor de încercări în vederea experimentărilor de valorificare ; includerea în sarcinile de valorificare a unor teme insuficient soluționate tehnologic și economic ; neasigurarea condițiilor de către beneficiar pentru realizarea ta termen a sarcinilor de adaptare la procesul de producție a noilor tehnologii elaborate ; neacordarea întregii atenții efortului de investiții făcut de stat pentru cercetare și tehnologie, ceea ce a determinat nerealizarea intr-un procent însemnat a planului de investiții pe anii 1971— 1972.Consiliul Național pentru 

pomicultură, viticultură, Îmbunătățiri funciare, creșterea a- nimalelor, pășuni și finețe — programe ce au'fost dezbătute și aprobate în consfătuiri de lucru organizate de comitetul județean cu întregul activ din agricultura județului și în care au fost cuprinse toate măsurile menite să ducă la realizarea sarcinilor de plan.Pentru folosirea integrală a pămintului, pentru creșterea potențialului său de producție, au fost întreprinse acțiuni de mobilizare a maselor de țărani în folosirea mijloacelor mecanice din dotare, prevăzîndu-se lucrări de desecare, în acest an, in suprafață de 6 000 ha, de protecție împotriva excesului de umiditate a unei suprafețe de 15 000 ha. Au fost luate, de a- semenea, măsuri pentru îmbunătățirea pășunilor și fînețelor în zona de deal și șes.în sectorul creșterii animalelor. plecînd de la sarcinile cuprinse în Programul național de dezvoltare a zootehniei, a fost întocmit, încă din 1970, un program de măsuri tehnico-or- ganizatorice in vederea modernizării acestui sector, pentru creșterea efectivului de animale, a potențialului productiv al șep- telului. Realizarea acestui program se bazează pe concentrarea efectivelor în unități specializate și introducerea de tehnologii moderne. Pe această cale, noi am reușit anul trecut să depășim producția de carne și lapte, iar acum aceste producții sint în continuă creștere, noi asigurînd în prezent necesarul.în încheierea informării s-a arătat : în perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii din județul Mureș — români, maghiari și germani, in frunte cu comuniștii — și-au mobilizat forțele și capacitatea creatoare pentru realizarea e- xemplară a sarcinilor ce le revin din planul de stat și din cincinal. Ne-am angajat să depășim prevederile planului de producție cu 225 milioane lei, cele de creștere a productivității muncii cu 1 600 de lei pe salariat și să realizăm un beneficiu suplimentar de 12 000 000 de lei. întreaga producție suplimentară se concretizează în produse fizice solicitate pe piața internă și la export ; se vor realiza, peste prevederile planului maximal, 150 milioane kWh energie electrică, 2 000’bucăți mașini de calculat, 10 000 km conductori electrici izolați, mobilă în valoare de 8 000 000 lei, 100 000 mp geam tras, 155 000 mp țesături, 1 700 tone de zahăr și îngrășăminte chimice.Cu cîteva zile in urmă, plenara comitetului județean de partid a analizat mersul activității productive pe primele două luni, luînd măsuri pentru realizarea și depășirea planului pe 1973. Asigurăm plenara C.C., conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că vom depune toate eforturile pentru realizarea cincinalului in patru ani și jumătate.

URSUȘtiință și Tehnologie a examinat aceste aspecte împreună cu toate ministerele economice, cu ceilalți factori interesați, stabilindu-se un plan concret de măsuri. Pe baza unei analize de fond a necesităților și posibilităților, se elaborează in prezent un plan de măsuri menite să asigure fabricația de serie mică a celor mai valoroase prototipuri de aparate și materiale, realizate in laboratoare, de noi tehnologii ta vederea autodotăril și eliminării unor importuri.Potrivit hotărîrilor și indicațiilor conducerii superioare de partid, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, ta etapa actuală de dezvoltare a țării, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie urmează să-și îmbunătățească activitatea și să-și reînnoiască forma de organizare. El trebuie să devină un adevărat forum al cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, in cadrul căruia oamenii de știință, cercetătorii, toți specialiștii din acest domeniu să dezbată, să analizeze, să propună principalele direcții de dezvoltare a cercetării științifice și de progres tehnologic în țara noastră, precum și conținutul legilor care reglementează aceste activități, degre- vîndu-se de sarcinile cu caracter administrativ, birocratic și concentrîndu-și eforturile pe o muncă de conținut, de concepție. în acest spirit, în ultima perioadă s-a elaborat, cu consultarea largă a oamenilor de știință și celorlalți specialiști din cercetare, învățămînt, proiectare și producție, o serie de proiecte de acte normative legate de organizarea, coordonarea. îndrumarea și controlul activității de cercetare științifică și de introducerea tehnologiilor modeme in țara noastră. Unele din aceste proiecte, printre care cele privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și Statutul personalului de cercetare, au fost înaintate spre aprobare, iar altele se află intr-o fază avansată de elaborare.Vorbitorul a arătat că, ținînd seama de experiența valoroasă cîștigată de Institutul central 

de cercetări chimice, un o- biectiv de seamă al etapei actuale 11 reprezintă constituirea institutelor centrale de cercetare, cărora le revine rolul de a coordona și îndruma întreaga
CUVÎNTUL

IULIAPrezentînd unele realizări semnificative ale fabricii de tricotaje „1 Iunie" din Timișoara, vorbitoarea s-a referit la măsurile luate în vederea îndeplinirii în bune condiții a planului pe anul 1973. Prin aceste măsuri s-au urmărit : valorificarea mai deplină a spațiilor de producție existente și folosirea creditelor de mică mecanizare pentru realizarea unor spații noi, eficiența acțiunilor de autoutilare, o mai mare diversificare a sortimentelor. în legătură cu măsurile întreprinse pentru folosirea mai bună a pir- ghiilor de cointeresare materială a salariaților, vorbitoarea a arătat că — în urma indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia plenața din noiembrie — colectivul timișorean a studiat și experimentat introducerea retribuției în acord global, rezultatele obținute constituind un îndemn pentru extinderea aplicării acestei forme de retribuție in cadrul diferitelor sectoare ale întreprinderii.Au fost relevate, în continuare, unele probleme a căror rezolvare ar conduce Ia realizarea ta condiții de eficiență mai mare a planului, atît la întreprinderea „1 Iunie", cît și Ta alte întreprinderi similare. De pildă, problema valorificării mai bune a bumbacului, materie primă din import (prin realizarea unor produse care să înglobeze o cantitate mai mică de materie primă, cu o valoare estetică și de întrebuințare egală sau mai mare). în același timp, s-a trecut la înlocuirea unor articole din bumbac cu creații noi din fire sintetice, lucrate pe utilajele existente ta întreprindere, care au fost adaptate pentru această pro-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE VASILICHIIn cuvlntul său, vorbitorul a abordat unele probleme, în contextul dezbaterilor cu privire la îmbunătățirea activității de educație fizică și sport. Făcînd referiri concrete la activitatea unei asociații sportive neafiliate Consiliului Național de Educație Fizică șj Sport — esțe vorba . de Asociația generală a vînatorilor și pescarilor sportivi — vorbitorul a insistat îndeosebi asupra condițiilor necesare dezvoltării acestor două sporturi. Numărul celor care practică pescuitul sportiv, de pildă, se ridică în prezent la peste 140 000 de membri. în același timp, numeroși oameni practică vînătoarea. Fiind sporturi care se desfășoară în aer liber, atit pescuitul cît și vînătoarea ajută pe oameni să-și petreacă timpul liber plăcut și civilizat.Vînătoarea și pescuitul sînt aporturi frumoase ; ele obligă Ia mișcare în aer liber, la o- dihnă reconfortantă, sănătoasă. Practicarea lor nu presupune investiții din partea statului. Iată de ce apare ca o necesitate intensificarea muncii de sporire a numărului de vînători și pes
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

TRANDAFIR COCÎRLĂOrganele șl organizațiile dg partid din județul Caraș-Seve- rin, toți oamenii muncii sint preocupați tot mai mult ca, folosind mai bine capacitățile de producție, materia primă și materialele, să realizeze produse mai bune. în cantități cit mai ridicate și cu costuri cit mai scăzute — a spus vorbitorul. Anul 1972 a fost înche,at cu rezultate bune, iar în primele două luni ale acestui an depășirea procentuală a planului de producție este de peste 2 la sută. Au fost obținute depășiri la marea majoritate a sortimentelor și avem certitudinea că planul și angajamentele asumate pentru acest an pot fi depășite.încadrarea în ritmul stabilit de scădere a cheltuielilor de producție nu este posibilă fără o fructificare mai deplină a rezervelor încă mari de care dispun întreprinderile în acest domeniu. Printre aceste rezerve, valorificarea reziduurilor industriale, a deșeurilor, a rămășițelor poate constitui un mijloc important de sporire a eficienței economice. Au fost întreprinse, cu sprijinul Institutului politehnic din Timișoara, cercetări pentru valorificarea zgurilor de furnal de la Reșița și s-au obținut, în faza de laborator, materiale utile la pararne-, tri comparabili cu cei realizați de către industria materialelor de construcții, atît sub aspectul calitativ, cît și sub aspectul costurilor. împreună cu conducerea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții s-a stabilit să fie continuate cercetările cu sprijinul specialiștilor ministerului și să se treacă la faza pilot. Din zgura de la oțelăria Siemens- Martin s-au realizat, prin măcinarea ei, materiale utilizate in construcția de drumuri, iar zguia cu granulație mică a fost experimentată ca amendament pentru tratarea solurilor acide. Producția de cereale obținu^ este mai mare cu 10—15 la suta, împreună cu conducerea Academiei de Științe Agricole s-a stabilit să fie sprijinite cercetările în acest domeniu, pentru 

actlvîtate de cercetare, a introduce tehnologiile moderne la nivelul ramurilor și, în același timp, de a materializa concepția de realizare a integrării cercetare-tavățămînt-producție.
TOVARĂȘEI 
PAȘCAducție ; după ce s-a referit la necesitatea obținerii firelor chimice românești trebuincioase lărgirii în continuare a acestei producții, vorbitoarea s-a ocupat de unele aspecte ale activității de export, propuntad măsuri menite să ducă la o cunoaștere mai in adîncime a pieței, la adaptarea rapidă a produselor fabricii la cerințele pieței externe.în continuare au fost făcute propuneri in vederea asigurării cadrelor calificate, de la muncitori pină la ingineri — corespunzător cerințelor creșterii economice a Timișoarei — si a- nume : studierea posibilității dezvoltării actualului centru școlar profesional și de maiștri din Timișoara, înființarea pe lîngă politehnica din localitate a unei facultăți pentru inginerii din industria ușoară ; de asemenea, în scopul apropierii cercetării științifice de producție, s-a propus înființarea la Timișoara a unui nucleu de cercetare științifică pentru industria ușoară. Aceste instituții — a subliniat vorbitoarea — ar putea să servească și celelalte centre de industrie ușoară din vestul țării, folosind cadrele specializate existente ta cadrul întreprinderilor și Institutului politehnic din Timișoara. Apoi, tovarășa Iu- lia Pașca s-a ocupat de dotările sociale de pe lingă marile întreprinderi de industrie ușoară din Timișoara, transmițând plenarei — în încheierea cuvîntului său — angajamentul colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri din fabrica „1 Iunie" privind realizarea, în mod exemplar, a sarcinilor de plan, îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate.

cari sportivi, ca parte Integrantă a mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră.Oprindu-se asupra cîtorva probleme importante din acest domeniu, vorbitorul a făcut un șir de propuneri care au in vedere o mai temeinică organizare a acestor sporturi de masă, creșterea rindurilor Asociației generale a vînătorilor și pescarilor sportivi, întărirea bazei materiale pentru ambele sporturi, subliniind îndeosebi necesitatea unei preocupări mal atente a organelor de resort pentru asigurarea și îngrijirea lacurilor destinate pescuitului sportiv. El a criticat o serie de situații negative în această privință.în cuvîntul său, vorbitorul a făcut, de asemenea, unele observații și propuneri în legătură cu modificările la Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală, de odihnă și la Legea nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ șl reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.

a obține rezultate certe In practică.în continuare, vorbitorul «-a referit la valorificarea minereurilor de fier sărace de la Bocșa existente într-o haldă care acum conține peste 10 milioane de tone. în prezent, se cercetează căile de a înnobila aceste minereuri. Pa linia preocupărilor în vederea valorificării superioare a resurselor materiale, în județ se acordă o atenție deosebită rocilor din exploatările miniere, ca argilele refractare. Nu valorificăm însă bine minereurile complexe din zona Moldova Nouă, dar s-au întreprins de către Institutul de cercetări miniere, la cererea organului județean de partid, cercetări intense pentru ca să reținem în procesul de flotație, pe lingă cele cinci elemente realizate în prezent, și altele care acum sînt aruncate ta haldele de steril.Aș dori să subliniez că conducerile ministerelor sînt deosebit de receptive ori de cile ori le solicităm sprijin pe a- ceastă linie. Cercetarea și punerea în valoare a acestor resurse reprezintă un proces complex și care necesită muncă multă și, în același timp, îndrăzneală. Nu toate cercetările care se fac duc la rezultate. Aceasta trebuie oare să aibă consecințe asupra celor care le-au întreprins ? Cred că, în condițiile actuale, aceste cercetări trebuie încurajate și in acest sens între prevederile din legea privind înființarea Curții Superioare de Control Financiar ar trebui să existe un capitol special pentru aceste probleme.Doresc să-mi spun părerea și despre proiectul de lege privind construcția de locuințe proprietate personală. Cred că este bun. în încheiere, vorbitorul a făcut unele propuneri pentru îmbunătățirea proiectului respectiv și a asigurat plenara, conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid Caraș-Severin va îndeplini riguros sarcinile ce-i revin.
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UICRAB1LE PLENAREI COWTETULUI CENTRAL Al PAHTWIB COMUNIST ROMAN
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

