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HOTARlREA
Consiliului Național al Frontului 

Unității Socialiste privind perfecționarea 
activității și creșterea rolului consiliilor

Frontului Unității Socialiste în viața 
social-economică a țării

LUCRĂRILE PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
au fost reluate joi, 1 martie, sub 
președinția tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în conformitate cu ordinea de zi, 
în ședința plenară de dimineafă au 
fost expuse informări privind aplica
rea măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, re
feritoare la pregătirea condițiilor ne
cesare îndeplinirii și depășirii planu
lui pe 1973.

Informarea Consiliului de Miniștri 
a fost prezentată de tovarășul lire 
Verdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Informarea Secretariatului Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român a fost prezentată de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

în vederea examinării și dezbate
rii aprofundate, concrete, a proble

melor înscrise pe ordinea de zi — 
probleme de o deosebită importantă 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale, pentrju dezvoltarea eco
nomiei și ridicarea nivelului de viață 
al celor ce muncesc, pentru realiza
rea cincinalului înainte de termen — 
lucrările plenarei au continuat apoi 
pe comisii, constituite pe următoare
le domenii: industria metalurgică ; 
industria construcțiilor de mașini; in
dustria minieră, petrol, energetică ; 
industria chimică ; industria ușoară ; 
economia forestieră și a materiale
lor de construcții ; agricultură și 
industria alimentară ; transporturi; 
comerț exterior; industria locală.

în comisii au luat cuvîntul 170 to
varăși.

După-amiază, lucrările au. fost re
luate în ședință plenară, continuînd 
informările în cadrul primului punct 
al ordinii de zi. Au luat cuvîntul to
varășii : loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini grele, 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici

pal București al P.C.R., Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei chimice, Con
stantin Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare și 
apelor, Gheorghe Roșu, prim-secre
tar al Comitetului județean Bacău al 
P.C.R., Ion Pățan, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, loachim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., Constantin Sandu, prim-secre
tar al Comitetului județean Olt al 
P.C.R., Nicolae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului județean Mureș al 
P.C.R.

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

înfăptuirea vastului program elaborat de Congresul al X-Iea al Partidului Comunist Român, a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a partidului din iulie 1972, traducerea în viață a măsurilor privind perfecționarea conducerii vieții economice și sociale, dezvoltarea continuă a democrației socialiste solicită Frontului Unității Socialiste — care unește în rin- durile sale, sub conducerea partidului, toate organizațiile de masă, obștești, consiliile naționalităților conlocuitoare — să desfășoare o activitate permanentă, să-și Îndeplinească mai bine rolul de coordonare a activității organizațiilor componente, să asigure o mai strînsă cooperare intre ele și să le u- nească eforturile în direcția realizării sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Expresie a unității indisolubile a întregului popor, a democrației care caracterizează o- rînduirea noastră socialistă, Frontul Unității Socialiste are misiunea să canalizeze energia, capacitatea și hotărîrea tuturor categoriilor sociale și organizațiilor obștești in scopul înfăptuirii politicii interne și externe a partidului, pusă in slujba înfloririi continue a patriei, a creșterii prestigiului ei internațional.Pentru perfecționarea continuă a activității consiliilor Frontului Unității Socialiste și creșterea rolului lor în viața so- cial-economică a țării, plenara Consiliului Național hotărăște :1. Activitatea politică și organizatorică a consiliilor Frontului Unității Socialiste, a tuturor organizațiilor componente va fi orientată spre mobilizarea tuturor capacităților si energiilor oamenilor muncii pentru realizarea înainte de termen a planului cincinal de dezvoltare economico-socială a țării si a angajamentelor asumate In întrecerea socialistă.Consiliile Frontului Unității Socialiste vor dezbate cu regularitate, în birourile executive și în plenare, proiectele planurilor locale de dezvoltare economico-socială și vor face propuneri pentru îmbunătățirea a- cestora, vor iniția analize și vor stabili măsuri pentru creșterea contribuției organizațiilor de masă și obștești, prin activitatea lor specifică și comună. Ia antrenarea celor ce muncesc în opera de realizare a sarcinilor privind creșterea eficienței e- conomice a producției, coordo- nîndu-le acțiunile spre buna pregătire și utilizare a forței de muncă, gospodărirea și valori-

ficarea superioară a resurselor materiale, folosirea integrală a timpului de lucru și a capacităților de producție, îmbunătățirea calității produselor, promovarea și aplicarea noului în muncă ș.a.La sate, consiliile Frontului Unității Socialiste vor acționa permanent, antrenînd toate forțele sociale, pentru materializarea eforturilor făcute de stat și cooperativele agricole de producție în vederea dezvoltării și modernizării agriculturii, creșterii producției vegetale și animale. Se va pune accent pe organizarea de acțiuni comune ale tuturor organizațiilor componente, în scopul mai bunei desfășurări a campaniilor agricole, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, de îndiguiri și regularizare a cursurilor unor ape și de apărare a terenurilor și localităților împotriva inundațiilor.2. Consiliile Frontului U- nitățli Socialiste vor acorda o atenție deosebită problemelor dezvoltării edilitare și socialculturale a județelor și localităților, inițiind, cu participarea organizațiilor componente, dezbateri și largi acțiuni de consultare a maselor privind sistematizarea comunelor și orașelor, construcția de locuințe și obiective social-culturale, dezvoltarea rețelei sanitare, comerciale și de transport în comun. lărgirea sferei serviciilor publice ș.a., urmărind rezolvarea propunerilor făcute de cetățeni și mobilizarea maselor Ia înfăptuirea obiectivelor stabilite.Pentru sporirea eficienței acțiunilor patriotice organizate în cadrul întrecerii pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților, îndrumarea și coordonarea politică a acestei acțiuni de masă va fi realizată de către consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste, care vor coordona participarea organizațiilor de masă și obștești și vor asigura — împreună cu consiliile populare — organizarea unitară a lucrărilor, pentru o mai judicioasă folosire a forțelor.3. Consiliile Frontului U- nității Socialiste își vor spori contribuția la realizarea programului partidului de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, acordînd o mai mare atenție coordonării acțiunilor organizațiilor componente, ale tuturor factorilor educaționali, pentru desfășurarea unitară a activităților cultural-educative menite să asigure cultivarea principiilor eticii șl echității socialiste, promovarea normelor fundamentale de muncă și de

viață proprii societății noastre, sădirea în conștiința maselor a atașamentului neclintit față de partid, dragostea fierbinte pentru patria socialistă.Consiliile Frontului Unității Socialiste vor orienta permanent activitatea de informare a maselor asupra sensurilor și semnificației politicii interne și externe a partidului nostru, a direcțiilor dezvoltării societății românești contemporane, antrenînd și coordonînd toate forțele Și mijloacele organizațiilor obștești, întregul sistem al culturii de masă, acordînd atenție deosebită acțiunilor directe în rîndurile tineretului, locuitorilor satelor, țăranilor din comunele necooperativizate, meseriașilor, gospodinelor și pensionarilor din cartierele orașelor.Consiliile Frontului Unității Socialiste vor îndruma permanent comisiile de răspîndire a cunoștințelor științifice pentru ca acestea să-și îndeplinească atribuțiile ce le revin de a o- rienta unitar și a coordona activitatea organizațiilor obștești și instituțiilor cultural-științifi- ce în scopul ridicării nivelului de cunoaștere al maselor, al însușirii cunoștințelor științifice despre viață, natură și societate, al popularizării marilor descoperiri și realizări ale științei și tehnicii contemporane, în vederea formării și dezvoltării concepției științifice despre lume.Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, împreună cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste și uniunile de creatori, va iniția acțiuni care să asigure contactul direct și permanent al poeților, scriitorilor, compozitorilor și artiștilor plastici cu viața, cu realitățile și cu munca oamenilor din uzine, șantiere și sate — prilej de documentare la fața locului și de inspirație autentică, în vederea orientării mai accentuate a creației spre problemele majore ale societății noastre și de popularizare a valorilor artistice în mase.Consiliul Național și consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste, punind un accent deosebit pe coordonarea activității educative și culturale de masă, în spiritul hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, vor uni — pe baza unul program unitar — eforturile organizațiilor componente, pentru a ridica eficiența tuturor activităților menite să contribuie la formarea omului nou, la lărgirea orizontului de cunoaștere al întregului popor; îndeplinin-
(Continuare în pag. a lll-a)
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Argumente pentru 
forfa educativă a 
organizației U.T.C.

SUCCESE DE PRESTIGIU ÎN ABATAJE
• PETROȘANIAplicarea măsurilor stabilite pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru făcute anul trecut în Valea Jiului se concretizează In Însemnate sporuri de producție. Astfel, in primele două luni ale acestui an planul producției extractive a fost depășit, pe ansamblul centralei cărbunelui Petroșani, cu 7 150 tone de cărbune.îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materlale șl subteran, folosirea cu mai multă grijă și eficiență a mașinilor și tehnologiilor de extracție și întărirea disciplinei In muncă slnt principalii factori care stau Ia baza acestui succes. De altfel, 9 din cele 10 exploatări miniere, existente în Valea Jiului, și-au depășit sarcinile de plan pe luna februarie, excepție făclnd numai mina Lupeni. Realizind randamente pe post, mult superioare prevederilor, colectivul Exploatării miniere Vulcan a extras în fiecare zi din februarie, în medie, cîte 100 tone de cărbune peste prevederi iar minerii de la Aninoasa ou dat tn plus. In cursul lunii trecute, 3 334 tone de cărbune.

« MOTRUDouă colective de mineri din bazinul carbonifer Motru au extras, în cursul lunilor ianuarie și februarie o cantitate de lignit egală cu cea prevăzută pînă la sfîrșitul lunii a- prilie. Este vorba de brigăzile coordonate de maiștrii comuniști Matei A- urelian și Ilie O.

Ion de la Plostina, exploatare carboniferă în cadrul căreia s-a născut Inițiativa „Pentru îndeplinirea mal devreme a obiectivelor cincinalului vom realiza planul fiecărui trimestru ou 6 zile în avans iar planul anului 1973, In numai 11 luni".
Numeroase alte

colective de la a- ceastă exploatare au înregistrat a- vansuri față de plan de una-două săptămînl, astfel că pe ansamblu s-au cîștigat, pînă în prezent, patru zile de lucru, extrăgîn- du-se suplimentar aproape 3 000 vagoane de lignit.(Agerpres)

PERFECTIONAREA PREDĂRII ȘTIINȚELOR SOCIALE

Preocuparea centrală — ancorarea 
profundă în realitate

— Ce s-a întreprins în centrul universitar în perioada ce a urmat Consfătuirii cadrelor didactice care predau științele sociale In învățămîntul superior ?— Pentru a transpune în viață cit mai repede șl în mod unitar indicațiile cuprinse în cu- vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia această consfătuire, comitetul de partid al centrului universitar a elaborat un plan special de activitate care a fost dezbătut Ia mijlocul lunii noiembrie a anului trecut cu factorii de răspundere din toate institutele de învățămînt supe-

Convorbire cu conf. dr.

ION REBEDEU
secretar dl comitetului de partid al Centrului universitar 

București

rlor din Capitală. Se poate spune că în prezent programele disciplinelor fundamentale de marxism-leninism — filozofie, e- conomie politică, socialism științific — ca și ale celorlalte, corespund într-o măsură mult
mai mare cerințelor etapei în care ne găsim i problemele teoretice și practice ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și-au găsit o pondere corespunzătoare ; se urmărește evidențierea contribuției P.C.R.

la dezvoltarea șl aplicarea creatoare a marxism-leninismului în condițiile concrete ale țării noastre ; se observă o orientare a problematicii mai hotărît către aspectele noi, către mutațiile survenite în realitatea noastră și în lumea de azi în general, către marile dezbateri șl confruntări ideologice ale contemporaneității ; o atenție mai mare se acordă problemelor o-
Interviu realizat de 

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a lll-a)

într-o bună zi, pilotul de încercare Ștefan T-, de la Uzina mecanică „ARO" din Cîmpu- lung Muscel, a găsit de cuviință să dovedească perfecta stă- pînire a volanului, curajul, „boala... obligatorie" a vitezei, în fine, toate atributele meseriei sale, și unui grup de simpatizante. Ca atare, le-a poftit să urce într-un autoturism abia coborit de pe banda de montaj și, după ce a făcut un tur vertiginos pe pistă, a ieșit din incinta uzinei, a ieșit și din oraș, într-o veritabilă excursie de plăcere prin împrejurimi. Numai că autoturismul nu-șl terminase probele, nu avea număr de înregistrare, nu era al lui S.T. șl așa mai departe.Oricum, fetele au fost Incln- tate, calitățile de pilot ale tînă- rului cascador au fost aplaudate de întregul grup prin strigăte și îndemnuri de „mai încet, tu Ce a urmat la uzină, unde S.T. s-a înapoiat fără să fi făcut vreun accident șl, de asemenea (ce noroc I), fără să fi intîlnit pe traseu vreun agent de circulație, n-a mai fost însă firilej de îneîntare. Fiindcă, vă nchipuiți, un asemenea gest nu putea trece neobservat!Aceasta s-a întîmplat mai de mult. în prezent, trecut bine prin focul purificator organizat de tovarășii săi de muncă, S.T. se află din nou pe pistă. Am făcut, cu el, „cîteva ture" la „bordul" unul „ARO“ care probabil a și fost livrat, am luat împreună curbe strînse, pe patru și pe ... două roți, în viteza caracteristică încercărilor de autoturisme, i-am admirat pe amîndoi, om și mașină. în egală măsură, m-a impresionat și seriozitatea acestui tînăr de 25 de ani, pentru care, așa cum aveam să aflu, investirea din nou cu încrederea colectivului a fost o lecție de viață ce nu se poate uita, o lecție de care va ține seama.

