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Convorbire cu tovarășul Marin DRĂGAN
prim-secretar al Comitetului judejean Teleorman al P.C.R.

în convorbirea de față, nu ne-am propus să relevăm rezultatele ob
ținute în dezvoltarea agriculturii județului și nici un bilanț al activității 
organizațiilor de partid sătești, ci să descifrăm acele aspecte ale muncii 
organizației județene de partid susceptibile de a fi îmbunătățite in ra
port cu exigențele actuale cristalizate în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și con
ducerii agriculturii, ținută Ia ședința de lucru de la C.C. al 
noiembrie 1970.

P.C.R. din

Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, a invitat pe șefii misiunilor

diplomatice la o partidă de vinătoare
La invitația președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București au participat 
sîmbătă la o partidă de vinătoare.

Vînătoarea, la care au luat parte 
prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț, vicepre
ședinții Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu și Vasile Vîlcu, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Iosif Banc, secretarul Consiliului 
de Stat, Constantin Stătescu, mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, adjunctul ministrului a- 
facerilor externe. Petre Burlacu, a 
avut loc în pădurile Albele, Teșila 
și Ogarca din județul Ilfov.

La partida de vinătoare au par
ticipat ambasadorii Italiei — Nic- 
colo Moscato, Uniunii Sovietice — 
A. V. Basov, Greciei — Jean Cam-

biotis, R. F. a Germaniei — Erich 
Strătling, Belgiei — Jan Adria- 
enssen, Finlandei — Kaarlo Veikko 
Măkelă, R. P. Polone — Jaromir 
Ocheduszko, Indoneziei — Hamzah 
Atmohandojo, R. P. Mongole — 
Damdinnerenghiin Bataa, Repu
blicii Cuba — Jesus Barreiro, 
Franței — Pierre Pelen, Indiei — 
S. Than. R. P. Chineze — Cian 
Hai-fun, R.S.F. Iugoslavia — Iso 
Njegovan, Danemarcei — Torben 
Busck-Nielsen, S.U.A. — Leonard 
Meeker, R. P. Bulgaria — Spas 
Gospodov, Venezuelei — Valentin 
Hernandez-Acosta, R. P. Ungare — 
Ferenc Martin, R. S. Cehoslovace
— Miroslav Sulek, Republicii Peru
— Hubert Wieland, R. P. Albania
— Nikolla Profi, R. D. Germane — 
dr. Hans Voss, Turciei — Nazif 
Cuhruk, Suediei — Per Otto Raths- 
man, Japoniei — Yoshito Shimo-

da, însărcinațil cu afaceri ad-in- 
terim ai Irakului — Salah Eddin I. 
Al-Sheikhli, Republicii Arabe U- 
nite — Ibrahim Yossri, R.P.D. Co
reene — Pak Bon Son, Iranului — 
Cyrus Zoka, Elveției — Guy Du
crey, Pakistanului — A. J. Nairn, 
R.P. Congo-Brazzaville — E. Br. 
Engoua, Olandei — Josephus 
F.R.M. Veling, Marii Britanii — 
R.M. Russel; șeful ad-interim al 
Reprezentanței consulare și comer
ciale a Spaniei — Antonio Ortiz- 
Garcia.

în ambianța naturală a pădurii 
Albele, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a oferit 
în cinstea oaspeților, la terminarea 
partidei, o masă vînătorească. 
Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră de cordialitate.

(Agerpres)

Rep. : Din datele pe care le 
deținem, am putea formula apre
cierea că, în 1970, în agricultura 
județului Teleorman au fost ob
ținute unele rezultate sub posi
bilitățile de care se dispune. 
Dacă sînteți de acord cu această 
apreciere, vă rugăm să precizați 
care sînt cauzele ce au determi
nat o asemenea situație ?

de condu- echipe din

M. D. : O retrospectivă a anului trecut înseamnă pentru-noi nu nu-; mai un prilej de a consemna succesele sau insuccesele rriuhcii. ci și un prilej de a evalua. în mod critic, exigent, experiența acumulată. Tocmai de aceea, cauzele determinante ale nereali- zării în întregime a obiectivelor pe care ni le-am propus, pentru 1970. în agricultura județului, au fost riguros delimitate : 1) condițiile climaticenefavorabile, care au influențat negativ asupra recoltelor ; 2) deficientele proprii, îndeosebi de natură organizatorică ; 3) greutăți provocate de unii factori exteriori.Rep : Cum condițiile climatice 
nefavorabile și consecințele lor 
sînt cunoscute, vă propunem să 
începem discuția cu punctul 
doi...

M. D. : Nu cred că ar ti util să întocmim acum o listă a tuturor lacunelor și deficientelor manifestate în activitatea comitetului județean de partid, a organelor agricole, consiliilor de conducere,și organizațiilor de partid sătești. Faptul că le cunoaștem, că știm mai ales efectele negative ale , acestora asupra producției agricole din 1970 înseamnă pentru noi,. implicit și explicit, obligația fenJă de a le curma neintirziat. Dacă pentru anul trecut nu ne-am pu- tea reproșa lipsa unor hotărîri și planuri de măsuri bune, concrete, ne putem reproșa. în schimb, inconsecventa în aplicarea lor pînă la capăt, faptul că biroul comitetului județean de partid n-a urmărit cu perseverentă, continuu felul în care muncesc și își fac datoria activiștii de partid și de stat, specia-

liștii, membrii consiliilor cere, brigadierii și șefii de cooperativele agricole.De asemenea, nu sintem deloc satis- făcuți de spiritul de răspundere al u- nor secretari de comitete comunale de partid, și birourilor organizațiilor de bază din brigăzile și fermele de cimp de la coperativele agricole „16 Februarie“-Otbeasca, Guruieni, Măgura, Băbăița, Vitănești, de la întreprinderile agricole -de- stat Dobro- -••tești și Zimnicele, precum' și • din" alte unități. în aceste locuri, unii tdvij'răși, dînd dovadă de combditatăi' s-au deprins să aștepte ca activiștii 'comitetului -județean să le atragă atenția asupra calității slabe a lucrărilor, neexecutării lor la timpul optim, să le arate că în unele parcele sînt goluri mari în cultură sau se mai menține dezordine în sectorul zootehnic, că nu peste tot democrația cooperatistă ^e manifestă, cu vigoare. în toată plenitudinea ei. Era oare nevoie ca un secretar al comitetului județean de partid să descopere faptul că la cooperativa agricolă .„16 Februarie" din Orbească una din cauzele mortalității purceilor se datora curentilor ca urmare a geamurilor și ușilor sparte, a faptului că animalele erau hrănite numai de două ori în 24 de ore ? Si aceasta. în timp ce secretarul comitetului comunal de partid și președintele cooperativei n-au fost pe la grajduri de aproape două luni !

24 IANUARIE 1859
pagină glorioasă în istoria României,

Rep : Noul cadru este de na
tură să elimine situațiile anacro
nice cină unii așteaptă să fie 
mereu „împinși de la spate", 
impulsionați să-și facă datoria ?

M. D. : Prin măsurile Inițiate de conducerea partidului, organele de partid județene, cele agricole. întreaga masă de cooperatori au devenit beneficiarii unor condiții extrem de favorabile îmbunătățirii muncii în a- gricultură. Expunerea secretarului general al partidului nostru a fixat foarte clar și pe înțelesul tuturor cadrelor, orientarea și principiile gene-
(Continuare în pag. a H-a)

moment adine întipărit 
în conștiința poporului

în Istoria patriei noastre, ziua de 24 ianuarie reprezintă o pagină glorioasă. un moment crucial. întipărit adine in conștiința și in tradițiile de luptă ale poporului român. In această măreață zi — in urmă cu 112 ani — a fost înfăptuită unirea Principatelor Române — Tara Românească și Moldova — punindu-se astfel bazele statului național român, a cărui întregire avea să aibă loc peste alte șase decenii, prin unirea Transilvaniei cu România. Unirea de la 24 ianuarie 1859 nil a fost un act de conjunctură ori un produs al întîmplării ; ea a 
constituit rezultatul firesc și necesar, 
cerința obiectivă a unui îndelungat 
proces istoric, care își are începutu
rile în vremurile îndepărtate ale for
mării poporului român și care a fost 
mereu dus înainte prin lupta nepre
cupețită pentru libertate și unitate 
statală a zeci de generații.Format încă din primul mileniu al erei noastre pe teritoriul vechii Dacii — „in calea invaziilor și a răutăților", cum spuneau cronicarii — poporul român și-a menținut și dezvoltat cu fermitate și dîrzenie ființa națională de-a lungul veacurilor, prin- tr-o luptă continuă împotriva tuturor celor doritori să-l subjuge. Deși, datorită condițiilor istorice vitrege, poporul nostru a fost nevoit să trăiască, timp de mai multe secole, în formațiuni statale separate — Tara Româ-

Prof. N. ADANILOAIE

nească, Moldova și Transilvania — el s-a dezvoltat unitar, păstrindu-și unitatea limbii, teritoriul național, portul și obiceiurile neamului, multiplele legături și trăsături comune. Totodată. între țările române . s-au dezvoltat de-a lungul veacurilor strin- se relații economice și culturale. Faptul că economiile țărilor române erau intr-o măsură complementare a favorizat extinderea continuă a relațiilor economice. Adesea, aceste relații s-au îmbinat cu interesele comune de apărare a gliei strămoșești împotriva cotropitorilor străini, în mintea multor voievozi întipărindu-se ideea că țările române nu se pot apăra'eficient decît aliate între ele din punct de vedere militar. Vorbesc despre a- ceasta numeroasele acțiuni desfășu- < rate cu forțe ostășești unite din Moldova, Țara Românească și Transilvania împotriva dominației otomane, sub conducerea unor Voievozi cutezători, ca lancu de Hunedoara sau Ștefan cel Mare. Mărețul ideal național al unificării țărilor române și-a găsit 
o primă împlinire, la sfîrșitul secolului al XVI-lea, prin unirea Țării Românești, Moldovei și Transilvaniei in-

La 1 februarie începe prima sesiune de examene din acest an universitar. Incontestabil, atît pentru profesori, cit și pentru studenți, examenele reprezintă cu a- devărat un eveniment. Pentru că și pentru dascăli și pentru discipolii lor, momentul examenului înseamnă, în același timp, sfîrșî- tul unei etape de studiu și începutul unei alte etape de muncă, pe spirala mereu ascendentă a îmbogățirii spirituale, a pregătirii profesionale.După un secol de școală s-ar părea că problema examenelor a fost pe deplin e- lucidată. Și. totuși, în lumea universitară nu s-a ajurfs încă la concordanță deplina de păreri în ceea ce privește modul lor de organizare și desfășurare. în ceea ce mă privește, mă alătur întru-to- tul părerii acelor colegi care văd în examen, în acest important dialog cu studenții, nu doar simpla inventariere a modului cum a fost parcurs și receptat un volum de cunoștințe, cum a fost însușit un anume curs sau o anume bibliografie, ci 
prilejul de sondare a capa
cității intelectuale a stu
denților de a înțelege și de
canta, prin filtrul propriei 
gîndiri, al propriei personali
tăți, noțiunile științifice și 
principiile teoretice și prac
tice ale domeniului studiat.Pe drept cuvînt se soune că la examen se verifică nu numai studentul, ci și profesorul. calitățile sale științifice și pedagogice, interesul cu care a urmărit, pe parcursul semestrului, munca studentului Acestea a-

testă litate misiunea ce i-a fost încredințată — de a pregăti și educa tînăra generație — și-i justifică dreptul de a cere la examen studenților săi pregătire sistematică, nivel înalt de cunoaștere și inter-

gradul de responsabi- al profesorului față de totul in favoarea creării u- nei atmosfere destinse, de maximă și utilă concentrare științifică și de o parte și de cealaltă.Ne-am referit la profesor. La semnificația pe care o au examenele pentru el. Dar pentru student 7 Din punc-

gătirea superficială a unora așa-zise „ușoare", prin a- mînarea altora mai „grele" sau prin neprezentarea la probele realmente mai dificile. Datoria studenților — șl recomandarea cu caracter pedagogic, pe care am dori să o facem — este aceea de

UNIVERSITATEA
în ajun de examene

Prof. univ. dr. docent Jean LIVESCU
rectorul Universitâfii .din București

cile care se concentrează In momentul de față asupra așa-numitelor reexaminări, rămășițe ale unei etape depășite în dezvoltarea școlii superioare, modalitate — de fapt — de reducere a nivelului de exigență. în locul lor pot propune soluții mal corespunzătoare pentru situațiile cînd, temeinic motivat, un student nu-și poate încheia la timp studiile unui an universitar. Unele măsuri regulamentare din ultimul timp au îmbunătățit sistemul de examinare. Bunăoară, Introducerea probelor parțiale, care fragmentează — după voia studentului — conținutul unul examen pe două părți distincte, permite concentrarea atenției asupra capitolelor care prezintă dificultăți. Extinderea belor scrise, pe de

tr-un stat feudal centralizat, sub sceptrul lui Mihai Viteazul. Deși a durat foarte puțin — stadiul dezvoltării societății și împrejurările externe fiind nefavorabile — unirea din anul 1600 s-a înscris pentru totdeauna cu litere de sur in hronicul țării, contribuind . la dezvoltarea conștiinței de unitate a românilor, căpătînd pentru generațiile următoare o valoare de simbol și nepieritoare chemare.Legăturile economice, politice șl militare au contribuit la difuzarea factorilor de cultură dintr-o țară In- tr-alta. implicit la unificarea culturii românești și la dezvoltarea conștiinței naționale. Astfel, ideea comunității de neam și limbă a poporului nostru, a romanității și a continuității sale pe teritoriul vechii Dacii își găsește o exprimare viguroasă și o convingătoare argumentare cronicarilor - Mircn Costin, cuzino — in trie Cantemircă „neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor, cu toții cu un nume de obște români se cliiamă" — sau în ale reprezentanților școlii ardelene : Samuel Micu, Gh, Șincai, Petru Maior, Ion Budai-Deieanu. Aceeași realitate i-a inspirat lui Tudor Vladimi- rescu, în aprilie 1821, cererea expres formulată către divanul Țării Românești de a întreprinde acțiuni comune cu cîrmuitorii moldoveni „ca unii ce sintem de un neam, de o lege și supt aceeași stăpînire", pentru a putea cuceri mai ușor „dreptățile acestor prin- cipaturi, ajutîndu-ne unii pe alții".îndeosebi începînd din secolul trecut. înfăptuirea unirii țărilor române s-a impus cu tot mai multă stringență, devenind, în contextul destrămării feudalismului și al dezvoltării noilor relații capitaliste, o necesitate 
obiectivă, o condiție indispensabilă 
pentru evoluția societății, pentru în
scrierea poporului român pe orbita 
progresului, alături de țările înaintate ale Europei. Cei mai luminați cărturari, exprimînd năzuințele poporului, au cultivat fervent, prin toate mij-

încă în scrierile Grigore Ureche, Constantin Canta- operele lut Dimi- — care sublinia

(Continuare în pag. a VH-a)

La Galați a început

pretare a datelor disciplinei respective.Din contactele noastre cu studenții, ne-am convins că aceștia „se tem" mai puțin de examenele la acele discipline la care profesorii au lucrat cu exigență fiecare oră de curs, fiecare seminar, fiecare lucrare de laborator, străduindu-se să facă înțelese profund noțiunile prezentate. Examenele acestor profesori nu fac decît să continue firesc un dialog cu studenții, purtat la cursuri — ceea ce înclinăm să credem că este cu

tul său de vedere, lucrurile ar trebui să apară cu totul limpezi. Pentru că prin însăși acceptarea regulilor u- niversitare, el s-a angajat într-o muncă dificilă, ale cărei rezultate le confirmă examenele. Unor asemenea intenții le corespunde planificarea examenelor pe cele trei sesiuni anuale, între care studentul are dreptul la opțiune. Acest drept la opțiune nu înseamnă nici pe departe — așa cum consideră încă unii studenți — o ierarhizare subiectivă a valorii examenelor, prin pre-

a-șl doza cu chibzuință șl spirit realist forțele, de a persevera pe calea unei pregătiri temeinice, in vederea abordării cu succes a examenelor, ocolind pe cît posibil soluția minimei rezistențe, a amînării pentru sesiunea următoare. De nedorit este și situația prezentării cu orice chip, „la noroc", cum mai spun încă unii tineri. la unele examene, ca și aceea, cu atît mai neobișnuită. a apelului la „înțelegerea" examinatorului.Sînt cu totul justificate, după părerea noastră, criti-

pro- ..............................................__ altă parte, dă posibilitatea afirmării Ia examene a capacității de organizare și interpretare logică a cunoștințelor. de expunere sistematică, calitate esențială. în măsura în care cuvîntul scris constituie fundamentul fixării șl transmiterii informației.Toate elementele sistematizate mai înainte ne dau convingerea că sesiunea, de examene pe care o începem tn curînd — și căreia ii dorim succes deplin — va da studenților posibilitatea de a-și afirma ampla lor pregătire profesională, voința lor de a se forma ca buni specialiști, capabili să contribuie Ia creșterea potențialului material și spiritual al patriei noastre socialiste.