JANOS FAZEKAS .Referindu-se la cîteva probleme care privesc activitatea de investiții, vorbitorul a amintit sarcinile stabilite de Plenara Comitetului Central din noiembrie anul trecut în acest domeniu, după care a arătat că unul din punctele slabe ale activității de investiții a anului trecut a fost neîndeplinirea planului de punere in funcțiune, la finele anului fiind restante în întregime 67 de capacități de producție, iar parțial 80 de capacități.Precizînd că, în legătură cu restanțele de anul trecut, titularii de investiții. împreună cu organele de sinteză și băncile finanțatoare, avînd acordul organizațiilor de construcții, au elaborat grafice cu termene de punere în funcțiune reprogra- mate pentru fiecare obiectiv în parte, vorbitorul a arătat că acestea au fost examinate în două ședințe de lucru la guvern, fiind îmbunătățite și stabi- lindu-se răspunderi concrete la toate acțiunile privind grăbirea ritmului de construcție, asigurarea frontului de montaj, achiziționarea utilajelor și aparatelor din țară și din import, executarea lucrărilor de izolație și finisare, efectuarea probelor mecanice și tehnologice. îndeplinirea măsurilor și modul cum sînt respectate graficele vor fi controlate în mod sistematic, analizîndu-se, periodic, pe șantiere, realizarea acestor grafice.După ce a trecut In revistă programul de punere în funcțiune pe acest an și a prezentat concluziile desprinse din controalele efectuate pe 46 de șantiere de investiții, accen- tuînd necesitatea ca titularii de investiții să soluționeze neîn- tîrziat problemele ce Se ridică în legătură cu respectarea termenelor de punere în funcțiune, vorbitorii s-a oprit pe larg asupra unor aspecte referitoare la contractarea importurilor de instalații complexe și utilaje tehnologice de completare.în continuare, referindu-se la necesitatea asigurării unui decalaj corespunzător între proiectare șl executarea lucrărilor, vorbitorul a arătat că în planul de stat au fost prevăzute, cu începere din acest an, termene la care trebuie asigurate studiile tehnico-economice și proiectele de execuție ale fiecărui obiectiv în parte, precum și obligația ministerelor de a înainta de la începutul anului Consiliului de Miniștri programe de măsuri și lista colectivului de proiectanți pentru studiile tehnico-econo- mice și proiectele de execuție aferente obiectivelor prevăzute în anul de plan.Oprindu-se, în continuare, la asigurarea utilajelor tehnologice, vorbitorul a subliniat că în acest an a fost îmbunătățită planificarea lor, în sensul că nu se mai prevăd global, într-o singură poziție de plan, ci defalcat, avîndu-se în vedere caracterul lor tehnologic. Referindu-se, apoi, la ritmul de montaj, vorbitorul a arătat că încă nu se poate considera că sînt suficiente măsurile în legătură cu concentrarea forțelor pentru montarea acestor utilaje. De aceea, consider că este necesar ca, în continuare. în luna martie și lunile următoare să încordăm eforturile noastre, ale tuturora, de a monta aceste utilaje, astfel ca ele să . dea producție cit mai repede. în acest sens, a spus vorbitorul, pe fiecare șantier au fost trimise, în sprijinul organizației de con- strucții-montaj, echipe supli-
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ION TOPOLEANUSubllniind. la Începutul cu- vlntării sale, că indicațiile prețioase cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 au fost dezbătute cu toți lucrătorii din sectoril industriei linii, adoptindu-se un program concret de măsuri pentru aplicarea lor în practică, vorbitorul a spus : muncitorii, inginerii și tehnicienii din unitățile centralei industriei linii, asemenea întregului popor, s-au străduit să creeze toate condițiile pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor planului pe anul 1973 la nivel maximal. Numai prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor, prin darea in funcțiune, înainte de termen, a noilor obiective și prin atingerea mai rapidă a parametrilor proiectați la unele utilaje date recent în exploatare vor intra în circuitul economic, peste prevederile inițiale din acest an, însemnate cantități de țesături tip lînă, fire tip lînă pieptănate și cardate. Vorbitorul a arătat apoi că întreprinderile aparținind centralei industriei linii au îndeplinit și depășit prevederile de plan pe lunile ianuarie și februarie, realizind suplimentar o producție în valoare de 23 200 000 lei,Sîntem în măsură să raportăm plenarei — a spus vorbitorul — că in sectorul industriei linii indicațiile date de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor făcute Ia fabrica din Constanța, la Filatura de lînă pieptănată București, la Filatura de lînă din Miercurea Ciuc și altele, se înfăptuiesc cu succes. Recentele adunări generale ale oamenilor muncii din întreprinderi și centrală.
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MATEI GHIGIUAnaliza amănunțită și multilaterală a modului în care se asigură condițiile pentru reali

mentare de montori din întreprinderile beneficiare. Concomitent, beneficiarii au fost obligați ca la mașini-unelte, respectiv acele utilaje care necesită operațiunile de montat simple, să asigure realizarea acestora cu forțe proprii. Furnizorii interni de utilaje vor a- corda asistență tehnică la montare și la punere in funcțiune, așa cum se practică la utilajele din import.După cum cunoașteți, la sfîr- șitul anului trecut existau 87 de capacități care n-au realizat la termen parametrii proiectați. Plecînd de la acest fapt s-a dat curs indicațiilor tovarășului Ceaușescu de a interzice contractarea de utilaje-prototip sau aflate în faza de pilot ori cunoscute numai din literatura de specialitate, dacă nu au fost văzute și verificate în exploatare. Asemenea interdicții le-am extins și în ceea ce privește solicitarea de către titulari sau beneficiari a unor modificări la utilajele din import, dacă furnizorul extern nu livrează curent utilaje cu asemenea modificări.Vorbitorul s-a referit în continuare la alte măsuri luate în ultimul timp în direcția perfecționării activității generale de investiții. Una din măsurile vizate la plenara precedentă și care astăzi reprezintă un fapt. împlinit, după cum s-a arătat și în informare, o constituie înființarea Inspectoratului general de. stat pentru directivare și control in proiectarea și executarea construcțiilor. Deosebit de cele arătate, doresc să subliniez că acest inspectorat ne dă temeiuri să așteptăm de la el o promovare de soluții e- conomice și de construcții a- vansate în măsură să elimine supradimensionările, abuzul de finisaje scumpe, care nu servesc tehnologiei, risipa de teren, imprimînd mai multă consecventă în folosirea comună a utilităților, scurtarea rețelelor de cabluri și conducte, utilizarea rațională a forței de muncă și a utilajelor pe șantierele de construcții și altele. Consider importantă constituirea Consiliului directorilor institutelor de proiectare, organism menit să asigure o legătură si o conlucrare strînse între di- rectivare-proiectare. să promoveze reciproc îmbunătățiri și în directivare și proiectare, să generalizeze experiențele pozitive pentru realizarea unei construcții, respectiv a unei investiții, cît mai eficiente. în aceeași ordine de idei, aș dori să relev importanța unui act normativ adoptat recent la Consiliul de Stat privind organizarea și funcționarea consiliilor și comisiilor teh riico-econ om ice.De cea mai mare importantă pentru fundamentarea investițiilor est.e prevederea din decret, referitoare la ridicarea rolului adunărilor generale și a consiliilor oamenilor muncii, prin aprecierea necesității și oportunității investițiilor destinate dezvoltării și modernizării, precum și a rolului consiliilor oamenilor muncii la construirea noilor întreprinderi.în încheiere, vorbitorul a arătat că realizarea în continuare a planului de investiții cere o maximă mobilizare pe fiecare șantier în parte, atît in privința ritmului de construcție, cit și în montarea utilajelor, în așa fel îneît să se îndeplinească indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a executa integral planul de investiții și de punere în funcțiune a obiectivelor.

prin caracterul lor constructiv, de lucru, au scos la iveală numeroase sugestii și propuneri pentru perfecționarea și sporirea eficientei muncii noastre.în continuare, vorbitorul s-a referit la preocuparea lucrătorilor din acest sector pentru diversificarea sortimentelor. îmbunătățirea calității produselor, reducerea consumurilor specifice, valorificarea superioară a materiilor prime, sporirea productivității muncii. în legătură cu creșterea eficientei economice și realizarea unor produse cu caracteristici superioare, informarea a subliniat necesitatea unor acțiuni convergente. pe de o parte, ale unităților agricole și ale industriei chimice în furnizarea de materii prime în cantități sporite și de calitate tot mai bună, iar pe de altă parte, cele ale unităților din sectorul industriei linii pentru introducerea celor mai moderne și potrivite metode și tehnologii de fabricație.Referindu-se la faptul că în sectorul industriei lîr.ii marea majoritate a salariaților o reprezintă femeile, vorbitorul a evidențiat preocuparea conducerilor întreprinderilor de a se realiza, în acest an, un număr sporit de grădinițe și creșe ■pentru copii, precum și cămine pentru nefamiliști.Toți lucrătorii din sectorul industriei linii — a spus în încheiere vorbitorul — sînt ferm hotărîți să-și îndeplinească și depășească prevederile planului pe anul 1973. să-și respecte angajamentul asumat de a realiza, peste prevederile planului maximal, mari cantități de țesături tip lînă. fire pieptănate și cardate.

zarea planului pe anul 1973 și a angajamentelor asumate in întrecere — a spus vorbitorul 

— evidențiază, o dată mai mult, preocuparea și consecvența cu care Comitetul Central a! Partidului Comunist Român urmărește transpunerea in viață a prevederilor planului național unic de dezvoltare economico- socială a țării noastre. între acește prevederi, un rol important îl au cele referitoare la îndeplinirea planului de investiții. Organizațiile de execuție ale Ministerului Construcțiilor Industriale urmează să asigure în acest an intrarea în funcțiune a peste 700 de capacități, din care 375 obiective productive importante, ceea ce reprezintă o creștere numerică de 94 la sută față de anul 1972. Este vorba de obiective de însemnătate deosebită pentru e- conomia națională, cu pondere în realizarea producției industriale planificate in acest cincinal. De aceea, sarcina principală a ministerului nostru a fost și rămîne asigurarea intrării în funcțiune, în termen și înainte de termen, a obiectivelor planificate și valorificarea la un nivel superior a întregului potențial de execuție.Pentru realizarea acestor sarcini, Ministerul Construcțiilor Industriale, la indicația conducerii partidului, împreună cu C.S.P., ministerele titulare de investiții și C.S.E.A.L. au stabilit ca un număr de 38 de lucrări, care aveau caracter, de dezvoltare, reutilări social-cul- turale și altele, să fie executate în regie de către beneficiari sau de către unitățile de con- strucții-montaj din subordinea consiliilor populare județene. De asemenea, prevederea ca în primele trei luni ale anului 1973 să se realizeze peste 22 la sută din sarcina valorică a planului anual și menținerea în continuare a unui ritm mediu înalt, care să asigure la sfîrși- tul semestrului I îndeplinirea a peste 50 la sută din planul anual, sînt de natură să permită o bună ritmicitate în activitatea de investiții. S-a analizat, pe șantiere, împreună cu beneficiarii și comisiile economice ale comitetelor județene de partid, fiecare capacitate, s-au luat măsuri pentru asigurarea cu prioritate a mijloacelor necesare realizării acestora Pentru montarea stocului de utilaje existente la începutul anului 1973 s-au întocmit programe de montaj, detaliate pe
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU*Prin însuși conținutul lor, ho- tărîrile ce vor fi adoptate de plenara Comitetului Central al partidului cheamă și de aceasta rlată întregul tineret. Uniunea Tineretului Comunist să se manifeste ca,, unul.. dintre factorii receptivi și dinamici ce acționează cu dăruire pentru traducerea în viață a politicii partidului nostru. Iată de’ ce mă simt dator să raportez și eu, fără a intra în detalii, că acționind cu mai multă tenacitate, pentru înfăptuirea indicațiilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind îmbunătățirea stilului și metodelor noastre de muncă, s-au obținut o seamă de rezultate pozitive în mobilizarea activă a tinerilor la înfăptuirea sarcinilor ce revin fiecărui colectiv de oameni ai muncii.Vorbitorul s-a oprit pe larg asupra sarcinilor ce revin organizațiilor de tineret în etapa actuală, subliniind că principala lor îndatorire constă în a milita neobosit pentru realizarea nivelului maximal al planului pe acest an și a cincinalului în patru ani și jumătate. De aceea. Biroul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist a inițiat recent o întrecere amplă in toate organizațiile județene ale U.T.C. sub deviza : „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate".Vorbitorul a trecut, apoi, in revistă direcțiile în care acționează organizațiile de tineret pentru înfăptuirea obiectivelor ce și le-au propus : recrutarea și trimiterea organizată a tinerilor pe șantiere și în diferite unități economice, intensificarea activității politico-educative în scopul întăririi disciplinei muncitorești in rindul tuturor tinerilor, evitării oricăror fenomene de risipă, de irosire a capacităților de producție, de neglijență în muncă, de încălcare a disciplinei tehnologice.O importantă rezervă de care dispunem pentru sprijinirea în forme și mijloace specifice a activității economice o constituie munca patriotică a tineretului — a continuat vorbitorul. Comitetul Central al U.T.C. va
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VASILE PATILINETVă rog să-mi permiteți ca In numele conducerii Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și a centralelor noastre să mă alătur celor care au dat o înaltă apreciere inițiativei de a convoca plenara actuală care analizează felul cum s-au aplicat hotă- ririle Plenarei din noiembrie 1972. Aceasta constituie o elocventă expresie a stilului de muncă ce caracterizează pe secretarul nostru general, acela de a urmări aplicarea tuturor hotărîrilor în practică.Informez plenara că in urma hotăririi din noiembrie, pentru fundamentarea planului în cadrul ministerului nostru, ajutat de C.S.P., de organele de sinteză și sub conducerea organizațiilor de partid locale, au fost activizate peste 1 700 de colective și comisii pe diferite domenii de activitate, antrenin- du-se zeci de mii de tehnicieni, ingineri și muncitori în acțiunea privind creșterea gradului de u- tilizare a capacităților de producție. Am ajuns astfel ca în 