— E unul dintre piloțli noștri cei mai buni — mi-a declarat tovarășul Gheorghe Albu, secretarul comitetului U.T.C. pe uzină, aș putea spune că e chiar mai bun, mai serios și, firește, mult mai disciplinat decît a fost vreodată. Critica pe care i-a făcut-o colectivul a fost aspră, fără a-1 menaja cîtuși de puțin.Cred totuși că șocul cel mai puternic, în sens pozitiv, n-a fost determinat atît de critică, cît de constatarea că cei din jur nu țin să-l arate cu degetul, ci să-1 îndrepte. încrederea colectivului în el, a organizației U.T.C., manifestată deschis, l-a transformat, slnt sigur, pentru toată viața. Acum, Ștefan dovedește din plin nu numai maturitate profesională, dar și maturitate în comportare, atît la uzină, cît și îji afara ei. Considerăm această transformare ca un succes al tuturor,• Dar se putea ca escapada cu pricina să se termine și cu sancțiuni grave, nu-i așa ?— Se putea. Se prea putea. Dar tocmai aici s-a făcut simțită capacitatea de discernămînt a organizației U.T.C., în încrederea cu care l-a înconjurat pe cel căzut în greșeală. S-a găsit de cuviință că, pentru îndreptarea lui, aceasta era metoda cea mai potrivită. Evoluția ulterioară a lui Ștefan a dovedit că organizația n-a greșit.într-o discuție cu directorul general al uzinei, tovarășul Victor Naghi, Erou al Muncii Socialiste am notat o opinie i „Nu sîntem îndreptățiți să-i blamăm pe unii tineri cu concluzia că sînt dificili, că sînt răi, că sînt neascultători. Dacă ei sînt într-adevăr dificili, înseamnă că e dificil modul nos-
DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuate în pag. a lll-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL P.C.R.
Informarea Consiliului de Miniștri

prezentată de tovarășul IIie Verdet

Informarea
Secretariatului C.C. al P.C.R.

Informarea a relevai In. primul rînd. cadrul de preocupări în care s-au înscrie măsurile luate de ministere și celelalte organe centrale de stat, pentru înfăptuirea hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972. Planul pe 1973 a fost elaborat într-o concepție nouă, potrivit indicațiilor Conferinței Naționale, urmărindu-se mobilizarea deplină a resurselor de care dispunem pentru dezvoltarea în continuare, în ritmuri înalte, a economiei naționale, creșterea eficienței în toate sectoarele producției materiale și realizarea actualului cincinal înainte de termen. Hotărîrea Plenarei din noiembrie ți orientările concrete date permanent de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, au călăuzit întreaga activitate de pregătire și de lansare a planului in întreprinderi, centrale ți ministere, au stat în centrul programelor de măsuri adoptate cu prilejul conferințelor județene de partid.Informarea subliniază că o primă direcție în care e-a acționat privește mai buna repartizare a sarcinilor pe trimestre. Pentru întîia oară s-a planificat in primele trei luni un volum de producție mai mare decît în ultimul trimestru al anului anterior. în ce privește investițiile, s-a înscris în primul semestru peste 49 la sută din sarcina •- nuală.în domeniul producției industriale s-a urmărit concretizarea sarcinilor în produse fizice necesare economiei naționale. Circa 70 la sută din producția industrială planificată pe acest an este reprezentată de produse nominalizate prin plan, la unele din ele sarcinile fiind defalcate și pe trimestre. Programe de colaborare și cooperare cu sarcini concrete, pe uzine, au fost puse la punct in vederea organizării livrării produselor la timp, în cantitățile și în condițiile calitative necesare, preîn- tîmpinlndu-se neajunsurile din anul trecut, cînd unele întreprinderi nu șl-au respectat obligațiile ce le reveneau. Este în curs de desfășurare acțiunea de determinare a capacităților reale de producție la toate. întreprinderile industriale. Au fost mai .riguros planificate sarcinile de înnoire a producției de mașini, utilaje și instalații șl au fost întocmite grafice de asimilare, desfășurate pe trimestre ți luni, ca parte integrantă a planului pe 1973; îndeplinirea exemplară a acestor măsuri va duce la evitarea situației de a- nul trecut, cînd, datorită neasi- milărll unor produse a trebuit ca acestea să fie asigurate din import. în aceeași ordine de preocupări, au fost întocmite programe epeciale de accelerare a integrării în producția internă a produselor care se realizează pe bază de licențe, domeniu în care s-au manifestat serioase deficiențe ce au grevat în mod nejustificat balanța de plăți.Relevînd implicațiile economice deosebit de importante ale măsurilor concrete prevăzute în aceste programe și acțiuni, Informarea subliniază necesitatea transpunerii lor sistematice în viață de către ministere și centrale, care trebuie să asigure în toate unitățile folosirea intensivă a capacităților de producție, generalizarea schimbului doi șl extinderea schimbului trei, valorificarea superioară a materiilor prime și reducerea cheltuielilor materiale.în continuare» Informării au fost abordate probleme ale agriculturii, unde s-a urmărit folosirea cu eficiență sporită a suprafețelor. O atenție deosebită a fost acordată sporirii produc- 

țieî de cereale, luindu-ss măsuri în vederea folosirii intensive a întregului potențial de mecanizare. în domeniul zootehniei, au fost elaborate programe de măsuri în vederea dezvoltării șep- telului șl sporirii producției medii de carne, lapte și alte produse animaliere. Concomitent, s-a avut în vedere îmbunătățirea bazei furajere.Mobilizarea resurselor de muncă pentru creșterea producției agricole este stimulată prin introducerea acordului global în I.A.S. ți îmbunătățirea aplicării lui în cooperativele agricole de producție : s-au luat măsuri pentru extinderea acestei forme de activitate și retribuție, în special în legumicultura, pomicultură. viticultură și creșterea animalelor, precum și pentru mai buna organizare a activității pe ferme în cooperative.Cu sprijinul comitetelor județene de partid, trebuie mobilizate, acum, toate forțele din a- gricultură în vederea efectuării însămînțărilor de primăvară la timp șl in bune condiții, executării exemplare a tuturor lucrărilor agricole de care depinde obținerea unor recolte sporite în 1973. Ministerul Agriculturii trebuie să asigure semințele necesare, darea în funcțiune la termen a suprafețelor irigate restante șl a celor prevăzute în planul pe acest an. folosirea judicioasă a tuturor suprafețelor amenajate pentru irigații. Ministerul Industriei Chimice are o- bllgația să livreze în mod ritmic, potrivit planului, toate cantitățile de îngrășăminte chimice ți de substanțe pentru combaterea bolilor și dăunătorilor.Relevîndu-se că baza materială a planului pe 1973 este corelată cu sarcinile de producție în condițiile unui regim sever de economisire a resurselor de materii prime ți materiale, informarea subliniază că balanțele materiale au fost defalcate pe trimestre și pe luni. în raport cu sarcinile fizice de producție ; în scopul instaurării u- nui regim strict de economii, a fost lărgită sfera de cuprindere a normelor de consum ce se a- probă prin planul de stat sau de către Ministerul Aprovizionării ; împreună, aceste norme acoperă acum aproximativ 67 Ia sută din totalul materialelor consumate. Normele prevăzute pe 1973 antrenează, față de a- nul trecut, o economie de peste 2,3 miliarde Iei. Totodată, a început în toate ramurile acțiunea de revizuire a normelor de consum pe acest an și de stabilire a lor pentru 1974—1975, pe seama perfecționării constructive și tehnologice a fabricației, în aceeași ordine de preocupări, sînt analizate căile de economisire a metalului în construcția de mașini. Se acționează, totodată. pentru recuperarea-și valorificarea resurselor energetice secundare, ca și pentru economisirea gazelor naturale și combustibililor lichizi. Se va extinde activitatea de valorificare a deșeurilor, estimlndu-se realizarea. pe această cale, în anii 1973—1975. a unor economii suplimentare de materii prime și materiale de peste 3 miliarde lei față de prevederile cincinalului.Subliniind că realizarea planului de investiții pe acest an pune în continuare sarcini de mare răspundere în fața ministerelor și a comitetelor executive ale consiliilor populare, informarea a relevat necesitatea accelerării definitivării studiilor tehnico-economice pentru toate obiectivele, trecerea neîn- tlrzlată la executarea lucrărilor potrivit termenelor stabilite prin plan, urgentarea contractării instalațiilor complexe din Import, în același timp, trebuie să fie 

lichidate fără întîrzier» Imobilizările de utilaje pe șantiere. Preocuparea principală a ministerelor în domeniul investițiilor trebuie să constea în punerea în funcțiune a tuturor capacităților productive la termenele planificate, folosirea de soluții constructive care să îmbunătățească parametrii funcționali și ieftinirea costurilor, asigurarea stadiilor fizice care să permită terminarea la timp a investițiilor prevăzute în planul pentru perioada următoare.în contextul analizei problemei realizării în planuri superioare a investițiilor, informarea a relevat rolul important care revine în această direcție Inspectoratului General de Stat pentru Directivare și Control în proiectarea și executarea construcțiilor. De asemenea, pentru îmbunătățirea activității de elaborare și definitivare a studiilor tehnico-economice, a fost adoptat decretul privind organizarea și funcționarea consiliilor și comisiilor tehnico-economice.Informarea s-a referit apoi la una din problemele centrale ale planului pe 1973 — și anume creșterea exportului cu 37.5 la sută față de 1972. Arătîn- du-se că activitatea de contractare la comerțul exterior s-a desfășurat în condiții mai bune decît în trecut, informarea subliniază necesitatea ca ministerele cu sarcini de export să ia, în fiecare unitate producătoare, măsurile organizatorice necesare pentru a asigura integral fondul de marfă destinat exportului, în condiții de calitate și de prezentare ireproșabile, cu respectarea riguroasă a clauzelor contractuale. Pornind de la planul de export, s-au definitivat programele de promovare a schimburilor comerciale pe zone geografice și țări.Pentru creșterea substanțială a eficienței exportului, au fost stabilite măsuri concrete de activizare a balanței de plăți, domeniu în care mai există încă rezerve.în ultima parte a Informării, s-a subliniat că în întregul proces de pregătire și de lansare a planului s-a acordat o atenție permanentă laturilor calitative ale activității economice. Programul de creștere a productivității muncii pune accent pe modernizarea proceselor de producție și îmbunătățirea organizării muncii. Măsurile luate în domeniul investițiilor, mai bunei folosiri a capacităților de producție și al creșterii producției fizice trebuie să-și găsească reflectarea și în creșterea eficienței economice a întregii producții materiale. Reducerea cheltuielilor totale la producția-marfă trebuie să reprezinte aproape 11,4 miliarde lei față de realizările din 1972. în aceiași scop se află în curs de desfășurare o acțiune de rentabilizare a întreprinderilor și a produselor planificate cu pierderi. Se impune, de a- semenea, să se acționeze în fiecare unitate pentru introducerea în circuitul economic a stocurilor supranormative de materii prime, materiale, semifabricate și produse finite. Obținerea unei eficiențe economice înalte cere îmbunătățirea activității de conducere, accelerarea vitezei de rotație a fondurilor de producție și circulație, gospodărirea plină de răspundere a tuturor fondurilor încredințate de societate.Au fost luate totodată măsuri pentru creșterea fondului de mărfuri pentru piața internă într-o structură sortimentală mal corespunzătoare cererilor populației.