Montajul utilajului 
in hala de turnare
a furnalului nr. 3în caietul de șantier al furnalului nr. 3, agregat aflat in plină construcție pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați, s-a consemnat începerea cu 20 zile mai devreme a lucrărilor de montaj a utilajului in hala de turnare. Hala va însuma a- proximattv 2 400 tone de construcții metalice și o serie de utilaje de mare complexitate.Față de lucrările similare realizata pentru primele două furnale, hala viitorului agregat de fontă prezintă unele caracteristici constructive noi, vizînd îmbunătățirea procesului tehnologic. Astfel, timpul de evacuare a unei șarje va fi cu 50 la sută mai mic decît la celelalte furnale, iar indicele de utilizare a agregatului mal ridicat. Concomitent, se lucrează și la construcția celui de-al patrulea furnal de 1 700 mc.
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ADUNĂRILE GENERALE
ME SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI

FAPTUL!
DIVERS
Rădăcinile 
frumosuluiPescar amator, Gheorghe Dumitrescu din Blaj, str. Dealului nr. 22, s-a întîlnit cută, intr-o după tombrie, pe lunca cu Teodor Zeries, în casa cu nr. 13 stradă. Vecinul său nu mai era aplecat, ca de obicei, asupra șevaletului. De astă dată, cu un topor în mină, „pescuia" și el... rădăcini aduse de apă. Abia mai tîrziu avea să înțeleagă valoarea rădăcinilor, cînd l-a vizitat acasă 

pe Teodor Zeries. Una a devenit 
o splendidă masă de salon cu mai multe picioare, alte patru — taburete, una — lampadar, alta — cuier cu cap de vulpe, iar din multe altele a prins viață o întreagă „galerie" de bibelouri — „Luptătorii", „Balerinii", „Cio- cîrlia", „Prestidigitatorul" — care pot fi adevărate podoabe în orice casă. De prisos să mai spunem că farmecul și originalitatea lor își au rădăcina nu atît în... rădăcinile propriu-zise, cit într-un autentic talent.

în toamna tre- amiază de oc- Tîrnavei Mici, care locuiește de pe aceeași

Polițe 
care nu iartă

în vara anului trecut, Vasile 
Niculaiciuc, fost casier la agen
ția C.E.C. din comuna Poienile 
de Sub Munte (Maramureș), a 
fost trimis în judecată și con
damnat la 7 luni închisoare. Mo
tivul ? A completat o fișă de res
tituire în numele unui depună
tor, a semnat-o și a sustras din 
casa agenției 2 000 lei. Acum ci- 
teva zile, înainte de a fi eliberat 
din închisoare, Vasile Niculai
ciuc a fost invitat din nou în 
fața organelor de anchetă pe
nală : revizorii de la Direcția 
județeană C.E.C. Maramureș au 
descoperit că dumnealui își însu
șise prin același procedeu incă 
vreo 33 000 lei ! Cercetările au 
fost deci reluate. Pentru a i se 
calcula... dobinda legală ! In 
șcurtă vreme i se va adăuga 
„sporul" de care se credea scă
pat.

Sare
si9

In județul Prahova — cine nu • știe ? — există adevărați munți <!le sare. Calculele specialiștilor estimează că rezervele sale ar putea face față.cp. .succes consumului încă o nîîe cum încolo. De altfel, la Slănic 
a intrat recent în exploatare o nouă salină modernă cu o capacitate anuală de peste un milion de tone. Magazinele rurale ale cooperativelor de consum din numeroase localități rurale ale județului — Cep tura, Tom- șani, Albești, Drăgănești și altele — refuză însă să confirme a- eeste date. De mai multe săptă- mîni, în aceste unități nu poți găsi nu un drob, oi nici măcar un gram de sare 1 Așa stind lucrurile, Inspecția comercială județeană Prahova a început să administreze celor vinovați sancțiunile de rigoare. N-au avut sare : să aibă acum... piper !

acum
Largi 
la pungăîntr-o notă publicatăcîteva zile, in cadrul acestei rubrici, semnalam o serie de neglijențe în ce privește păstrarea și minuirea valorilor monetare. Un control efectuat în județul Timiș ne determină să revenim asupra aceleiași teme. Au fost vizitate 112 oficii. PTTR, 60 de cooperative de consum, 33 de magazine comerciale și 4 filiale ale Bănrii din județ. Aproape peste păziți sau... ușile fime. _ _360 000 lei, la oficiul PTTR nr. 4 Timișoara — 260 000 lei, cooperativa de consum din Făget — 25 000 lei, cooperativele de consum din Buziaș și Gătaia — cite 100 000 lei, cooperativa „Igiena“-Timișoara — 80 000 lei, la magazinul I.A.S. Timișoara — 72 000 lei etc. Să nu fi auzit oare casierii respectivi, pină acum, de proverbul potrivit căruia, cine nu deschide ochii, deschide punga ?

tot s-au găsit bani ne- — în case de fier deschise pe masă, în casierii cu vraiște ! Și nu sume in- La oficiul PTTR Lugoj —

După faptăîntr-una din zilele acestei luni, miliția municipiului Brașov era anunțată printr-un telefon că Maria Ordeanu a primit, în locuința sa din B-dul Victoriei nr. 3, o tinără care a decedat. Suspect încă de la început, cazul a fost luat imediat în cercetare de către organele de anchetă penală. S-a stabilit că Ioana Vodă din str. Codrul Cos- minului nr. 94, adusă in locuin- _ța respectivă prin intermediul Rozaliei Georgescu, a fost victima unei întreruperi de sarcină. Autor al acestei operații — medicul Alexandru Bucur de la Policlinica C.F.R. din localitate. După efectuarea intervenției chirurgicale, cu toate că aceasta a fost urmată de o hemoragie care punea viața tinerei in pericol, nici medicul, nici gazda nu au întreprins nimic pentru transportarea ei la spital, în vederea acordării ajutorului medical indicat. O asemenea faptă nu putea rămîne însă nedesco- perită. în curînd, medicul și complicii săi își vor primi pedeapsa c* li se cuvine. de :Rubricd redactate
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Pe ordinea de zi a adunării generale a reprezentanților salariaților de la Combinatul de materiale de construcții din Tirgu-Jiu au figurat două puncte esențiale : analiza activității desfășurate pentru îndeplinirea planului pe 1970 și în cincinalul de curînd încheiat, dezbaterea sarcinilor de plan pe anul 1971, precum și a măsurilor pentru realizarea lor. Aproape fără excepție, partici- panții la discuțiile din adunarea generală a reprezentanților salariați- lor marii întreprinderi gorjene și-au început cuvîntul prin a mărturisi deosebita satisfacție pentru rezultatele obținute în anul 1970 și în cincinalul trecut, precum și hotărîrea fermă .de a înfăptui exemplar prevederile pla- indicațiile condu-

mii tone4 450 kilo-

nului din noul an, cerii de partid și de stat referitoare la creșterea necontenită a e- ficienței activității economice.Combinatul gorjean livrează peste 25 la sută din producția de ciment a țării, circa 34 la sută din cea de azbociment ; el a furnizat economiei naționale, in cincinalul care s-a încheiat, 6,8 milioane tone ciment, 442,5 var. metri tuburi de azbociment și alte materiale de construcții, a căror valoare totală se ridică la peste 2 miliarde lei. Pe bună dreptate, în adunarea generală s-a subliniat faptul că anul 1970 a marcat o deosebită concentrare a eforturilor întregului colectiv, pentru a pătrunde „tainele" funcționării ireproșabile a unor instalații unice in țară, pentru a depăși, în timpul cel mai scurt, neajunsurile apărute în activitatea tinerei întreprinderi din Tirgu-Jiu. Anul 1970 a Însemnat atingerea parametrilor proiectați ia toate secțiile combinatului, precum și depășirea prevederilor de plan cu 3 100 tone ciment, 12,5 milioane cărămizi și o importantă cantitate de plăci de azbociment, de alte materiale de construcții.De pe o asemenea platformă, de la asemenea rezultate economice remarcabile pornește, în noul cincinal, colectivul Combinatului de materiale de construcții din Tirgu-Jiu. Este demn de menționat, în acest sens, că adunarea generală a reprezentanților salariaților și-a propus ' să identifice cu maturitate și discernămînt toate pîrghiile necesare și capabile să asigure realizarea sarcinilor sporite ce-i revin în acest prim an din noul cincinal. Pentru că, înainte de toate, acesta este rostul esențial al. dezbaterilor in .acest for .democratic, ap.aU- toritate supremă in viața întreprinderilor noastre : în. calitatea lor de .proprietari •ai mijloacelor de producție și de producători ai bunurilor materiale, oamenii muncii au tot interesul , să impulsioneze creșterea producției industriale, a avuției naționale, să supună unui serios examen rezervele interne,. să depisteze căile de valorificare deplină a potențialului tehnic, material și uman de care dispune fiecare unitate industrială.Nu intimplător, cifrele de plan înscrise in primul an al actualului cincinal — cu tot sporul substanțial, determinat de experiența și' maturizarea colectivului, d,e noile investiții, de atingerea unor randamente superioare în exploatarea utilajelor — au fost mărite prin angajamentele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de aici, închinate aniversării semicentenarului partidului. Ei șiȚau propus să obțină suplimentar un volum de producție globală și de producție marfă vîndută și încasată in valoare de 4 milioane lei, o productivitate a muncii superioară, față de plan, cu 1 000 lei pe salariat, să livreze în plus 6 000 tone ciment, 2 000 tone var, 600 000 bucăți cărămizi echivalente, 200 kilometri tuburi din azbociment și 100 000 plăci din azbociment, să expedieze la export, peste sarcinile a- ferente acestui an, 40 000 tone ciment, iar la fondul pieței o cantitate sporită de ciment, var, cărămidă, țiglă și alte materiale de construcții.Acestea ar fi, dacă se poate spune așa, coordonatele cifrice concrete — ancorate în realitate — ale adunării

Mihail DUMITRESCU corespondentul „Scînteii

Șl TRATAMENT

(Urmare din pag. I) rale. Ansamblul de măsuri inițiat urmează să fie introdus în practică în mod diferențiat, ținindu-se seama de condițiile specifice locale din fiecare județ, din fiecare cooperativă agricolă și chiar de la o fermă la alta. Ceea ce înseamnă că păstrînd esența indicațiilor se cere acum, mai mult ca oricînd, să gîndim cu propriul cap. să nu așteptăm rețete, să ne asumăm răspunderea proprie aplicînd creator acest ansamblu de măsuri. După părerea mea, acum se impune ca fiecare cooperator, consiliu, unitate să-și fixeze obiective precise, să știe cu claritate ce vrea, să știe ce are de făcut spre a obține rezultate cit mai bune întrucit venitul fiecăruia este condiționat de munca pe care o prestează. Aceasta presupune ca pretutindeni. în fiecare comună, cooperativă să se manifeste nestingherit spiritul de inițiativă, democrația cooperatistă și să se întroneze responsabilitatea și disciplina în muncă. Firește, nu vor mai putea fi tolerate situații de felul celor întîlnite la C.A.P. ..Zorile" din Bragadiru, unde, în timp ce președintele cooperativei și secretarul comitetului comunal de. partid dădeau asigurări că toate produsele de sezon din legumicultura au fost strînse și valorificate, in grădină mai existau tone de ceapă năpădite de bălării, iar alte tone de ceapă, deși fuseseră recoltate, nu fuseseră transportate la timp și au început să se deprecieze. Așadar, se impune să crească nemăsurat inițiativa și mai ales răspunderea celor 84 de comitete comunale de partid, a celor peste 20 000 de comuniști care lucrează in agricultura județului, pentru modul în care vor fi aplicate măsurile indicate. precum și pentru rezultatele ce se vor obține.Rep : Aveți in vedere unele 
acțiuni concrete ?M. D.: în județ au fost constituite 34 de consilii intercooperatiste si s-au înființat tot atitea stațiuni de mecanizare a agriculturii. Pasul următor și decisiv, căruia li aeor- 

generale de la combinatul gorjean. întrebarea care se pune este : a reușit comitetul de direcție să pună in dezbaterea adunării generale a reprezentanților salariaților măsurile necesare înfăptuirii nivelelor de plan propuse, declanșării unei puternice emulații în rindul colectivului ? A reușit darea de seamă să imprime discuțiilor amprenta unei profunde analize tehnico-economice, menite să îmbogățească propunerile pentru îmbunătățirea calitativă a activității productive, să fructifice acel filon de forță și nou al înțelepciunii colective ? Răspunsul este : nu ! Modul în care a fost pregătită și condusă adunarea nu a lăsat cîmp deschis tocmai afirmării inițiativei colectivului, a spiritului critic și autocritic, lip-
LA COMBINATUL DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII DIN TG. JIU

Dacă în dezbateri
s-ar fi afirmat puternic

opinia colectivă...
sind-o de ceea ce ar fi trebuit s-o caracterizeze, să-i fie specific, pregnant.Pornind de la o atare dare de seamă firavă, neanalitică, în care ponderea a deținut-o activitatea de producție a combinatului în general și prea puțin munca propriu-zisă a comitetului de direcție, discuțiile au avut in mare parte un caracter festi- vist. Din cei 14 tovarăși, care au luat cuvîntul, 7 erau membri ai comitetului de direcție, adică tot cel care își formulaseră, de fapt, părerea în darea de seamă prezentată adunării. Ce ar mai fi putut aduce ei nou adunării generale, adcă au repetat pasaje din darea de seamă ? Dacă în numărul vorbitorilor mai includem un inginer șef de fabrică, secretarul comitetului de partid, al comitetului U.T.C. și delegatul ministerului de resort, rezultă clar că, de fapt, din rindurile propriu-zise ale salariaților nu și-au spus părerea decit trei reprezentanți. Departe de noi ■ ideea de a sugera cumva renunțarea la cu- vînt a membrilor comitetelor de, direcție, in asemenea adunări generale. Subliniem, totuși Ă’ecfesitatea stimulării opiniilor -venite. din rindul masei largi a salariațiloh (’are participă la adunările generale, fiindcă este/ clar : comitetele de direcție

LOCURI LA ODIHNA

Agențiile județene de turism din întreaga țară au pus în vînzare locuri la odihnă și tratament| in trimestrul I/197L in stațiunile balneo-climate- rice cu caracter permanent. Posesorii de bilete în această perioadă beneficiază de o serie de avantaje : tarife reduse la cazare și masă, reduceri la costul transportului pe C.F.R. și I.T.A. în cazul serviciilor pentru o- dihnă asigurate unei singure persoane, în mai multe stațiuni de pe aceeași rută, se folosește un singur bilet de călătorie.Serviciile pentru odihnă se pot acorda și pe perioade mai scurte sau mai lungi decît seria de 12 zile. De asemenea, la cerere, se poate asigura numai cazarea.Informații și înscrieri Ia agențiile și filialele de turism țară.
dăm o deosebita atenție, îl constituie aplicarea indicațiilor din expunerea tovarășului Nicoiae Ceaușescu. cit și obținerea rezultatelor scontate prin materializarea obiectivelor stabilite in cadrul fiecărui consiliu intercoope- ratist.Explicarea problemelor noi care se ridică în legătură cu aplicarea ansamblului de măsuri preconizate de partid, instruirea diferențiată a șefilor de fermă, brigadierilor, șefilor de echipe și a președinților, instruire care se desfășoară în prezent, fac parte din acțiunile pe care le întreprindem în acest scop. De asemenea, sîntem preocupați ca, printr-o pregătire temeinică, adunările generale 

UN GRAD ÎNALT DE MOBILIZARE
ale cooperatorilor să prilejuiască o manifestare plenară a democrației cooperatiste, să asigure alegerea în consiliile de conducere a celor mai destoinici gospodari din comună, oameni cu autoritate și prestigiu, legați trup și suflet de soarta cooperativei.Rep : Din investigațiile pe care 

le-am făcut la mai multe comi
tete comunale de partid, am re
marcat că unele dintre ele > re
nunță cu greu la tipare vechi, 
depășite ; temele de analiză con
tinuă să se repete monoton, de 
la un an la altul, ca și cind ele 
ar fi fost stabilite o dată pentru 
totdeauna.