fiecare obiectiv, luîndu-se în considerație și intrările de utilaje programate, ^prevăzîndu-se montarea in trimestrul I a.c. a 45 de mii de tone utilaje tehnologice, față de numai 29 de mii de tone realizate in aceeași perioadă a anului trecut.în continuare, vorbitorul s-a oprit la asigurarea necesarului forței de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1973, la folosirea judicioasă a utilajelor și a mijloacelor de mică mecanizare, organizarea mai bună a producției și a muncii, in vederea utilizării fondului de timp maxim disponibil și introducerii în proporții măi mari a noilor tehnologii de execuție, ținîndu-se seama de sarcina ce o au constructorii de a dubla productivitatea muncii în următorii ani — sarcină trasată de Conferința Națională a partidului din iulie 1972. Referitor la aceste probleme, a spus vorbitorul, aș face apel, în fața plenarei, la ministerele beneficiare să acorde aceeași atenție pe care o dă Ministerul Industriei Chimice asigurării forței de muncă necesară montajului. Alte probleme abordate de vorbitor s-au referit la aplicarea indicațiilor conducerii partidului privind montarea — în cadrul obiectivelor — a tuturor mașinilor- unelte, mașinilor mici de către ministerele respective, la definitivarea și aprobarea unor documentații de investiții, la asigurarea utilajelor tehnologice pentru importante obiective și recuperarea restanțelor în a- cest domeniu, în cazul unor capacități din chimie, economia forestieră și industria metalurgică. S-a insistat in mod deosebit asupra necesității de a se gospodări cît mai judicios materialele pe șantiere, de a se preveni pierderile. Vorbitorul a subliniat în special cerința asigurării la timp a aprovizionării cu tablouri electrice și de comandă — problemă care trebuie să fie rezolvată cu toată răspunderea de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini- Unelte și Electrotehnicii, pentru ca și pe această cale să se asigure punerea în funcțiune a unor obiective în trimestrul I a. c. și începerea probelor tehnologice la acele obiective care aii termene de intrare în producție în trimestrul II.

iniția tabere de muncă cu participarea tuturor categoriilor de tineri. Am stabilit pină in prezent să organizăm asemenea tabere pe platforma Combinatului siderurgie Galați și la Termocentrala Turceni din JU- des'țiil Gorj, precum și lă 'amenajarea sistemelor de irigații din județele Ilfov și Dolj.Amplu au fost prezentate, de asemenea, și problemele ce vizează aplicarea consecventă în viață a normelor eticii și echității socialiste, care constituie un puternic sprijin acordat formării multilaterale a tineretului. Evocînd grija partidului pentru ridicarea nivelului de trai al tinerilor, pentru soluționarea problemelor lor de muncă și de viață, vorbitorul a a- dresat calde mulțumiri conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. Declarin- du-se intru totul de acord cu măsurile de simplificare a aparatului ministerelor și altor organe centrale, vorbitorul a subliniat că le consideră aplicabile și în cazul organizațiilor de masă și obștești. în continuare, vorbitorul s-a oprit asupra problemelor activității sportive, precizînd că de rămânerile în urmă ce se semnalează în acest domeniu răspunzătoare se fac și organele și organizațiile U.T.C.. inclusiv Comitetul Central al U.T.C.Referindu-se la prezența activă a organizațiilor noastre de tineret și studențești pe arena internațională, la preocupările U.T.C. de a dezvolta colaborarea cu organizațiile revoluționare, progresiste și democratice din întreaga lume, vorbitorul a arătat că in acest spirit va acționa și delegația tineretului român Ia Festivalul mondial al tineretului și studenților care va avea loc în acest an la Berlin. în încheiere, vorbitorul a asigurat conducerea partidului, personal pe secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că in acest an hotărîtor pentru realizarea înainte de termen a cincinalului, Uniunea Tineretului Comunist va aduce o contribuție substanțială la mobilizarea întregului tineret la înfăptuirea hotărîrilor partidului nostru.

1973 să putem fundamenta o u- tilizare a capacităților de 82 pină la 98 la sută, față de 72—96 Ia sută cît aveam în 1972.La principalele mașini-unelte. Indicele de utilizare a fondului de timp disponibil va crește de la 70 la sută In 1972 la 85 în 1973, așa cum a prevăzut plenara, ceea ce face posibil acoperirea necesarului de utilaje în proporție de 45 la sută. și creșterea producției de piese de schimb cu peste 30 la sută in 1973. Pe această bază, vom putea produce utilaje pentru au- todotare în valoare de circa 2 miliarde 200 milioane lei, din care circa 32 la sută asimilate după utilaje din import.în continuare, vorbitorul a analizat măsurile întreprinse în cadrul ministerului pentru creșterea în 1973 a coeficientului de schimb, pentru intensificarea acțiunii de reducere a consumurilor specifice la materii prime și materiale, energie e- lectrică și combustibil, pentru creșterea utilizării industriale a deșeurilor, folosirea mai bună a 

spatiilor de producție, pentru mărirea productivității muncii.In spiritul măsurilor prezentate la actuala plenară, in acest an la ministerul nostru 620 sa- lariați tehnico-administrativi se plasează la locuri de muncă productivă ; îndeosebi, ne preocupăm să întărim sectoarele unde avem capacități mai slabe de proiectare.In domeniul investițiilor s-a mărit volumul de obiective e- xecutate de centrale și combinate în regie proprie cu circa 100 de milioane lei. Centralele și combinatele au asigurat circa 400 de specialiști și montori care să lucreze împreună cu constructorul la montarea utilajelor existente in stoc. în urma măsurilor luate, în primele două luni ale anului s-a realizat circa 12 la sută din planul anual la investiții, față de II la sută cit s-a realizat în perioada corespunzătoare a a- riului 1972. Tot în această perioadă producția globală și marfă a fost realizată sută la sută și, respectiv, 101 la sută, fată de nivelul maxim.Relevînd faptul că pentru realizarea planului pe 1973 mai sînt multe de făcut in ceea ce privește organizarea mai temeinică a conducerii operative a producției pină Ia unitățile șl verigile cele mai de jos. a- sigurarea aprovizionării cu materiale și piese de schimb, reducerea cheltuielilor și consumurilor materiale, creșterea productivității muncii, vorbitorul s-a oprit în continuare a- supra unor probleme a căror rezolvare stă în atenția ministerului. Astfel, referitor la elaborarea planului de stat, a fost formulată propunerea ca activitatea de fundamentare principală să aibă loc în întreprinderi, împreună cu comisiile pe probleme create, sub conducerea organizațiilor de partid, iar fundamentarea nivelurilor de producție pentru anul următor
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VIRGIL TROFINIn cuvîntul său. tovarășul Virgil Trofin a arătat că pe baza hotărîrilor adoptate de Plenara Comitetului Central din noiembrie anul trecut, ministerele producătoare, Ministerul Comerțului. Consiliul pentru problemele coordonării și îndrumării activității de aprovizionare și de prestări de servicii către populație, comitetele județene de partid și consiliile populare au întreprins o seamă de măsuri pentru realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în planul de stat privind aprovizionarea populației cu bunuri de larg consum, precum și îmbunătățirea diversificării serviciilor pentru populație.Ministerul Comerțului Interior. împreună cu ministerele producătoare au trecut la acțiuni concrete pentru diversificarea și îmbunătățirea produselor, îndeosebi a confecțiilor și tricotajelor, a produselor de uz casnic. Totodată, s-au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea și modernizarea rețelei comerciale, justa repartizare a fondului de marfă pe teritoriu, mobilizarea stocurilor de mărfuri existente în comerț. îmbunătățirea continuă a activității cantinelor-restaurant, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor către populație. In primele două luni ale aces- tpi an. ca urmare a măsurilor luate, volumul fondului de marfă desfăcut populației prin comerțul socialist a crescut cu peste 6 Ia sută fată de aceeași perioadă a anului trecut. Ca urmare a înfăptuirii programului de aprovizionare toamnă-iarnă, aorobat de Comitetul Executiv al Comitetului Central al partidului, s-au asigurat resursele și stocurile necesare continuității aprovizionării populației pină la noua recoltă, iar piața a fost și va fi în general bine aprovizionată la majoritatea produselor : carne, preparate de carne, lapte și produse lactate, grăsimi, zahăr, precum și cartofi, ceapă, conserve de legume, conserve de fructe, mărfuri nealimentare.Cu toate acestea, planul de desfacere pe cele două luni ale acestui an nu s-a realizat de- cît în proporție de 96 la sută. Una din cauze constă în neres- pectarea de către unii furnizori a contractelor încheiate la unele sortimente de mărfuri nealimentare, solicitate de populație. Se mențin încă unele neajunsuri în respectarea structurii fondului de marfă, îndeo

să se facă paralel cu fundamentarea asigurării bazei teh- nico-materiale.Abordînd unele aspecte ale realizării obligațiilor contractuale, vorbitorul a relevat, intre altele, neajunsul că nerespecta- rea unor contracte, fie de beneficiar, fie de furnizor, nu duce întotdeauna la punerea în aplicare a răspunderilor pecuniare a factorilor responsabili de ne- realizarea contractelor. Pentru remedierea acestei situații s-a propus să fie intensificată acțiunea de aplicare a prevederilor legale referitoare la acoperirea pagubelor materiale din beneficii, cauzate unei părți care nu a respectat clauzele contractuale. De asemenea, să fie aplicate cu mai multă fermitate prevederile legii și în ceea ce privește sancționarea bănească a salariaților vinovați de nerealizarea contractelor, indiferent de funcția lor.Analizînd o serie de lipsuri privind calitatea produselor, vorbitorul a relevat buna colaborare cu Ministerul Construcțiilor de Mașini în direcția executării și asimilării unor produse noi și complexe. Astfel, calitatea pieselor și ut;la- jelor a fost mult îmbunătățită ; nu întîmplător la export avem cereri mari pentru aceste utilaje de ciment și altele fabricate de către Ministerul Construcțiilor de Mașini. Vorbitorul a subliniat necesitatea de a se îmbunătăți în continuare calitatea utilajelor și a se asigura cantitățile de utilaje și piese de schimb care, ori că nu sînt corelate cu termenele de punere în funcțiune, ori că lipsesc față de necesarul normal.în încheiere, vorbitorul a a- sigurat plenara că toate cadrele din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, în frunte cu comuniștii, vor face totul pentru a da viață hotărîrilor adoptate.

sebi la carne, produse lactate, fructe.Referindu-se în continuare la măsurile care s-au stabilit pentru remedierea acestor neajunsuri, vorbitorul a arătat că este necesar să se asigure de către toate județele livrarea către fondul de stat a produselor agroalimentare, precum și materiile prime necesare pentru producerea acestora. De asemenea, se impune o preocupare mai mare pentru îmbunătățirea activității unităților industriei alimentare, respectarea cu strictețe a tehnologiei și proceselor de fabricație, lichidarea practicilor de a:-se admite derogări de la condițiile de calitate stabilite pentru produsele alimentare. Este necesar să a- cordăm toată atenția realizării programului privind preamba- larea produselor alimentare și respectării cu strictețe a regulilor de Igienă în unitățile comercialeLa produsele textile, confecții, încălțăminte, problemele principale care urmează a fi rezolvate se referă îndeosebi la diversificarea sortimentului, asigurarea unor sortimente deficitare solicitate de populație, Îmbunătățirea calității produselor, respectarea cu strictețe a contractelor, a termenelor de livrare, introducerea pe scară largă a metodelor moderne de prezentare, de vinzare a acestor produse in unitățile comerciale. Toate aceste preocupări și-au găsit concretizarea pentru anul 1973 în programe de măsuri întocmite de Ministerul Comerțului Interior, împreună cu ministerele producătoare, cit și cu Comitetul de Stat al Planificării.Vorbitorul a relevat, în continuare, preocupările pentru lărgirea și îmbunătățirea activității industriei locale, a cooperației meșteșugărești, pentru livrarea de către aceste unități a mărfurilor destinate fondului .pieței, pentru asigurarea în mai mare măsură a materiilor prime și materialelor necesare realizării fondului de marfă prevăzut în planul de stat.Cu tot progresul însemnat obținut în îmbunătățirea calității produselor — a spus tovarășul Virgil Trofin — se mențin încă deficiențe importante la unitățile producătoare, deficiențe favorizate de lipsa de exigență din partea întreprinderilor și unităților comerciale în ceea ce privește recep- ționarea mărfurilor. Tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, la conferința pe țară a cadrelor de conducere din economie, insista asupra necesității ca produsele, inclusiv bunurile de larg consum, să nu fie de calitate inferioară produselor similare pe care le exportăm. In legătură cu aceasta, aș vrea să informez plenara Comitetului Central că în urma discuțiilor largi care au avut loc în Consiliul pentru problemele aprovizionării s-a ajuns la concluzia de a solicita ministerelor producătoare de bunuri de larg consum să revadă cu atenție derogările de la stasurile privind calitatea unor produse pentru piața internă care au fost date în ultimul timp. De asemenea, s-au luat o seamă de măsuri pentru ca unitățile comerciale să fie mai exigente Ia încheierea contractelor și să se facă și de către unitățile comerciale o verificare foarte atentă a produselor pe care Ie primesc.Concomitent cu luarea măsu
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