în acest gena, s-a menționat că au fost efectuate analize a- mănunțite pe grupe de produse și sortimente, în urma cărora a fost lărgită nominalizarea prin plan a bunurilor solicitate în primul rînd de populație. La articolele pentru copii și produse cum sînt confecțiile și încălțămintea au fost nominalizate sortimente pe grupe de virstă și mărimi, în corelație cu sarcinile de producție stabilite prin plan. Pentru livrările la fondul pieței s-au prevăzut creșteri față de anul trecut la carne cu 12,9 la sută, lapte — 25,1 la sută, brinzeturi — 20,7 la sută, confecții — 9,4 la sută, încălțăminte de piele naturală și artificială — 10,4 la sută etc.Sarcina centrală care se pune Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație este de a urmări ca producătorii să livreze ritmic mărfurile necesare fondului pieței în structura sortimentală stabilită, iar organizațiile comerciale, de stat și cooperatiste, să repartizeze fondul de mărfuri pe teritoriu potrivit nevoilor consumatorilor.într-un cuvînt, ansamblul măsurilor luate pe baza hotărîrii Plenarei Comitetului Central din noiembrie 1972, a sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asigură pre- mizele necesare pentru îndeplinirea integrală a planului de dezvoltare economico-socială a României pe 1973Pentru transformarea acestei posibilități în realitate, se impune ca măsurile despre care am informat Plenara să fie înfăptuite consecvent și pînă la ultimul detaliu, să fie completate operativ, potrivit cerințelor care ar apare în cursul anului.Rezultatele din primele două luni ale anului au făcut dovada efectelor pozitive ale măsurilor luate. Producția globală industrială obținută în ianuarie 1973 depășește nivelul din ianuarie 1972 cu 16,2 la sută, ritm superior celui de 14,7 la sută prevăzut pe întregul an. Pe ansamblul industj-iei republicane, productivitatea muncii a crescut cu 12,4 la sută în raport cu ianuarie 1972.Ipformarea a relevat totodată că deficiențele din diferite sectoare fac necesară în continuare o vastă muncă organizatorică Ia toate nivelurile. Se impune ea înfăptuirea exemplară a acestor măsuri să fie urmărită pînă la ultimul loc de muncă, să mobilizeze — sub conducerea organelor și organizațiilor de partid — energiile tuturor oamenilor muncii.în acest spirit, în preajma actualei Plenare, colegiile ministerelor au analizat lipsurile înregistrate în ianuarie — februarie, au dezbătut sintezele observațiilor critice și propunerilor făcute cu prilejul conferințelor județene de partid și ale adunărilor generale ale oamenilor muncii. Pe această bază au fost inițiate noi acțiuni și s-au completat programele de măsuri din ramurile respective.Ministerele, Consiliul de Miniștri în ansamblul său, vor urmări cu fermitate îndeplinirea sarcinilor stabilite, eliminînd neajunsurile care apar în diferitele sectoare, continuînd să ia măsurile ce se impun pentru îndeplinirea integrală a prevederilor hotărîrii Plenarei din noiembrie. în acest spirit de responsabilitate partinică, Consiliul de Miniștri asigură Comitetul Central că-și va face neabătut datoria în scopul realizării șl depășirii planului pe 1973.

prezentată de tovarășul Gheorghe Panăîn perioada care a trecut de la Plenara Comitetului Central din noiembrie 1972, pe baza sarcinilor rezultate din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a hotărîrii adoptate, organele și organizațiile de partid au întreprins măsuri politice și organizatorice pentru îndeplinirea planului pe 1972 și asigurarea tuturor condițiilor realizării exemplare a sarcinilor de dezvoltare economică și socială pe anul 1973. în adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor județene, municipale, o- rășenești și comunale de partid, din unitățile economice și instituții, au fost analizate cu responsabilitate rezultatele obținute în îndeplinirea programului de dezvoltare economico-, socială, deficiențele manifestate în activitatea politică și organizatorică, stabilindu-se măsuri corespunzătoare.Participarea la lucrările conferințelor organizațiilor județene a conducerii partidului, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, orientările și indicațiile date cu acest prilej au constituit un sprijin prețios în stabilirea căilor și soluțiilor optime pentru rezolvarea problemelor ridicate de accelerarea dezvoltării economiei în etapa actuală, afirmarea tot mai puternică a rolului de conducător politic al organizațiilor de partid în întreaga operă de construcție socialistă a patriei.Una din problemele importante care a dominat dezbaterile în cadrul conferințelor și de care depinde în mare masùrâ realizarea planului pe 1973 o constituie folosirea cu maximă eficiență a fondurilor de producție, și, în primul rînd, folosirea intensivă a tuturor capacităților de producție, încărcarea optimă în tot cursul anului a mașinilor, agregatelor șl Instalațiilor.Organizațiile județene de partid, pe baza rezultatelor acțiunii de inventariere a capacităților de producție desfășurată în toate unitățile economice, au adoptat măsuri și acționează în direcția mobilizării organizațiilor , de partid, sindicat, U.T.C., a organelor de conducere co-, lectivă, consiliilor de control muncitoresc și comisiilor pe domenii, la utilizarea maximală a tuturor capacităților.Informarea subliniază apoi importanța deosebită a accelerării procesului de atingere a parametrilor proiectați la noile obiective. în cadrul conferințelor de partid s-au stabilit măsuri concrete, îndeosebi în întreprinderile din industria chimică, metalurgică, materiale de construcții, pentru realizarea la nivelurile prevăzute în proiecte a producției, productivității muncii și cheltuielilor de producție — parametri esențiali ai activității economice.Conferințele organizațiilor județene de partid au dezbătut pe larg modul în care se realizează aprovizionarea cu materii prime, materiale și semifabricate. Cu această ocazie a rezultat că, odată cu îmbunătățirile înregistrate, sînt încă o serie de unități care continuă să întîm- pine greutăți în desfășurarea normală a activității productive, din cauza neasigurăril la timp a unor sortimente de materii prime și materiale.Informarea relevă faptul că în numeroase județe s-au formulat critici și recomandări la adresa unor ministere economice și centrale industriale, care nu au acționat cu suficientă energie pentru contrac

tarea integrală a necesarului de materii prime, materiale și utilaje în vederea aprovizionării ritmice a tuturor întreprinderilor, în concordanță cu necesitățile producției. S-a subliniat, totodată, sarcina organelor și organizațiilor de partid să controleze cu mai multă exigență modul în care comitetele și consiliile oamenilor muncii acționează pentru realizarea ritmică a producției, respectarea cu strictețe a contractelor de aprovizionare și de cooperare.In continuare, în informare se arată că organizațiile de partid din întreprinderi au elaborat programe pentru reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, realizarea de economii de combustibil ; se cere însă ca organele și organizațiile de partid să acționeze cu mai multă fermitate pentru realizarea integrală a acestor programe, pentru rentabilizarea activității în toate întreprinderile. valorificarea superioară a resurselor de materii prime și materiale, creșterea eficienței folosirii fondurilor fixe, crearea unei puternice opinii de masă împotriva lipsei de spirit gospodăresc.în conferințele județene, municipale și orășenești de partid, comuniștii au dezbătut cu răspundere problemele îmbunătățirii calității produselor, promovării progresului tehnic, organizării științifice a întregii activități în scopul creșterii productivității muncii. Cu toate rezultatei« bune obținute în domeniul calității, se mențin încă o serie de neajunsuri ; la unele produse nivelul performanțelor tehnico-economice este încă inferior realizărilor obținute In alte țări : volumul rebuturilor în numeroase întreprinderi se menține ridicat.Comitetele județene, organizațiile de partid din întreprinderi trebuie să-și intensifice preocuparea și să stimuleze inițiativele înaintate, să desfășoare acțiuni de masă, în forme diversificate, pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la obținerea unei îmbunătățiri substanțiale a calității și fiabilității produselor.în domeniul agriculturii, organele și organizațiile de partid, conducerile unitățile agricole s-au preocupat în mai mare măsură de folosirea judicioasă a bazei tehnice materiale, ner- fecționarea organizării producției și a retribuirii muncii prin extinderea acordului global, de întărirea disciplinei, ceea ce a contribuit la obținerea unor rezultate mai bune față de anii precedenți. Cu toate acestea, sînt încă mari rezerve de creștere a producției vegetale șl a- nimale nepuse In valoare. Realizarea sarcinilor din agricultură a fost influențată negativ de executarea cu întîrziere și calitatea necorespunzătoare a unor lucrări agricole, exploatarea ineficientă a sistemelor de irigații, de pierderile cauzate de excesul de umiditate și ne- respectarea planului de însă- mînțări pe culturi.Pentru asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii sarcinilor de plan și angajamentelor asumate pe acest an, forțele și mijloacele din unitățile agricole socialistă trebuie mobilizate la pregătirea temeinică și efectuarea în bune condiții a lucrărilor de primăvară, eliminarea excesului de umiditate de pe suprafețele agricole, executarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare, ameliorarea pajiștilor naturale etc.

O deosebită atenție s-a acordat analizei sectorului zootehnic.Pe baza hotărîrilor luate de conferințele județene de partid, organele și organizațiile de partid, conducerile unităților a- gricole se preocupă îndeaproape de îmbunătățirea activității în domeniul creșterii animalelor, a lichidării neajunsurilor care mai dăinuie. în acest scop, în multe unități de stat și cooperatiste se acționează pentru aplicarea programelor de măsuri stabilite în vederea asigurării unei furajări și îngrijiri corespunzătoare a animalelor, organizării mai bune a producției și a muncii, întăririi ordinii și disciplinei.Examinînd rezultatele obținute în agricultură, în unele conferințe județene de partid s-a solicitat ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor să acționeze mai hotărît pentru realizarea sarcinilor trasate de conducerea partidului privind extinderea și diversificarea mecanizării lucrărilor agricole. în același timp, s-a insistat ca Ministerul Industriei Chimice să ia măsuri pentru respectarea obligațiilor de livrare a îngrășămintelor.Ia numeroase conferințe au fost criticate unele metode și forme birocratice de muncă care se mai manifestă în activitatea unor organe agricole, prin lipsa de operativitate în soluționarea diferitelor probleme, tendința de tutelare măruntă a unităților, birocratism etc.Țintnd seama de rolul decisiv pe care îl au investițiile și îndeosebi punerea în funcțiune a obiectivelor productive din industrie și agricultură pentru realizarea planului cincinal înainte de termen, conferințele județene au analizat temeinic rezultatele obținute în îndeplinirea planului de investiții. în a- nul 1972 a fast realizat un volum de investiții din fondurile centralizate ale statului cu 10,5 la sută mal mare decît în anul anterior ; au fost puse în funcțiune fonduri fixe în valoare de peste 66 miliarde lei. Analizele efectuate au scos în evidență și neajunsuri ce m?: persistă, determinate de neasigurarea la timp a utilajelor tehnologice și pregătirea cu întîrziere a începerii obleotlvelor noi de investiții. Pe cîteva șantiere se află în stoc cantități însemnate de utilaje nemontate.Comitetele județene de partid au acordat în acest an o mai mare atenție modului în care se realizează planul de investiții, în majoritatea lor întocmind programe concrete de măsuri pentru recuperarea nerealizărilor din anul trecut și pregătirea punerii în funcțiune a obiectivelor planificate în semestrul I a.c. în multe județe s-au asigurat condiții pentru extinderea pînă la 70—80 ]a sută a acordului global. lucrul în trei schimburi la obiectivele de importanță deosebită. Pentru accelerarea lucrărilor de montaj s-au organizat brigăzi complexe, în care au fost cuprinși si muncitori din partea întreprinderilor beneficiare și a uzinelor furnizoare. Este însă necesar ca organele de partid, comisiile pentru investiții să acționeze mai energic și să controleze cu toată e- xigența modul cum se realizează programele de măsuri stabilite, pentru asigurarea punerii în funcțiune la termen a noilor obiective industrialeîn ceea ce privește activitatea de comerț exterior, ca parte integrantă a planului unic de dezvoltare economică și socială, in

formarea subliniază că realizările obținute la export în 1972 se situează sub obligațiile de plan ; cu atit mai imperioasă este necesitatea unui efort susținut din partea organelor și organizațiilor de partid, a tuturor întreprinderilor, centralelor industriale și ministerelor cu sarcini de export, pentru încheierea de contracte externe la nivelul planului de export, producerea fondului de marfă la parametri tehnici și calitativi ridicați și livrarea ritmică a mărfurilor la export. îmbunătățirea structurii și valorificarea în condiții de eficiență sporită a produselor românești pe piața externă, în același scop, este necesar să se intensifice activitatea tuturor comisiilor pentru export, înființate în întreprinderi și la județe.Informarea arată că, în ultimul timp, organele și organizațiile de partid au manifestat mai multă preocupare în direcția a- sigurării cadrelor calificate potrivit cerințelor progresului tehnic, utilizării raționale a resurselor de forță de muncă. Comitetele județene de partid au datoria să acorde o permanentă a- tenție acestei probleme, să controleze comitetele și consiliile oamenilor muncii asupra, modului cum sînt folosite cadrele de ingineri și tehnicieni în activitatea nemijlocită de conducere a producției, de cercetare și proiectare, în strictă concordanță cu pregătirea lor de specialitate și CU nevoile unităților noastre economice.în scopul transpunerii în viață 
a Hotărîrii Conferinței Naționale a P.C.R. privind îndeplinirea planului cincinal înainte de termen, conferințele județene de partid, aprofundînd analiza posibilităților, căilor și soluțiilor de valorificare a resurselor materiale și umane de care dispun, s-au angajat ca, în 19 județe și municipiul București, prevederile cincinalului să fie realizate în 4 ani și 6 luni, în 12 județe cu 4—5 luni mai devreme, iar în 8 județe cu 2—3 luni înainte de termen.în același timp, comitetele județene de partid au stabilit angajamentele pentru depășirea prevederilor maximale ale planului pe anul 1973.Informarea subliniază necesitatea luării unor măsuri în vederea asigurării tuturor condițiilor pentru realizarea sarcinilor maximale de plan pe 1973 și a angajamentelor de depășire asumate. în acest scop, ministerele economice, instituțiile centrale de sinteză, celelalte organe centrale trebuie să analizeze problemele ridicate și propunerile formulate în conferințele organizațiilor de partid. în- fățișind Comitetului Central al P.C.R. și Consiliului de Miniștri. pînă la 31 martie a.c., modul de rezolvare a acestora și înformînd birourile comitetelor județene de partid asupra soluțiilor adoptate.Organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, comitetele și consiliile oamenilor muncii trebuie să desfășoare o intensă activitate politică și organizatorică în vederea sporirii la fiecare comunist, la fiecare om al muncii, a spiritului de răspundere pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, contribuind astfel Ia realizarea înainte d. termen a actualului cincinal. Iu accelerarea progresului econo- mico-socia] și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor’, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