M. D. : Acest lucru ne este cunoscut. într-adevăr. mai avem multe de făcut pentru a pune capăt tendințelor de șablonizare. de rigiditate în munca de partid Practicile la care ne referim angajează și răspunderea comitetului județean de partid, care nu se 

trebuie să dea seama în fața salariaților pentru activitatea lor, iar oamenii muncii să judece în ce măsură membrii, comitetele de direcție și-au făcut datoria, s-au preocupat de asigurarea tuturor condițiilor tehnice și organizatorice pentru realizarea planului.Cit era de important să vorbească salariații, oamenii simpli, cei din producția efectivă, nemijlocită, o dovedește cuvîntul forjorului Ion Tă- nescu. El sugera metode foarte bune, practice, eficace într-un domeniu în care combinatul nu și-a realizat cum se cuvine sarcinile ce i-au revenit anul trecut. Este vorba despre îmbunătățirea calitativă a reparațiilor mijloacelor tehnice, problemă care a dat mult de furcă conducerii combi

La morile de ciment, intensiv a fost mai 1,2 tone pe oră, ceea

natului. Din cauza superficialității reparațiilor, la secția mori făină s-au înregistrat, anul trecut, peste 1700 ore opriri neplanificate — timp in care se puteau produce circa 68 000 tone de clincher, respectiv 81 000 tone ciment, indicele mic cu ce a dus la nerealizarea unei producții de peste 42 000 tone ciment. Soluțiile clare, documentate, propuse de forjorul Ion Tănescu, vizau tocmai prevenirea oricărei superficiaiități și întărirea răspunderii celor care efectuează reparațiile la utilaje. De ce oare nu au fost luate în considerare la definitivarea planului de măsuri tehnico-organizatorice, elaborat de comitetul de direcție ? Aceeași întrebare se pune și în cazul propunerr- lor formulate de Nicoiae Ciocîrlan, de la secția, cuptoare, care a prezentat adunării generale metode bune, capabile să asigure eliminarea defi- ■ ciențeior gin acest important sector al combinatului din Tirgu-Jiu.In acest an, la combinatul de materiale de, construcții gorjean trebuie să se • realizeze un volum sporit de investiții,, Cgea ,fce atrage după sine — așa curni griț. precizat și în adunarea generală — un sprijin mai susținut din partea ministerului 

poate limita la rolul de a îndosaria in stil arhivistic planurile de muncă stabilite de comitetele comunale de partid. Nu de puține ori analizele s-au menținut la suprafața lucrurilor, examinînd aspectele globale, fără a pătrunde în esența lor și a trage la răspundere factorii responsabili pentru deficiențele existente. Nu arareori această stare de lucruri s-a menținut și după ce prin organizațiile respective a trecut un secretar, un membru al biroului sau cu toate că acolo lucrează nemijlocit un membru al comitetului județean de partid. în ce ne privește, în condițiile de acum, îndrumăm comitetele comunale de partid spre a acționa operativ pentru 

a soluționa, de sine stătător, problemele specifice comunei, cooperativei, fermei agricole.Rep : V-am ruga să precizați 
asupra căror probleme ar trebui 
să se pună un accent deosebit 
cum ar putea ii ele exprimate 
ip teme concrete de analiză T

M. D. : Există o largă arie problematică prin care aceste aspecte pot fi abordate : examinarea activității consiliilor de conducere pentru constituirea și consolidarea unor formații o- mogene de lucru : o judicioasă organizare a muncii și asigurarea u- nui raport avantajos între cheltuieli și venituri ; eficienta investițiilor : diminuarea cheltuielilor pe unitatea de produs ; folosirea optimă a pămîn- tului ; adincirea profilării unităților agricole ; dezvoltarea acelor activități anexe care se justifică prin e- ficacitate economică.Ne preocupă de asemenea „enigma" 

resort, și, in mod deosebit, a centralei industriale de la Brașov. De altfel, asupra modului în care centrala industrială a ajutat combinatul s-ati oprit mai mulți vorbitori. Din păcate, însă, de la această centrală industrială nu a participat la adunarea generală amintită nici un reprezentant.Fără să se minimalizeze rezultatei» bune obținute de colectivul combinatului în anul trecut, era firesc ca, în adunarea generală, pe lingă satisfacția exprimată, dezbaterile să se îndrepte către problemele care au influențat negativ activitatea de pină acum. Un exemplu : în 1970, la prețul de cost al producției, depășirile s-au ridicat la ..aproape 20 milioane lei. O altă problemă asupra căreia ar fi trebuit să se o- . prească adunarea generală este recuperarea rămî- nerilor în urmă de la fabrica de var, care a înregistrat restanțe la contractele de livrări în volum de 41 000 tone, combinatul creînd mari, dificultăți , activității unor mari întreprinderi industriale. în expunerea sa, din 25 noiembrie 1970, la ședința Comitetu- tului Executiv al C.C, al P.C.R, și a guvernului, tovarășul Nicoiae 
Ceauțesea spunea : „Nu este oare ridicol ca în țara noastră, unde avem munți de calcar, să se o- prească in -unele întreprinderi pro- . cesul de producție din lipsei de var ?“ asemenea anul trecut cauzaTocmai într-o ajunseseră — neie întreprinderi beneficiare combinatului gorjean. discuția adunării generale i lariaților această importantă blemă, ca și alte aspecte esențiale ale activității întreprinderii, comitetul de direcție al combinatului s-a lipsit singur de sprijinul și inițiativa colectivului în găsirea soluțiilor, a modalităților viabile de îmbunătățire a activității productive în primul an din noul cincinal și, prin aceasta, a scăzut eficacitatea adunării. Concluziile trebuie să le desprindă at.it comitetul de direcție al întreprinderii, consiliul de administrație al centralei și ministerul, dar • și organele locale de partid, care răspund direct de întreaga organizare și desfășurare a adunărilor generale ale salariaților, pentru ca deficiențele semnalate în modul de concepere și desfășurare a acestei adunări să nu se repete și în alte unități economice, pentru ca eficiența acestor adunări să fie maximă.

situație u- ale Nepunînd in a sa- i pro-

diferențelor de producții între cooperativele din aceeași comună — Beciu față de Blejești, Tătărăștii de Jos față de Tătărăștii de Sus. Ciolăneștii din Deal față de Ciolăneștii din Vale, Putineiu față de Băduleasa și altele. Insistăm, de asemenea, ca pe agenda de lucru a fiecărui comitet comunal să se înscrie preocuparea pentru întărirea climatului de colaborare, de conlucrare strînsă în cadrul consiliilor intercooperatiste.Rep : Intr-o recentă consfătui
re pe țară a legumicultorilor s-a 
apreciat că rezultatele obținute 
in 1970 în legumicultura județu
lui sint inferioare celor din ju
dețul Botoșani, care, in mai

multe privințe, nu beneficiază 
te condițiile Teleormanului. 
Cum, s-a ajuns la o asemenea 
situație ?

M. D. : Faptele sint fapte. Partea de răspundere care ne revine ne-o însușim, firește, întrutotul. Privind lucrurile în spirit realist, critic, fără a ne menaja in ce privește propriile deficiențe, care au dus la producțiile mici Ia legumele in cîmp, îndeosebi la rădăcinoase. cred că nu e normal să-i menajăm nici pe cei ce ne-au creat anul trecut numeroase greutăți. Dacă institutul care a oferit proiec- tul-tip după care au fost amenajate in județ 120 de ha solarii ar fi fost obligat. în cazul unui eșec, să suporte pagubele ar fi privit, de la început, problema cu alți ochi, de gospodar. Cum lucrurile nu s-au petrecut așa, cheltuielile, deși foarte mari, au adus cooperativelor pagube. întrucît rezultatele au fost departe de ceea ce au

Aspecte noi în cointeresarea 
materială a lucrătnrilnr

din comerț
In condițiile dezvoltării șl diversificării producției bunurilor de «msan» 

*1 ale creșterii veniturilor bănești ale populației, sporește, an de an, șl vota» 
mul desfacerilor de mărfuri.

Necesitatea îmbunătățirii aprovizionării populației, ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a calității serviciilor comerciale, perfecționarea activității în acest 
sector, reclamă luarea unor măsuri pentru Îmbunătățirea cointeresării ma
teriale a lucrătorilor din comerț și simplificarea planificării unor indicatori al 
planului de muncă și salarii. Recent, printr-o Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri s-a stabilit aplicarea experimentală a salarizării pe bază de cote pro
centuale — ca formă principală de retribuire a lucrătorilor din comerț — 
precum și unele măsuri privind lărgirea competențelor acordate șefilor do 
magazine și de restaurante. Care sint prevederile mai importante ale Hotă- rîrii amintite ? Pentru a răspunde la această întrebare și a preciza cititoriloi- 
noștri și alte aspecte am solicitat amănunte tovarășilor ION OLTEAN, ad
junct al ministrului comerțului interior, și ION SMEDESCU, secretar general 
al Ceutrocoop.— O prevedere importantă a acestei 

Hotăriri — ne-a spus tov. Ion Oltean — este extinderea salarizării pe bază de cote procentuale la marea majoritate a magazinelor alimentare și de alimentație publică — și ori de cîte ori este posibil — și la unitățile nealimentare, acolo unde oscilațiile desfacerii nu au diferențe mari de la o lună la alta. La unitățile unde vînză- rile au un pronunțat caracter sezonier, avînd variații mari de la o perioadă la alta, se va aplica salarizarea parțială pe bază de cote procentuale, iar salarizarea în regie se va aplica numai într-un cadru limitat, la categoriile de unități stabilite de minister. în vederea creșterii caracterului stimulativ al acestor cote procentuale — direct proporționale cu desfacerea — Hotărîrea prevede ca nivelul lor să rămînă neschimbat atîta timp cît nu survin schimbări în condițiile care au stat la baza stabilirii lor.
— Ce alte prevederi mai con

ține Hotărîrea ?— Mai sint prevăzute și alte măsuri de cea mai mare importanța pentru îmbunătățirea activității comerciale. Astfel, se prevede înlocuirea indicatorilor „număr mediu scriptic" și „fond salarii" cu indicatorul — „nivel l'ond salarii la 1000 lei desfacere". Aceasta va permite adaptarea operativă, elastică a numărului de lucrători la necesitățile unei bune serviri. în perioade mari, de vîrf, s-au lărgit competențele șefului de unitate, care poate folosi un număr mai mare de vînzători. Noile reglementări îi permit să utilizeze lucrători — fără îndeplinirea condițiilor prevăzute în indicatoarele de calificare și stagiu — pentru activități cu caracter nepermanent, cum ar fi vînzarea gheței și a laptelui Ia domiciliul cumpărătorilor ; desfacerea, în perioadele de virf, în bîlciuri, stadioane achiziționarea sticlelor si borcanelor de la populație etc. In vederea creșterii cointeresării materiale — și pentru lucrătorii tehnico-ad- ministrativi — în sporirea volumului de desfaceri, acest personal va fi retribuit in acord, direct proporțional eu gradul de realizare sau (după caz) de depășire a planului lunar. în plus, personalul.incadrat pe funcții de conducerii' W fî''saTăr izaț și în funcție/ de realizarea beneficiului planificat.Măsurile de mai sus au un caracter experimental, aplicîndu-se în perioada 1 februarie 1971—31 decembrie 1972, urmînd ca, în baza rezultatelor ce se vor obține, ministerul să facă propuneri pentru definitivare.
— Concret, in ce constă forma 

de salarizare pe bază de cote 
procentuale și cui se aplică ea 
in unitățile comerciale ale coo
perației de consum ? ■— Retribuirea lucrătorilor din cooperația de consum ca .și a celor din comerțul de stat pe baza acestei forme de salarizare — ne-a răspuns tov. 

Ion Smedescu — se face prin acordarea unor cote (procente) pentru fiecare 100 lei mărfuri vîndute populației. De exemplu, dacă un lucrător a vîndut, într-o zi, să presupunem, mărfuri de 3 000 lei, iar cota procentuală ce i s-a stabilit este de 2 la sută, înseamnă că în ziua respectivă lucrătorul a cîștigat 60 lei. De regulă, cotele se stabilesc prin raportarea salariului tarifar al lucrătorului sau formației de lucrători, după caz, la volumul total al desfacerii de mărfuri planificat — în medie lunară. — pentru locul de muncă, raionul sau magazinul respectiv. Cotele procentuale se pot stabili și pe produse sau grupe de produse. Astfel, se pot stabili cote distincte pentru desfacerea confecțiilor, încălțămintei, mobilei etc., precum și pentru unele mărfuri pentru care conducerea organizației sau întreprinderii 
preconizat specialiștii în cauză. Soluția de îmbunătățire a proiectului, oferită de același institut, e la fel — foarte costisitoare. Cu toate că pe plan local a fost găsită o alta, mai eficientă, realizabilă cu o investiție mai mică la hectar, sistemul actual de creditare a acestor lucrări are frînele lui care ne-au împiedicat s-o aplicăm o- perativ. pe loc. Si trebuie să mai spun că multe alte soluții ieftine in diverse domenii nu pot fi operativ a- plicate din cauza caruselului actualului sistem. Mă gîndesc apoi că dacă Ministerul Agriculturii și Silviculturii va persevera să solicite tot atitea situații „operative", informări, rapoarte, ca în anul trecut, ne va fi foarte greu să folosim la întregul lor potențial specialiștii, cadrele de conlucere din unități, în scopul organizării și conducerii producției.Rep : Recapitulînd cele discu

tate, ne gindim că poate unii 
cititori și-ar putea pune între
barea : „Față de perspectivele de 
dezvoltare care se deschid agri
culturii județului, începînd cu 
1971, nu s-a vorbit oare prea 
mult despre lipsuri

M. D. — Tot ce v-am relatat nu reprezintă decit o parte dintre grijile, preocupările noastre pentru perfecționarea muncii. în definitiv, ce este mai util : să punem accentul pe unitățile „de vîrf", pe organizațiile cu a căror activitate ne putem mindri sau să ne referim la problemele spre a căror rezolvare ne concentrăm eforturile ? Dacă am accepta tendința de a ne mulțumi cu ceea ce am realizat pînă acum, de a justifica deficiențele, cum am mai putea oare manifesta exigența necesară ? Numai astfel putem cere organizațiilor de partid sătești să treacă la mobilizarea, tuturor forțelor din cooperative pentru înfăptuirea ansamblului de măsuri preconizate de partid, menit să asigure dezvoltarea mai rapidă a a- griculturii — ramură de bază a economiei naționale 1Convorbire consemnată de 
Constantin MORARU 
Alexandru BRAD 

apreciază ca necesară impulsionarea desfacerii prin cointeresare. La unele unități (chioșcuri, gherete, cele pentru desfacerea răcoritoarelor, tutungerii etc., în comerțul mobil, unitățile mici de desfacere a produselor alimentare și nealimentare, bufete, bodegi, lăptarii precum și la alte tipuri de unități) cotele procentuale se stabilesc în cadrul unor plafoane, prevăzute pe produse sau grupe de produse. La aceste unități, angajații suportă și unele cheltuieli (pentru apă, curățenia localului, mici reparații etc.) care se au în vedere la stabilirea concretă a cotelor procentuale.
— Se mai aplică și alte form* 

de salarizare lucrătorilor din 
magazinele și restaurantele coo
perației de consum ?— Desigur. Forma de salarizare pe bază de cote procentuale, după aprecierea noastră, se va aplica la circa 80 la sută din numărul lucrătorilor din unitățile de desfacere cu amănuntul și de alimentație publică. La restul lucrătorilor, avind în vedere anumite considerații, se va aplica fie salarizarea parțială cu cote procentuale, fie salarizarea în regie. Prima formă (salarizarea parțială pe bază de cote procentuale) se face prin acordarea a jumătate din-, salariul tarifar de încadrare sub formă de salariu fix și separat cote (procente) pentru fiecare 100 lei desfacere de mărfuri. Cotele se stabilesc ca în cazul salarizării cu cote procentuale, diferența constînd in faptul că în calcul se ia numai 50 la sută din salariul tarifar. Această formă de salarizare se va aplica lucrătorilor din magazinele nealimentare, unde desfacerea prezintă variații mai mari de la o perioadă la alta. Salarizarea în regie, care se aplică unui număr restrîns de lucrători, prevede acordarea salariilor tarifare corespunzător timpului efectiv lucrat, cu condiția realizării sarcinilor cantitative sau calitative stabilite. împreună cu personalul din unitățile de desfacere cu amănuntul vor fi salarizați și lucrătorii serviciilor comercialp și cei din depozite. Ei vor primi salariul în acord direct proporțional cu gradul de. îndeplinire a planului de .desfacere de. către cooperativele, de consum pe care le aprovizionează. Aceasta’ măsură este de natură să sporească grija lucrătorilor din depozite pentru aprovizionarea corespunzătoare a magazinelor.— După cite știm, Hotărîrea 
prevede unele măsuri care vor 
face să sporească autoritatea șe
filor de magazine și de restau
rante, âindu-le și posibilități 
pentru organizarea mai bună a 
activității. Ce ne puteți spune 
despre aceste măsuri ?— într-adevăr, se prevede posibilitatea ca șefii de magazine și de restaurante să repartizeze după a- preciere — din sumele cuvenite colectivului, prin aplicarea cotelor procentuale — o parte, de pînă la 10 la sută din cîștigul total, celor mai buni lucrători din formație.O importanță deosebită va trebui acordată modului de aplicare — ca și problemelor ce vor apare în cursul acesteia — în așa fel, incit, eventualele îmbunătățiri și corective ce vor fi aduse, la încheierea perioadei de experimentate, să facă din acest sistem un instrument util și eficient. Numai astfel aplicarea prevederilor I-Iotăririi va contribui la sporirea cointeresării lucrătorilor pentru creșterea volumului de mărfuri vîndute populației, atragerea în circuitul comercial a tuturor resurselor de mărfuri, pentru sporirea exigenței aparatului comercial fată de calitatea produselor destinate desfacerii și îmbunătățirea continuă a deservirii populației.

Interviu consemnat 
de George POPESCU

LOTO

Numeroase și importante 
premii la tragerea 

excepțională din 
26 ianuarie 1971

La tragerea excepțională 
Loto din 26 ianuarie 1971 se 
vor atribui numeroase premii 
în bani (lixe și de valoare va
riabilă), precum și autoturis
me „Dacia-1300" și „Fiat-850*, 
in număr nelimitat. De aseme
nea se vor putea cîștiga ex
cursii în Austria (cu avionul, 
circa 8 zile) și excursii în Un
garia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană și Polonia (cu autocarul, 
circa 17 zile).