DUMITRU COLIUSînt completamente de acord cu toate documentele care au fost supuse dezbaterii plenarei Comitetului Central — a spus vorbitorul In scurta sa intervenție.Referindu-se la propunerile de modificare a Legii nr. 9 din 1968 — pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală — vorbitorul a subliniat ca pe
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

IOSIF UGLARReferindu-se la propunerile de modificare a Legilor nr. 9 și 10 din 1968, privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală, de odihnă, precum și administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, vorbitorul a spus că bine a procedat Comitetul Central cînd a supus dezbaterii plenarei asemenea probleme de o importanță deosebită pentru o masă largă de cetățeni. Am convingerea, a spus vorbitorul, că în rindul oamenilor muncii, nu numai de ta orașe ci și de Ia sate, modificările propuse Ia legile amintite vor avea un mare ecou. Se știe — nu-i nici un secret pentru nimeni — că, deși în anii noștri s-a construit foarte mult, fondul locativ a sporit an de ari, sînt încă multe cereri de locuințe care, pentru moment, nu pot fi satisfăcute toate. Măsu
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ȘTEFANVorbitorul șf-a început scurta sa intervenție în dezbaterea u- neia din problemele aflate pe ordinea de zi a plenarei, referindu-se la interesul cu care au fost analizate și discutate propunerile de îmbunătățire a legislației locative și a reglementării vînzării locuințelor către cetățeni. Atrage atenția justețea interdicției precise de a fi sub- închiriate, cu chirie de speculă, apartamentele repartizate din fondul locativ de stat. Vorbitorul a făcut referiri Ia inechitatea flagrantă a unor situații concrete de subînchiriere, cu prețuri mult mai mari decit chiria legală plătită statului, sau
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

BARBU ZAHARESCUVorbitorul a intervenit în discuții, evocînd cîteva situații de fapt create prin aplicarea legislației locative sau care, anti- cipînd, s-ar putea eventual crea prin modificările propuse. El a subliniat că modificările la Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul 

rilor ce se impun pentru asigurarea fondului de rnarfă necesar, trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a comerțului. In mod deosebit urmărim o mai justă repartizare a fondului de marfă pe județe, precum și pe principalele orașe și centre muncitorești. De asemenea, au fost luate măsuri pentru o mai bună aprovizionare a satelor cu produse specifice. în urma analizei stocurilor la 31 decembrie 1972, în prezent se fac redistribuiri de mărfuri in cadrul județelor, iar în perioada care urmează se vor organiza tir- guri interjudețene pentru redistribuirea produselor disponibile și accelerarea desfacerii lor către populație.Aceste cîteva aspecte ilustrează preocupările și măsurile luate in vederea realizării prevederilor de plan pe anul 1973 în domeniul aprovizionării populației.

un fapt deosebit de Important dezbaterea, pentru prima oară într-o plenară a Comitetului Central, a unei asemenea probleme, de larg interes cetățenesc, cum este problema locuințelor.în context, vorbitorul a făcut propuneri în legătură cu reglementarea condițiilor de închiriere a excedentului de spațiu din locuințele proprietate personală pentru a se înlătura specula.

rile propuse și supuse dezbaterii plenarei vin tocmai în sprijinul rezolvării acestor cereri, în sprijinul oamenilor care încă nu se bucură de condiții corespunzătoare de locuit.Este de la sine înțeles că îndeplinirea celor propuse în acest domeniu va cere dezvoltarea în continuare a capacității noastre de construcție, inițiativă sporită din partea organelor locale de partid și de stat pentru antrenarea mijloacelor materiale de care dispunem, a energiei și entuziasmului oamenilor muncii. In încheierea cuvintului său, vorbitorul și-a exprimat certitudinea că problemele luate in discuția plenarei Comitetului Central vor declanșa un și mai mare avînt în muncă al tuturor celor ce muncesc, care înțeleg astfel să pună umărul Ia rezolvarea unei probleme complexe cum este aceea a asigurării, pentru toți, a unor condiții corespunzătoare de locuit

VOICUde condiționare s primirii în spațiu de Îndeplinirea unor o- bligații contrare principiilor societății noastre. De aceea, propunerile de modificare a legislației în vigoare sînt salutare. Vorbitorul și-a exprimat speranța că, treptat, categorii tot mai largi de cetățeni vor beneficia de condiții favorabile pentru a putea cumpăra sau construi locuințe ca proprietate personală. In legătură cu reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, în cursul intervenției sale, vorbitorul a formulat și unele amendamente la modificările propuse de legile discutate.

de stat către populație șl construirea de case proprietate personală, de odihnă, pornesc de Ia grija față de nevoile oamenilor muncii, de la dorința de a Ie asigura condiții bune de locuit. Tovarășul Barbu Zahares- cu a formulat pe scurt observații și propuneri în legătură cu problema aflată în discuție.
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Excelenței Sale Domnul general de divizie 
JUAN VELASCO ALVARADO 

Președintele Republicii Peru LIMAProfund afectat de starea sănătății dumneavoastră, vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai sincere de însănătoșire grabnică.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CURIER JUDEȚEANCORESPONDENȚII „SCÎNTEU" TRANSMIT:
Excelenței Sale

Domnului ALBERT BERNARD BONGO
Președintele Republicii Gabon LIBREVILLECu ocazia realegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al Republicii Gabon, am deosebita plăcere să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.Sper în mod sincer că relațiile româno-gaboneze vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.Cu cea mai înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Izvoare 
de sănătateîn cunoscuta stațiune balneoclimaterică Slănicul Moldovei a început o amplă acțiune de re- amenajare a izvoarelor de apă minerală. în prima etapă vor fi executate lucrări de captare șl îmbunătățire a debitului de apă la 10 izvoare. Apa de la acestea va fi transportată pe conducte într-un pavilion central, de unde va f) distribuită prin robinete. Lucrările de refacere a izvoarelor și strucția noului pavilion de minerală vor fi terminate în viito-

tn acest cincinal transformări so- cial-economice importante — se e- fectuează ample lucrări de aduc- țiune a apei din Prut. Canalul care leagă orașul de sursa de apă. în lungime de 10,5 km, este săpat de pe acum in întregime și se lucrează la stația de filtrare. în continuare, o serie de lucrări, între care astuparea canalului, vor fi e- xecutate prin munca voluntar-pa- triotică a cetățenilor.

proiectarea acestora s-a avut tn vedere integrarea lor cît mai armonioasă în peisajul arhitectonic al localităților respective, cit și gradul sporit de funcționalitate. Recent, în comunele Obîrșia de Cîmp, Vinjuleț și construcția moderne, care au fost dotate cu materialele și • tilajele comerciale necesare. Alte două magazine vor fi date în folosință în zilele următoare în satele Braniște și Cerneți.
altele s-a unor noi terminat magazine

con- apă anul
Cronica zileiNoul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Congo in Republica Socialistă România, Eugene Germain Mankou, a depus, sîmbătă la amiază, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

*„Sărbătoarea primăverii pe cele cinci continente" — sub acest generic, simbătă la amiază, la Palatul pionierilor din Capitală, a fost deschisă ex-
La Fabrica de confecții Bacău 

0 GAMĂ VARIATĂ 
DE MODEI! PENTRU 

TOATE VIRSTELE
Despre produsele Fabricii de confecții din Bacău beneficiarii interni și externi au numai cuvinte de laudă. Și aceasta pentru că, deși tînără, întreprinderea băcăuană a reușit să se impună atenției atît prin numărul mare de modele lansate, cit ti prin calitatea acestora.— în ultimul timp — ne spune inginerul Aristide Silvestru, directorul întreprinderii — au intrat în funcțiune noi secții de croit și de fabricație, iar cele existente au fost. înzestrate cu mașini moderne de. mare productivitate. Zilele acestea a- fost pusă în funcțiune, cu mult mai devreme față de termen, o nouă secție care face ca producția fabricii . noastre să fie mai mare cu aproape 20 la sută.Procesul de dezvoltare continuă și în momentul de față. Secția finisaj va funcționa în curîno într-un spațiu nou, modern, înzestrat cu mașini de călcat cu aburi și electrice, cu prese de înaltă tehnicitate, ceea ce va duce la o sporire simțitoare a productivității muncii și la reducerea prețului de cost. Numai în acest an, întreprinderea băcăuană va fabrica în plus, față de realizările anului trecut, circa 100 000 costume bărbătești. Aceasta înseamnă cîte un costum în plus pentru fiecare locuitor al orașului Bacău.Dar cea mai importantă realizare, care a creat fabricii băcăuane un binemeritat prestigiu, atît în țară cît și peste hotare, p constituie calitatea produselor. De multă vreme fabrica n-a mai primit o reclamație privind calitatea confecțiilor. De la numai 2 sortimente cite se realizau la început, astăzi se produc mai mult de 100 de sortimente. în numeroase modele și culori. Inginerul Pascal Bcrdilă, șeful serviciului de creație, ne spune că magazinele de specialitate din țară vor primi în a- cest an de la Bacău 54 de noi modele de confecții pentru femei, bărbați și copii. Amintim, dintre acestea, pardesiele și jachetele pentru femei, din tricot supraelastic și tercot, impermeabilele pentru copii, din țesături de bumbac în amestec cu fire poliesterice, confecțiile bărbătești, costumele de protecție etc. tn prezent, la serviciul de creație al fabricii se pregătește o colecție suplimentară de peste 100 de noi modele de confecții. Produsele realizate aici sînt cunoscute astăzi în Elveția, R.F. a Germaniei, Canada, Statele Unite, Belgia și în multe alte tari. Anul acesta se va exporta mai mult de 40 la sută din confecțiile realizate de fabrica din Bacău.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii’

poziția internațională de desene ale copiilor, organizată sub auspiciile Fondului Națiunilor Unite pentru Copii — UNICEF. Expoziția reunește 22 de creații ale micilor ucenici ai penelului din tot atîtea țări — lucrări premiate la Concursul artistic internațional desfășurat anul trecut în capitala Franței.La vernisaj au participat Virgiliu Radulian, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, președinte al Comitetului național român pentru UNICEF, Alexander Rotival, reprezentant permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, și alte persoane oficiale.
★La Craiova a fost deschisă, sîmbătă, expoziția „Arta finlandeză contemporană", care reunește lucrări de pictură, sculptură și grafică.La vernisaj a vorbit prof. Paul Rezoanu, directorul Muzeului de artă din Craiova. (Agerpres)

Cămine pentru 
netamiliști laPentru tinerii nefamiliștf de Combinatul de celuloză și hîrtie din Brăila s-a construit un nou cămin cu 115 locuri. El este amplasat în cartierul cu blocuri moderne „Viziru I". Noul cămin al nefamiliștilor este dotat cu mobilier adecvat și dependințele necesare, asigurînd tinerilor locatari condiții de. odihnă și viață dintre cele mai bune.

VASLUI
Sporirea 

debitului de apăPentru mărirea debitului de apă potabilă industrială a orașului Huși — așezare care va cunoaște

cinema
Gj Cupa gloriei : CAPITOL — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 
20,45.
0 Moartea Regelui Negru : LU
MINA — fl; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
© Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
A Nunta de piatră î CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
O Pe aripile vîntulul : PATRIA — 
io; 14,30; 19,15.
o 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.
o Andrei Rubliov : DOINA — 16;
19.30.
• Ursul Yogi : TIMPURI NOI — 
9—20,15 în continuare.
(țț Drumul spre Vest : FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16;

BISTRIȚA- < 
NASAUD <

f TULCEA .-a

Lucrările Congresului PartiduluiSocialist Popular din Norvegia
Mesajul adresat congresului din partea

0. C. al P. C. R.

Tezaure de artă 
tehnică popularăLa Bistrița, Băi, Livezile, Rodna, țjăsăud, au fost organizate clor, etnografie și arheologie, cadrul cărora profesorii și elevii desfășoară o bogată activitate. Rod al acestor preocupări, in comuna Monor a fost inaugurat un muzeu de artă și tehnică populară. Alte cercuri lucrează acum Ia redactarea monografiilor unor comune și sate, la alcătuirea de culegeri de folclor și a unot albume de fotografii, in care stnt prezentate covoare, țesături, costume populare, obiecte artizanat.