In cadrul lucrărilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Secretariatul C.C. al P.C.R. și Consiliul de Miniștri au prezentat informări cu privire la ampla activitate internațională desfășurată de partidul și statul nostru în cursul anului 1972, pe baza hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale.O evoluție ascendentă au cunoscut în 1972 raporturile de conlucrare tovărășească, de prietenie și solidaritate internațional istă cu partidele comunista din țările socialiste. O importanță politică deosebită au avut convorbirile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu conducători ai partidelor comuniste din țările socialiste europene, cu prilejul unor vizite și înttlnirl la nivel înalt, al unor reuniuni multilaterale, precum și cu alțl tovarăși din conducerile de partid și de stat din țările socialiste, care au făcut vizite în România. O dezvoltare pe multiple planuri au cunoscut, de a- semenea, raporturile de solidaritate șl colaborare frățească dintre P.C.R. și partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste din Asia.Anul trecut, membri al Comitetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., au făcut vizite în țări socialiste și au avut convorbiri cu tovarăși din conducerile de partid din țările respective. De asemenea, membri al conducerii partidelor comuniste și muncitorești din țări socialiste au făcut vizite In țara noastră. S-a realizat în cadrul a zeci de vizite reciproce de delegații un amplu schimb de experiență în diferite domenii ale construcției socialiste.Informarea subliniază că întreaga activitate a partidului nostru de dezvoltare a colaborării cu partidele frățești din țările socialiste este orientată în direcția unei mai bune cunoașteri și- înțelegeri reciproce, refacerii șl întăririi unității 

țărilor socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismului șl internaționalismului socialist, a- le respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile Interne, avantajului reciproc șl întrajutorării tovărășești.In cursul anului 1972, ca ți în anii precedenți, P.C.R. a dezvoltat și adîncit relațiile sale cu partidele comuniste și muncitorești din celelalte țări ale lumii. în cursul anului 1972, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întllnit și a avut convorbiri cu conducători a numeroase din aceste partide ; un mare număr de delegații oficiale de partid au vizitat țara noastră, iar delegații ale P.C.R. au participat la diferite manifestări ale partidelor frățești. Larga paletă de contacte, vizite reciproce, întîl- niri și convorbiri oficiale a contribuit la lărgirea și diversificarea raporturiloi de colaborare, prietenie și solidaritate interna- ționalistă dintre partidul nostru ți partidele frățești din țările Europei occidentale, ale Americii, Africii, Asiei și din alte zone ale globului, înscriin- du-se ca o contribuție a P.C.R. la cauza unității mișcării comuniste ți muncitorești internaționale, pe baza respectării normelor de relații marxist-leni- niate, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica internă și externă.Un aport de o deosebită importanță în activitatea internațională a partidului nostru l-a constituit stabilirea de noi contacte și extinderea relațiilor de colaborare cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte organizații muncitorești și democratice. Rezultatele acestor întîlniri au reliefat importanța pe care o capătă în prezent colaborarea internațională dintre toate partidele muncitorești, pe deasupra deosebirilor de ordin ideologic existente între ele, precum și necesitatea colaborării strînse pe plan na-

J țional dintre comuniști și socialiști, potrivit Intereselor vitale ale clasei muncitoare, ale popoarelor.P.C.R. a acordat, de asemenea, atenție stabilirii de contacte eu partide de guvernămînt și cu alte forțe politice care se pronunță pentru o largă cooperare internațională, pentru pace ți securitate.în spiritul declarațiilor comune semnate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în decursul vizitei efectuate în 1972 în opt state africane, al sarcinilor stabilite de Conferința Națională a partidului, informarea a relevat că o atenție deosebită a” fost acordată, în această perioadă, lărgirii raporturilor de colaborare cu partidele și forțele politice de guvernămînt din țările care au pășit pe drumul unei dezvoltări independente. Caracterul rodnic al acestei orientări și-a găsit expresie și în organizarea a numeroase vizite și întîlniri cu conducători ai partidelor și mișcărilor sociale progresiste din aceste țări.Partidul nostru și-a extins și în cursul anului 1972 legăturile cu toate mișcările de eliberare națională din teritoriile aflate încă sub dominație portugheză, cu diferitele partide, organizații și mișcări care militează împotriva colonialismului, neocolonialis- mului și rasismului. O expresie grăitoare a raporturilor de solidaritate cu aceste mișcări o constituie frecvența contactelor

statul român în anul 1972și schimburilor de vederi, amploarea sprijinului pe plan politic, diplomatic, moral și material acordat de poporul român popoarelor angajate în lupta justă împotriva colonialismului.Informarea relevă apoi că, acționînd consecvent pentru înfăptuirea politicii externe a partidului, organizațiile de masă au desfășurat o bogată activitate internațională, lărgind și intensificînd continuu legăturile de prietenie și colaborare cu organizațiile similare din diferite țări ale lumii. Prin întreaga sa activitate internațională, partidul nostru, organizațiile de masă din țara noastră, acționînd pe baza orientărilor și hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale1 ale P.C.R., își propun să se manifeste tot mai activ în mișcarea comunistă și muncitorească, în frontul larg al forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste, pentru a contribui la imprimarea unui curs nou în viața internațională, împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, pentru colaborare și destindere, pace, înțelegere între popoare și progres social.în informarea privind activitatea internațională a României se evidențiază că întilnirile cu 18 șefi de stat, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut fie în țară, fie cu prilejul unor călătorii în străinătate, care se adaugă celor peste 60 asemenea contacte avute de cînd 

m află la conducerea statului, dau măsura importanței contactelor politice întreținute de România.în același timp, au avut loc numeroase contacte la nivelul președintelui Consiliului de Miniștri, s-a extins practica vizitelor reciproce de lucru, cu obiective precise, efectuate de vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, de ministrul de externe, de alți membri ai guvernului, de specialiști în diferite domenii. La sfîrșîtul anului 1972 România întreținea relații diplomatice și consulare cu 109 state, dintre care cu 106 la nivel de ambasadă.în informare se arată că, în centrul activității țării noastre s-a situat neabătut preocuparea pentru adîncirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste. Trebuie subliniat că în 1972 au fost semnate cu țările socialiste europene 130 de tratate, acorduri și convenții. Aceeași dezvoltare continuă au cunoscut-o și relațiile României cu țările socialiste din Asia, ca urmare directă a vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în R. P. Chineză, R.P-D. Coreeană, R. D. Vietnam și R. P. Mongolă. O evoluție pozitivă au cunoscut-o și relațiile țării noastre cu Cuba.Țara noastră acordă o importanță deosebită lărgirii și diversificării multilaterale a re

lațiilor eu țările care au pășit pe calea dezvoltării independenta. Raporturile cu țările din Africa și Orientul Apropiat au înregistrat în cursul anului trecut progrese remarcabile. Vizita președintelui Consiliului de Stat în Africa a deschis o etapă nouă în colaborarea cu a- ceste țări; este edificator în acest sens și faptul că anul trecut au fost încheiate 30 de a- cordurî și protocoale economice cu țările vizitate, precum și cu alte state africane.Pe planul contactelor bilaterale cu țările din Asia. în informare sînt amintite vizitele efectuate la începutul a- cestui an de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Pakistan, cu prilejul căreia s-a semnat o importantă declarație solemnă, și în Iran. Au cunoscut o evoluție ascendentă relațiile de colaborare dintre România și statele latmo-americane.Pe baza principiilor coexistenței pașnice intre țări cu o- rinduiri sociale diferite, România a dezvoltat relații de cooperare cu statele capitaliste a- vansate economicește. Vizitele președintelui Consiliului de Stat în Belgia și Luxemburg au reprezentat o etapă importantă in dialogul politic al țării noastre cu statele vest-euro- pene ; declarațiile solemne comune semnate în urma acestor vizite s-au bucurat de un ecou pozitiv pe plan internațional. Au avut, de asemenea, 

loc schimburi de vizite la nivel de miniștri ai afacerilor externe și la alte niveluri guvernamentale, cu majoritatea țărilor occidentale.România a desfășurat, în a- nul 1972, o amplă activitate internațională pentru consolidarea procesului de destindere în Europa șl în lume, pentru înlăturarea focarelor de încordare și conflict și pentru reglementarea politică a marilor probleme ale lumii contemporane cu participarea activă a tuturor statelor, conform năzuințelor și intereselor popoarelor.Prezența activă a României s-a manifestat în eforturile desfășurate pe plan internațional pentru a determina încetarea războiului, restabilirea păcii în Indochina pe baza asigurării dreptului popoarelor din regiune . de a-și hotărî singure soarta, fără nici un amestec din a- fară. România s-a pronunțat și se pronunță pentru reglementarea politică « conflictului din Orientul Apropiat, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, în conformitate cu aspirațiile si interesele legitime ale tuturor popoarelor din zonă.în cadrul preocupărilor pentru înfăptuirea securității europene în deplină concordanță cu orientările de bază ale politicii sale externe și cu indicațiile Conferinței Naționale a P.C.R. din iulie 1972, România a acționat, alături de țările socialiste, de alte state interesate, pentru trecerea la măsuri practice de pregătire a Conferinței de securitate și cooperare în Europa, a adus o contribuție activă în cadrul lucrărilor reuniunii multilaterale de la Helsinki.Ținînd seama de legătura e- sențialâ dintre aspectele politice și cele militare ale securității europene, țara noastră participă, de asemenea, la consultările preliminare de la Viena privind reducerea trupelor și a 

armamentelor în Europa pro- movînd, totodată, în mod continuu, ideea necesității întreprinderii de măsuri practice, pentru realizarea dezarmării generale, și în primul rînd, a dezarmării nucleare.România a militat în mod consecvent pentru afirmarea unor raporturi noi între state — așezate pe baza respectării stricte a principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța, avantajului reciproc.în anul care s-a scurs, s-a acționat cu consecvență pentru a se intensifica participarea activă a țării noastre în cadrul organizațiilor și reuniunilor internaționale ; în prezent, România este membră în 49 de organizații Internaționale guvernamentale și este reprezentată în peste 270 de organizații neguvernamentale. La cea de-a 27-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. _ delegația română a prezentat inițiative care au răspuns unor preocupări largi și actuale pe plan internațional si au polarizat interesul unui' număr mare de țări.Justețea și realismul politicii externe a partidului și statului nostru, care are în persoana tovarășului Nicolae Ceausescu un promotor neobosit și un exponent strălucit al luptei pentru aspirațiile cele mai înaintate ale omenirii, au determinat creșterea prestigiului internațional al României socialiste, afirmarea ei în sîndul celor mai înaintate forțe care militează pentru cauza păcii și independenței, pentru securitate, înțelegere și colaborare între toate popoarele.
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HOTÂRlREA
Consiliului Național al Frontului 

Unității Socialiste privind perfecționarea 
activității și creșterea rolului consiliilor

Frontului Unității Socialiste în viața 
social-economică a țării

(Urmare din pag. I)du-ți mai bine rolul ce le revine în îndrumarea activității cultural-educative, ele vor dezbate periodic contribuția organizațiilor componente la realizarea sarcinilor privind formarea conștiinței socialiste a maselor »1 vor stabili măsuri pentru Îmbunătățirea muncii. Probleme cum sint educația tineretului, comportarea civilizată a cetățenilor, desfășurarea largă a educației fizice și a sportului, activitatea cultural-recreativă, educația sanitară a populației etc. — trebuie eă devină preocupări permanente in cadrul consiliilor Frontului Unității Socialiste.4. Consiliile Frontului Unității Socialiste vor acționa permanent pentru dezvoltarea și adincirea continuă a democrației socialiste in direcțiile stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R. și de conferințele naționale ale partidului, de alte documente și hotă- rîri de partid și de stat. Pe baza unui program unitar, ele vor coordona organizarea dezbaterii cu populația a proiectelor de legi șl hotărîri, stabilind participarea directă și comună a organizațiilor componente la acțiunile ce se inițiază. Vor fi excuse consultările cu cetățenii a- supra problemelor care privesc bunul mers al activității generale in localități, in raport cu dezvoltarea acestora, și se va acorda cea mal mare atent!« propunerilor pe care le fac cetățenii, modului in care acestea sint rezolvate.Prin întreaga lor activitate, consiliile Frontului Unității Socialiste trebuie să-și îndeplinească mai direct atribuțiile ce le revin de a organiza, coordona și îndruma munca deputation întâlnirile acestora cu alegătorii, participarea lor la activitățile obștești și cultural-educative din circumscripții. Toți deputății Marii Adunări Naționale și cei ai consiliilor populare, tn- depllnindu-și îndatoririle de a- leși ai poporului, trebuie să participe la adunările oamenilor muncii din industrie și a- gricultură in care se dezbat și se aprobă sarcinile de plan sau se analizează probleme privind bunul mers al unităților economice, precum și la adunările cetățenești din circumscripțiile respective.Consfătuirile cu deputății, organizate periodic de către consiliile Frontului Unității Socialiste, vor avea un pronunțat caracter de lucru, deputății raportând despre activitatea pe care o desfășoară în circumscripții și fiind informați la rîndul lor a- supra stadiului îndeplinirii sarcinilor economico-sociale, pentru a putea sprijini organele locale în rezolvarea problemelor juste ridicate de alegători.Biroul Executiv al Consiliului Național va organiza periodic intîlniri cu deputății Marii A- dunări Naționale care lucrează in organele și instituțiile centrale, analizînd modul în care aceștia ti" legătura cu alegătorii, cum se preocupă de rezolvarea unor cerințe în circumscripțiile in care au fost aleși. Asemenea intîlniri vor organiza și birourile executive ale consiliilor județene ale Frontului U- nitătii Socialiste cu deputății Marii Adunări Naționale din udețe.5. Valorificînd experiența a- cumulată în conducerea, organizarea și desfășurarea controlului obștesc, consiliile Frontului Unității Socialiste vor urmări