La această tragere excep
țională se vor electua 4 extra
geri în 3 faze, astfel : faza I, 
extragerea I : 4 numere di
ferite din 90 ; faza a II-a ex
tragerea a II-a : 8 numere di
ferite din 90 ; faza a III-a, ex
tragerea a III-a : 8 numere di
ferite din 90 și extragerea a 
IV-a : 8 numere diferite din 90. 
în total se vor extrage 26 de 
numere. Se pot procura bilete 
de 2, 5 și 15 lei, biletele de 
15 lei avînd dreptul de partici
pare la toate extragerile. Tra
gerea va avea loc în Bucu
rești, în ziua de 26 ianuarie 
1971.I
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nil cincinalului încheiat, ani do muncă neobosită a 
întregului nostru popor, Închinată propășirii șl Înfloririi 
patriei socialiste, au fost șl anii uuor profunde și sem
nificative transformări ale capitalei țării, București. De 
peste cinci veacuri, Cetatea lui Bucur s-a făcut cunos
cută prin hărnicia locuitorilor ei dar niciodată, ca in 
anii noștri, capacitatea lor productivă nu și-a dezvăluit 
atit de rodnic dimensiunile, amploarea. Șl niciodată, In

tr-un răstimp atit de scurt istoricește, bucureștenii nu au schimbai 
într-o asemenea măsură chipul orașului lor, structurile sale funda
mentale.

Bucureștiul — centrul politic și social al țării, Bucureștlul indus
trial, Bucureștiul științific, Bucureștlul cultural și artistic... Care din
tre aceste ipostaze majore ale orașului poate fi cuprinsă in toate vas
tele ei semnificații in această necuprinzătoare prefață ? Oricum, ori
care ar fi unghiul din care încercăm să descifrăm procesele de per
manentă înnoire și — la rindul lor — înnoitoare prin care trece Ca
pitala, în fața ochilor minții se desfășoară tabloul unor efervescențe 
de cea mai nobilă esență. Cincinalul încheiat a ridicat la noi cote 
toți parametrii vieții Capitalei, a determinat Importante mutații in 
viața tuturor și a fiecăruia. Evenimente fundamentale — înainte de 
toate istoricul CONGRES AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN — au configurat noi dimensiuni dezvoltării socialiste a țării. 
Istoria orașului s-a îmbogățit cu date esențiale, pentru totdea
una gravate in memoria poporului român.

Cincinalul care s-a încheiat a adăugat puterii materiale * capita
lei României socialiste un șir de 
izvoare de bogăție ce fac ca astăzi 
fluxul de bunuri ce-și au originea 
aici să constituie o parte însemnată 
din marele flux al întregii țări. 
Bucureștiul s-a înscris an de an 
pe coordonatele unei dinamici și 
multilaterale dezvoltări. Bucureștiul 
s-a afirmat tot mai puternic drept 
principal centru industrial al țării, 
dczvollindu-și un larg evantai de 
ramuri : energie electrică și termi
că, metalurgic feroasă și neferoa
să, construcții de mașini, chimie, 
electronică și electrotehnică, ușoară 
ți alimentară ele. Noi și importan
te obiective industriale s-au racor
dat la circuitul economic național. 
Pe harta economică a Capitalei au 
apărut noi ramuri industriale. In
tegrat organic in cadența vio ce 
definește dezvoltarea economici na
ționale, pilon de nădejde al acesteia, 
Bucureștiul industrial iși continuă 
dinamica sa ascensiune.

Dinamismul Bucureșliului își găsește o reflectare deosebit de preg
nantă in ritmul — altădată de ncimaginal — in care el se construiește 
pe sine. In locuințele edificate in cincinalul încheiat s-ar putea muta 
locuitorii a două orașe de mărimea Sibiului. în cincinalul încheiat, noile 
cartiere de acum 8—IU ani, pe atunci „la margine de București", au 
devenit „vechi". Orașul iși prelungește verticalele și orizontalele, cre
ează, în cuprinsul său, adevărate orașe noi in cure sute de mii de 
oameni muncesc și trăiesc. Confruntat in permanență cu sine însuși, 
Bucureștiul urbanistic și edilitar tinde spre noi cote, mereu mai inalte, 
ale civilizației și progresului. Ele atestă incă o dată, cu vigoare, ade
vărul major că îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață materiale 
și spirituale ale poporului constituie comandamentul suprem al între
ții activități a partidului nostru.

Expresie sintetică a resurselor creatoare ale poporului, Bucureștiul 
a cunoscut, in anii cincinalului 1966—70, o dezvoltare accelerată, in 
consonanță cu ritmurile țării. Personalitatea sa spirituală se întregește, 
ae perfecționează in permanență. In contextul general al dezvoltării 
invâțămîntului, științei și culturii românești, Bucureștiul ocupă un loc 
de frunte. Dinamismul vieții creatoare științifice și artistice, al vieții 
universitare se manifestă aici plenar. Zeci și zeci de mii de cadre, tot 
mai bine pregătite profesional, au intrat in circuitul producției de bunuri 
materiale șl spirituale. A crescut și crește baza materială a invățămin- 
tului de toate gradele, a crescut și crește baza materială a cercetării 
științifice. Noi și noi edificii social-culturale se adaugă celor existente. 
Numeroasele congrese, simpozioane, colocvii de specialitate au reunit 
anual în București savanți de pretutindeni. Cincinalul care s-a încheiat 
a conferit Bucureștiulul un loc ți mai însemnat pe harta spirituală 
a țării.

Fire trainice leagă pe fiecare locuitor al României de capitala patriei. 
Pentru bucureșteni este orașul lor drag, orașul în care muncesc și 
trăiesc ; iar pentru toți, creierul și inima țării. Anii cincinalului care 
■-a încheiat au marcat ridicarea pe noi înălțimi a Patriei socialiste | 
in frontul unit al oamenilor muncii din România, bucureștenii — mun
citori, ingineri, savanți, artiști — raportează cu mindrie că puterea eco
nomică a orașului lor a sporit substanțial, că el este mai mare și mal 
frumos, că viața lor este tot mal prosperă. împreună cu toată țara. 
Capitala își consacră întreaga energie, întreaga putere de muncă și d« 
creație cauzei nobile a înfloririi patriei, a viitorului luminos către cars 
ne călăuzește gloriosul nostru stegar, PARTIDUL COMUNIST ROMAN.
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Au fost construite de mare capacitate

mai preten-

modernizate peste 50 de întreprinderiAu fost dezvoltate

29.60024.400

ioo x (1965,

DE UTILAJ CHIMIC „GRIVITA ROSIF 
„VULCAN*
DE POMPE

„ELECTRONICA" 
„AUTOBUZUL"
DE MAȘINI ELECTRICE

Iată cîteva dintre acestea .
UZINA DE ȚEVI „REPUBLICA"— în 1969 au intrat in funcțiune laminorul de 6 țoii și trăgătona de țevi la rece.
UZINELE „23 AUGUST"— Sporirea capacităților de producție la turnătoriile de fontă și oțel, la secția motoare Diesel, ca și la cea de echipamente de frină.
FABRICA DE CABLURI ȘI MATERIALE ELEC- 
TR0IZ0LANTE,unde au fost construite mari capacități :— Trefilătoria de cupru— Trefilătoria de aluminiu— Secția de cabluri de forță și semnalizare— Secția de cablu telefonic

pentru 
edilitară

FABRICA DE MAȘINI UNELTE Șl AGREGATE 
UZINA ------------
UZINA 
UZINA 
UZINA 
UZINA 
UZINA
CENTRALA ELECTRICA ȘI DE TERMOFICARE 
GROZĂVEȘTI
ÎNTREPRINDEREA DE DISTRIBUȚIE A ENER
GIEI ELECTRICE
UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA*
UZINA DE PRELUCRARE A MASEI,OR PLAS
TICE

Bucureștiuiui au sporit

UZINA DE MEDICAMENTE 
COMBINATUL DE CAUCIUC JILAVA 
FABRICA „SINTOFARM"
COMBINATUL DE INDUSTRIALIZARE A LEM 
NULUI PIPERA— în ultimii ani a intrat în funcțiune Fabrica ci. mobilă pentru bucătării și a fost dezvoltată fabrica de innobilare a plăcilor fibrolemnoase 
ÎNTREPRINDERE.! DE PREFABRICATE DIN 
BETON PRECOMPRIMAT „PROGRESUL" 
COMBINATUL DE CONFECȚII ȘI TRICOTAJE 
ÎNTREPRINDEREA TEXTILA „DACIA" 
FILATURA ROMÂNEASCA DE BUMBAC 
ÎNTREPRINDEREA PENTRU INDUSTRIA BUM 
BACULUI

• ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE DIN CE
RAMICA FINA PENTRU CONSTRUCȚII

• COMBINATUL DE ARTICOLE DE STICLĂRIE— Cu cele 8 cuptoare ale sale, combinatul dublează. ca volum, Întreaga producție de sticlărie a țării realizată In i966.
« FABRICA DE TRICOTAJE „TRICODAVA*— Unitate modernă în caro lucrează aproape 4 000 de salariati. în mare majoritate femei.
• FABRICA DE PRODUSE ALIMENTARE DIN 

PORUMB— Obiectiv cu înalt grad d» tehnicitate.

— Aici se produce aparatura de destinată conducerii proceselor mașinilor electronice.
FABRICA DE CINESCOAPECumulează cele mâi diverse și tioase tehnici din industria electronică.
FABRICA DE APARATE ELECTRONICE DE 
MĂSURĂ ȘI INDUSTRIALE

• ÎNTREPRINDEREA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPA
RARE A UTILAJELOR DE CALCUL

• CENTRALA ELECTRICA Șl DE TERMOFICAR8 
BUCUREȘTI-SUD— Furnizează energie electrică unor mari întreprinderi industriale din Capitală și de pe cuprinsul țării ; asigură totodată căldura pen-' tru cîteva mii de apartamente.

• UZINA „POLICOLOR"— Este una dintre unitățile industriale cele mai moderne de acest gen din Europa.
• ÎNTREPRINDEREA DE NASTURI Șl MASE 

PLASTICE— In întregime mecanizată șl automatizată.

creșterea bazei 
și social ~ culturală

Investițiile din
tehnice-materiale, pentru dezvoltarea

considerabil de

UZINA DE MAȘINI GRELE— Cea mal mare unitate constructoare de mașini din Capitală, are am rol hotăritor în înfăptuirea planului de electrificare a tării.
FABRICA DE ELEMENTE DE AUTOMATIZARE automatizare industriale.

fii •
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Silii

o Pliviți graficul : o corelație din care re desprind dinamismul și robustețea economiei Ca
pitalei : sporind în 5 ani cu 16,7 la sută efectivul forței de muncă, prin ridicarea nivelului produc
tivității muncii cu 47,4 Iu sută, s-a asigurat la sfîrșitul cincinalului o creștere a producției globale 
industriale cu 71,7 la sută. 64,1 la sută din sporul producției a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii, o în 36 de zile din 1970, Capitala a produs tot atit cît In întreg anul 1950.

Concomitent cu dezvoltarea bazei tehnico-materia- 
le a sporit șl foria productivă a Capitalei. Ic 1 
ianuarie 1970 numărul muncitorilor era mai maro 
cu 41 270 față de 1965. în aceeași perioadă, efec
tivul inginerilor, tehnicienilor și economiștilor cres

cuse cu 5 200 de salariat!

Ritmuri superioare de creștere au Înregistrat în anii cincinalului precedent ramurile purtătoare de progres tehnic — construcția de mașini și prelucrarea metalului și cu deosebire subramura industriei electrotehnice și elec
tronice, Industria chimică. Această dezvoltare prioritară a determinat însemnate mutații calitative în structura 
producției industriale c Capitalei. Fața de 39,7 Ic sută cît era ponderea ramurilor amintite în totalul producției industriale din 1965, Io sfîrșitul anului 1970 acestea reprezentau peste 49 la sută.

UZSNA DE MAȘINI GRELE. Amplasata pe 
o suprafață de 6,8 ha, a devenit cunos
cută în țară și peste hotăra prin piesele- 
gigant fabricate. Aici s-au semnat „certifi
catele de naștere" ale turboagregatelor de mare

—-------------------

putere, butucul rotor pentru turbinele hidraulice 
(la care s-au folosit 200 de tone de oțel lichid) ; 
aici s-au turnat numeroase alte repere do mare 
gabarit, cu tehnologie complexă pentru turbinele 
hidraulice de 178 MW destinate sistemului hidro

energetic și de navigație de Io Porțile de Fier. 
Oțelărio electrică a tînărului vlăstar industrial 
produce anual 122 000 tone de oțeluri aliatei 
în hala turboagregatelor, pe banda de pro
ducția «• află turbina de 330 MV ; peste 

150 de „certificate de calitate* au fost sem
nate pentru tot atîtea mărci de oțeluri alia
te și speciale, asimilate în scurtul răstimp scurs 
de la nașterea uriașei uzine. Apariția acestui nou 
obiectiv pe harta economică a Capitalei »e în

scrie în coordonatele procesului complex de in
dustrializare socialistă a țării, de dezvoltare a in
dustriei construcțiilor de mașini — condiție sine 
qua non pentru progresul rapid al întregii econo
mii naționale.
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eonstruit INSTITUTUL POLITEHNIC cu o suprafață de 47 875 mp.

S-au construit noi pavilioane la ACADEMIA DE STUDII ECONO
MICE “»>• »• CONSERVATORUL „CIPRIAN PORUM- 
BESCU" <4125 mp>> INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ <14 500 mp)

• S-au construit 544 săli de clasă în rețeaua școlilor de cultură generală.

• 45 Ia sută din studenții țării învață Ia București.

<--------------------------------------------- -------------- s.

•CHELTUIELILE PENTRU ASISTENȚA SOCIALĂ S-AU 

RIDICAT, ÎN 1970, LA 31 495 100 lei.

• PENTRU PROTECȚIA MUNCII S-AU CHELTUIT, ÎN 1970, 

246 130 300 lei.

• Cîteva dintre institutele de cercetări științifice înființate în anii cinci
nalului : Institutul de cercetări și proiectări pentru electronică și tehnică de 
calcul. Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini-unelte și agregate, 
Institutul de studii și cercetări pentru planificare. Institutul de mecanica flui
delor și construcții aero-spațiale — și altele, în total nouă institute.

• A fost dat în folosință CENTRUL DE TELEVIZIUNE.

• Se află Intr-un stadiu avansat de finisare TEATRUL NAȚIONAL.

3.2tl.O4O ►Will 4.DBB.3DB

Statistica menționa In 1965 peste 3 milioane spectatori de teatru; In 1970 peste 4 milioane »
k_______ ___ —----- ------------- -----—

Tn 1965, pentru sănătatea locuitorilor Capitalei s-au cheltuit din fondurile statului 670 955 000 lei, iar în 1970 suma cheltuielilor destinate aceluiași scop a ajuns la (307 213 000 lei. în cincinal numărul paturilor în spitale o crescut de la 20 030 în 1965, Io 22 007 în 1970

« Numărul de paturi In spitale a crescut eu aproape 2 009

• A fost dată în folosință moderna POLICLINICĂ VITAN.

• In cele 243 de circumscripții șj 58 de spitale s-au acordat peste 
MILIOANE de consultații și tratamente.

807.213.000lE,

T- ■ Twigi

SHI. 2,., ~ Ifffg «ffs
r J

Adevărata bijuterie arhitectonică, CENTRUL DE TELEVIZIUNE DIN BUCURE?li se număra printre cele mai importante edrficn social; culturale apărute în anii cincinalului pe harta Capitalei. Cele patru corpuri de claaire — dintre care unul de 13 etaje — ca și cei aproape 53 000 DE METRI PATRATI de suprafață construită dau o imagine elocventa a dimensiunilor non construcții Intr-un carrier odinioară mărginaș, in VIIAN, a fost da a in folosință cea mai nouă POLICLINICA din Capitală. Cîteva caracteristicii suprafața construită este de aproape ZECE MII DE METRI PÂTRAȚI ; 73 medici și 124 de cadre cu pregătire medie se află în permanență la dispoziția pacienfilor
® S-A DUBLAT REȚEAUA DE TERM0FICA- 

RE, construindu-se în plus 61,2 km de conducte care 
aduc căldură in locuințele bucurcștenilor.

® DE CINCI ORI A CRESCUT CANTITATEA 
DE ENERGIE TERMICĂ distribuită prin rețeaua de 
termoficare.