Autogara modernă

Beclean, Sîngeorz- Prundu-Birgăului, Monor și altele cercuri de fol- în

fefMEHEQINTJÎț

da

Extinderea 
spațiilor 

comercialeȘi în acest an, în orașele șî satele din județ vor fi date în folosință noi spații comerciale. în

La Tulcea s-a încheiat construcția unei noi și moderne autogări de călători. Situată în imediata apropiere a gării fluviale și a stației C.F.R., noua autogară dispune de 15 peroane, de o spațioasă sală de așteptare, două case de bilete, birouri pentru bagaje și alte servicii. Ea asigură condiții optime pentru sosirea și plecarea a circa 10 000 de pasageri zilnic.

de ceasuriDacă In 1955 fabrica de ceasuri „Victoria" din Arad producea doar un singur tip de ceas deșteptător, tn acest an aici se realizează peste 50 de tipuri, multe dintre ele fiind solicitate și la export, în Anglia, Franța, Canada, Grecia, Olanda, R.F. a Germaniei etc. Alături de ceasul muzical cu și fără instalație de lumină, de ceasul cu sonerie modulată prevăzut cu clopoței, ceasul deșteptător cu figurine și ceasul pendul cu armare o dată Ia 12 zile, a fost realizat aici și primul ceas deșteptător pentru nevăzători.
STIR

9FOTBAL. — Finala turneului internațional de fotbal (rezervat echipelor de tineret) de la Viareggio se va disputa între echipele italiene Bologna și Fiorentina.Echipa Steaua București a întîl- nit în semifinală formația Bologna. La sfirșitul timpului regulamentar de joc scorul a fost egal : 2—2 (0—2), golurile formației române fiind marcate de Mureșan (min. 52) și Ba- ■:tacliu (min. . 65).,.. Conform regulamentului competiției, pentru desemnarea echipei învingătoare s-au executat lovituri de la 11 m. Fotbaliștii italieni au obținut calificarea cu scorul general de 6—4.In cealaltă semifinală. Fiorentina 
a întrecut cu scorul de 1—0 formația engleză, Crystal Palace.• Echipa de fotbal Rapid București și-a încheiat pregătirile in vederea meciului pe care-1 va susține miercuri, 7 martie, în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei cupelor", cu formația engleză Leeds United. Ieri după-amiază, pe stadionul Giu- lești, rapidiștii au învins cu scorul de 3—0 echipa Metalul București. Au marcat : Neagu (min. 69 și 70) și Năsturescu (min. 33).• Pe stadionul „23 August" din Bacău s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre echipa locală Sport Club și formația S.C. Karl Marx Stadt (R. D. Germană). Fotbaliștii români au terminat învingători cu scorul de 2—0 (2—0) prin golurile marcate de Duțan (min. 3) și Pană (min. 16).• Alte două meciuri din cadrul turneului internațional de fotbal de la Ashabad, rezervat echipelor de juniori : U.R.S.S.—România 2—0, R.S.S. Turkmenă—Suedia 0—0.• In etapa de sîmbătă a campionatului englez de fotbal, echipa Leeds United, adversara formației Rapid București în „Cupa cupelor", _ a jucat, în deplasare, cu echipa Derby County. Fotbaliștii de la Leeds au obținut victoria cu scorul de 3—2.RUGBL — La Coimbra s-au întîl- nit într-un meci internațional amical reprezentativele de rugbi ale Portugaliei și Italiei. Victoria a revenit portughezilor cu 9—6 (0—6).BASCHET. — Partide tur ale semifinalelor cupelor continentale, în C.C.E. (masculin), la Milano : Simmenthal Milano — Ignis Varese 72—97 ; la Belgrad : Steaua roșie — Ț.S.K.A. Moscova 90—98. In C.C.E. (feminin) : U.C. Clermont Ferrand — Geas Sesto San Giovanni 63—56 (în deplasare). în „Cupa cunelor" (feminin) : Spartak Levski — Slavia Praga 90—78.

18,30; 21, GLORIA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, AURORA — 9,15:
11,45; 15,30; 18; 20,30.
• Zestrea : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20, POPULAR - 15,30; 
18; 20,15.
• în umbra violenței : MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 20,45,
MODERN — 0; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,30.
• Poliția mulțumește : GRIVrȚA
— 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.
• Grăsuna : LIRA — 15,30; 18;
20.15.

Maria Stuart : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 18;

20.15, TOMIS — 9; 11,30; 15,30; 18; 
20,30, FLAMURA — 9; 11,30; 15,30; 
18; 20,30.
• Sunetul muzicii : UNIREA — 
11; 16.
© Căldura mîinilor tale î UNI
REA — 2C.
ț Femeia deputat — 14; Splen
doare in iarbă — 16,30; 18,45; 
20,45 : CINEMATECA — (sala 
Union).
A Explozia : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20, COSMOS — 18; 20,15.
• Fata care vinde flori ; MUNCA
— 10; 15,30; 18; 20,30.
• Queimada : DACIA — 9; 11,15;/ 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

PORTIVE
o Turneul internațional de tenis de la Hampton (Virginia) a continuat cu disputarea semifinalelor probei de dublu bărbați. Cuplul Iile Năstase (România), Clark Graebner (S.U.A.) a învins cu 6—3, 6—1 perechea Mike Estep, Charlie Owens (S.U.A.), iar Ion Țiriac (România) și Jimmy Connors (S.U.A.) au eliminat perechea Juan Gisbert (Spania), Jurgen Fassbender (R.F.G.j. Ultimii doi nu au mai putut continua jocul din cauza accidentării.. (întindere musculară) a tenismanului spaniol, in primul set, cînd scorul era de 5—1 pentru Țiriac—Connors.• Românca Maria Alexandru și suedeza Bircitta Radberg s-au calificat în finala probei de simplu a campionatelor internaționale de tenis de masă ale Angliei. în semifinale Maria Alexandru a invins-o cu 3—0 pe Anderson (Suedia), iar Radberg a Intrecut-o cu 3—2 pe fosta campioană a Europei, Ilona Vostova (Cehoslovacia). Reprezentantele României in proba de dublu. Maria Alexandru și Eleonora Mihalca-Vlaicov, s-au calificat, de asemenea, pentru finală, întrecînd cu 3—0 perechea engleză Mathews, Howart.ȘAH. — Partida centrală din runda a 14-a a turneului de la Budapesta, între marii maeștri sovietici Gheller și Vaganian s-a încheiat remiză. Același rezultat a fost consemnat și în partidele Hort — Bi- lek, Szabo — Ribly, Lengyel — Fo- rintos și Karpov — Csom. Hecht a cîștigat Ia Velfmirovici, Andorian la Ciocîltea, iar Sax l-a învins pe An- toșin. în clasament continuă să conducă Gheller (U.R.S.S.) cu 10 puncte.HANDBAL. — în ziua a treia a turneului de handbal masculin de la Paris: Tunisia—Olanda 21—18 (13—13) Spania—Austria 24—12 (12—9).

• Pentru a 4-a oară consecutiv, (conform tuturor pronosticurilor), cuplul sovietic Ludmila Pahomova — Aleksandr Gorșkov a cucerit titlul mondial la patinaj artistic, în proba de dansuri, obținînd de șase ori nota maximă (6) și culegind aplauzele celor 12 000 de spectatori prezenți in tribunele „Palatului de gheață" din Bratislava. Perechea , înv.ingătoare a , realizat 524,20 punqte, fiind . uțmată.. 'îli ordine de cuplurile : Angelika : și Erick Buck (R.F.G.) 514,55 puncte-; Hilary Green, Glyn Watts (Anglia) 499,05 puncte.• Campionatele mondiale de bia- tlon, care se desfășoară în stațiunea americană Lake Placid, au programat proba individuală a seniorilor pe distanța de 20 km. Titlul a revenit sovieticului Aleksandr Tihonov.• In piscina acoperită (25 m) de la Bremen au început întrecerile celei de-a 16-a ediții a tradiționalului concurs internațional de natație la care participă anul acesta 400 de înotători și înotătoare din 15 țări. înotătorul nostru Eugen Aimer, comportindu-se excelent, a ocupat locul doi în finala probei de 1 500 m liber cu 16’22"13/100 (nou record al României ; vechiul record — 16’31”4/100 — ii aparținea). Proba a fost cîștigată de americanul John Naber în 16T5”74/100.ATLETISM. —• La Moscova au Început campionatele unionale de atletism pe teren acoperit, la care participă. ca invitați, atleți și atlete din 11 țări ale Europei, Americii și Asiei. Cîteva rezultate : Tamara Panghelo- va — 1 000 m în 2'45”3/10 ; Nadejda Cijova — 19,25 m Ia aruncarea greutăți?; săritura în înălțime (masculin) — Valentin Gavrilov 2.20 m (pe locul secund Iuri Tarmak, cu aceeași performanță) ; săritura în lungime (masculin) — Valeri Podlujnîi — 7,91 m (atletul român Vasile Sărucan a ocupat locul trei cu 7.25 m).

La „Arta lemnului" Brăila

NOI TIPURI DE MOBILĂBRĂILA (corespondentul „Scînteii" N. Gr. Mărășanu).Colectivul întreprinderii de industrie locală „Arta lemnului" din Brăila este preocupat de creșterea și diversificarea producției de mobilă, ținînd ;seamă; /în primul rind,: 'de sii-’; gestiite . și cerințele cumpărătorilor. Nu de mult, de exemplu, a fost concepută și lansată in producția de serie sufrageria „Stil". Noul tip de sufragerie se compune dintr-un bufet, o vitrină cu oglinzi, o bibliotecă, masă, 6 scaune tapisate. Linia modernă, furnirul de calitate superioară, utilitatea pieselor componente, posibilitatea folosirii cit mai judicioase a spațiilor, precum și prețul convenabil au făcut ca sufrageria „Stil" să fie de la început foarte solicitată, atît pe piață internă, cit și la export.în curînd, la întreprinderea brăileană urmează să se lanseze în fabricația de serie un nou tip de sufragerie cu elemente sculptate și cu intarsii din tur- niruri de paltin. PrototiDul va fi expus in magazinul de prezentare și desfacere al întreprinderii, astfel incit cetățenii să poată să-și spună părerea asupra sa, pentru ca mobila să fie realizată potrivit cerințelor și preferințelor acestora.

vremea
Ieri în țară : Cerul a fost mai mult acoperit, exceptînd Oltenia și Muntenia, unde a fost variabil. Au căzut ninsori temporare în estul Moldovei, nordul Dobrogei și zona de munte. în Crișana s-a semnalat lapoviță și ploaie, iar în Banat a plouat slab. Vîntul a prezentat intensificări în nordul Moldovei, spul- berînd zăpada. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 3 grade ta Avrămeni și 8 grade la Tg. Jiu și Calafat. în București : Cerul a

fost variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 8 grade.Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 martie. în țară : Vreme în curs de încălzire treptată. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații izolate, mai frecvente în jumătatea de nord a țării, unde Ia începutul intervalului vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între 2—12 grade. Pe alocuri, ceață. în București : Vreme relativ frumoasă. Cer temporar noros, favorabil ploii slabe la începutul intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura va crește treptat.

Importante economii 

prin organizarea 
științifică a producțieiSLATINA (corespondentul „Scînteii" Emilian Rouă).Cabinetul județean de organizare științifică a producției și a muncii, în colaborare cu comisia pentru probleme de organizare științifică a muncii de la Fabrica de osii și boghiuri Balș, a efectuat un studiu intitulat „Organizarea producției in fabrică pe ani și etape de dezvoltare, pe perioada 1973—1975“. Prin aplicarea acestui studiu, numai fn anul 1973 se va înregistra o economie de peste 11 milioane lei.

© Domnului profesor, cu dragos
te : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
© Anul carbonarilor : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
© Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
PROGRESUL — 15,30: 19.

Bariera : CRÎNGAȘI - 15,30;
18; 20,15.
© Războiul iui Murphy : GIU- 
LESTI - 10; 15,30; 18; 20,30.
® Bănuit e mortul : VITAN — 
15,30: 18: 20,15.

Mania grandorii : FLOREAS- 
CA — 15,30: 18: 20,30.
® Arena aeriană : RAHOVA — 
10; 18; 20.
© Marea evadare : VIITORUL — 
15,30; 19.

teatre
a Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 11, Don Quijotte — 19 
© Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune —. 10,30, Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-

glale" (salo Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 10,30, Cui i-e frică de 
Virginia Woolf ? — 15,30, Oameni 
și șoareci — 20, (sala Studio) : 
Despre unele lipsuri, neajunsuri 
și deficiențe in domeniul dragos
tei — 10,30, Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 15,30, Iadul și pasărea 
— 20.
a Teatrul de comedie : Preșul — 
10,30, Cher Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10; 20, Leonce a! Lena — 15, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Anunțul la 
„Mica publicitate" — 10, Valentin 
ți Valentina — 13, Transplantarea 
inimii necunoscute — 20.
8 Teatrul Mic : Premieră — 10,30, 

upfi radere — 15, Dragostea
noastră — 19.30.
• Teatrul .,C. I. Nottara* (sala 
Măgheru) : Adio, Charlie — 10, 
Bună seara, domnule Wiide — 
15,30, Omul care... — 19,30, (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste — 
10,30, Noaptea nechemată — 20.
O Teatrul Giulești : Meșterul Ma* 
nole — 10, Casa care a fugit pe 
ușă — 15, Măsură pentru măsură 
- 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă0 : Co
moara din Insula piraților — 10. 
Pinocchio — 16.
e Teatrul „Țăndărică'* (sala din

Calea Victoriei) : O poveste cu 
clntec — 11, (sala din str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 11.
a Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar-muzical ' — 11, Un 
Mazel-tov... pe placul tuturor — 
19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Cymbeline — 11, Vânătoa
rea de vrăjitoare — 20.
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 11; 
19,30.
• Teatrul de revista și comedie 
.,Ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 10; 19,30.
a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 16; 19,30.

PROGRAMUL I

8,00 Gimnastica pentru toți.
8,15 Pentru sănătatea dv.
8,30 Cravatele roșii • Delfinul 

Flliper.