permanent modul In care conducerile unităților controlate rezolvă sesizările și propunerile făcute de către echipe, genera- lizind experiența echipelor de control obștesc și organizind periodic consfătuiri cu participarea echipelor, a conducătorilor unităților controlate și a unor cadre din organele lor ierarhic superioare, a reprezentanților organelor de stat cu atribuții de control, precum și al organizațiilor de masă șl obștești. Organizațiile de masă și obștești să fie antrenate la organizarea și desfășurarea muncii educative în unităfile comerciale șl de servire a populației pentru creșterea responsabilității lucrătorilor față de nevoile populației și Îmbunătățirea comportării lor.6. în vederea extinderii activității și a îmbunătățirii cadrului organizatoric al Frontului Unității Socialiste la sate, vor fi create în toate satele aparți- nlnd comunelor organizații ale Frontului Unității Socialiste care să cuprindă pe toți locuitorii șl să acționeze ca forumuri ale obșteij chemate să organizeze participarea activă a cetățenilor la viața politică, economică și social-culturală a localităților respective.Fiecare organizație sătească a Frontului Unității Socialiste va fi condusă de un consiliu a- les de săteni In adunarea generală de constituire, din rîndul celor mal buni gospodari șl al reprezentanților organizațiilor componente ale F.U.S., existente la sate. Consiliile sătești își vor trimite reprezentanți în consiliile comunale ale Frontului Unității Socialiste. Consiliile Frontului Unității Socialiste pe sate vor organiza semestrial și ori de ette ori este nevoie adunări ale locuitorilor in care să fie dezbătute probleme legate de viața satului și să se stabilească măsuri pentru participarea cetățenilor la înfăptuirea obiectivelor socîal-economice șl cultural-educative.7. Pentru coordonarea unita- tară și lărgirea activității cetățenești în cartiere, comitetele de cetățeni — organisme obștești care reprezintă pe toți locuitorii unei circumscripții — vor fi coordonate și îndrumate de consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare.Consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste vor sprijini comitetele de cetățeni pentru ca, împreună cu deputății, să organizeze acțiuni de educație cetățenească, dezbaterea diferitelor proiecte de legi și hotă- riri, consultarea și informarea cetățenilor în problemele de interes general, antrenarea a- cestora la realizarea unor acțiuni edilitar-gospodărești, participarea lor la îmbunătățirea activității de aprovizionare și a prestărilor de servicii către populație ș.a.8. Perfecționarea activității consiliilor Frontului Unității Socialiste, corespunzător, creșterii rolului lor în viața social- politică a țării și lărgirea atribuțiilor ce le revin, necesiiă îmbunătățirea stilului lor de muncă la toate nivelele. Este necesar ca, începind de la Consiliul Național și pină la consiliile comunale, programele de activități semestriale să prevadă acțiuni permanente pentru coordonarea activităților desfășurate de organizațiile componente, in așa fel incit toate activitățile să se realizeze uni

tar, cu participarea tuturor forțelor existente, in scopul obținerii unei eficiența sporite.în cadrul consiliilor, sub conducerea organelor de partid, se va asigura conlucrarea sistematică intre organizațiile componente, dezbaterea problemelor care tac obiectul activității comune in cadrul Frontului U- nității Socialiste și stabilirea pentru fiecare organizație a sarcinilor ce îi revin.în întreaga lor activitate, care se desfășoară pe baze obștești, consiliile Frontului Unității Socialiste vor antrena larg comisiile pe probleme, atrăgind la munca acestora un număr mai mare de cetățeni și cadre de specialiști. Membrii consiliilor Frontului Unității Socialiste vor fi antrenați in mai mare măsură la acțiunile ce se inițiază atât de către consilii, cit și de organizațiile componente.9. în vederea lărgirii bazei da masă a activității consiliilor Frontului Unității Socialiste, in Consiliul Național, in consiliile județene și în celelalte consilii ale Frontului Unității Socialiste, 30 la sută din membrii acestora vor fi din rindul oamenilor muncii care lucrează direct in producție, urmărin- du-se reprezentarea corespunzătoare a femeilor, a naționalităților conlocuitoare, precum și a pensionarilor și meseriașilor.10. Ținînd seama de creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața societății noastre, de cerințele perfecționării continue a activității sale corespunzător dezvoltării social- economice a țării, din 5 in 5 ani vor avea loc Conferința Națională și conferințele județene, municipale, orășenești și comunale ale consiliilor Frontului . Unității Socialiste.11. Promovînd consecvent principiile politicii externe a partidului și statului nostru, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste va diversifica relațiile cu organisme similare din țările socialiste și va intensifica contactele șl colaborarea cu diferite partide și organizații politice din alte state, cu mișcările de eliberare națională, cu personalități marcante care desfășoară o activitate intensă pe tărim politic, cultural și științific, contribuind prin aceasta la întărirea solidarității forțelor antiimperialiste, a tuturor forțelor care se pronunță pentru o politică de pace, pentru colaborare între toate statele lumii.Consiliu! Național al Frontului Unității Socialiste va avea un rol mai important în îndrumarea și coordonarea activității în domeniul relațiilor internaționale a organizațiilor componente, inclusiv a asociațiilor de prietenie cu diferite popoare, în vederea realizării orientării generale de lărgire a contactelor și de dezvoltare a colaborării cu organismele similare de peste hotare, evitîndu-se astfel paralelismele și suprapunerile.12. Presa centrală șl locală. In mod deosebit ziarul „România liberă", radioul și televiziunea vor reflecta permanent activitatea consiliilor Frontului Unității Socialiste pe o problematică largă, în vederea generalizării experienței înaintate, șl vor iniția dezbateri pe probleme care privesc bunul mers al vieții socîal-economice, participarea organizațiilor componente la activitatea in cadrul Frontului Unității Socialiste.

Argumente pentru 
torța educativă a
organizației U.T.C.

(Urmare din pag. I)tru, al celor din jur, de a-1 privi, de a-1 analiza, de a acționa pentru îndreptarea lor, că e deficitară metoda de educație pe care o folosim cu ei. Totul e să găsești metoda adecvată, a- vînd o permanentă încredere în tineri, în fondul lor bun“.Tehnicianul loma Neaga, de la serviciul de pregătire a fabricației, a ținut să ne mai relateze un caz. In Uzina „ARO" există o atmosferă civilizată de muncă ți viață. Totuși, tînărul strungar, Ion Tudor, ținea cu tot dinadinsul să se remarce prin extravaganțe, prin stridențe vestimentare și comportamentale, considerînd că el, un muncitor dintre cei mal buni, poate să-și permită asemenea lucruri. Cînd i s-a pus în vedere să-și schimbe atitudinea, s-a supărat i cum așa, 1 se pretinde lui asta, tocmai lui, care acolo, în secția sculărie, e un exemplu de conștiinciozitate în muncă ? Maistrul (care s-a cam grăbit, credem noi!) î-a zis : „dacă nu-ți place să fii în rînd cu noi în toate privințele, pleci de la mine 1“Zis șî făcut: a doua zi, Ion Tudor a înaintat o cerere pentru a obține preavizul de plecare din uzină. Deci, a fost corect ; n-a vrut să plece fără a anunța că lasă un loc descoperit, așa cum precedează uneori alți tineri. O dovadă că uzina stătea și pe lîngă inima lui. Cererea cu pricina a ajuns, după obiceiul instaurat la „ARO“ atunci când e vorba de plecarea unui om. fie el inginer sau ucenic în curs de calificare, pe biroul directorului general. „De ce să plece ? a întrebat acesta. Un om contează mult pentru noi, știți cu toții că uzina se extinde, va fi nevoie de mînă de lucru, iar Tudor nu-i un oarecare, e printre fruntași“.Organizația U.T.C. a discutat cu Ion Tudor. A fost o discuție prietenească, o discuție sinceră între tovarăși. Au luat cuvîntul mulți. I s-a dat cuvîntul și lui Tudor. Pe urmă iar au vorbit ceilalți. A doua zi. strungarul Ion Tudor a venit la lucru. Iși continua totodată și învățătura, clasa a Xl-a a liceului seral...N-aș putea încheia reportajul, fără a mal aminti încă un fapt din cele multe, care se petrec la „ARO", fapte în care legă-

tura dintre tânăr ți organizația U.T.C, se dovedește a fi o adevărată legătură de familie bazată pe multă, pe foarte multă încredere reciprocă.Cu luni în urmă, se prezentaseră la serviciu doi tineri moldoveni, niște adolescenți, unul din ei orfan. Voiau să se califice în uzină, pentru oricare meserie. A doua zi, însă, din oraș a sosit o anonimă din care reieșea că cei doi, pe numele lor Constantin Stoica și Ion Fit- covschi. sint așa și așa. că nu merită încredere, că nu merită angajați, că întreaga conducere a uzinei se va căi amarnic a- tunci cînd își va da seama pe cine anume a primit.Cum era șițjfiresc, unii au înclinat să dea dreptate autorului anonimei. Băieții au început să fie amînați cu răspunsul „personalului“, șî atunci s-au adresat secretarului comitetului U.T.C., Inginerului Gheorghe Albu, care a discutat cu ei, și le-a ascultat și necazurile, care nu lipseau. Secretarul și-a zis : 
„îi primim în uzină pe garanția mea. Mă duc eu la conducere, pledez pentru ei, nu-i putem respinge, pînă nu-i cunoaștem mai îndeaproape“. Așa se face că cei doi moldoveni și-au început cursurile de calificare de scurtă durată, au primit și locuri la căminul tineretului, tot pe garanție, că nu aveau din ce să-și plătească prima taxă, iar în vremea aceasta, organizația U.T.C. a pornit să descifreze taina anonimei. In zilele următoare. s-a dovedit că ea fusese expediată de un meseriaș particular din Cîmpulung, „specialist“ în construcția de trotuare și garduri din ciment, Un veritabil patron la care cei doi lucraseră un timp, sub promisiunea calificării.In orezent. Constantin Stoica e sudor, iar Ion Fitcovschi — presator, ambii lucrează în secția caroserii, sînt cotați printre muncitorii fruntași, cîștigă bine și, firește, se simt ca în propria lor familie așa cum au ținut în repetate rînduri să declare. Ce alte fapte, ce alte argumente pot fi mai concludente pentru perfecta comuniune a tinerilor de aici cu organizația lor, care îi înțelege, îi sprijină și, tocmai prin aceasta, îl obligă Ia o atitudine de reciprocitate ? Evident, argumentele de acest gen nu sînt singurele la „ARO“.

Controloarea Elena C. Du
mitru și operatoarea Olga 
Stana, de la Întreprinderea 
de geamuri Buzău, secția 
duplex efectuează controlul 

parbrizelor la șablon.
Foto: GH. CUCU

CRONICA 
U. T. C.Ieri a părăsit Capitala delegația Uniunii Socialiste a Tineretului din R. S. Cehoslovacă condusă de către Michal Zozulak, vicepreședinte al C.C. al U.S.T., președinte al C.C. al U.S.T. din Slovacia care, la invitația C.C. a] U.T.C., a efectuat o vizită in țara noastră.La plecare, pe aeroportul internațional București-Oto- peni, delegația a fost salutată de tovarășul Ioan Po- pescu, secretar al C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C. Au fost de față membri ai Ambasadei R.S. Cehoslovace la București.

• In cadrul sferturilor de finală ale turneului internațional de fotbal de la Viareggio. rezervat echipelor de tineret, formația Steaua București a întâlnit echipa italiană Lane- rossi Vicenza. Jucînd excelent fotbaliștii români au terminat învingători cu scorul de 2—0 (1—0) prin golurile marcate de Mureșan (min. 21) și Amaran- dei (min. 90). în urma acestei victorii, echipa Steaua București s-a calificat pentru semifinalele competiției. Alte două rezultate înregistrate în „sferturi“ : Crystal Palace—Dukla Praga 1—0 (0—0) ; Fiorentina— Ujpesti Budapesta 2—1 (0—0).• Aseară, la patinoarul „23 August“ din Capitală, au început întrecerile competiției Internaționale de hochei pe gheață dotată cu Cupa federației române de specialitate.în primul meci SKA Kuibî- șev a învins cu scorul de 10—2 (5—0, 4—2, 1—0) reprezentativa secundă a R. D. Germane. Au marcat: Blinov (3), Mișakov (2), Flrsov, Glazov, Trunos, Popov și Levcenko, respectiv Scholz și Mann.în meci vedetă s-au întâlnit selecționata orașului București și formația Slavia Praga- La capătul unui joc echilibrat, hocheiștli cehoslovaci au terminat învingători cu scorul de 3—2 (2—0, 0—2, 1—0) prin golurile marcate de Micka, Steiskal șl Davidek. Punctele echipei române au fost înscrise de Pană și Costea.Turneul continuă astăzi, da

TELEGRAMESecretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, tovarășul GUSTA V HUSAK, următoarea telegramă :Aflînd cu profundă întristare știrea despre tragicul accident în care șl-au pierdut viața Radko Kaska, ministrul federal de Interne al R.S. Cehoslovace, și Michal Kudzej, șef de secție la Comitetul Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, vă exprim dv., Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și familiilor îndoliate sentimentele noastre de compasiune și sincere condoleanțe.Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a adresaț primului secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, tovarășul EDWARD GIEREK, următoarea telegramă ;Profund întristat de vestea încetării din viață a tovarășului Wieslaw Ociepka, ministrul afacerilor interne al Republicii Populare Polone, membru al Comitetului Central a) Partidului Muncitoresc Unit Polonez, vă rog să primiți expresia sentimentelor mele de profundă compasiune.Totodată, vă rog să transmiteți familiei îndoliate sincere condoleanțe.
Ministrul afacerilor externe al Republicii Malgașe 

face o vizită oficială in țara noastrăLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Ma- covescu, ministrul afacerilor ex-
teme al Republicii Malgașe, Di- dier Ratsiraka, va face o vizită oficială în țara noastră în perioada 6—9 martie 1973.