G CU MAI MULT DE DOUĂ ORI A SPORIT

NUMĂRUL APARTAMENTELOR RACORDATE
LA TERMOCENTRALE. Diu 1965 pină în 1970, numărul
apartamentelor termoficate a crescut de la 41 750 la
97 518. Socotind in medie cite 3 persoane de apartament.
înseamnă că aproape 300 000 de persoane — o cincime din 
populația orașului — beneficiază de căldură avînd ca 
sursă energia termică produsă in centralele electrotermice

® S-a dublat numărul autobuzelor: de u 
569 cite circulau pe liniile Capitalei în 1965, la 1180 in 
1970. A sporit, de asemenea, numărul troleibuzelor — de 
la 337 in 1965 la 439 în 1970. NUMAI ÎN ANUL 1970, AU
TOBUZELE, TROLEIBUZELE ȘI TRAMVAIELE BUCU- 
REȘTENE AU TRANSPORTAT PESTE ț mj|jQr(] 277 

milioane de călători.ale Capitalei

41.750 U 97.518

Față de 1965, în 1970 s-a dublat numărul apartamentelor termoficate
k____ _________ __________________

Acest grafic ilustrează creșterea numărului de autobuze și troleibuze tn 1970, față de anul 1965
/
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de la 12 595 apartamente în 1965, la 22 086 în 1970Cifre care marcheazâ ritmul construcțiilor de locuințe în București

în perioada 1988—197$, 
constructori în ultimul
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Este impresionantă imaginea nouă a Bucureștiului. Privită din 
avion, Capitala țării noastre pare aidoma unei gigantice flori, care-și 
deschide involt petalele.în cincinalul recent încheiat, constructorii i-au adăugat noi ansambluri de locuințe, cartiere, bulevarde și‘străzi, edificii culturale și sociale care îi împrumută un aspect urbanistic modern, consacrindu-1 locul in galeria marilor orașe ale lumii. Cincinalul 1966—70 a îmbogățit-o cu ansambluri noi de locuințe, în cartierele la rîndul lor noi " 
— TITAN, BERCENI, DRUMUL TABEREI, MILITARI ; zeci de străzi noi s-au înscris în nomenclatorul Capitalei ; s-au profilat noi bulevarde: 
„ION ȘULEA", „LEONTIN SALAJAN" — în cartierul Titan — „PĂCII", 
„ARMATA POPORULUI" ; alte bulevarde pe șoselele OLTENIȚEI și 

■ GIURGIULUI etc. In centrul orașului a început șl continuă construcția unor edificii monumentale : TEATRUL NAȚIONAL și HOTELUL „IN
TERCONTINENTAL". Să mai adăugăm complexul INSTITUTULUI 
POLITEHNIC — și el în construcție — care cuprinde un întreg cartier; clădirile INSTITUTULUI DE MATEMATICI și ale altor institute d« cercetări științifice și institute de proiectări, .CENTRUL DE TELE
VIZIUNE ; „POLICLINICA VITAN", dispensarele nou create, spitalul 
de urgență extins cu 305 paturi etc. în noile cartiere ale Capitalei au intrat în funcțiune 30 de noi complexe comerciale. Și acum cuvântul cifrelor : să dăm

® 81 044 este numărul apartamentelor construite
© 22 086 apartamente reprezintă ritmul atins de

an al cincinalului — 1970.
@ 2 744 000 metri pătrațl suprafață locuibilă s-au adăugat la suprafața locuibilă existentă.
© 240 000 LOCUITORI s-au mutat în locuințe noi; un număr represen

ted aproximativ de două ori populația orașului Sibiu. Unul din 6 locuitori al Capitalei 
a primit o locuință nouă.

© 5 400 STRĂZI exlstă acum în Capitală. în perioada anilor 1966—197# 
«-au modernizat (pavat, asfaltat) 2 151 000 metri pătrațl de stradă, ceea ce, convențional, înseamnă 165 km.

<_________________________________ ___________________________________
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© 13 MP DE SPAȚIU verde revin acum pentru fiecare locuitor al Capitalei. Intre anii 1966—1970 s-au amenajat, cu concursul larg al cetățenilor, 700 ha parcuri, peluze, spații verzi. Noi parcuri — Titan, Tineretului, Cernica — întregesc „brîul verde" al orașului.Bucureștiul edilitar consemnează In anii cincinalului noi progrese privind aprovizionarea cu apă, termoficarea locuințelor, modernizarea transporturilor în comun etc.
® 171 KM REȚEA de apă potabilă și artere de aducțiune — atît s-a construit în trecutul cincinal. Puse cap la cap, tuburile noii rețele s-ar întinde pe o distanță egală cu cea dintre București și Brașov,
• 80 DE LITRI om-zi : cu atit a crescut consumul specific de apă potabilă 

in anii cincinalului. In 1965 se consumau pentru uz casnic 131 litri om-zi, iar la afîrșitul anului 1970, 210 litri.
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@ 700 000 METRI CUBI !n 24 ora este c3311131®3 3p5 C3-Te „intra*azi in Capitală. Debitul zilnic a atins, la sfirșitul anului trecut, 10 metri cubi pe secundă, echivalent cu debitul Dîmboviței. In București curge acum o nouă „Dlmboviță" de apă potabilă.@ In anii cincinalului s-au pus In funcțiune : apeductul Arcuda—Bragadiru, conducta de aducțiune Dragomirești—Chitila etc. Canalul de aducțiune Argeș—Roșu, pe o lungime de 17,8 km, alimentează o stație de tratare a apei cu o capacitate de 
260 000 METRI CUBI pe zi. Numai la această stație se filtrează și se pompează anual, pentru nevoile populației bucureștene, de 45 de oti volumul apei lacului Herăstrău. A început amenajarea salbei de lacuri din jurul Capitalei (Herăstrău, Floreasca, Tei, Pantelimon II, Cernica, Străulești), acțiune care deschide mari perspective pentru agrementul bucureștenilor.
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întoarcerea tovarășului Manifestări consacrate
Gheorghe Radulescu de la MoscovaTovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele în funcțiune al Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, s-a înapoiat simbătă după-amiază de la Moscova, unde a prezidat lucrările Comisiei de redactare, constituită de Comitetul Executiv al C.A.E.R., pentru pregătirea materialelor recomandate de sesiunea a 23-a (specială) și 
de-a 24-a sesiune a Consiliului.

La sosire, pe Aeroportul Otopeni,

erau prezenți tovarășii Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Petre Lupu și Florea Dumitrescu, miniștri, Vasile Ma- linschi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.Au fost de față I. S. Ilin, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Plecarea delegației Ministerului

Simbătă seara, delegația' Ministerului învățămîntului Public al R. P. Bulgaria a părăsit Capitala. Pe peronul Gării de Nord, oaspeții au fost conduși de ministrul Mircea Malița și de alți reprezentanți ai conducerii Ministerului învățămîntului. Au fost, de asemenea, prezenți Spas Gospo- dov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.
In trecere prin Sibiu

0 adresă
■ ■

aniversării semicentenarului

© partidului ) 

!î LUCEAFÂ- 
13,30; 16; 18,30;

21,15, BUCU- 
13,30; 16,30.

A 23-A ANIVERSARE A TRATATULUI

DE PRIETENIE ROMANO-UNGAR

auto
In orice sezon, o excursie cu autoturismul pe Valea Oltului sau către Păltiniș oferă interesante și plăcute momente de re- creere. Ce se întîmplă însă dacă pe parcurs survine o defecțiune tehnică, pe care conducătorii auto nu reușesc să o depisteze sau să o înlăture singuri, pe șosea? în acest caz, ei găsesc în Sibiu un ajutor prețios : 

treprinderea industrială locală 
„A.M.E.T.", dotată cu utilajele necesare și specialiști în măsură să asigure operativ și în condiții tehnice corespunzătoare orice fel de întrețineri și reparații pentru toate tipurile și modelele de autovehicule (inclusiv motociclete).Pentru o mai largă informare în legătură cu activitatea acestei unități, ne-am adresat directorului ei, ing. Samoilă Baiu, oare 
ne-a comunicat :—■ „A.M.E.T." poate asigura reparații auto de orice fel, folosind piese originale sau confecționate în secțiile sale. De asemenea, cei care dispun de piese de schimb pentru autovehiculele aduse aici au latitudinea să solicite utilizarea acestora. Important este că, în timp optim, există posibilitatea efectuării celor mai dificile și complexe reparații, inclusiv capitale, atît pentru autovehiculele (camioane și turisme) proprietate de stat, a cooperativelor agricole de producție etc., precum și pentru turismele proprietate personală. De asemenea, întreprinderea are în dota- ție o stație automată de spălat și gresat, deservirea efectuîndu-se în circa 15 minute.In cursul anului trecut, prin „A.M.E.T.“-Sibiu au primit asistență tehnică și au fost reparate peste 4 500 autovehicule. Pentru anul în curs, aici s-au luat măsuri în vederea creării de noi posibilități pentru a se acorda asistență tehnică la un număr sporit dp autovehicule.

La încheierea vizitei pe care a făcut-o în țara noastră, ministrul învățămîntului public din R. P. Bulgaria, Ștefan Vasilev, a avut o convorbire cu redactorul „Agerpres", Adina Constar.tinescu, căreia i-a declarat, printre altele :Călătoria aceasta a constituit pentru mine și colegii mei un nou prilej de a cunoaște structura și conținutul învățămîntului românesc și, implicit, dezvoltarea școlilor sale de toate gradele. Spun un nou prilej, întrucit relațiile de prietenie și colaborare intre popoarele noastre au intrat in domeniul tradiției, datind de veacuri. Am remarcat atenția ce se acordă educației comuniste a copiilor, adolescenților și tineretului, cultivării dragostei pentru patrie și popor, sădirii în inimile lor a respectului pentru înfăptuirile obținute de înaintași. Acest fapt, ca și grija părintească manifestată de conducătorii României socialiste față de condițiile de viață ale generației de mîine asigură țării dumneavoastră un viitor luminos.întîlnirile pe care le-am avut cu personalități din domeniul invăță- mîntului, discuțiile pe care le-am purtat împreună, ca și vizitele in diferitele licee, facultăți și institute ne-au ajutat să înțelegem și să apreciem preocupările actuale și realizările din țara dv. pentru formarea cadrelor cu înaltă competență, absolut necesare înfăptuirii socialismului.(Agerpres)

In Capitală s-au desfășurat sîm- bâtă noi manifestări dedicate semicentenarului partidului. Cercetătorii de la Muzeul Satului au organizat un moment literar cu tema : „Figura eroului comunist oglindită în litera- tură“. In aceeași zi, la Ateneul tineretului s-a deschis o expoziție de artă plastică, în care sint prezentate lucrări de pictură, sculptură și me- taloplastie, realizate de artiștii amatori din întreprinderile și instituțiile sectorului 1.Tot sîmbătă, salariații de la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii" au participat la o gală de filme din ciclul „Figuri de comuniști pe ecranul românesc". ♦în cadrul manifestărilor consacrate aniversării semicentenarului partidului, la Botoșani a avut loc .sîmbătă o adunare la care au participat numeroși cetățeni. Cu acest prilej, tovarășul Gheorghe Ghinea. prim- s.ecretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., președintele con-

siliului popular județean, a făcut o amplă expunere asupra dezvoltării e- conomice și sociale a localităților din această parte a țării în anii cincinalului recent încheiat. Participanții au fost, de asemenea, informați asupra perspectivelor de dezvoltare a județului Botoșani în perioada noului cincinal și asupra sarcinilor ce revin colectivelor din unitățile industriale, agricole și în cadrul altor sectoare de activitate pentru înfăptuirea mărețului program de ridicare economică și socială a țării.
★In orașul Tîrgu Lăpuș a fost prezentată expunerea „Pagini de luptă glorioasă a Partidului Comunist Român". Pe aceeași temă au fost organizate expuneri in comunele Rp- hia și Rogoz. In comuna Dămăcu- șeni a fost deschisă fotoexpoziția „Maramureșul în imagini", oglindind realizări obținute de oamenii muncii români, maghiari. ucraineni anii construcției socialiste. (Agerpres)în

în-
Cronica zilei

La invitația Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum CENTROCOOP, sîmbătă după-amiază a sosit la București o delegație a Ligii naționale a cooperativelor și a- jutorului reciproc din Italia condusă de Arcangelo Valii, membru în conducerea ligii. (Agerpres)
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8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață. 9,00 Mati
neu duminical pentru copii și șco
lari • Galeria de carton : „Le
genda ciocîrliei". Adaptare pentru 
televiziune de N. Brehnescu 
0 Film serial : „Fiul mării". 10,00 
Viața satului © Asigurarea veni
tului minim lunar în cooperative
le agricole de producție © Gîn- 
direa colectivă în acțiune © Lip
suri de lung metraj în activitatea 
cinematografelor sătești © La por
țile Bărăganului ® Am aflat, vă 
informăm © Muzică populară 
• Suită de dansuri prahovene în 
interpretarea echipei cooperativei 
„Arta casnică" din Breaza. 11,30 
Albumul compozitorilor români : 
Ion Chirescu. Emisiune de Vasile 
Donose. 12,00 De strajă patriei. 
12,35 în reluare, la cererea • tele
spectatorilor. Recital Engelbert 
Humperdinck. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 15,00 Des
chiderea emisiunii. Emisiune în 
limba maghiară & însemnări du
minicale de prof. dr. Laszld 
Bânyai © în lungul și în latul 
țării — actualități filmate © Iarna 
pe malul Someșului — reportaj de 
cir. Jânos Xântus © Notă teatra
lă de Anna Halâsz © București 
— capitala patriei (II) ©Poezie și 
muzică e P.C.R. — 50 de ani. . 
Interviu cu acad. Istvân Nagy 
despre romanul său autobiografic 
axat pe amintirile sale legate de 
mișcarea muncitorească. Realiza-

tor : Attila Vari • Program pen
tru copil — ansamblul de copii 
din Tg. Mureș. 16.30 Studioul ,,N". 
Invitatul emisiunii : Ov. S. Croh- 
mălniceanu. Din sumar : « Itine
rar libanez — documentar realizat 
de Dionfsîe Sincan și George 
Brătianu > „într-o expoziție de 
fotografii" — reportaj filmat rea
lizat de Sabin Devderea la Cluj 
0 ,.Manechinele prin Paris" — 
scurt metraj de Francois Reichen
bach e Vînătoare în taiga (film) 
o Bufnițe și pisicuțe — desen a- 
nimat © „Mulți ani trăiască" — 
Iosif Damian prezintă imagini ine
dite la fotograf © Muzică ușoară 
cu Iva Zanichi și Patty Pravo. 
Prezintă Catinca Ralea și Tudor 
Vornlcu. 18,00 Cîntare patriei - 
concurs coral interjudețean. 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
19,50 România ’71. Azi — județul 
Bihor. Emisiune de Sorin Pamfil. 
Imaginea : Iosif Ollerer. 20,20 Film 
artistic • ,,O femeie distinsă". în 
rolurile principale Rosalind Russel 
și Ray Milland. Regia : Edward 
Buzzell. 21,50 Spectacol de varie
tăți cu Julie Andrews. 22,20 Cro
nica Unirii. 22,45 Telejurnalul de 
noapte. 22,55 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

20,00 Lumea copiilor — emisiune 
realizată în colaborare cu Arhiva 
Națională de filme. 20,30 Stagiune 
lirică TV. „Boema" de Puccini 
(actul I). 21,10 Buletin de știri. 
21,15 Carnet bucureștean. 21,35 Ac
tualități literare. 21,55 Reluarea 
serialului de sîmbătă seară : Inco
ruptibilii. „Sfîrșitul lui Johnny 
Fortunato". 22,45 închiderea emi
siunii programului II.

i

*

J

în curind

i - £

PRIMUL FILM ROMÂNESC PE ECRAN PANORAMIC

,MIHAI VITEAZUL"

Ou
a M

Ti.

k &

/ y, '

■Ibi
■SMB®HaMiț: i

Regia : SERGIU NICOLAESCU. Scenariul : TITUS POPOVICI
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Campionatele mondiale 
de bobLa Cervinia (Italia) au început ieri Întrecerile campionatului mondial de bob —două persoane. După două manșe, în clasament conduce echipajul Italia 1 (Gianfranco Gaspari, Mario Armano) cu timpul de 2’22"80/100 (cea mai bună coborîre l’H”14/100), urmat de Italia II (Vicario, Fabbro) 2’22”98/

100 ; Austria I (Gruber, Oberhauser) 2’23”38/100. Echipajul român format din Ion Panțuru și Ion Zangor ocupă locul 6 cu timpul total de 2’24”01/100. în prima manșă, boberii ■ români au înregistrat timpul de 1’12”20'100, iar în cea de-a doua — l’ll”81/100. Pîrtia măsoară 1 540 m. Campionatul continuă astăzi.
în cîteva rînduri

LA SLIACE (CEHOSLOVACIA) 
AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE UNUI 
CONCURS INTERNAȚIONAL DE 
SCHI FOND la care participă sportivi din R. D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și Cehoslovacia. In proba feminină de 5 km, victoria a revenit schioarei cehoslovace G. Sikolova, cronometrată în 22'26”4/10. Cele trei concurente românce au ocupat următoarele locuri : Marcela Leampă — 22 în 25’14”3/10. Elena Barabaș — 40 în 26’53”8/10' și Lucia Barabaș — 43 în 27’05”3/10.Cursa masculină de 15 km a fost cîștigată de I. Bartosz (Cehoslovacia) cu timpul de lh01’41’’9/10. Pe locul secund s-a clasat compatriotul său M. Karasek — lh02T2’’4/10, urmat de sovieticul A. Burkin — lh02’25”2/10. Schiorii români Petre Dinu și Nico- lae Cojocaru au ocupat locurile 44 (lh06’07”7/10) și respectiv 68 (lh 08’ 10”3/10). La startul acestei probe s-au aliniat 145 de concurenți.