OSLO 3 (Agerpres). — Sîmbătă 
au continuat, la Trodheim, lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Socialist Popular din Norvegia. Participanții au dezbătut raportul de activitate și programul partidului pentru perioada următoare, o rezoluție privind unitatea de acțiune a forțelor de stingă în viitoarea campanie electorală, precum și o rezoluție referitoare la participarea mai activă a femeilor la viața politică, socială și economică a țării.în cursul ședinței de dimineață, tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., a rostit un cuvînt de salut, adresind delegaților Ia congres, tuturor membrilor Partidului Socialist Popular din Norvegia un mesaj de prietenie din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu.Partidul Comunist Român urmărește cu interes activitatea desfășurată de Partidul Socialist Popular, împreună cu forțele revoluționare, muncitorești și democratice naționale, pentru apărarea intereselor oamenilor muncii norvegieni, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului norvegian, pentru triumful păcii și înțelegerii între popoare. Partidul Comunist Român privește cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare existente între P.C.R. și Partidul Socialist Popular din Norvegia, relații marcate și prin intîlnirile și discuțiile avute de conducerile celor două partide în ultimii ani. P.C.R. iși exprimă convingerea că aceste raporturi se vor dezvolta pe mai departe, in folosul socialismului și progresului, spre binele ambelor partide și popoare, al întăririi relațiilor de prietenie româno-norvegiene. Sînt, totodată, îmbucurătoare raporturile bune. în continuă dezvoltare, existente între Republica Socialistă România și Norvegia ; P.C.R. este hotărit să acționeze pentru intensificarea relațiilor politice, economice, tehnico-științifice și culturale româno-norvegiene, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii, securității și cooperării în Europa și in lume.In această perioadă, poporul român, sub conducerea P.C.R., își consacră întreaga energie creatoare îndeplinirii programului de făurire a

societății socialiste multilateral dezvoltate, adoptat de cel de-al X-lea Congres al P.C.R., a sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului. Pe plan extern, România militează pentru întărirea relațiilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste, pentru extinderea legăturilor de colaborare multilaterală cu statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, pentru amplificarea raporturilor de colaborare cu toate statele, indiferent de orinduirea lor socială, pentru promovarea unor raporturi interstatale întemeiate pe principiile egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.România acționează statornic pentru stingerea focarelor de război și de conflicte în lume, pentru soluționarea pe calea tratativelor a problemelor internaționale litigioase, pentru Întreprinderea de măsuri concrete pe calea realizării dezarmării și in primul rind a dezarmării nucleare.Pronunțîndu-sa consecvent pentru crearea unui sistem eficient de securitate în Europa, care să ducă la așezarea pe baze noi a raporturilor dintre statele continentului nostru, la excluderea folosirii forței și amenințării cu forța în relațiile interstatale, care să deschidă calea unei cooperări intre toate țările europene, România își aduce contribuția activă la pregătirea conferinței europene, la bunul meîs al lucrărilor pregătitoare desfășurate în prezent Ia Helsinki.în spiritul politicii sale internaționaliste, Partidul Comunist Român dezvoltă relații de colaborare și solidaritate cu P.C. din Norvegia, cu toate partidele comuniste, cu partidele și mișcările socialiste, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele și organizațiile progresiste și democratice, în interesul u- nității tuturor forțelor muncitorești, al întregului front antiimperialist.în încheiere a fost adresată congresului Partidului Socialist Popular urarea de succes deplin în activitatea consacrată îndeplinirii ho- tăririlor ce vor fi adoptate ia congres, în realizarea aspirațiilor de progres și prosperitate ale poporului norvegian, pentru promovarea păcii ți colaborării în întreaga lume.
Dialoguri economice S.U.A. — JaponiaTOKIO 3 (Corespondență de la FI. Țuiu). în ultimul timp, în Japonia s-au înmulțit vizitele emisarilor americani importanți. La 7 februarie a sosit William Eberle, negociator i comercial special al președintelui "Nixon, care .a avertizat, cu toată politețea protocolară, că, dacă guvernul de lă Tokio nu va întreprinde măsuri ferme de liberalizare a importurilor de mărfuri și capitaluri americane, S.U.A. yor trece în circa trei luni la acțiuni severe, inclusiv la impunerea unei suprataxe speciale asupra importurilor din Japonia.A stîrnit interesul deosebit al presei știrea despre o vizită strict se

cretă, întreprinsă la Tokio în zilele de 17 și 18 februarie, de ambasadorul intinerant extraordinar, David Kennedy, fost secretar al trezoreriei, care are renumele de a fi jucat un rol principal in duelul japono-ame- rican în problema textilelor. Observatorii subliniază că, după’ această vizită, poziția Ministerului Comerțului Internațional și Industriei (M.I.T.I.) s-a schimbat într-o anumită măsură față de acordul textilelor cu S.U.A.Pentru perioada imediat următoare, se așteaptă vizitele altor emisari americani. La Tokio se afirmă că S.U.A. simt nevoia de a întreține „un dialog constant" cu Japonia.
Spre un epilog al cazului 

Altmann-Barbie ?în capitala Boliviei 5-a consumat vineri ceea ce. probabil, constituie penultimul act îl dosarului „Altmann-Barbie" : procurorul districtului La Paz a dispus arestarea tristului personaj cu dublă identitate. Important în acest nou episod, al unei a- faceri care durează de multă vreme și care prezintă numeroase aspecte încîlcite, este faptul că Altmann a recunoscut, în fine, o- ficial că este una și aceeași persoană cu Klaus Barbie, șeful gestapoului din Lyon in anii ocupației hitle- riste.Membru al organizației naziste de tineret și apoi al sinistrului S.S., Altmann a preluat în 1942 conducerea gestapoului din Lyon, mai precis a secției care se ocupa de înăbușirea mișcării de rezistență, a- doptînd in prealabil, la ordinul șefilor săi, numele de Barbie. Barbie-Altmann s-a dovedit extrem de zelos în îndeplinirea misiunii încredințate.

Sub conducerea sa, in decurs de doi ani, in regiunea Lyon au fost arestate 10 000 de persoane, peste 1000 executate, iar alte 6 900 au dispărut.Pentru fărădelegile comise, Altmann, care a reușit să dispară în 1944. în împrejurările
NOTĂ

prăbușirii totale a hitlerismului, a fost condamnat în contumacie de două ori la moarte, o dată în 1947 și a doua oară in 1954, ie către tribunalul militar din Lyon.De-a lungul anilor, Barbie a fost depistat in repetate rînduri in diferite locuri de pe glob. în 1957, după cum s-a aflat ulterior, a obținut naționalitatea boliviană.Identificarea călăului nazist se datorește tinerei Beate Klars- feld, cunoscută pentru activitatea ei tenace de descoperire a foștilor S.S.-iști. Pe baza

unor documente de necontestat, ea a reușit să convingă parchetul din Miinchen că Barbie și Altmann reprezintă una și a- ceeași persoană. La 28 ianuarie 1972, ambasadorul Franței în Peru a cerut extrădarea lui Altmann, dar acesta a reușit să scape, refugiindu-se in Bolivia, țară cu care Parisul nu avea convenții de extrădare. în urma intervenției personale a președintelui Pompidou, guvernul bolivian a acceptat să se ocupe de cercetarea dosarului Aiimann. Rezultatele acestei cercetări s-au concretizat acum în ordinul de arestare emis împotriva fostului S.S.-ist.Problema care se pune in prezent, transmite agenția France Presse, este aceea a extrădării lui Altmann. Pentru aceasta trebuie însă să se aștepte pînă la mijlocul lunii, cînd procurorul din La Paz iși va depune concluziile definitive.
P. S.

10,00 Viața satului.
11.10 Omul și muzica Iul : Fre

deric Chopin.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 Telex.
14,05 360 de grade. Emisiune de

dicată zilei de 8 Martie.
14.10 Invitata emisiunii — Zoe Du- 

mitrescu-Bușulenga.
14,25 Moment folcloric cu Maria 

Pietraru.
14,35 „Au țesut mii de flori" — 

reportaj realizat la între
prinderea „Dacia".

14,50 Pentru dumneavoastră, din 
nou modă. Prezintă, la sala 
Rondă de la „Interconti
nental", Centru] de creație 
al UCECOM.

15,00 Chipuri necunoscute, voci 
cunoscute : Virginia Cornes- 
cu, Sofia Sincan și Lucia 
Chlrilă — colegele noastre de 
la Radio.

15,15 „Aurora** — o nouă carte 
de vizită în muzica ușoară.

15.30 „Liliana de la 6 la 8**, re
portaj de Carmen Dumi
trescu.

15,45 Ecaterina Oproiu ne pro
mite...

16,00 Campionatele mondiale de 
patinaj artistic. Demonstra
ția laureaților (partea I).

Transmisiune directă de la 
Bratislava. ,

17.10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". Episo
dul XIX — „Călătorie prin 
robot".

17,55 Avanpremieră.
18,00 Cîntare patriei — concurs 

coral interjudețean.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. @ Săptămîna po

litică internă și internațio
nală în imagini.

20.10 Reportajul săptămînii : „To
tul a început la ora șapte". 
Reportaj de Mircea Lerian.

20.30 Film artistic : „Marea expe
diție a femeilor" — produc
ție a studiourilor americane, 
după povestirea lui Frank 
Capra. Regia William A. 
Wellman.

22,15 Film documentar. R. S. Ce
hoslovacă. Știința și tehnica 
în slujba producției.

22.30 Telejurnal.
22,40 Campionatele mondiale de 

patinaj artistic — demon
strațiile laureaților (partea 
a II-a). înregistrare de la 
Bratislava.

PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală.
în studio formația „Record"

12,45
13,10

13,20
13,25

13,35
13,55

14,05

14,20
14,25

14,35
14,45

15,00

20,10

20,40
21,00

21,50

22,10

condusă de Dan Beizadea. 
Aventuri în epoca de piatră. 
Microrecital Gabriela Teo- 
dorescu.
Invincibilul Mighty Mouse. 
Un umorist în „promenadă" 
— Sădi Rudeanu.
Reîntîlnire cu Raquel Welch. 
Moment coregrafic semnat 
de Constantin Duțu.
„Doamna McWilliams și... 
trăsnetul" — după Mark 
Twain.
Zoo... de Nell Cobar.
Din albumul unui artist de 
operă — Eduard Tumagea- 
nian.
Mozaic pe 16 mm.
Muzică populară cu forma
ția Ionel Dinlcu. Soliști ; 
Ioana Cristea și Aurel Io- 
niță.
închiderea emisiunii de 
prînz.
Eroi îndrăgiți de copil: Micii 
hocheiști.
Caleidoscop cultural-artistic. 
Studioul muzical. Oaspeți ai 
vieții muzicale românești — 
Roberto Eenzi (Franța) la 
pupitrul Filarmonicii „Geor
ge Enescu".
Telex tehnico-științlfic. Emi
siune de Rusanda Baicu.
Film serial : Mannix.
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viața internațională
WH SMM KIU Mt

N CONFERINȚEI ASUPRA VIE1WIU 
Declarații ale ministrului de externe al R. D. Vietnam șl 
reprezentantului G.R.P. al Republicii Vietnamului de SudFARIS 3 (Agerpres). — Actul final al Conferinței internaționale asupra Vietnamului a consolidat principalele cuceriri obținute în lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru libertate și independentă și reprezintă un aport major Ia cauza păcii, autodeterminării, independentei naționale a popoarelor și a Îmbunătățirii relațiilor dintre state — a declarat, la o conferință de presă, desfășurată Ia Paris. Nguyen Duy Trinh, ministrul de externe al R. D. Vietnam.Considerăm, a subliniat el, că lucrările Conferinței internaționale a- supra Vietnamului au întărit considerabil garanțiile privind respectarea strictă și neabătută a Acordului de la Paris privind Vietnamul și a contribuit la cauza menținerii păcii în Vietnam. Asia de sud-est și în întreaga lume. Guvernul R. D. Vietnam va respecta obligațiile pe care și le-a asumat Ia Conferința internațională asupra Vietnamului.*VIETNAMUL DE SUD. - Delegațiile militare ale S.U.A. și administrației de la Saigon în Comisia mixtă militară cvadripartită au decis să plătească despăgubiri membrilor delegațiilor militare ale R. D. Vietnam asupra cărora au fost comise atacuri Ia Hue și Da Nang. la

PARIS 3 (Agerpres). — Salu- tînd semnarea Actului final al Conferinței de la Paris asupra Vietnamului. Li Van Sau. reprezentantul delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. a declarat, la o conferință de presă, că ..aprobarea în unanimitate a acestui act final aduce o contribuție pozitivă la garantarea păcii in Vietnam". Guvernul Revoluționar Provizoriu — a subliniat vorbitorul — nu-și va precupeți forțele pentru a respecta strict și a îndeplini neabătut documentele semnate la Paris. Totodată, el a respins ferm pretențiile administrației saigoneze. care se autointitulează „singura administrație legală" în Vietnamul de sud, relevînd că G.R.P este organizatorul și conducătorul luptei victorioase a populației sud-vietnameze pentru independență. libertate și pace, este reprezentantul autentic al populației Vietnamului de sud.*25 februarie, și să-i tragă la răspundere pe autorii acestor acțiuni. Clădirile in care se află sediile delegațiilor militare ale R. D. Vietnam. avariate, ca urmare a atacurilor întreprinse de saigonezi. vor fi reparate — informează agenția de presă „Eliberarea".
UN NOU ȘI IMPORTANT PAS PE CALEA 