Tovarășa Ghlzela Vass, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, șef de secție la C.C. al P.C.R., a plecat, joi dimineața, la Trod- heim. pentru a reprezenta partidul nostru la Congresul Partidului Socialist Popular din Norvegia.Pe aeroportul Otopeni, tovarășa Ghizela Vass a fost salutată de tovarășul Ion Savu, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Cu prilejul celei de a 17-a aniversări a zilei Armatei populare naționale a Republicii Democrate Germane, col. Horst Beutling, atașat militar, aero și naval al R.D. Germane la București, a oferit, joi seara, un cocteil în saloanele ambasadei.Au participat general colonel Sterian Țîrcă și general colonel Marin Nicolescu, adjuncți ai ministrului apărării naționale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali și ofițeri.

Au fost prezențl șefi aî unor misiuni diplomatice, acreditați în țara noastră, atașați militari.La ediția 1972 a Concursului Internațional de desene „Sărbătoarea primăverii pe cinci continente“, care a avut loc la Paris — sub auspiciile Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.) — unul din cele 22 de premii conferite de juriul de specialitate a fost cîștigat de pioniera Gabriela Mtncă, de la Școala generală nr. 5 din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Distincția menționată i-a fost a- cordată pentru desenul cu tema „întâmpinarea primăverii“. Drept recompensă, cîștigătoarea va merge în vacanța de primăvară — prin grija U.N.I.C.E.F. — în- tr-o excursie în insulele Jersey.La București a sosit Dunstan Weston Kamana. noul ambasador extraordinar șl plenipotențiar al Republicii Zambia în Republica Socialistă România.(Agerpres)la ora 16,30 cu următoarele două meciuri : Selecționata orașului București—Reprezentativa secundă a R.D. Germane ; SKA Kuîbîșev—Slavia Praga.• La Brighton au început întrecerile campionatelor internaționale de tenis de masă ale Angliei, competiție la care participă și echipa feminină a României. în turul II al concursului pe echipe, selecționata

României a întâlnit formația R.F. a Germaniei pe care a învins-o cu 3—0.• După disputarea figurilor impuse, in proba individuală masculină din cadrul campionatelor mondiale de patinaj artistic, care se desfășoară la Bratislava, conduce Ondrej Nepela (Cehoslovacia) cu 119,20 puncte, îl urmează în clasament Ser- ghei Cetveruhin (U.R.S.S.) — 111,70 puncte șl Jan Hoffmann

(R.D. Germană) — 109,20 puncte. Campionul român G. Fazekas se află pe locul 21 cu 88,40 puncte. La această probă participă 23 de concurenți.• La Așhabad au continuat întrecerile turneului Internațional de fotbal rezervat echipelor de juniori. Reprezentativa de juniori a României a învins cu scorul de 2—0 (0—0) selecționata Suediei, prin golurile marcate de Marcel Răducanu (min. 46) și Eremia Șumulanschi (min. 79). In cea de-a doua partidă s-au întîlnit echipele R.S.S. Turkmene și U.R.S.S. întâlnirea s-a încheiat la egalitate — 0-0.• In șase din cele opt partide ale rundei a 13-a a turneului internațional de șah de la Budapesta a fost consemnată remiza. S-au încheiat la egalitate partidele i Sax—Lengyel ; A- dorian — Szabo ; Ribly — Ghel- ler, Vaganian — Hort, Bilele — Karpov și Csom — Velimirovicl. Celelalte două partide i Forin- tos — Cioclltea și Antoșin — Hecht s-au întrerupt. Situația în clasament a rămas neschimbată i continuă să conducă marele maestru sovietic Efim Ghel- ler, cu 9,5 puncte. Șahlstul român Victor Cioclltea se află pe locul 9, cu 5,5 puncte și o partidă Întreruptă.• Intr-un meci Internațional amical de fotbal disputat la Bruxelles s-au înîtlnlt formațiile Anderlecht și Dlnamo Kiev. Victoria a revenit cu scorul de 1—0 (0—0) fotbaliștilor belgieni.

Tînărul Pandrea Dumitru, de la Uzina „Steagul Roșu“ Brașov, unul dintre fruntașii secției seu- 
lerie, execută piese de cea mai bună calitate.

Foto: O. PLECAN

(Urmare din pag. 1)mulul și umanismului, valorilor morale ale socialismului.Dar îmbunătățirea programelor de curs șl seminar constituie numai o premisă — e adevărat, de însemnătate esențială — pentru realizarea unei activități didactice de calitate și de mare eficiență. Această idee, cu consecințele corespunzătoare pe planul acțiunii concrete, a constituit, de altfel, subiectul principal al unei dezbateri care a avut loc la centrul universitar, în luna decembrie, cu șefii de catedră, prorectorii, șefii comisiilor de propagandă ale comitetelor de partid din Institute și biroul C.U.A.S.-Bucureștâ- De aceea, în prezent, eforturile tuturor factorilor de răspundere din institute și facultăți sînt o- rientate mai ales spre perfecționarea procesului viu de invă- țămint, prin urmărirea măsurii în care și modului concret cum programele elaborate, indicațiile primite șl măsurile adoptate se realizează în practică, In predare și seminarizare.Fără îndoială că perfecționarea predării științelor sociale nu este o chestiune numai de intenție și bunăvoință ci în primul rînd de competență. Spun aceasta, întrucît continuă să existe cazuri de cadre didactice care nu fac efortul corespunzător, pe măsura necesităților, pentru a da viață întru totul sarcinilor actuale puse în fața științelor sociale și care nu țin seama nici de indicațiile, cu caracter de hotărîre, date în cadrul colectivelor de catedră.— Puteți menționa unele rezultate în privința perfecționării metodologiei ?— S-au înregistrat o serie întreagă de îmbunătățiri. Aș menționa în această direcție i accentul (cu toate că este încă timid) pe caracterul activ al predării, pe dialogul profesor-

student în cadrul lecțiilor ca și folosirea, In mai mare măsură, a unor materiale ajutătoare — diapozitive, scheme, grafice etc., în cursul prelegerilor. Prezența cursului tipărit sau multiplicat la unele discipline permite a- profundarea diferențiată a unor teme în fața studenților. Pe a- ceastă linie mai este încă mult de făcut atât pentru elaborarea de manuale și cursuri cît și în consecință pentru reevaluarea conținutului și formelor activității didactice. Unele cabinete de științe sociale elaborează lucrări utile procesului didactic. Astfel sînt cele două volume de grafice, scheme etc. pe proble-

numai de către asistent dar și de către cadrele de predare.— Cum poate fi apreciată pregătirea studenților la aceste discipline ? Considerați că asociațiile studențești aduc o contribuție eficace la îndeplinirea măsurilor de perfecționare a studiului la științele sociale ?— Trebuie să spun că măsurile luate pentru îmbunătățirea predării științelor sociale, legarea lor mai strînsă de problematica societății noastre, creșterea spiritului militant și a combativității au sporit simțitor interesul studenților pentru aceste discipline. Nivelul discuțiilor din seminarli ca și exa-

ș! grupe de partid din anii de studiu acționează înfr-o măsură cu totul insuficientă pentru crearea în grupe și în ani a unul climat de exigență sporită față de pregătirea studenților la disciplinele de științe sociale.— Asupra căror aspecte veți insista pentru lichidarea neajunsurilor existente încă?— în primul rînd, pe creșterea preocupărilor conducerilor catedrelor ca și a celorlalți factori de răspundere, în ceea ce privește asigurarea unei îndrumări și a unui control cu caracter sistematic în desfășurarea procesului didactic, aspect neglijat în bună măsură pînă
PREOCUPAREA CENTRALA

matica cursului de economie politică la Academia de studii economice, caiete bibliografice (extrase) pentru fiecare seminar la Institutul de medicină și farmacie, buletine speciale de informare bibliografică pentru studenți la Institutul de educație fizică și sport etc.Cîteva probleme sînt în prezent prioritare în acest domeniu i trecerea cu mai mult curaj la forme active, la folosirea u- nor mijloace moderne, în concordanță cu specificul conținutului disciplinelor în predare, sporirea funcționalității didactice complexe a cabinetelor de științe sociale care sînt cam neglijate în ultima perioadă ; transformarea tuturor semina- riilor în dezbateri antrenante, vii, creatoare întrucît există încă destule seminarii care se desfășoară școlărește ; urmărirea și stimularea pregătirii studenților pe parcursul întregului an nu

menele din această sesiune — deși relativ puține la număr — sînt concludente. Dar nu putem să afirmăm că peste tot lucrurile stau bine. Sînt situații — și nu foarte rare — cînd studenții nu se pregătesc pentru seminarii, nu studiază bibliografia, memorează teze, idei pe care nu le înțeleg cu adevărat, repetă uneori mecanic cunoștințele predate Ia curs. în unele cazuri studiul individual al studenților nu este satisfăcător. O anchetă sociologică realizată pe un eșantion de 152 de studenți la Facultatea de Hidrotehnică este relevantă în acest sens • 30,6 la sută dintre ei apreciază că au o pregătire slabă ; 41.5 suficientă ; 24,3 — bună și numai 3,8 — foarte bună. Fără îndoială cadrele didactice trebuie să se preocupe de înlăturarea unor asemenea neajunsuri importante. Nu este mai puțin adevărat însă că unele asociații studențești ca

acum intr-o aerie de institute. Apoi, vom accentua pe intensificarea activității teoretice din catedre, a dezbaterilor științifice legate de problematica cursurilor, de confruntările de idei pe plan mondial Universitatea, Academia de studii e- conomice, Institutul de construcții au o bună experiență în sensul acestaTotodată, se va acorda o a- tenție mai mare dezbaterilor privind metodologia procesului didactic, formelor de integrare organică în însăși substanța teoretică a cursurilor a documentelor partidului nostru, de legare mai strînsă a procesului didactic cu realitățile socialiste ale țării.Fără îndoială însă că principala direcție a îmbunătățirii predării științelor sociale o constituie efortul propriu, sistematic și perseverent, al fiecărui cadru didactic.

— Ce aveți in vedere pentru semestrul al doilea al actualului an universitar 7— Acțiunile sînt numeroase și variate. Menționez cîteva. în prezent se desfășoară, la Academia de studii economice, o analiză a comitetului nostru privind modul cum se transpun în viață Indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la predarea științelor sociale, Iar concluziile vor forma obiectul unei ședințe de birou. Un alt colectiv larg va îndruma și controla sub toate aspectele, pînă la sflrșitul lunii martie, activitatea politico- tdeologică de la Facultatea de istorie, facultate cu profil social- politic, in care științele sociale ocupă o pondere însemnată. Pregătim pentru data de 12 martie o amplă dezbatere pe centrul universitar cu tema; „Căi șl modalități de realizare a unei legături mai strtnse cu practica a activității catedrelor de științe sociale" Preconizăm— șl acțiunea pregătitoare a început — o consfătuire sub forma unui schimb de experiență In legătură cu funcționalitatea cabinetelor de științe sociale.în centrul atenției noastre se află, de asemenea, perfecționarea formelor de activitate practică a studenților de la facultățile cu caracter social-politic— mai ales de la Facultatea de filozofie șl Facultatea de economie politică —. integrarea în- vățămîntului de științe sociale în cercetarea științifică, atragerea mai largă a cadrelor de științe sociale la cercetarea și rezolvarea unor probleme concrete ale unor unități sau organisme economice, soclal-cultura- le etc. în acest domeniu existând deja un început promițător).Nu mal amintesc aici gama largă de acțiuni ce urmează să se desfășoare în institute și facultăți.



de peste hotare
Parafarea actului

final al Conferinței
în problema Vietnamului

«- Conferința internațională asupra după-amiază, pentru a lua par-După o zi de pauză, consacrată redactării documentului nai, delegațiile participante la Vietnamului s-au întrunit. Joi te la parafarea acestuia.Documentul, denumit „Actul final al Conferinței internaționale asupra Vietnamului", cuprinde un preambul și nouă articole. în preambul, sînt menționate delegațiile participante la conferință, iar articolul unu consemnează faptul că părțile au luat cunoștință și au aprobat Acordul de la Paris din 27 ianuarie 1973, precum și cele patru protocoale anexe. Articolul doi specifică faptul că „părțile prezente la conferință consideră că Acordul din 27 Ianuarie răspunde aspirațiilor șl drepturilor fundamentale ale poporului vietnamez ți anume >
Protocol 

româno-italianJoi, la Roma, președintele Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, prof. Roman Moldovan, și președintele. Institutului italian pentru comerț exterior, Danie Graziosi, au semnat protocolul de colaborare intre cele două instituții.