Boxerul italian Piero del Papa nu 
mai este campion al Europei la cat. 
semigrea. Italianul a pierdut Ia punc
te in fa(a vest-germanulul Conny 
Velensek. Meciul a fost urmărit d« 
peste 7 009 de spectatori.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
ATLETIC DE SALA DESFĂȘURAT 
LA SAN FRANCISCO, tinărul sportiv

american AL FEUERBACH a stabilit cea mai bună performanță mondială pe teren acoperit in proba de greutate cu o aruncare de 21 m. Performanța sa este superioară cu 33 cm celei anterioare deținute . de compatriotul său Randy Matson.
Festivalul șahist din Olanda a continuat la Wijk aan Zee cu desfășurarea partidelor cuprinse in runda a 9-a a turneelor masculine. In 

grupa marilor maeștri, Olafsson l-a învins pe Hiibner, I-Iort pe Van den Berg, iar Korcinoi a cîștigat, la Kuj- pers. Petrosian a remizat cu Lange- weg. In clasament conduce Olafsson (Islanda) cu 6.5 puncte, urmat de lvkov. (Iugoslavia), Hort (Cehoslovacia) și Korcinoi (U.R.S.S.) — toți cu cite 6 puncte etc.
în turneul rezervat maeștrilor, Hartoch l-a învins pe Minici, Witkowski pe Denker și Adorj an pe Fo- rintos. Șahistul român Victor Ciocîl- tea a întrerupt cu vest-germanul Hecht.Pe primul loc în clasament se află Adorjan (Ungaria) cu 6,5 puncte. în 

turneul feminin, maestra româncă Elisabeta Polihroniade a obținut prima sa victorie, învingînd-o în runda a 5-a pe olandeza Heemskerk. Alte rezultate : Vreeken—Timmer 1—0 ; Vokralova—Ivanka remiză.In clasament conduce Lazarevici (Iugoslavia) cu 4,5 puncte.

loacele, ideea unirii — prin presă, literatură,.artă și lucrări social-istocice. Denumirea de „România", alături de aceea de „Dacia", repusă în circulație de corifeii Școlii ardelene — sînt folosite frecvent în operele scriitorilor progresiști ai epocii, ceea ce indica limpede scopul mișcării naționale. Astfel. Vasile Alecsandri scrie „Deșteptarea României", Alccu Russo „Cintarea României", I. Eliade-Rădu- lescu intitulează ziarul său, apărut la București în 1829. „Curierul Românesc". iar Gh. Asachi numește gazeta, scoasă în același timp la Iași. „Albina Românească" ; în 1838 și 1848 au apărut ziare intitulate semnificativ : „România" ; la Paris, revoluționarii români exilați in frunte cu N. Băl- cescu și C.A. Rosetti vor edita, în a- nii 1850 și 1851, ziarele „România viitoare" și „Republica Română". M. Kogălniceanu a editat în 1840 la Iași revista „Dacia literară", iar N. Băl- cescu, împreună cu transilvăneanul A. T. Lauriăn, a publicat la București „Magazin istoric pentru Dacia".Cu deosebită forță a fost exprimat dezideratul unirii in timpul revoluției de la 1848. Astfel, în „Dorințele partidei naționale in Moldova", redactate de M. Kogălniceanu, se sublinia că unirea Principatelor reprezintă „che
ia bolții fără de care s-ar prăbuși tot 
edificiul național". în Țara Românească, C. A. Rosetti scria la 13 iulie 1848, în ziarul „Pruncul român" : „Vă 
întindem mina frați moldoveni, in 
interesul nostru comun vă cerem u- 
nirea... vom alcătui un singur stat, o 
singură nație, o singură Românie 
liberă". Cuvintele „Vrem să ne unim cu țara", strigate de cei peste 40 000 de participant la marea adunare de pe Cîmpia Libertății din Blaj, arătau limpede că același ideal îi însuflețea pe românii de dincolo de Carpați. din Transilvania.N. Bălcescu, emigrînd în străinătate după înfrîngerea revoluției, împreună cu alți militant pașoptiști, a luptat cu înflăcărare, pînă Ia sfîrșitul vieții sale, pentru cauza unirii. In martie 1849 el scria : „unirea națională și libertate vrem". Peste un an. în lucrarea Mersul revoluției in istoria ro
mânilor, Bălcescu demonstra din nou necesitatea unirii ..tuturoi- românilor". unire „la care sînt meniți prin 
naționalitate, prin aceeași limbă, re
ligie, obiceiuri, sentimente, prin 
poziția geografică, prin trecutul lor și,

9 Pe luciul gheții : PATRIA — »; 
11,30; 14; 16,30; 19; *'* 
REȘTI — 9: 11,15:
18 45; 21.
o Cîntecele mării :
RUL — 9: 11,15: 1" 
20,45.
© Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 3576) — 10.
o Cinci pentru Infern : FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
VICTORIA - 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45.
© B. D. intră în acțiune î CEN
TRAL - 8,30;
21. GRIVIȚA — 9.30; 12; 15; 17,30; 
20. AURORA — 9,30; 12; 15,15; 17,45; 
20,15. TOMIS — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.15.
® Ursul șl păpușa : EXCELSIOR
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13.30: 16;
18,15; 20,30.
o Fablio magicianul : BUZEȘTI —
15.30.
e Ultima vacanță ; BUZEȘTI — 
18; 20.30.
• Omul din Sierra : DACLA — 
8.45—20 în continuare.
a Pomul de Crăciun : BUCEGI — 
15.30; 18; 20,30, FLOREASCA — 15;
17.15, MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
A Crimă și pedeapsă : FLOREAS
CA — 19 30.
o Călugărița din Monza :
— 15.30; 18; 20,15.
© Semnale pe drum :
15,30; 18: 20,15.
A Z • DRUMUL SĂRII
18; 20,30.
© Unghiul de cădere :
CENI — 15,30.
o Bătălia pentru Roma : COTRO- 
CENI — 18,45.
a Poveștile piticului Blmbo : PA
CEA — 16.
© Capcana : PACEA — 18; 20.
A Hibernatus : VIITORUL — 16; 
18.
A Șoimii : VIITORUL — 20.
© Căpitanul Florian î CRÎNGAȘI
— 15.30; 18; 20,15.
A Cadavrul viu » POPULAR —
19.30.
o De șapte ori șapte : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
A Femela să se teamă de bărbat: 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
A Soarele alb al pustiului ; CLU
BUL UZINELOR REPUBLICA.

9:

11; 13,30; 16; 18,30;

UNIREA

LIRA

15,30;

COTRO-

teatre
o Opera Română : Triptic de ba
lete românești — 11; Tannbăuser
— 19,30.
q Teatrul de Operetă : Suzana — 
19,30; Soarele Londrei — 19,30.
® Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
10; Fanny — 15,30; Camera de ală
turi — 20, (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ? — 10; 
Moartea ultimului golan — 15,30 
și 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. ’ Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 10; Iu
bire pentru iubire — 15 și 20, (sala 
din str. Alex. Sahia) ; Puricele în 
ureche — 10; Transplantarea ini
mii necunoscute — 15: Gluga pe 
ochi — 20.
e Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 10,30; Dispariția lui Galy 
Gay — 15: Mandragora — 20.
« Teatrul Mic : Primarul Lunii și 
iubita sa — 16; Emigrantul din 
Brisbane — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10, Cînd luna e albastră — 
15,30; Și eu am fost în Arcadia — 
19,30, (sala Studio) : Năzdrăvanul 
Occidentului — 10,30; Cercul mor- 
ții — 16; Viziuni flamande — 20. 
© Teatrul evreiesc de stat • Dibuie
— 11; Vrăjitoarea — 19,30.
O Teatrul Giulești : Gîlcevlle din 
Chioggia — 10: Cursa de șoareci
— 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților —• 10; Lo- 
redana — 16 și 19,30.
e Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 11; Recital de muzică 
și poezie Ina Otilia Ghiulea — 20, 
(sala din str. Academiei) : Pun
guța cu doi bani — 11.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută un 
mincinos — 10 și 19,30.
O Teatrul satiric-muzical ,.C. Ță- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 11 și 19,30, (sala Victo
ria) : Sonatul lunii — 19,30.
O Studioul „Casandra" al I.A.T.C.: 
Caragiale... dar nu teatru — 10,30; 
Diavolul alb — 20.
O Circul de stat : Arena tinereții
— 10; 16 și 19,30.
A Ansamblul Rapsodia Română 
(la Sala Palatului) : Spectacol ex
traordinar de cîntece și dansuri 
românești — 19,30.
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Se împlinesc astăzi 23 de ani de Ia încheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asisteuță mutuală, care s-a înscris ca un eveniment de o 
deosebită importanță în istoria relațiilor dintre popoarele român și ungar.

Document al prieteniei și colaborării frățești pe multiple pla
nuri, consfințind vechile raporturi de solidaritate internationalists 
dintre forțele înaintate, democratice și progresiste din cele două țări, 
dintre popoarele noastre, tratatul semnat la 24 ianuarie 1948 a con
stituit o expresie a noilor relații, de tip superior, statornicite între Eo- 
mânia și Ungaria in anii socialismului, o bază solidă pentru dez
voltarea lor c.ontiauă. Sini relații de prietenie și alianță a căror vita
litate și trăinicie se întemeiază pe comunitatea orinduirii sociale, pe 
principiile marxisnt-leninismului și internaționalismului proletar, pe 
stimă și prețuire reciprocă, pe aspirațiile comune ale popoarelor noastre 
în lupta pentru idealurile socialismului, păcii și progresului în lume.

In decursul anilor care s-au scurs de la semnarea tratatului, relațiile 
dintre România și Ungaria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar au cunoscut o evoluție continuu ascen
dentă. S-a dezvoltat considerabil colaborarea multilaterală româno- 
ungară — pc tărim politic, economic, tehnico-științific, cultural se lăr
gesc contactele pe linie de partid, de stat și obștești, se amplifică vizite
le de oameni de știință și artă, se adînceșc schimburile de experiență 
în diferite domenii ale construcției socialiste.

La aniversarea Tratatului româno—ungar, oamenii muncii din tara 
noastră își exprimă convingerea că relațiile de colaborare rodnică și 
frățească dintre România și Ungaria se vor dezvolta și întări continuu, 
în interesul ambelor popoare vecine și prietene, al intăririi continue 
a unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii in lume.

0 preocupare osajora
—mu! m producție

La capătul unei vizite recent întreprinse în R. P. Ungară se desprinde ca dominantă impresia pe care ți-o lasă preocuparea, pretutindeni prezentă, de modernizare continuă a economiei, de introducere permanentă a noului în toate sferele producției. Despre a- ceasta ni s-a vorbit la întîlnirile cu specialiștii unor organe economice centrale și colegii de breaslă. Asupra diferitelor aspecte ale modernizării au insistat și cadrele de conducere de la uzinele „Csepel". Combinatul textil „Kobânyai" din Budapesta, ca și specialiștii cooperativei agricole de la Sasad sau cei ai stațiunii experimentale zootehnice de la Hercegha- lam.Subiectul a revenit ca un leit motiv și în vizita ' prin ci- teva din cele mai importante sectoare ale combinatului metalurgic „V. I. Lenin" de la Miskolc,..; Aici, la Miskolc, eforturile în direcția modernizării, sub multiplele fațete ce le implică — modernizarea echipamentului tehnic, modernizarea tehnologică, modernizarea metodelor de conducere și gestionare economică a unităților productive — se simt cu pregnanță. Combinatul metalurgic parcurge în prezent un proces intens de reînnoire. în perimetrul combinatului. alături de furnicarul locomotivelor și vagoanelor, se distinge o pădure de macarale de construcții, printre care se strecoară autobasculantele ce transportă materiale. Ciocanele pneumatice concurează de la egal la egal cu răsuflarea zgomotoasă, dogoritoare a zeci de agregate, care fierb sau fasonează
în sfirșit, prin nevoia d-a se păstra 
si d-a se mîntui". „Unirea națională — continua el — fu visarea iubită a 
voevozilor noștri cei viteji, a tuturor 
bărbaților noștri cei mari, care întru
pează în sine individualitatea și cu
getarea poporului, spre a o manifesta 
lumii. Pentru dînsa ei trăiră, mun
ciră, suferiră și muriră". Ceea ce n-au putut realiza voievozii, poporul român „o va putea" — își exprima convingerea fermă N. Bălcescu ; și istoria a arătat că el a avut dreptate.Deși întregul popor român dorea să se unească într-o Românie modernă, datorită condițiilor istorice și mai ales politicii de expansiune și dominație a marilor imperii feudale absolutiste înconjurătoare, interesate

Toate acestea au arătat încă o dată poporului că nu prin bunăvoința sau jocul intereselor guvernelor străine, ci numai prin lupta sa proprie, prin acțiuni hotărîte își va putea făuri statul național dorit. în ciuda opreliștilor multiple din partea caimacamilor reacționari, mișcarea unionistă a luat o amploare și mai mare în toamna a- nului 1853, cînd au avut loc alegeri pentru desemnarea domnitorilor în Principate.în Moldova, deputății „partidei naționale". folosind presiunea maselor de alegători și contradicțiile din rîn- dul moșierimii conservatoare, au asigurat, la 5 ianuarie 1859. alegerea colonelului Alexandru Ioan Cuza, revo

metalul. Oțelarii lucrează in imediata vecinătate a constructorilor. Tinărul inginer, care ne înfățișează activitatea combinatului, ne spune că agregatele oțelăriei Siemens-Martin, bunăoară, agregate de capacitate relativ redusă și cu o vîr- stă respectabilă. fac tot mai greu față solicitărilor cantitative și calitative impuse de economia maghiară, ca și rigorilor de competitivitate. externe. A- cestea sint motivele care au determinat să se treacă în cel mai scurt timp Ia
Note de călătorie

de loan ERHAN

extinderea procedeelor moderne de preparare a oțelurilor prin metoda insuflării oxigenului în conver- tizor. Este o operație de mare însemnătate economică, cum a ca- iificat-o interlocutorul nostru, care va începe încă in acest an.Efortul este orientat, de asemenea, și pe linia creșterii ponderii oțelurilor de calitate superioară. A- lături de vechile cuptoare Siemens-Martin a intrat recent în funcțiune o oțelărie electrică echipată cu cele mai moderne utilaje și aparatură de măsură și control, furnizate în cea mai mare parte de firme din Uniunea Sovietică, Franța, Anglia, R. F. a Germaniei. La capacitatea de 50 de tone, cit măsoară în prezent noua o- țelărie electrică, se vor adăuga alte capacități în anii imediat următori.Dacă în oțelării se preconizează extinde

rea unor procedee tehnologice moderne, pentru compartimentul de laminare, modernizarea se reflectă în creșterea gradului de echipare tehnică prin extinderea largă a automatizării proceselor de fabricație și creșterea randamentelor de prelucrare a agregatelor. Ni s-a spus că linii tehnologice întregi sînt în curs de reechipare. Pentru creșterea siguranței în exploatare a agregatelor și sporirea productivității muncii, a fost extinsă dirijarea proceselor de laminare cu ajutorul televiziunii. De asemenea, optimizarea folosirii capacităților de laminare se realizează cu ajutorul centrului de calcul e- lectronic al combinatului.Procesul de modernizare în care se află angajat combinatul metalurgic de la Miskolc. este nu numai urmărit cu un viu interes, ci și printr-o participare activă de cei aproape 19 000 sala- riațit /.care lucrează aici. Și este lesne ele înțeles acest lucru. Noul mecanism d« gestionare a întreprinderii și de retribuire a muncii leagă mai strîns interesul moral și material al salariați- lor de rezultatele materiale ale întreprinderii. Și, cum bine ne spunea un confrate bu- dapestan. Ungaria a devenit, în prezent, o „țară de economiști", pentru că problemele economice, ale progresului continuu al producției materiale preocupă nemijlocit cercurile cele mai largi ale oamenilor muncii — conștienți că. înfăptuind politica Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, obiectivele însuflețitoare trasate do recentul Congres al partidului, își făuresc o viață de tot mai înaltă bunăstare.
care și-a impus voința, unirea ambelor principate sub conducerea aceluiași domnitor fiind împlinirea voinței sale. La vestea alegerii lui Cuza, strigătele de bucurie ale mulțimii au străbătut văzduhul. în acele clipe de entuziasm național, scrie un participant, „tot Bucureștiul era în picioare, 
de Ia Filaret la Dealul Mitropoliei pînă 
la Băneasa". Și din piepturile tuturor răsunau strigătele : „Trăiască Unirea! 
Trăiască Vodă Cuza ! Trăiască Româ
nia una și nedespărțită !“.Prin alegerea aceluiași domn în cele două Principate, țările europene s-au aflat în fața unui fapt împlinit. Voința națiunii s-a impus în fața întregii lumi. Pe drept cuvînt. Mihail Kogălniceanu aprecia, cîțiva ani mai

24 IANUARIE 1859
tocmai din aceste scopuri în menținerea .împărțirii statale a celor trei țări, statul nostru național avea să se formeze treptat, primul pas pe a- ceastă cale fiind unirea Moldovei și Munteniei.Lupta poporului român, puternicele mișcări de masă au impus atenției puterilor europene problema unirii țărilor române. La Congresul de pace de la Paris din 1856 care a urmat războiului Crimeii. Franța, Rusia. Sardinia și Prusia, interesate in slăbirea pozițiilor imperiului otoman, au sprijinit ideea unirii principatelor, in timp ce Turcia și Austria s-au opus categoric. S-a hotărit atunci ca .poporul român să fie consultat asupra voinței sale prin convocarea, la Iași și la București, a unor adunări ad-hoc.Divanurile ad-hoc, întrunite in toamna anului 1857, au votat cu o zdrobitoare majoritate unirea Principatelor Române. Cu toate acestea, puterile europene, întrunite în vara a- nului 1853 în conferința de la Paris, au admis numai o unire parțială, legislativă, a Principatelor, fiecare ur- mînd să-și aleagă cile un domnitor, o adunare și un guvern separat.