RESTABILIRII PĂCII ÎN VIETNAM
CORESPONDENTA DJN PARISAșa cum am mai transmis, vineri după-amiază atmosfera caracteristică evenimentelor importante a domnit din nou în marea sală a tratativelor din vechiul palat Majestic, de pe Avenue Kleber. La orele 15,25 (ora Parisului) a avut loc ceremonia semnării Actului final al Conferinței internaționale asupra Vietnamului. Pe filele actului final, s-au depus nu mai puțin de 720 de semnături, prin care se exprimă aprobarea solemnă a tuturor participanților la conferință față de Acordul privind Încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.In rîndurile numeroșilor , ziariști, ale . corespondenților. și,,, trimișilor speciali ai marilor ziare, posturi de radio și televiziune din întreaga lume, care au urmărit timp de cinci zile lucrările conferinței, se a- preciază că semnarea acestui act marchează un nou și important pas înainte pe calea deplinei restabiliri a păcii și liniștii în această regiune atit de greu încercată a lumii.Făcîndu-se ecoul satisfacției generale trezite de semnarea actului final, cercurile observatorilor politici și de presă apreciază ca prezentînd o însemnătate deosebită recunoașterea, prin acest document, de către țările participante a drepturilor naționale fundamentale ale poporului vietnamez — independența, suveranitatea, unitatea, integritatea teritorială a Vietnamului — precum și dreptul populației sud-vietnameze la autodeterminare, angajamentul lor de a respecta cu strictețe aceste drepturi. Același angajament este asumat și cu privire la respectarea independenței, suveranității, unității, integrității teritoriale și neutralității Cambodgiei și Laosului.In discuțiile avute aci, atit în cercurile de presă, cit și cu personalități oficiale din cadru! diferitelor delegații, s-a subliniat că afirmarea și recunoașterea acestor drepturi fundamentale — a căror esență o constituie dreptul sacru. Imuabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta și de a-și rezolva problemele de sine stătător, fără amestec din afară — au constituit obiectivele supreme care au însuflețit poporul vietnamez, celelalte popoare ale Indochinei de-a lungul anilor grei ai războiului. Faptul că acum aceste drepturi au fost proclamate nu numai in acorduri bilaterale, dar că, prin actul final a! conferinței do- bindesc și o deplină recunoaștere și o puternică garanție internațională.

pune și mai puternic in lumină roadele importante ale luptei popoarelor din Indochina.Pe bună dreptate, aci se consideră că recunoașterea internațională conferită pe această cale drepturilor popoarelor indochineze are o deosebită valoare politică și morală, înainte de orice, aceasta înseamnă obligația de a veghea la stricta aducere la îndeplinire a tuturor prevederilor cu privire la încetarea focului in Vietnam și a celorlalte clauze din acorduri privind restabilirea păcii. în acest fel. actul semnat va constitui o contribuție importantă la restabilirea. păcii. înVietnam și în întreaga Indochină.marcind. totodată, o nouă contribuție la înrădăcinarea trainică înviața internațională a noilor principii de relații interstatale, bazate pe respectarea independenței, suveranității și demnității fiecărei națiuni.în ziua deschiderii conferinței, cotidianul „Les Echos" nota că succesul acesteia va depinde de bunăvoința și receptivitatea tuturor participanților. Acum la încheierea reuniunii se poate afirma că, in ciuda unor note distonante, legate in special de pretenția administrației saigoneze de a fi „unicul reprezentant legitim" al populației sud- vietnameze. a predominat tocmai o asemenea atitudine de receptivitate și bunăvoință. Faptul că reprezentanții celor 12 state, care au luat loc la masa Conferinței pentru Vietnam, au reușit, intr-un timp scurt, să cadă de acord asupra unui document atit de important, evidențiază, odată mai mult, posibilitatea reglementării pe calea discuțiilor și tratativelor, purtate in spirit constructiv și de ințelegere reciprocă, a problemelor internaționale.Mulți din ziariștii prezenți aci. subliniind atmosfera generală de destindere și conlucrare, ce a caracterizat atit conferința' propriu-zisă. cit și contactele diplomatice intense, au scos in evidență, in relatările lor. afirmația purtătorului de cuvînt al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. care. întrebat — cine a obținut cîști de cauză la masa conferinței ? — a răspuns :„A ciștigat Pacea, scrisă cu inițiala majusculă".Frecvența cu care este reprodusă această declarație constituie. fără îndoială, cel mai bun indiciu că ea reflectă o opinie larg împărtășită.
Paul DIACONESCU

■ ■■■■■■■■BOBI

Noua fază a crizei monetare 
occidentale

• Numeroase țări și-au închis bursele de devize • Dolarul 
nu va fi devalorizat Încă o dată • Azi, o reuniune a miniștri

lor de finanțe al țărilor Pieței comuneScăderea cursului dolarului S.U.A. Ia nivelul oficial minim al parităților sale in raport cu alte monede și, în unele cazuri, chiar sub acesta a determinat închiderea burselor de devize în numeroase țări ale lumii. Au luat pînă acum această măsură — prin care se evită, temporar, absorbirea de către băncile centrale, în conformitate cu acordurile internaționale. a unor cantități masive de dolari — următoarele state : Republica Federală a Germaniei, Franța, Italia. Olanda. Belgia, Marea Brita- nie, Norvegia. Danemarca, Austria. Iugoslavia, Australia, Noua Zeelan- dă, Maiayezia, Singapore, Japonia, Pakistan și R.S.A.WASHINGTON. — în cadrul unei conferințe de presă, președintele Statelor Unite, Richard Nixon, a făcut cunoscut că dolarul nu va fi devalorizat încă o dată, în ciuda valului speculativ exercitat, în ultimul timp, pe piețele internaționale, asupra monedei americane. Totodată, președintele Nixon a reafirmat intenția guvernului american de a continua programul de luptă împotriva inflației, precizînd. în același timp, că vor fi făcute noi eforturi in scopul instituirii unui sistem monetar internațional suplu, capabil să reziste atacurilor speculative.BRUXELLES. — Miniștrii de finanțe ai celor nouă țări membre ale Pieței comune lărgite se vor reuni, în capitala Belgiei, duminică, la

orele 15 G.M.T., pentru a discutanoua criză a dolarului — anunță surse guvernamentale din Bruxelles.BONN. — Presa vest-germană de sîmbătă preconizează, în ansamblul său. flotarea monedelor țărilor C.E.E.. pentru a se depăși actuala fază a crizei monetare. „Toate celelalte tentative eșuind, notează ,.DIE WELT", nu mai rămîne decît un singur remediu eficace — flotarea. armonizată pe rit posibil, a devizelor unui cit mai mar număr de țări". Ziarul relevă că o astfel de soluție nu a fost potrivită în 1971 și nici în februarie 1973. dar că in prezent momentul este propice. întrucit necesitatea unei acțiuni concertate este în general recunoscută.Preconizînd aceeași soluție. „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG" declară : „Guvernul nu trebuie și nu poate accepta. în continuare, declarații de intenții. Ori se va realiza o flotare comună a monedelor C.E.E., ori va trebui ho- tărită una autonomă a mărcii. Partenerii noștri vor purta atunci răspunderea pentru consecințele pe care o astfel de măsură solitară le va avea asupra coeziunii comunitare".Exprimînd temerea că intrările masive de dolari „bolnavi" ar putea contamina marca, „STUTTGARTER ZEITUNG" subliniază necesitatea găsirii unei soluții a problemei. Ia scară internațională, pentru soluționarea crizei.
KHARTUM

Grupul de comando al organizației „Septembrie 
negru" a executat trei din diplomații capturațiKHARTUM 3 (Agerpres). — Negocierile angajate cu membrii organizației palestinene „Septembrie negru" care, in cursul zilei de joi, au ocupat clădirea Ambasadei Ara- biei Saudite din Khartum și au capturat cinci diplomați străini, au eșuat. După expirarea termenului ultimatumului, vineri seara, grupul de comando a executat trei diplomat : ambasadorul Statelor Unite în Sudan, Cleo Noel, însărcinatul cu afaceri american, George Curtis Moore, și însărcinatul cu afaceri a] Belgiei, Guy Eid.* îritr-o declarație oficială sudăneză. difuzată de postul de radio Omdur- man și reluată de agențiile M.E.N., France Presse și Reuter, se arată că „Guvernul Republicii Democratice Sudan denunță executarea unor oameni nevinovați. indiferent care ar fi fost mobilul unei asemenea acțiuni" „Ne exprimăm regretele profunde pentru tragedia care s-a produs la ambasada saudită din Khar

tum. în ciuda eforturilor depuse din primul moment pentru a asigura salvarea atit a diplomaților reținuți ca ostatici, cit și a membrilor grupului de c >mando palestinean", se spune în declarația guvernamentală sudăneză.Se anunță, de asemenea, că guvernul sudanez a hotărît să respingă cererea grupului de comando palestinean. aflat in clădirea Ambasadei Arabiei Saudite de la Khartum, de a părăsi Sudanul împreună cu ostaticii rămași în viață.. După cum se știe, membrii grupului de comando ceruseră eliberarea lui Abou Daoud, lider al organizației „Al Fatah", și a unui număr de 51) de palestineni. condamnați în iordania în baza acuzației de acțiuni subversive, precum și eliberarea lui Sirhan Bishara Sirhan. asasinul senatorului Robert Kennedy. Iordania și Statele Unite au anunțat în mod oficial refuzul de a accepta aceste cereri.

Perspective favorabile pentru 
dezvoltarea relațiilor româno -chiliene

SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIMEI SESIUNI A COMISIEI 
GUVERNAMENTALE MIXTE DE COOPERARE ECONOMICASANTIAGO DE CHILE 3 — Corespondentul nostru transmite : La 2 martie a avut loc, la Santiago de Chile, semnarea protocolului primei sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte româno-chiliene de cooperare economică, ale cărei lucrări s-au desfășurat între 19 și 28 februarie.Din partea română protocolul a fost semnat de Ion Mineu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, conducătorul delegației e- conomice a țării noastre, iar din partea chiliană de Hernan Soto, subsecretar de stat la Ministerul Minelor, conducătorul delegației chiliene.In cursul primei sesiuni, Comisia guvernamentală mixtă româno-chi- liană a analizat stadiul și perspectivele de dezvoltare ale schimburilor economice și tehnice dintre România și Chile. Au fost evidențiate rezultatele pozitive obținute in cadrul schimburilor comerciale și al coope

rării economice, apreciindu-se că e- xistă perspective favorabile pentru dezvoltarea relațiilor in aceste domenii, pe baze reciproc avantajoase.Cele două delegații — se arată in documentul final al sesiunii — au constatat cu satisfacție că volumul schimburilor bilaterale a înregistrat creșteri în ultimii doi ani. manifes- tîndu-se dorința de a le dezvolta și diversifica. A fost apreciată pozitiv cooperarea economică, industrială și tehnică dintre cele două țări. Totodată, s-a căzut de acord ca asistența tehnică și schimburile de specialiști să fie dezvoltate pe baza Convenției interguvernamentale de cooperare e- conomică și tehnică și a convenției de cooperare existente între cele două țări și s-a convenit ca această cooperare să fie dezvoltată și extinsă, în primul rînd, în industriile minieră, chimică și constructoare de mașini.

ROMA

Sprijin Ierni al P.C.I. 
pentru mișcarea revendicativă 

a oamenilor munciiROMA 3 — Corespondență de la R. Bogdan : Direcțiunea Partidului Comunist Italian, reunită sub conducerea tovarășului Luigi Longo, președintele P.C.I., a luat in discuție actuala situație din Italia, caracterizată printr-o intensă mișcare revendicativă a numeroase categorii de oameni ai muncii. Cu acest prilej, Direcțiunea P.C.I. și-a reafirmat, solidaritatea și sprijinul său față de lupta oamenilor muncii urmărind reînnoirea contractelor, obținerea unor condiții mai bune de trai și de muncă. Tuturor categoriilor de oameni ai muncii aflați în această luptă — se arată într-un comunicat publicat dT ziarul „L’Unită" — Direcțiunea P.C.I. le va asigura in permanență sprijin in țară și în parlament.

VALORIFICAREA SUVERANĂ A BOGĂȚIILOR NAȚIONALE -
5 «

CONDIȚIE A PROGRESULUI ECONOMIC $1 SOCIAL
« •

încheierea lucrărilor Comisiei economice pentru America LatinăSANTIAGO DE CHILE 3 (Agerpres). — La Santiago de Chile au luat sfîrșit lucrările Comisiei e- conomice pentru America Latină (C.E.P.A.L.), la care au participat delegații din 14 țări. Reuniunea a dezbătut situația economică și socială pe continent! Au fost expuse, totodată, punctele de vedere ale participanți- lor privind stabilirea unei „strategii internaționale de dezvoltare", care să
Rezultatele definitive ale 

scrutinului din IrlandaDUBLIN 3 (Agerpres). — Rezultatele definitive ale alegerilor desfășurate, la 28 februarie, îh Republica Irlanda au confirmat victoria coaliției de opoziție, formată din partidele Fine Gael și laburist, care au obținut 73 de mandate din cele 144 ale parlamentului de Ia Dublin. Dintre acestea, 54 au revenit partidului Fine Gael, al cărui lider, Liam Cosgrave,. urmează să formeze și noul ' guvern/ Tar 19 — partidului laburist.

permită țărilor membre ale acestui organism economic interregional o dezvoltare economică și socială mai accelerată. Documentul final, dat publicității în capitala chiliană. relevă, între altele, că structurile tradiționale din economia țărilor latino-ame- ricane împiedică o dezvoltare economică accentuată și un progres social rapid. Ca atare, arată comunicatul, țările de la sud de Rio Grande vor trebui să opereze „modificări calitative și structurale in economia lor, pentru a atinge țelurile pe care și le-au propus". Schimbările structurale vizează asigurarea controlului și valorificării suverane a bogățiilor naționale. modificarea sistemului proprietății asupra pămîntului și trecerea în miinile statului a tuturor activităților pe care fiecare țară Ie consideră de competența sa, potrivit intereselor naționale, adaugă documentul.Pe de altă parte, în comunicat este relevat nivelul scăzut la care se desfășoară schimburile comerciale ale Americii Latine cu alte state ale lumii și recomandă reconsiderarea modalităților concrete de efectuare a cooperării economice pe plan extern, pentru atingerea unor indici valorici mai ridicați, care să amelioreze echilibrul balanței comerciale a țărilor latino-americane.