„independența, securitatea, unitatea și integritatea teritorială a Vietnamului, dreptul la autodeterminare al populației sud- vietnameze“. In continuare, actul final prevede procedurile de informare, control și supraveghere a aplicării acordului de pace. Conform articolului șapte, în caz de violare a acestui a- cord, „Conferința internațională asupra Vietnamului va putea fi reoonvocată la cererea comună a Republicii Democrate Vietnam ți a Statelor Unite ale Ameri- cii sau la cererea a cel puțin șase din părțile semnatare ale actului final".In cursul unei conferințe de presă desfășurată joi după-amla- ză, purtătorul de cuvînt al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a declarat că parafarea actului final constituie o victorie a păcii.Tot joi, Kurt Waldheim, secretar general al Organizație! Națiunilor Unite, a declarat că un birou de informare al Guvernului Revoluționar Provizoriu va lua ființă pe lingă Națiunile Unite.Actul final al Conferinței internaționale de la Paris asupra Vietnamului urmează să fie semnat, în cadrul unei ședințe solemne, în cursul după-amie- zii de vineri.

din atolul Bikini.
Demonstrație la Yokohama pentru Interzicerea armelor nucleare. In prim plan, fotografia unei 

victime a exploziei nucleare de la 1 martie 1954 din atolul Bikini.

90 la suta 0 măsură a R. D. Vietnam
din teritoriul 
cambodgian 
este eliberatUn comunicat dat publicității de Oficiul vlcepremierului Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei informează că, în prezent, zona eliberată din Cambodgia cuprinde 90 la sută din teritoriul național și 5,5 milioane de locuitori. Comunicatul mai amintește că, în iunie 1972, zona eliberată cuprindea 85 la sută din teritoriu și péste 5 milioane de locuitori.

Generalul Le Quang Hoa, șeful delegației militare a R.D. Vietnam în Comisia militară mixtă cvadripartltă, a anunțat retragerea temporară la Saigon a delegărilor R.D. Vietnam- din comisiile regionale din Hue și Da Nang, precum și a reprezentanților R.D. Vietnam în e- chipele militare mixte care o- perează în respectivele regiuni, relatează agenția V.N.A.Motivînd această măsură In cadrul unei întîlnirl a șefilor

delegațiilor din Comisia militară mixtă cvadripartltă, generalul Le Quang Hoa a relevat că delegațiile retrase nu au beneficiat de privilegiile șl imu- nitățile cuvenite și că securitatea lor nu le-a fost garantată, membrii lor fiind victimele unor atacuri. In timpul cît va dura actuala retragere, activitățile reprezentanților R.D. Vietnam In echipele militare mixte din cele două regiuni vor fi suspendate, a precizat generalul
Adunarea extraordinara

val represiv împotriva
studenților

• „Ordinele de restricție

sud-africani

Organizației pentru aviația
civilă internațională

reprezentantului românNew* Cuvîntulsediul O.N.U. din se desfășoară lucrările de-a 19-a adunări extra-
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Tensiunea domnește din nou în centrele universitare din Republica Sud-Africană. Prin întruniri și demonstrații de protest, însoțite în unele locuri de ciocniri cu poliția, studenții protestează vehement împotriva noilor măsuri represive ale guvernului rasist de la Pretoria. Este vorba de așa numitul „ordin de restricție“ emis împotriva a opt conducători ai Uniunii Naționale a Studenților Sud-Africani (N.U.S.A.S.) printre care și președintele organizației. Paul Pretorius. „Ordinul de restricție“ prevede interzicerea participării la viața politică, Ia orice manifestări publice, reprezentînd, în fapt, un regim de „domiciliu forțat".Ceea ce urmăresc autoritățile sud-africane prin asemenea măsuri abuzive, draconice este, în mod evident, frînarea mișcării mereu mai puternice a studențimii din Africa de sud îndreptată împotriva apartheidului, mișcare ce se înscrie ca o parte componentă remarcabilă și dinamică a opoziției antira- siste din R.S.A. într-o accepțiune mai directă, pachetul de „ordine de restricție“ urmărește să decapiteze Uniunea Națională a Studenților.în acest sens merită amintit că guvernul rasist dovedește o remarcabilă consecvență in eforturile de a distruge N.U.S.A.S. Ince- pind din 1961, adică exact din momentul în care N.U.S.A.S. a luat poziție deschisă contra apartheidului, doi dintre președinții acestei organizații studențești au fost băgați în închisoare pe diferite termene, iar alți doi au fost loviți de „ordine de restricție". Predecesorul lui Paul Pretorius, Ian Ro- bertson a fost „scos" și el din activitate, printr-un ordin similar, în iunie 197?. Și, chiar de la tribuna parlamentului, premierul Vorster îi avertiza nu demult pe conducătorii N.U.S.A.S. că „își vor arde degetele" dacă se vor „amesteca în viața politică"De ce această „atenție" acordată N.U.S.A.S. ? Uniunea Națională a Studenților Sud-Africani, grupînd peste 25 000 de stu- denți se află, de cîțiva ani, în fruntea acțiunilor antirasiste din principalele centre universitare (numai în anul universitar precedent — semnalează FRANCE PRESSE într-o corespondență din Johannesburg — au fost semnalate aproape 80 de adunări, mitinguri, marșuri de protest, greve studențești). Principalul obiectiv al N.U.S.A.S. îl constituie lupta pentr« înlăturarea barierelor care împiedică accesul tinerilor africani în amfiteatrele universităților (actualmente majoritatea școlilor superioare sînt „numai pentru albi", doar trei dintre ele primind și studen- ți africani ; de altfel piedicile sînt minuțios organizate la toate eșaloanele — în anul școlar precedent doar 520 de africani au putut urma școli care pot duce la frecventarea u- niversilăților). Una din activitățile eficiente

riposta din universități ® Vorster 

contra N.U.S.A.S. ® Critici în

parlamentul de la Pretoriainițiate de N.U.S.A.S. a fost înființarea unui comitet sud-african pentru sprijinirea studenților de culoare (S.A.C.H.E.D.) care strîn- ge fonduri pentru acordarea de burse unui număr de studenți africani. Acest comitet sprijină, totodată, cu material didactic și indemnizații pentru acoperirea taxelor tineri africani care urmează cursurile fără frecvență.Evident, asemenea activități, mișcarea mereu mai energică antirasistă a studenților nu fac „plăcere“ guvernului Vorster. Cu excepția dizolvării a fost folosită o întreagă gamă de represiuni împotriva N.U.S.A.S. Noul val de „ordine de restricție“ (pentru prima oară aproape întreaga conducere executivă a organizației e lovită de această măsură represivă) continuă și amplifică încercări mai vechi.Și de această dată, însă, efectul se vădește a fi contrariu celui scontat de autorități. Chiar și în parlamentul de la Pretoria s-au făcut auzite proteste. Unul din membrii „comitetului parlamentar“ de anchetă care a cercetat activitatea N.U.S.A.S. (cercetare pe baza căreia Vorster a emis, abuziv, „ordinele de restricție“) a declarat în fața forului legislativ ca „este o aberație să se afirme că N.U.S.A.S. reprezintă un pericol pentru stabilitatea țării" și că „în nici un moment comisia (de anchetă n.n.) nu a avut impresia că N.U.S.A.S. urmărește scopuri dăunătoare". El a avertizat că „asemenea măsuri pot duce la o explozie de indignare în universități". Avertisment lucid, confirmat de demonstrațiile studențești ce se desfășoară actualmente în toate centrele universitare sud-africane. Avertisment confirmat și printr-un semnificativ fapt semnalat de agențiile de presă : pînă acum, „Afrikaanse Studentenbond“ — organizație grupind circa 20 000 de studenți — desfășura doar activități sportive și turistice opunîndu-se acțiunilor antirasiste ale N.U.S.A.S. Marți s-a anunțat că liderii lui „Afrikaanse Studentenbond" au decis să rupă cu „tradiția" și să participe la demonstrațiile împotriva „ordinelor de restricție" ca și — așa cum se arată în comunicatul publicat — „la orice acțiuni comune pentru a- bolirea apartheidului universitar".
P. N.
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York celei ordinare a Organizației pentru aviația civilă internațională. Cu acest prilej, a fost, examinată și problema avionului civil libian, doborît la 21 februarie de aviația israeliană deasupra Sinaiului.La dezbateri au luat cuvîntul peste 30 de delegați. Reprezentantul ~ - - - - —relevat opinia deploră menea act, internaționale, care nu poate fi în nici un fel justificat. „Considerăm, a spus vorbitorul, că astfel de acte, îndreptate împotriva mijloacelor civile internaționale de transport, însoțite de pierderi de vieți omenești nevinovate, nu pot decît să agraveze situația din Oorientul Apropiat și să adauge noi ele-

României, Ion Duma, a că guvernul român și publică din România și dezaprobă un aseme- contrar normelor

mente de tensiune, cu consecințe de nedorit asupra eforturilor către o reglementare pașnică a conflictului din această regiune“.Exprimînd profunda preocupare față de doborîrea avionului civil libian, reprezentantul României a reafirmat punctul de vedere al țării noastre cu privire la necesitatea de a se evita noi angajări militare, precum și orice acțiuni care ar spori tensiunea, și de a căuta cu insistență căile cele mai potrivite pentru o soluție pașnică în Orientul Apropiat, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.A fost adoptată o rezoluție care, condamnînd acțiunea Israelului, cere ca secretarul general al O.A.C.I. să procedeze la o anchetă pentru stabilirea faptelor pertinente și să facă un raport Consiliului O.A.C.I., cît mai curînd posibil.
Activitatea grupului 

de lucru de la DipoliJoi, și-a început lucrările, la Dipoli, grupul de lucru însărcinat cu examinarea și formularea propunerilor figurînd în cele patru mari dosare ale ordinii de zi a viitoarei 'conferințe general-europene pentru securitate și cooperare. Activitatea grupului de lucru vizează elaborarea unei formulări prealabile a punctelor de pe ordinea de zi a conferinței și a proiectelor de sarcini pentru comisiile sale. După unui consens, aceste obținerea texte ur-

mează să fie supuse redactării finale.In cadrul ședinței de joi, au luat cuvîntul reprezentanții El- veției, Angliei, Franței, Poloniei, României, Turciei, R. D. Germane, Spaniei, Italiei și Uniunii Sovietice, care au abordat, în intervențiile lor, probleme privind primul punct al ordinii de zi, problemele privind înfăptuirea securității europene și principiile care să guverneze relațiile dintre state.Discuțiile în cadrul grupului de lucru vor continua vineri, 2 martie.

La 1004 km de București, Bratislava, capitala Slovaciei, se află situată într-o zonă geografică marcată de Dunăre și Carpații vestici. în apropiere, valea romantică a riulețului Vydrica, cu centrul de divertisment Zeleznă stud- niăka și muntele Kamzik subliniază pitorescul peisajului. Cu excepția cîmpiilor din sud, întreaga Slovacie este străbătută de lanțuri muntoase, dens împădurite, de o frumusețe renumită, amplificată de văile arcuite ale rîurilor Vah, Hron, Hornăd și Hnilec. Tabloului specific slovac i se adaugă armonios minele și carierele, vestitele stațiuni termale, lacurile naturale și artificiale, peșterile și strîmtorile săpate în stîncă. Orașele și satele slovace îmbină elemente ale artei slave originară în Evul Mediu cu stilurile bizantin, al Renașterii și gotic.Centrul vechi al Bratislavel este o îmbinare a stilurilor care au dominat secolele 15—18, exprimate In turnul primăriei, fintîna luptătorului cu cap do leu de la 1572, turnul Michalska (secolele 14—18), casele fortificate din secolul 17 care mărginesc Frantijkanske nămestie (Piața Franciscanilor), biserica Trojice de la 1732 cu frescele sale unice, șl din nou clădiri cu copioase elemente baroce, vechea reședință de vară a episcopului cu formațiuni statuare impresionante etc.Bratislava de astăzi întregește armonios panorama orașului. Centrului vechi 1 s-au adăugat artere moderne ca strada Februăroveho vltazstva (Victoria din Februarie), noul oraș rezidențial, ansamblul de locuințe Strkovec etc. Vorbin- du-ne despre perspectivele de viitor ale capitalei sloyace, Pe- tronela Vijnovcovă, vicepreședintă a Comitetului guvernamental pentru turism al Slovaciei, aprecia că proiectele de construcție ale orașului de pe Dunăre au in vedere trei zone : 1). cea din jurul orașului vechi ; 2). zonă de 500 m de la centru pînă la a 2-a centură ; 3). zona de stațiuni de recreere și odihnă de pe Dunăre și din munți care se întinde pe o rază de 100 de km.Puține sînt orașele cehoslovace a căror față se schimbă atit de repede ca cea a Bratislavei — ne spunea Ștefan Rasko, adjunctul ministrului comerțului al Slovaciei. In orașul de pe malul Dunării, cu cel peste 300 000 de locuitori ai săi s-au construit de la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial mai multe locuințe decît se găseau pînă atunci. Această dezvoltare explică și dublarea numărului locuitorilor capitalei slovace și perspectiva ca el să ajungă în 1980 Ia 400 000 și în anul 2000 Ia aproximativ un milion. în Bratislava, numită „frumusețea Dunării", se învestește foarte mult, se proiectează și se construiește în ritm cu importanța crescîndă a orașului. Incontestabil, cel mai grandios proiect este cel al construirii, în- cepind din 1973, pe malul drept al Dunării a unui nou cartier cu dimensiuni uriașe, Petrzalka care în 15 ani va trebui să găzduiască 150 000 de locuitori. Este vorba de cel mai vast complex urbanistic construit vreodată pe teritoriul cehoslovac. Un concurs internațional al arhitecților și urbaniștilor a oferit cîteva soluții interesante. Protecția malului drept al Dunării, format dintr-o depresiune situată sub nivelul apei, va fi asigurată de un sistem de aducțiune a apei de unde aceasta va fi re- pompată în brațele Dunării. 50 000 de apartamente vor fi construite în blocuri de cîte 7— 10 etaje și 1 400 în vile. Se proiectează construirea la Petrzalka numai a unor fabrici care nu produc poluare și care vor