Iuționar pașoptist și luptător Înflăcărat pentru cauza Unirii. Alegerea iul Cuza a fost sărbătorită cu entuziasm nu numai în Moldova, ci și în rindul maselor populare din Muntenia.în Tara Românească, datorită ingerințelor electorale ale caimacamilor, pătrunsese în Adunare o majoritate conservatoare, care urmărea alegerea ca principe a fostului domnitor Bi- bescu. Deputății partidei naționale, partizani fermi ai unirii, văzindu-se in minoritate, au făcut apel la masele largi populare — meseriași, lucrători, comercianți, țăranii din satele din jurul Capitalei care, în zilele de 22—24 ianuarie, adunîndu-se cu zecile de mii pe Dealul Mitropoliei și încon- jurînd clădirea unde erau întruniți deputății, au izbutit să influențeze dezbaterile Adunării și să determine alegerea lui Alexandru loan Cuza și ca principe al Țării Românești. Ziaristul N. T. Orășanu, martor ocular, relatează că „poporul nu mai reprezenta o adunătură de oameni, ci o mare vie aie cărei valuri abia se puteau mișca și care amenința să năvălească pe uși și pe ferestre în Cameră ca să-și susțină drepturile și principiul său". Efectiv, poporul a fost acela

tîrziu, că Unirea a fost „actul energic 
al întregii națiuni române... Unirea 
națiunea a făcut-o..." Pe harta politică a Europei a apărut numele unui nou stat național — numele patriei noastre — România.

Actul măreț din 24 Ianuarie 1859 a 
deschis o nouă etapă în dezvoltarea 
istorică a poporului român, stimulind 
progresul pe toate tărîmurile. în perioada domniei lui Cuza au fost înfăptuite o serie de reforme structurale (administrativă, agrară, școlară, juridică, militară etc.) care au modernizat statul, au dat un puternic impuls dezvoltării forțelor de producție și a noilor relații sociale, capitaliste, au favorizat avîntul culturii, au creat condiții pentru afirmarea într-o măsură tot mai mare a potențelor creatoare ale poporului. Unirea din 1859, întărind forța economică și militară 
a statului român, a constituit o premisă esențială pentru cucerirea independenței naționale în hnul 1877. prin jertfele de singe ale ostașilor și sacrificiile întregului popor. La rindul ei. cucerirea independenței avea să consolideze tinărul stat, să-l așeze în rindul țărilor libere și suverane ale 
lumii.

Este de remarcat că Unirea Principatelor și proclamarea independentei au avut un puternic ecou în rîn- durile populației din Transilvania, contribuind la întărirea mișcării de eliberare a românilor de peste Car- pați. Relevînd forța de atracție pe care tinărul stat național român o e- xercita asupra ardelenilor, cărturarul Al. Papiu Ilarian arăta că „românii 
din Transilvania numai la Principate privesc". Trimițînd voluntari în războiul din 1377 și stringînd fonduri pentru susținerea lui, românii transilvăneni își exprimau implicit dorința de a sprijini constituirea unui stat român independent, puternic, pe care să se poată sprijini și care să-i poată ajuta cu succes în lupta de eliberare națională, pentru „Unirea cu Țara". 
„Cauza ostașului român — scria gazeta Transilvaniei din 2 iunie 1877 
— e o cauză generală română. Victo
ria lui e a întregii națiuni".Unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918, realizată prin lupta neprecupețită a celor mai înaintate forțe, a maselor largi de pe ambele versante ale Carpaților. avea să desăvîrșească procesul istoric al făuririi statului național unitar, împlinind dezideratul scump care a însuflețit de veacuri poporul român.Idealurile mărețe pentru care au luptat patriotii înflăcărați, militanți pentru cauza unirii și a formării statului nostru național modern. își găsesc astăzi în România socialistă întruchiparea pe un plan superior. La 112 ani de la Unirea Principatelor. România de astăzi — Republica socialistă — se înfățișează ca o țară cu adevărat liberă, suverană și independentă, intr-un continuu și rapid progres, ca o națiune socialistă dinamică, în plină afirmare a forțelor sale creatoare. Trecînd în revistă succesele grandioase obținute în cincinalul care s-a încheiat, poporul român. în frunte cu încercata sa călăuză, Partidul Comunist Român, își concentrează forțele pentru îndeplinirea mărețului program trasat de Congresul al X-lea al partidului — programul făuririi socialismului multilateral dezvoltat. Este expresia continuității peste veacuri a marelui ideal național de a aduce patria noastră în rîndui celor mai avansate state ale lumii, este cea mai înaltă cinstire adusă memoriei celor care, prin lupta și sacrificiile lor. au asigurat făurirea statului național unitar român.
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politici londonezi se subli- 
reuniunea de la Singapore 
un moment de cotitură in

VARȘOVIA.— Corespondentul A- gerpres, Iosif Dumitrașcu, transmite: In cadrul unei scurte conferințe de presă, Rainer Barzel, președintele fracțiunii parlamentare U.C.D.-U.C.-S. în Bundestagul vest-german, a pre-

Schlmb de mesaje între 
Mahmud Riad

China populară ca plicată", a spus că guvernul japonez țească relațiile principiilor de pozițiile tecului în acest sens,

„inflații galopante'. măsurile luate pentru a „stabilitatea rezonabilă a au dus la creșterea In context, el a promis de lege care să permită

deficit record — 5 733,2 milioane franci. Acest deficit este dublu față de cel din anul 1969.

tehnico-științifică Uniunea Sovietică, niu, a spus el, se

ROMA 23. Corespondentul Ager- pres N. Puicea transmite : După trei zile de dezbateri, sîmbătă au luat sfîrșit la Roma lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.), în cadrul cărora au fost discutate probleme legate de apropiatul Congres al partidului și proiectul de teze pentru congres, pregătit de o comisie a C.C. Plenara a hotărît ca a! treilea Congres al P.S.I.U.P. să aibă loc la Bologna, între 22 și 25 martie 1971, și a aprobat totodată tezele pentru Congres.

AMMAN 23 (Agerpres). -r- „Guvernul iordanian și rezistența pales- tineană au aplicat prevederile acordului de la 13 ianuarie", a declarat generalul Abdel Hamid Hilmi, președintele Comisiei militare interara- be, care funcționează în Iordania. El a anunțat că operația de strîngere a armelor de la miliția iordaniană și cea palestineană a fost ■ ■ ■ -că observatorii militari au întreprins vineri mai de inspecție la Amman

niază că „puterea civilă și forțele armate consideră că actuala legislație trebuie adaptată necesităților noi ale societății turce, potrivit principiilor democratice".Aceste necesități noi, de care vorbește comunicatul, trebuie văzute prin prisma declarațiilor recente ale președintelui republicii, Cevdet Sunay, în sensul că țara a pășit în noul an sub semnul unor incertitudini, ca urmare a extinderii și adîncirii frămîntărilor sociale. Intr-adevăr, grevele se succed la scurte intervale, în numeroase centre industriale muncitorii ocupînd adesea întreprinderile. Contingente de funcționari publici, ar- hitecți, ingineri și tehnicieni s-au alăturat mișcării greviste și recurg la. alte acțiuni de protest, cerînd abolirea prevederilor unei legi pe care o consideră ca dezavantajîndu-i material și pe planul drepturilor sociale. In regiunile din est au loc acțiuni ale țăranilor în sprijinul cererii lor insistente de a se înfăptui reforma agrară. Forme dinamice a luat mișcarea con- testatară în universități și școli. Pe clădirile universităților și Institutelor de învățămînt supe
rior din Istanbul și Ankara se

WASHINGTON 23 (Agerpres). — La 22 ianuarie, președintele Nixon a prezentat Congresului tradiționalul mesaj cu privire la Starea Uniunii. Mesajul a fost consacrat exclusiv problemelor cu caracter intern, președintele declarind că luna viitoare va prezenta un raport separat cu privire la evoluțiile din politica externă.Președintele a formulat șase obiective care, după părerea sa, ar trebui să se afle in atenția Congresului în momentul actual. Unul din cele mai urgente este considerată reforma asistenței sociale. Nixon a cerut modificarea actualului sistem care, a spus el. a devenit un ultragiu monstruos și risipitor la adresa contribuabilului și, în special, a copiilor pe care se presupune că îi ajută.Al doilea obiectiv se referă la ceea ce președintele a numit „prosperitate în timp de pace". Subliniind că guvernul american a avut de făcut față unei „inflații galopante", el a afirmat că se realiza prețurilor" șomajului, un proiect folosirea mai rațională a forței de muncă.Pentru restabilirea și îmbunătățirea mediului înconjurător, președintele a anunțat că va propune „o serie de inițiative energice destinate purificării apei și aerului, reducerii zgomotului" etc. De asemenea, el a promis un proiect pentru ameliorarea asistenței sanitare a populației, determinat de faptul că prețul asistenței medicale este inaccesibil unor familii americane, unele regiuni nu au fost deservite corespunzător din punct de vedere sanitar, dar costul asistenței medicale crește în mod alarmant.Președintele a acordat un spațiu larg în mesaj obiectivului privind

NEW YORK 23 (Agerpres). — Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. pentru Orientul Apropiat, ambasadorul Gunnar Jarring, a avut vineri întrevederi separate cu reprezentanții permanenți la Națiunile Unite ai Israelului, Iordaniei și R.A.U. In cursul dimineții, Jarring a conferit cu ambasadorul israelian Yosef Tekoah, iar după-amiază și seara s-a întîlnit cu reprezentantul Iordaniei, Muhammad El-Farra, și cu cel al R.A.U. Mohammed El-Zayyat. Nu au fost difuzate nici un fel de declarații cu privire la problemele abordate în cursul acestor discuții.

BEIRUT 23 (Agerpres). — La mijlocul lunii ianuarie a avut loc o consfătuire a partidelor comuniste din Liban, Iordania, Siria și Irak. In comunicatul dat publicității de ziarul „Al Ahbar" se relevă că la consfătuire au fost analizate o serie de probleme legate de sarcinile. luptei antiimperialiste a popoarelor arabe, sublinilndu-se că, în ciuda unor greutăți interne, această luptă a obținut succese. Consfătuirea a apreciat necesitatea întăririi unității forțelor progresiste arabe și a capacității lor ds a combate colonialismul.Partidele comuniste din Liban, Siria, Iordania și Irak, arată comunicatul, subliniază caracterul just și legitim al luptei mișcării palestinene de rezistență.

înfăptuirea 
unor reforme

Consfătuirea partidelor 
comuniste din Liban, 
Iordania, Siria și Irak

SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager- ores). — Senatul chilian a aprobat proiectul de lege privind înfăptuirea reformei constituționale care va permite naționalizarea principalelor bogății cuprifere ale țării, aflate sub controlul unor companii străine, îndeosebi nord-americane. Pentru a căpăta putere de lege, proiectul urmează să fie aprobat și de Camera Depu- taților.în sectorul agriculturii, proiectul de lege, care prevede desființarea latifundiilor, a ajuns în faza sa finală, prin elaborarea definitivă a aspectelor juridice și tehnice, a declarat ministrul chilian al agriculturii, Jacques Chonchol, cu prilejul unei reuniuni lărgite a Consiliului Corporației pentru reforma jgrară (C.O.R.A.). Cu acest prilej, s-'a hotărît exproprierea a 32 de mari latifundii în departamentul Lautaro din' provincia Cautin, urmînd ca alte 9 latifundii să fie expropriate în alte provincii ale țării.

încheiată și din Iordania multe vizite și Irbid.

Starea Uniunii

ALGER 23 (Agerpres). — Ministrul de stat irakian Rashid Rifai a sosit vineri seara la Alger, intr-o vizită de mai multe zile. Referindu-se la scopul vizitei sale, Rifai a menționat că va avea cu oficialitățile algeriene „un schimb de păreri asupra evoluției situației din lumea arabă și internaționale". Referindu-se la criza din Orientul Apropiat, ministrul irakian a reafirmat poziția țării sale, pe care a calificat-o ca „asemănătoare poziției Algeriei".
TOKIO 23. Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Lucrările celei de-a 65-a sesiuni ordinare a Dietei japoneze au fost reluate la 22 ianuarie, în prezența împăratului Hirohito.Primul ministru, Eisaku Sato, a expus programul administrației sale pentru anul fiscal viitor.In contextul preocupărilor de politică externă ale administrației sale, Eisaku Sato a afirmat că negocierile japono-americane în vederea retrocedării Okinawei se desfășoară normal și că guvernul speră ca această insulă să intre sub controlul japonez in prima jumătate a anului viitor. In continuare, premierul a spus că Japonia trebuie să acorde o deosebită atenție relațiilor sale cu China, intrucit acestea sînt foarte importante nu numai pentru interesele naționale ale Japoniei, ci și pentru perspectiva păcii și slăbirea tensiunii în Extremul Orient. Premierul, care a folosit pentru prima oară, în mod oficial, denumirea de „Republica Populară Chineză", a declarat că

reliefează adesea inscripția „boykot", ceea ce semnifică refuzul studenților de a mai frecventa cursurile. Alte instituții de învățămînt sînt periodic închise pentru a împiedica ciocnirile violente dintre diverse grupuri ale studențimii. In parlament și în coloanele presei turce se folosește termenul socială".Concomitent, presa trage atenția asupra cenței activității forțelor conservatoare. Marii proprietari de pă-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — După vizita in Uniunea Sovietică, Gerhard. Schroeder, președintele Comisiei pentru afacerile externe a Bundestagu- lui și vicepreședinte al U.C.D., și-a împărtășit impresiile presei vest- germane. Reluind declarațiile făcute de Schroeder, ziarul sovietic „Pravda" menționează că președintele Comisiei pentru afacerile externe a Bundestagului a apreciat ca necesară și utilă vizita sa la Moscova și a salutat colaborarea economică și dintre R.F.G. și „în acest dome- deschid perspecti-

guvernul său este pregătit să intre în contact cu guvernul chinez, pentru a depăși situația anormală a relațiilor dintre Japonia și China.La rîndul său, ministrul de externe, Kiichi Aichi, apreciind problema stabilirii de raporturi normale cu ,dificilă și com- ,este de dorit ca să-și îmbunătă- cu China potrivit respectului reciproc față fiecărei părți și neames- afacerile interne și, in dorește să întrețină un dialog cu Republica Populară Chineză". In ceea ce privește Indochina, ministrul și-a exprimat „speranța că în această regiune pacea va fi realizată cît mai curînd posibil".Referindu-se la continentul european, ministrul de externe a spus că guvernul japonez va căuta să întrețină relații și mai strînse cu țările europene, acordînd o atenție deosebită progreselor înregistrate în negocierile dintre Estul și Vestul Europei.

CORESPONDENȚA 
DE EA Al. CÎMPEANV

VIENA 23. — Corespondentul A- gerpres, Petre Stăncescu, transmite : Problemele multiple cu care este confruntat Partidul populist austriac, după eșecul electoral din martie 1970 și trecerea sa în opoziție, nu au putut fi clarificate la reuniunea din 21—22 ianuarie a Comitetului director, desfășurată la Goesing, în împrejurimile Vienei.Reuniunea a fost concepută ca un efort de a reface unitatea Partidului populist, de a-1 reprofila, de a elabora o nouă strategie, stabilind locul P.P.A. in contextul politic austriac. Observatorii politici remarcă însă că intilnirea liderilor populiști nu și-a atins, în acest sens, scopurile, limitîndu-se doar ta enunțarea unor vagi proiecte de viitor.In ultima zi a dezbaterilor de la Goesing, președintele Partidului populist, Hermann Withaim, a anunțat că își va prezenta demisia la primul congres al partidului și se va retrage din toate activitățile politice. Data viitorului congres, care urmează să sancționeze această decizie, nu a putut fi fixată, datorită divergențelor ce persistă între liderii populiști. Propunerea de a se convoca congresul înaintea alegerilor prezidențiale a fost respinsă.Presa austriacă manifestă, deocamdată. reticențe in legătură cu implicațiile deciziei lui Wițhalm asupra evoluțiilor politice ulterioare ale partidului populist.

Sub președinția șefului statului, la Ankara s-a întrunit Consiliul securității naționale — organism alcătuit din membrii guvernului, șeful statului major și alți reprezentanți ai forțelor armate — care a dezbătut o serie de evoluții ce au avut loc, în ultima vreme, pe scena politică turcă. Comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii care a durat toată ziua de vineri subli-

MOSCOVA 23.— Corespondentul Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : Intre 19 și 22 ianuarie a.c., la Moscova a avut loc ședința Comisiei de redactare a Comitetului Executiv al C.A.E.R. In cadrul ședinței au fost dezbătute materiale pentru ședința următoare a Comitetului Executiv, care decurg din hotărîrile sesiunilor a 23-a (specială) și a 24-a ale Consiliului.La lucrările Comisiei redacționale, care s-au desfășurat sub conducerea președintelui Comitetului Executiv, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Rădulescu, au luat parte secretarul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, N. V. Faddeev. și reprezentanții competenți ai țărilor membre ale C.A.E.R.