PLENARA C. C. Șl COMISIEI 
DE CONTROL

ALE P. C. SANMARINEZSAN MARINO 3 (Agerpres). — La San Marino s-a desfășurat Plenara Comitetului Central și Comisiei de Control ale Partidului Comunist Sanmarinez, desemnate cu prilejul recentului congres al partidului. Membrii celor două organisme au ales în funcția de președinte al partidului pe Ermenegildo Gasperoni, iar in cea de secretar general pe Umberto Barulli.
Semnarea programului 
de schimburi culturale 

și științifice intre România 
și Turcia pe 1973ANKARA 3 (Agerpres). — La Ankara a fost semnat programul de schimburi culturale și științifice, pe anul 1973. între Republica Socialistă România și Republica Turcia. Programul prevede vizite reciproce ale oamenilor de știință, ale artiștilor. traduedri ’ de Opere literare; schimburi de expoziții.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :

BAGDAD

Ratificarea acordului 
încheiat intre guvern și 

compania „Iraq Petroleum**BAGDAD 3 (Agerpres). — Consiliul Comandamentului Revoluției Irakiene a ratificat acordul încheiat intre guvernul de la Bagdad și compania „Iraq Petroleum".Potrivit acestui acord, a! cărui text este difuzat de agenția irakiană de presă, companiile membre ale I.P.C. se angajează să achite Irakului 141 milioane lire sterline, cu titlul de sume restante. Din acest total, se prevede ca un prim vărsămint de 30 milioane dolari să fie efectuat în săptămîna ce urmează semnării a- cordului. restul urmînd să fie achitat în cote lunare, incepind din iunie 1973. Totodată ..Iraq Petroleum" va ceda, fără indemnizații, guvernului de la Bagdad concesiunile pe care le deține în Irak una din companiile sale. „Mossul Petroleum" I P C. s-a mai declarat de acord, să vîndă Irakului conducta de petrol care traversează teritoriu] libanez, fiind obținută, în acest sens, aprobarea guvernului de la Beirut.

Situația din Ulster 

in preajma 
plebiscituluiLONDRA 3 (Agerpres). — La Belfast s-a anunțat că. în urma unor atentate, alte trei persoane și-au pierdut viața. în ultimele 48 de ore ridicînd la 735 totalul victimelor actelor de violență izbucnite din august 1969Referindu-se la noile atentate, un purtător dt cuvînt al forțelor ar- mite britanice din Ulster a a- nunțat că acestea par să indice reizbucnirea unui nou val de. violență. El ă subliniat că atentatele au survenit după difuzarea unui comunicat al organizației ilegale Armata Republicană Irlandeză, care a anunțat că-și va intensifica acțiunile împotriva trupelor britanice din provincie. De asemenea, pur ătorul de cuvînt a relevat că noile evenimente survin în preajma desfășurării plebiscitului. programat pentru săptă- mina viitoare, in care populația provinciei este chemată să se pronunțe asupra statutului viitor a! Irlandei de Nord.

Astm Agm m Fmț@ șl Chile
In Franța și în Chile, țâri aflate la o distanță de 12 000 km, fiecare cu condițiile sale politice, economice și sociale specifice, au loc astăzi alegeri parlamentare. Dar deși împrejurările în care se desfășoară consultările electorale sint foarte diferite, in ambele țări se constată, în egală măsură, afirmarea ideilor de înnoire socială.In legătură cu aceste două evenimente, de la Pa ris și din Santiago de Chile, corespondenții noștri. Paul Diaeonescu și Eugen Pop. ne prezintă următoarele relatări succinte :

• Pentru cele 490 de locuri de deputați in Adunarea Națională, corpul electoral francez are de ales între 3 092 de candidați, reprezentînd un larg evantai de grupări și tendințe politice. în vechea componență a Adunării Naționale majoritatea, 294 mandate, era deținută de Uniunea Democraților pentru Republică (U.D.R), partide care se află neîntrerupt la putere din 1958.

agențîîie de presă transmit:
Consiliul administrativ al 

Biroului International al 
Muncii ~ organ executival Organizației Internaționale a Muncii — a subscris la principiul unei reprezentanțe a mișcărilor de eliberare din coloniile portugheze din Africa in cadrul acestui organism internațional.

Convorbirile cehoslovaco- 
coreene. urma vizitei oficiate efectuate, între 27 februarie și 2 martie, în Cehoslovacia, de o delegație guvernamentală a R.P.D. Coreene, condusă de Hă Dam. vice- prim-ministru și ministru al afacerilor externe, a fost dat publicității un comunicat comun, difuzat de a- genția C.T.K. In cursul convorbirilor avute cu o delegație guvernamentală a R.S. Cehoslovace, condusă de Bohuslav Chnoupek, ministrul afacerilor externe, cele două părți și-au exprimat dorința comună de a dezvolta și adinei relațiile de prietenie și colaborare dintre R.P.D. Coreeană și Cehoslovacia

La Calcutta, capitala statului 
indian Bengalul de vest, si la 
Patna, capitala statului Bihar, 
au fost inaugurate două asocia
ții de prietenie româno-indiană. 
La adunările respective au par
ticipat membri ai adunărilor din 
statele menționate, personalități 
ale vieții culturale și științifice, 
oameni de afaceri. A fost de 
fată ambasadorul României în 
India, Petre Tănăsie.

*
In cadrul programului de 

schimburi culturale cu Tunisia, 
in capitala acestei țări. Tunis, 
s-a deschis expoziția pictoriței 
române Ligia Macovei.

Președintele Indiei, v v Giri, a semnat, sîmbătă, o proclamație. Tn baza căreia statul Orissa trece sub conducere centrală nemijlocită Această măsură a fost adoptată in urma demisiei șefului cabinetului local din Orissa, Nandini Sa tpathy.

0 rundă de negocieri în
tre reprezentanți ai C.E.E. 
și ai Iugoslaviei, care au dis- cutat probleme legate de reglementarea comerțului cu produse textile din bumbac între cele două părți, s-a încheiat la Bruxelles. — informează agenția Taniug. S-a ajuns la' un acord, prin care C.E.E. urmează să desființeze o serie de restricții asupra importului respectivelor produse din Iugoslavia, aceasta urmînd. Ia rîndul său, să efectueze, benevol, anumite reduceri la exportul său de textile din bumbac în țările Pieței comune.

Accident aviatic. Ministe- rul Aviației Civile al U.R.S.S., a informat că, la 3 martie a.c„ în timpul coborîrii. în vederea aterizării, în zona aeroportului Șeremetievo. un avion de pasageri al companiei aeriene bulgare ..Balkan". zburînd pe ruta Sofia-Moscova. a suferit un accident. Echipajul și pasagerii și-au pierdut viata. Agenția BT.A. menționează că la bordul avionului, de tip „11-18". se aflau 17 pasageri.
Populaț’n S.UJl. era ,a 1 ianuarie 1973. de 209 712 000 locuitori.

Delegația Uniunii Socia
liste Arabe în Bulgaria. Gheorghi Traikov, președintele Consiliului Național al Frontului Patriei, secretar al Uniunii Pjpulare Agrare Bulgare, prim-vicepreședinte al Consiliului de Stat, a avut o convorbire, la 3 martie, cu delegația Uniunii Socialiste Arabe, conduse de Sayed Marei, prim-secretar al C.C. al U.S.A., care se află în vizită în Bulgaria

Intre uniunile ziariștilor 
din România și Ps. P. lînga- 
jjj a fost semnat la 2 martie, la sediul Uniunii ziariștilor din Budapesta, un protocol de colaborare pe anul 1973.

La Varșovia au avut Ioc 
funeraliile Iui Wiesîaw 0- 
CÎepka, membru al C.C. ' al P.M.U.P., ministrul afacerilor interne al Poloniei, care a pierit în catastrofa aeriană din 28 februarie. La ceremonia funerară au participat conducători de partid și de stat polonezi, în frunte cu E. Gierek. La mormîntul lui Wieslaw Ociepka au fost depuse numeroase coroane de flori. Din partea conducerii Ministerului de Interne al României a fost depusă o coroană de flori de Ion Mielcioiu. însărcina’ cu afaceri a.i. al țării noastre Ia Varșovia.

• Sint chemați în fața urnelor, pentru primul tur de scrutin, peste 30 milioane alegători.• Campania electorală. încheiată vineri la orele 24, a cunoscut pînă în ultima zi o intensitate puțin obișnuită. Vineri seara, la posturile de radio și televiziune au luat cuvîntul din partea actualei majorități premierul Pierre Messmer și Olivier Guichard, ministru, din partea Partidului Comunist Francez, Georges Marchais și Jacques Duclos, iar din partea partidului socialist, Francois Mitterrand — care au lansat un ultim apel alegătorilor.• Elementul inedit al actualei confruntări electorale îl constituie prezența frontului unit al stîngii, creat ca urmare a acordului semnat în iunie 1972 de partidul comunist și partidul socialist, la care s-a raliat ulterior Mișcarea radicală de stingă. In felul acesta, după cum apreciază presa franceză, pentru prima dată U.D.R. se află in fața perspectivei de a-și pierde majoritatea.• Programul comun a! stîngii, fără a pune în discuție actualele instituții existente în Franța, își propune să canalizeze politica economică și socială a țării pe linia democratizării, a ridicării nivelului de trai al cetățenilor cu venituri reduse, prevăzînd. de asemenea, un șir de măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor în domeniul învățămîntului. sănătății, culturii. Difuzat în peste 1290 000 de exemplare, programul a trezit un larg interes și a fost viu dezbătut, în jurul său desfășurîndu-se de fapt partea principală a disputei electorale.
0 Programul U.D.R. nu prezintă modificări notabile față de liniile urmate in cei 15 ani de cind se află Ia putere.
0 In afara celor două principale forțe care se înfruntă nu poate fi omisă, chiar într-o sumară prezentare a configurației electorale, gruparea denumită a „reformalorilor", constituită din partidul radical, condus de Servan-Schreiber și centrul democrat, condus de Lecanuet.
0 Potrivit sistemului electoral francez, la primul tur de scrutin participă toți candidații înscriși, urmînd ca la cel de-al doilea candidați! care au obținut un număr mai mic de sufragii să se retragă in favoarea candidatului cel mai bine plasat din■ gruparea politică respectivă. Așadar, ziua de duminică, 4 martie, reprezintă prima fază a confruntării electorale, fază în care se efectuează o selecție a can- didaților. urmînd ca peste o săptămînă, la 11 martie, să se desfășoare faza finală, definitivă a alegerilor.

V- ......... -........

0 La scrutinul de astăzi urmează să fie reînnoite toate cele 150 mandate in Camera deputaților. precum și jumătate din totalul celor 50 de mandate în Senat. In configurația de pînă acum, grupul parlamentar guvernamental deținea in Camera deputaților 54 de locuri, 'iar opoziția — 91.
e Numărul alegătorilor trece de 4 500 000 (la o populație de peste 10 milioane), față de 3 500 000 Ih precedentele alegeri. Vor vota pentru prima dată tinerii care au împlinit 18 ani, precum și persoanele care nu știu carte. Se consideră că cei aproximativ 1 milion de noi votanți ar putea juca un rol foarte important.
0 La o conferință de presă, ținută în ajunul alegerilor, președintele Salvador Allende a subliniat că politica guvernului se identifică pe deplin cu aspirațiile maselor și și-a exprimat convingerea că la scrutinul din 4 martie coaliția Unității Populare va obține mai multe voturi decît în septembrie 1970.0 Forțele politice angajate în această competiție: pe de o parte coaliția Unității Populare, formată din partidul comunist, partidul socialist, partidul radicalsocialist. sindicatele și alte formațiuni progresiste ; pe de altă parte opoziția, constituită in asa-numita „Confederație democratică" (C.O.D.E.), alcătuită din partidele național, democrat-creștin. democrația radicală și așa-zisa stingă radicală.

0 Coaliția Unității Populare se prezintă în fața alegătorilor cu un bilanț pozitiv : șomajul a fost redus de la 8,3 la sută la 3.6 la sută, fiind încadrate in muncă peste 200 000 persoane ; a fost redată in stăpînirea poporului principala bogăție a țării — cuprul; au început să fie puse în aplicare diverse nrotecte de dezvoltare industrială ; au fost lărgite drepturile și libertățile democratice și sindicale.
o Programul electoral al Unității Pooulare prevede menținerea și extinderea acestor cuceriri, respingerea încercărilor dreptei de a crea confuzie și dezordine in țară.
0 Opoziția și-a intensificat la maximum, în timpul campaniei electorale, acțiunile sale ostile Unității Populare, folosind un vast arsenal, de la sabotajul e- conomic și specula cu alimente pînă la atentate fățișe și amenințarea cu exterminarea elementelor democratice. Programul dreptei urmărește blocarea guvernului președintelui Allende sau chiar răsturnarea acestuia, pe calea obținerii unei majorități de două treimi in Camera deputaților.
e Campania electorală a Unității Populare a culminat cu un mare miting popular. Coloanele nesfîrșite de demonstranți purtau pancarte cu lozincile : „Nu. războiului civil" ; „Să cîștigăm bătălia producției", „Jos bursa neagră". „Scumpetea să fie suportată de cei bogați". exprimînd totodată hotărîrea maselor populare de a lupta pentru continuarea transformărilor înnoitoare economice si sociale ale țării, pe baza programului Unității Populare.
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