asigura 18 000 de noi locuri de muncă. 37 000 de m.p. vor fi destinați magazinelor alimentare, 120 000 m.p. unităților de desfacere a diferitelor produse industriale, 25 000 m.p. unei hale descoperite și 16 000 m.p. unor pidțe. Se prevede, de asemenea, construirea unui spital modern cu 1 300 de paturi, a cî- torva policlinici, mai multor hoteluri pentru 3 500 de vizitatori, 8 cinematografe cii o capacitate de 4 600 de locuri și a 3 stadioane dintre care unul cu 50 000 de locuri. Mai multe case de cultură, săli de gimnastică, piscine, precum și alte elemente urbanistice se află înscrise în machete. Dintre cele 5 poduri care urmează să lege Petrzalka de Bratislava, unul de o elegantă suplețe, construit după ultimele rigori tehnice, a și fost dat în folosință anul trecut.

perior la o Înălțime de 8 m. de la sol prevăzut pentru pietoni. In inima Bratislavei a început edificarea unui centru comercial care să răspundă mai bine exigențelor moderne. El va ocupa o suprafață de 16 hectare pe care se vor întinde 18 clădiri cu mari magazine, servicii, baruri de zi, galerii de artă, cinematografe, parkinguri și garaje etc. Centrul va fi format dintr-o sală centrală, spațioasă, legată prin scări rulante de restul magazinelor.O atenție deosebită se acordă dezvoltării cartierului de nord-vest al orașului cu terenurile sale împădurite, u- șor ondulate. Zona este dedicată proiectelor de învățămînt și cercetare științifică. în cen-

Barta nouă 
a Bratislavei

Orășelul universitar din Bratislava.

însemnări de DOINA TOPOR

Suspendat pe trei perechi do cabluri de oțel, susținute, de un pilon în formă de A, de 90 m. înălțime reprezentînd un bloc uriaș de beton de peste 25 000 tone, podul are două etaje : o șosea pentru circulație în două sensuri a cărei parte centrală este rezervată instalațiilor de telecomunicație și, dedesubt, trotuare pentru pietoni. Pilonul oblic monumental are Ia înălțimea de 80 m o platformă- cafe cu o capacitate de 130 de locuri. Cele două brațe ale pilonului găzduiesc ascensoare.Pe malul sting al fluviului se construiește un „grupaj" de e- dificii publice. Grupul de clădiri va îngloba : Consiliul Național Slovac (dispus în două blocuri sub formă de piramidă), o sală cu funcțiuni diferite, Casa slovacă a edițiilor tehnice. După 1980 acestui ansamblu i se va adăuga un port fluvial internațional, noua clădire a Teatrului Național Slovac și a Teatrului Mic, un centru comercial și alte cîteva hoteluri. Transportul urban va fi realizat în două planuri orizontale : planul inferior rezervat mijloacelor de transport și planul su-

trul acestui cartier numit „Mlynskâ dolina“ se construiește și se finisează pe 60 hectare viitorul orășel universitar care împreună cu edificiile A- cademiei slovace de științe din „Patronka“ vor forma un centru monumental de cultură și știință. Orășelul universitar dispune de cămine cu o capacitate de 2100 de locuri, iar in spatele lor, se ridică cele două construcții ale Facultății de științe : prima adăpostește pavilionul de matematică, două pavilioane pentru fizică, amfiteatre, cabinete științifice și un centru modern de calcul ; a doua cuprinde patru pavilioane pentru chimie și geologie, secția administrativă cu biblioteci și săli de lectură. Alte trei edificii cu mai multe etaje v<A cuprinde sediile facultăților de științe naturale, filozofie și drept. Obiective sportive și culturale vor întregi pînă în 1985 orășelul universitar de la „Mlynskâ dolina" în care vor învăța aproximativ 15 000 de studenți. în nordul văii Mlyn- skă dolina se continuă lărgirea noii zone industriale a Bratislavei departe de centrul urban propriu-zis.
PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT

ELVEȚIA. — Greutățile iernii ii pun la încercare pe condu' 
cătorii autoI

VINERI 2 MARTIE 1972
CUPA GLORIEI : rulează la Ca

pitol (orele 8,45 î 10,45; 12.45:
16,45. 18.45; 20,45).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30, 16; 18,30; 20,45).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30: 21), Festival (orele 8,45: 
11,15. 13,30; 16; 18,30; 21).

NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Central (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18.15: 20.30).

PE ARIPILE VINTULUI : ru
lează Ia Patria (orele 10; 14,30: 
19.15).

ADIO, ARME 1 : rulează la 
Scala (orele 9.30; 13: 16.30: 20),
București (orele 9; 12,30; 16; 19,45), 
Favorit (orele 9.30; 13,45; 16; 19,15).

BAMBI : rulează la Doina (ore
le 9,30; 11.30; 13,30).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Doina -(orele 16; 19,30).

URSUL YOGI ■ rulează la Tlm-

puri Noi (orele 9—20,15 în conti
nuare).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Excelsior (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9.15; 11,45; 15,30; 
18; 20,30).

ZESTREA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30: 17.45; 20), Popu
lar (orele 15.30; 18; 20,15).

IN UMBRA VIOLENȚEI : ru
lează la Melodia (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18.30; 20,45), Modern
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

CALDURA MI1NILOR TALE I 
rulează la Unirea (orele 16; 18; 
20).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Grlvlța (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30), Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

GRĂSUNĂ : rulează Ia Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MARIA STUART : rulează la 
înfrățirea între popoare (orele 
15,30; 18: 20,15), Tomls (orele 9: 
11,30; 15,30; 18; 20,30). Flamura 
(orele 9: 11,30 15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA i rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45; 20), Cos
mos (orele 18; 20.15).

DOMNULUI PROFESOR, CU 
DRAGOSTE : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Munca (orele 15,30; 13; 
20,30).

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 43-a. 9,30 O viață pentru o 
Idee ■ Jules Verne. 10,00 Telex. 
10,05 Publicitate. 10,10 Biblioteca

pentru toți. 11,00 Istoria filmului 
sonor. „Fructele mînlei“. Filmul 
social între anii 1930—1945. 12,30
Muzică populară din Țara Zaran- 
dului. 12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului. 13,00 Tele
jurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală. Ma
tematică (în ajutorul candidaților 
la concursul de admitere în învă- 
țămîntul postliceeal și superior). 
Istoria României : Orașe, meșteșu
guri, bresle. 17,30 Curs de limba 
engleză. Lecția' a 42-a. 18,00 Telex. 
18,05 Tragerea Loto. 18,15 Atenție 
la... neatenție ! Jurnal de protec
ția muncii.» 18,35 La volan. Emi
siune pentru conducătorii auto. 
13,50 Teleconferința de presă. 
Transporturile auto — verigă im
portantă a activității economice și 
a serviciilor pentru populație. In
vitații emisiunii — Vasile Bumbă- 
cea, adjunct al ministrului trans
porturilor șl telecomunicațiilor și 
Victor Mateevici. director general 
în minister. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de

termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Cîntecul săptămînii. 
„Țara mea cu ochi frumoși" de 
Petre Mlhăescu, pe versuri de H. 
Negrln. Interpretează Constanța 
Cîmpeanu. 20.05 Prim plan. Mir- 
cea Ungureanu — inginer proiec
tant la Uzina „Timpuri Noi". E- 
mlsiune de Ion Sava. 20,30 Film 
artistic. „Iubita celor aleși". Pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice din R. F. a Germaniei. 22,10 
„24 de ore". 22,30 Rabat-Casa- 
blanca — reportaj filmat. 22,40 
Campionatele mondiale de pati
naj artistic — proba de dans. 
Transmisiune directă de la Brati
slava.

PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18,05 Telecinemateca 
pentru copii : „Vrăjitorul" — pro
ducție a studiourilor din R. P. 
Ungară. 19,30 Telejurnal. 20,00 A- 
vanpremiera. 20.05 Publicitate. 
20,10 Ansambluri folclorice. An
samblul Uniunii județene a coo
perativelor meșteșugărești, Iași. 
20,40 Revista economică TV, 21,10 
Omul și muzica iul. Marțian Ne
grea. 22,00 Telerama. 22,30 Cărți 
șl idei.

Brazilia pune mari speranțe pe extinderea comerțului cu țările socialiste, scrie ziarul „O GLOBO“ din Rio de Janeiro. Numai în a- nul 1972, volumul comerțului brazilian cu țările socialiste europene s-a .dublat, reprezentînd aproximativ 250 000 000 dolari. Cercurile economice braziliene prospectează cu deosebit interes piața țărilor socialiste, mani- festînd un interes deosebit față de sectorul construcțiilor de mașini și față de u- nele materii prime. Ziarul adaugă că Brazilia ar dori să utilizeze pentru achiziționarea de mașini și instalații creditele care i-ar fi oferite de țări socialiste în condiții reciproc avantajoase și că, pentru studierea posibilităților extinderii comerțului Braziliei cu aceste țări, ele vor fi vizitate, încă din a- cest an, de o delegație economică și comercială braziliană. ,

SEMINAR LA NEW YORK

„Perspectivele dez
voltării comerțului 
între România și 

S.U.A."La sediul Bibliotecii Române din New York a fost organizat seminarul „Perspectivele dezvoltării comerțului între România și Statele Unite ale America“, temă care a format obiectul unui studiu prezentat do Mircea Oprea, profesor de economie la Universitatea din New York, precum și a unui referat expus de Stan Schwartz, consilier la Ministerul Comerțului al S.U.A.în cele două expuneri s-au subliniat posibilitățile largi, încă nefolosite, pentru extinderea relațiilor comerciale între Statele Unite și România.La seminar au participat directori ai principalelor bănci newyorkeze, reprezentanți ai firmelor comerciale și de investiții, membri ai Agenției economice române din Statele Unite.

• La Palatul Reprezentanților Populari din întreaga Chină a avut loc un miting de masă pentru sărbătorirea celei de-a 26-a aniversări a puternicelor greve cu caracter antiimperialist declanșate de muncitori și studenți, la 28 februarie 1947, în Taivan.

Conferință sovieto-americană pentru 
problemele relațiilor comercialeLa Washington a avut loc conferința sovieto-americană pentru problemele relațiilor comerciale, Ia care ap participat delegații guvernamentale ale celor două țări și peste 800 de conducători și reprezentanți ai unora din cele mai mari corporații a- ruericane.în numele delegației sovietice, Vladimir Alhimov, locțiitor al ministrului comerțului al U.R.S.S., a declarat după încheierea lucrărilor, că discuțiile care au avut loc au fost deosebit de utile — relevă agenția T.A.S.S. Partea sovietică a acordat aceste) manifestări o mare însemnătate, considerînd-o ca unul din pașii concreți importanți pe calea normalizării relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări.Bert Rains, președintele Comitetului directorial al Asociației naționale a industriașilor din S.U.A., a arătat că reuniunea s-a caracterizat printr-un spirit de colaborare.

® „Cosmos-550"Agenția TASS informează că în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pă- mîntului „Cosmos-550".• într-o declarație făcută în Parlament, ministrul apărării al Zambiei, Grey Zulu, a anunțat că 12 persoane au fost ucise, în ultimul timp, ca urmare a exploziei unor mine plantate de soldați rhodesieni pe malul Zambian al Fluviului Zambezi — transmite agenția United Press Internațional.
® Catastrofă aviaticăC.C. al P.M.U.P. si Consiliul de Miniștri al R.P. Polone au a- nunțat că, la 28 februarie, seara tîrziu, în cursul unei catastrofe aviatice, petrecute în a- propiere de Szczecin, și-au pierdut viața : Wieslaw Ociepka, membru al C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor interne al R.P. Polone, precum și membrii C.C. al P.C. din Cehoslovacia — Radko Kaska, ministrul de interne al R.S. Cehoslovace, și Michal Kuzdej, șeful Secției administrației de’ stat a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, aflați în vizită în Polonia. în această catastrofă și-au pierdut, de ase- nienea, viața persoanele care îi însoțeau și echipajul avionului.Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone a înființat o comisie specială pentru investigarea cauzelor catastrofei.
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