Balanța comercială a El
veției a înre§istrat în anul 1970 un CONGRESUL UNIUNII 

SINDICALE PANAFRICANE

Duvalier și-a desemnat 
„succesorul". Dictatorul haitian Franțois Duvalier, care s-a autopro- clamat „președinte pe viață", l-a desemnat vineri drept „succesor" pe fiul său, în vîrstă de 19 ani, Jean Claude Duvalier. In mesajul radio-

CAIRO 23.— Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : în continuarea dezbaterilor celui de-al IV-lea Congres al Uniunii sindicale panafricane, care se desfășoară în capitala R.A.U., a fost prezentat raportul organizației, în care se subliniază, printre altele, necesitatea consolidării unității oamenilor muncii și a sindicatelor africane în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și a discriminării rasiale. Re- liefînd importanța conjugării eforturilor sindicatelor africane în scopul apărării intereselor oamenilor muncii, raportul pledează pentru naționalizarea resurselor naturale în vederea întăririi independentei economice.Conducătorul delegației române, Stana Drăgoi, membră a Comitetului Executiv al U.G.S.R., a transmis din partea sindicatelor din România socialistă un mesaj de solidaritate cu muncitorii din țările africane recent eliberate, și cu organizațiile lor sindicale în lupta pentru consolidarea independenței politice și economice, asigurarea păcii și progresului social. Totodată, mesajul exprimă solidaritatea cu popoarele africane din Angola. Mozambic, Guineea (Bissau), Rhodesia și Republica Sud-Africană în lupta pentru obținerea independenței naționale, împotriva colonialismului. neocolonialismului și imperialismului. Conducătorul delegației țării noastre a subliniat că România se pronunță pentru o soluționare politică a crizei din Orientul Apropiat, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U.

In orașul St. Poelten, princi
palul centru industrial din lan
dul Austria de jos, se desfășoară 
intre 22 și 31 ianuarie „Zilele 
culturii românești": Inaugurarea 
festivă a acestei manifestări a 
avut loc prin deschiderea oficia
lă a expoziției de „Artă popu
lară și peisaje din România". 
Primarul orașului, Hans Schic- 
kelgruber, și ambasadorul Româ
niei la Viena, Dumitru Aninoiu, 
au exprimat, cu acest prilej, sa
tisfacția pent/u evoluția favora
bilă a relațiilor dintre România 
și Austria. Programul mani
festărilor cuprinde, de aseme
nea, o expoziție a „Cărții româ
nești", precum și prezentarea de 
filme documentare și turistice.

In prezența ministrului cultu
rii al R.A.U., Badr-ed-Din Abou 
Ghazi, la Cairo s-a deschis o ex
poziție internațională de carte, 
la care participă 50 de țări, re
prezentate de peste 750 case de 
edituri. România prezintă un 
stand organizat de întreprinde
rea de comerț exterior „Libri" 
cu cărți in limba română sau in 
limbi străine din diverse dome
nii. Vizitînd standul țării noas
tre, ministrul egiptean al cul
turii a adus elogii exponatelor 
românești.

Intre R. P. Chineză și 
Guineea Ecuatorială au tost încheiate la Pekin un acord privind cooperarea tehnico-științifică și un protocol referitor la colaborarea economică. Documentele au fost semnate, în prezența premierului Consiliului de Stat, Ciu En-lai, din partea R. P. Chineze de Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat, iar din partea Guineei Ecuatoriale de Jesus Oyono Alogo. ministrul lucrărilor publice, care se află la Pekin în fruntea unei delegații guvernamentale.

opțiunile naționale sînt așteptate să introducă elemente noi in viața politică turcă.

vatorilor 
niază că 
a marcat 
relațiile dintre statele membre ale 
Commonwealthului. S-a văzut din 
nou și cu această ocazie că, în zi
lele noastre, tinerele state indepen
dente, pînă nu de mult teritorii colo
niale, au curajul să-și ridice ferm 
glasul în apărarea principiilor drep
tății și libertății, chiar dacă au în 
față fosta metropolă care odinioară 
stăpînea jumătate din globul pămîn- 
tesc. Potrivit părerii unanime a pre
sei britanice, indiferent de felul cum 
vor fi interpretate rezultatele sale, 
conferința de la Singapore a fost cea 
mai critică din istoria acestor întâl
niri. Observatorii diplomatici subli
niază că delegația britanică a fost 
nevoită pînă la urmă să accepte con
stituirea unei comisii compuse din 
opt membri care să studieze proble
ma livrării de arme către R.S.A. De 
asemenea, a reținut atenția faptul că 
în comunicatul dat publicității s-a 
subliniat dorința ca Oceanul Indian „să devină o zonă a păcii și stabilității". Or, se știe că Anglia are pla
nuri de creare a unor noi sisteme 
militare și baze militare în regiunea 
respectivă. In ceea ce privește neli
niștea unor țări membre ale Com
monwealthului față de perspectiva 
aderării Angliei la Piața comună, în 
comunicat s-a specificat promisiunea 
guvernului englez „de a exercita pre
siuni în timpul negocierilor pentru 
măsuri care să protejeze interesele 
Commonwealthului".

La Singapore, Anglia a trebuit să 
facă față unor serioase dificultăți — 
iată, în rezumat, opinia comentatori
lor avizați de aci. De altfel, ziarul 
„TIMES" recomandă să nu se ia mă
suri pripite în ceea ce privește vin- 
zarea armelor, ci să se aștepte hotă- 
rirea comisiei celor opt, intrucit „riscul este prea mare". „Pericolul dezmembrării Commonwealthului — 
scrie ziarul — a fost amînat, și nu eliminat".

Halii 7n urma tratativelor purtate între 18 și 22 ianuarie la Berlin, intre guvernele R. D. Germane și R. D. Vietnam a fost semnat un acord economic cu privire la ajutorul material acordat R. D. Vietnam în anul 1971. A fost stabilit, de. asemenea, schimbul de mărfuri reciproc pentru aceeași perioadă. Din partea R. D. Germane, acordul a fost semnat de Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar din partea R. D. Vietnam — de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

„Compromis", „confuzie", „nesiguranță", „îndoială", „nimeni n-a învins, nimeni n-a fost învins" — a- 
cestea sînt cuvintele prin care ziare
le britanice de sîmbătă dimineața ca
racterizează încheierea dificilelor 
„tratative-maraton" de la Singapore. 
Publicațiile de orientare conservatoa
re încearcă să imprime un ton de sa
tisfacție pentru depășirea unui mo
ment din cele mai dificile din istoria 
Commonwealthului. Impresia gene
rală este că la Singapore s-a realizat 
un compromis — rămîne de văzut cît 
de trainic sau de fragil — în proble
ma livrării de arme britanice către 
Africa de sud, care a constituit tema 
principală a conferinței. Intr-adevăr, 
declarația asupra principiilor Com
monwealthului, adoptată la con
ferință, condamnă politica de discri
minare rasială. Totodată, însă, ea 
cuprinde prevederea că un guvern 
va putea acorda ajutor unei țări 
care practică asemenea politică, 
„dacă consideră" că ajutorul acordat 
nu ar contribui in mod direct la 
menținerea unei asemenea politici ne
faste. Această formulă atît de am
biguă este considerată drept un suc
ces al primului ministru britanic. „Heath a obținut cîștig de cauză în problema cheie a vîr,zării armelor" 
scrie — în acest sens „DAILY TELE
GRAPH". Mergînd chiar mai departe, 
un comentator al postului de radio 
B.B.C. afirma vineri seara că nu peste 
mult timp se va anunța reluarea vîn- 
zării armelor către regimul de la 
Pretoria, fără să se mai aștepte ra
portul „comisiei celor opt" desemnată 
la Singapore.

Dar aceste aprecieri optimiste — 
optimiste din punctul de vedere al 
adepților acestei linii — nu sînt con
firmate de toate aspectele problemei. 
Nu trebuie astfel uitate accentele pu
ternic critice de la Singapore, efor
turile prelungite zi și noapte de con
sultări și medieri. De altfel, preșe
dintele Zambiel, Kenneth Kaunda, a 
declarat că Singapore a fost abia 
„începutul luptei".

Pe de altă parte, in cercurile obser-

în legătură cu mesajul privind Starea Uniunii prezentat de prer-țdin- tele Richard Nixon, senatorul Hubert Humphrey a declarat că discursul „conține multe promisiuni, dar nu foarte mult din ceea ce se cere unui program". Relevind că mesajul generează unele speranțe, Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senat, a' arătat că „înainte de a se putea emite aprecieri definitive, este necesară, totuși, prezentarea unor propuneri concrete privind măsurile preconizate". Senatorul Birch Bayh a declarat : „Discursul nu a a- bordat în mod adecvat problema critică a șomajului. El nu a formulat în mod corespunzător necesitatea re- aranjării priorităților noastre ; a oferit, în schimb, un gen de remaniere a guvernului federal care constituie un substitut slab pentru ceea ce este necesar în practică".
difuzat cu acest prilej, el a precizat că Duvalier jr. va prelua prerogativele președinției „la momentul potrivit", „după ratificarea de către popor" a numirii.

Republican Popular, fsmet Ino- niî, cu liderul Partidului Democrat recent creat, Ferruh Boz- beyli, cu reprezentanții altor formații politice, precum și cu rectorii universităților, oameni de știință și responsabili ai unor organisme sociale. EI își va expune concluziile în cadrul Consiliului securității naționale care — potrivit observatorilor — se va pronunța a- supra căilor de urmat, asupra instrumentelor politice necesare pentru rezolvarea problemelor în suspensie. în condițiile actuale — arată observatorii — avizul reprezentanților forțelor armate în acest organism ar putea fi determinant. Aceasta cu atît mai mult cu cit, în disputa cu partidele de opoziție, guvernul a pierdut acum cîteva zile un punct important ; prin retragerea din partidul de guvernămînt a altor trei deputați, cabinetul nu mai dispune de majoritatea absolută în parlament. Este a- devărat, acest fapt nu îl plasează în fața unui pericol imediat : potrivit constituției, pentru răsturnarea guvernului ar fi nevoie de minimum 226 voturi, iar odo- ziția și „independenții" nu dispun în total decît de 220. Situația Partidului Dreptății în Adunarea Națională — apreciază ziarul „Milliyet" — a devenit însă suficient de dificilă pentru ca guvernul să dispună de întreaga capacitate în vederea promovării de măsuri parlamentare menite să facă față mișcării tive și sociale.Pe acest fundal. Consiliului securității

Evoluția evenimentelor 
din Iordania

ve promițătoare nu numai pentru R.F.G. și U.R.S.S., dar si pentru alte țări europene", subliniind că o asemenea colaborare constituie „un imperativ al timpului", și că realizarea pe această cale a unor mari proiecte poate sluji cauzei păcii.„Trebuie să încercăm, a declarat în continuare Schroeder, ca, în ciuda tuturor deosebirilor dintre sistemele noastre sociale, să ajungem la relații de bună vecinătate cu Uniunea Sovietică". Pronunțîndu-se în favoarea contactelor bilaterale, el a relevat că acestea ar duce la o mai bună cunoaștere reciprocă.

„întărirea și reînnoirea guvernului federal și a guvernelor locale". în a- cest sens, el a spus : „Azi, în întreaga Americă, statele și orașele se află în fața unei crize financiare. Unele au redus deja servicii esențiale— de pildă, orașele San Diego și Cleveland au restrîns foarte recent serviciile de salubritate publică. Majoritatea se află în fața perspectivei falimentului, pe de o parte, și a sporirii poverii deja zdrobitoare a impozitelor, pe de altă parte. A sosit timpul să adoptăm o nouă orientare, să introducem un echilibru de altă natură, creator, în' poziția noastră față de guvernămînt". în context, președintele a avansat o serie de propuneri privind repartizarea mai judicioasă a funcțiilor între guvernul federal și guvernele locale. „Să spunem lucrurilor pe nume, a declarat el. Majoritatea americanilor nu vor continua — și nici nu trebuie— să tolereze decalajul dintre promisiune și realizare. Deoarece forțele care determină viețile noastre par a fi devenit mai îndepărtate și mai impersonale, în întreaga țară s-a produs un profund sentiment de frustrare, indiferent dacă este vorba de muncitorul care se simte neglijat, de negrul care se simte asuprit sau de mama preocupată de copiii ei".în sfîrșit, președintele a prezentat proiectul unei „reforme complete a guvernului federal" și a menționat necesitatea „creării mai multor centre cu putere reală și a mai multor locuri unde pot fi luate hotărîri importante".în încheiere, președintele Nixon a anunțat că va expune mai amănunțit, în săptămînile viitoare, modul în care propune înfăptuirea obiectivelor prezentate în mesajul său.

CAIRO 23 (Agerpres). — După cum anunță agenția M.E.N., ziarul „Al Ahram" Informează că între ministrul de externe al R.A.U., Mahmud Riad, și secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, a avut loc un schimb de mesaje referitoare la convorbirile ce se desfășoară sub egida lui Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat.în mesajul său, Mahmud Riad afirmă că guvernul egiptean nu consideră că s-a realizat pînă în prezent vreun progres în aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, privind situația din Orientul Apropiat, deoarece, în răspunsul transmis ambasadorului Jarring, Israelul persistă în refuzul de a evacua teritoriile arabe ocupate. Riad a precizat că guvernul R.A.U. a adus la cunoștința lui Gunnar Jarring și 
a Consiliului de Securitate că se angajează să respecte toate punctele acestei rezoluții. Totodată, el a menționat că R.A.U. a acceptat încetarea focului propusă de S.U.A. pentru a-i oferi Iui Jarring posibilități largi de a-și îndeplini misiunea.Mesajul lui Riad, menționează „Al Ahram", constituie un răspuns la mesajul adresat ministrului egiptean de către William Rogers. Secretarul de stat opina că prelungirea termenului de încetare a focului după 5 februarie l-ar ajuta pe Gunnar Jarring să-și continue misiunea. Totodată, Rogers aprecia în mesajul său că „șansele de pace în Orientul A- propiat au crescut ca urmare a reluării acestei misiuni" și menționa că S.U.A. ar prefera „o diplomație liniștită" convocării Consiliului de Securitate al O.N.U.

zentat o declarație în care a arătat că, după părerea sa, scopul principal al vizitei sale la Varșovia a fost atins. în timpul acesteia, el a prezentat poziția U.C.D.-U.C.S. și a dorit să cunoască exact poziția poloneză în scopul de a se putea realizarea practică a unei de înțelegere. Convorbirile „de lucru, deschise, uneori dar au fost însoțite de do- a se ajunge Ia puncte rela-

mînt, anumite grupări economice, adversare etatismului, o parte a clerului se împotrivesc oricăror măsuri de ordin economic și social, adoptate de guvern, unele din aceste cercuri nesfiin- du-se să atace chiar reformele realizate de Kemal Atatiirk sau în spiritul său, care s-au materializat în existența statului turc modern. în acest sens, un material oficial difuzat la Ankara avertiza asupra pericolelor tentativelor „de a separa națiunea de kemalism".Situația „creată in țară a devenit obiectul preocupărilor majore ale autorităților. Președintele republicii a întreprins recent o serie de consultări in vederea găsirii unei soluții. El a avut convorbiri succesive cu șeful Partidului Dreptății, primul ministru, Suleyman Demi- rel, cu președintele Partidului

Grecia și Albaniaau hotărît să deschidă reciproc Camere de comerț la Atena și Tirana, a anunțat ziarul „Elefteros Cosmos".
Prof. dr. Ana Aslan se 

află în vizită în Argentina la invitația societății medicale argen- tinene, „Guemes". Cu prilejul acestei vizite, ambasadorul român la Buenos Aires, Victor Florescu, a oferit un cocteil la care au luat parte dr. Alberto Taquini. ministru de stat,'secretar al Comisiei naționale a cercetării științifice, funcționari superiori din Ministerul relațiilor externe și Ministerul sănătății publice, personalități științifice argentinene.

oficială, trece la politici au fost aprinse, rința de tiv apropiate", a menționat el.Președintele fracțiunii parlamentare a U.C.D.-U.C.S. a arătat că va informa conducerea Partidului social-democrat și a Partidului liber- democrat despre convorbirile avute la Varșovia. R. Barzel a părăsit sîmbătă dimineața Varșovia, plecind pe calea aerului spre Bonn.

Atacurile declanșate de forțele de rezistență populară din Cambodgia, în cursul zilei de vineri, asupra unor importante puncte strategice din capitala Fnom Penh. au provocat derută în rîndul autorităților regimului Lon Noi, care s-au văzut silite să recurgă la măsuri de „stare excepțională". în fotografie : Aeroportul Pokentong din Pnom Penh după atacul de vineri (Telefoto A.P.-Agerpres)

Un grup de deputați ai 
Seimului R. P. Polone va 
vizita R.F.G. încePind de /astăa> la invitația fracțiunilor parlamentare ale Partidului Social-Democrat și Partidului Liber-Democrat din Bundestagul vest-german. Parlamentarii polonezi vor avea întîlniri și vor purta convorbiri cu reprezentanți de frunte ai vieții politice din R. F. a Germaniei și cu membri ai Bundestagului.

Convorbiri chiliano-cu- 
baneze. ° deleSatie comercială cubaneză, condusă de Raul Leon, adjunct al ministrului comerțului exterior, a început la Santiago de Chile convorbiri cu reprezentanții țării gazde. Delegația cubaneză a fost, de asemenea, primită de Clodomiro Al- meyda, ministrul chilian al afacerilor exterr.e, și de Pedro Buskovic, ministrul economiei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „Scîntell*. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell. «36®


