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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

a participat ieri la adunarea generală 

a reprezentanților salariaților 

de la uzinele „23 August" din Capitală

Luni la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului' Comunist Român, s-a întîlnit cu delegația P.C, Dominican, formată din tovarășii Narciso Isa Conde, secretar general al P.C.D., și Alfonso Sandoval, nîem- bru al Secretariatului C.C. al partidului, care face o vizită în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.Au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.In cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă tovărășească, de prietenie și înțelegere reciprocă, au fost abordate probleme legate de preocupările actuale ale celor două partide, s-a procedat la un schimb de vederi în legătură cu unele aspecte ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Cu acest prilej s-ă relevat că în- tîlnirile și schimburile de vederi de la C.C. al P.C.R.. vizitele făcute la diverse obiective economice și so- cial-culturale, discuțiile purtate cu activiști de partid și de stat, cu oamenii muncii au prilejuit o adîn- cire a cunoașterii reciproce, constituind, totodată, o expresie a raporturilor tovărășești statornicite între P.C.R. și P.C. Dominican.

Reprezentanții celor două partide au exprimat simpatia și..solidaritatea lor' deplină cu lupta forțelor revoluționare, progresiste și democratice de pe continentul latino-a- merican, pentru înfăptuirea unor adînci prefaceri pe plan social-economic, pentru asigurarea deplinei independențe naționale a popoarelor respective, pentru dezvoltarea de sine stătătoare a acestora, conform voinței și aspirațiilor proprii. Succesele remarcabile dobîndite recent de masele largi populare în unele țări de pe acest continent constituie o confirmare a acelei politici care pornește de la interesele naționale ale fiecărui popor, se identifică cu năzuințele acestuia, se bazează pe cunoașterea condițiilor istorice ale fiecărei țări și este a- plicată creator în practica socială.Cele două partide și-au reafirmat solidaritatea militantă, sprijinul deplin față de lupta justă, eroică, a poporului vietnamez, a celorlalte popoare din Indochina, împotriva agresiunii imperialiste a- mericane. Ele au condamnat recenta escaladare a războiului în Laos și s-au pronunțat pentru retragerea trupelor americane din Vietnam, pentru încetarea oricărei agresiuni împotriva popoarelor din această zonTr, pentru respectarea libertății, integrității teritoriale și independenței naționale a popoarelor vietnamez, laoțian și khmer, a dreptului lor sacru de a-și decide

singure soarta, fără nici un amestec străin.Părțile au subliniat că în lupta pentru zădărnicirea planurilor și acțiunilor agresive ale cercurilor imperialiste, colonialiste, reacționare, pentru triumful cauzei eliberării și independenței naționale, progresului social și păcii în lume, capătă o importanță deosebită întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor revoluționare și progresiste, a întregului front anti- imperialist. P.C.R. și P. C. Dominican au exprimat hotărîrea lor de a milita activ pentru depășirea dificultăților actuale din mișcarea comunistă, pentru promovarea și extinderea legăturilor de prietenie și colaborare cu toate partidele frățești, pe baza marxism-leninis- mului și internaționalismului proletar, a principiilor independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne.în cadrul convorbirilor s-a manifestat hotărîrea comună de a dezvolta și în viitor legăturile de prietenie, colaborare și solidaritate internaționaliste între P.C.R. și P.C. Dominican, pe baza stimei și respectului mutual, în interesul reciproc,, al dezvoltării relațiilor dintre cele două popoare, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste de pretutindeni.
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L E G E A — 
cu privire la activitatea de comerț exterior, 

de colaborare și cooperare economică 
și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România 
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ARTICOL SCRIS PENTRU „SCÎNTEIA" CU PRILEJUL

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

O etapă de mare 
însemnătate în viața 
comuniștilor italieni

Constructorii de mașini de la marea uzină bucureșteană „23 August" au avut ieri, 15 februarie, bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secvetar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Reptrolicii Socialiste România. La sfîrșitul anului trecut, colectivul acestei prestigioase unități, care in curînd va sărbători 50 de ani de existență, a primit vizita secretarului general al partidului ca-re, în spiritul stilului său caracteristic de muncă, de a fi prezent mereu în mijlocul oamenilor muncii, de a se consulta cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, a analizat concret, la fața locului, problemele de muncă și de viață ale oamenilor, a discutat probleme actuale și de perspectivă ale uzinei, dînd indicații pentru ridicarea pe trepte mai înalte a întregii activități.Sute de muncitori, tehnicieni și ingineri aleși de colectivele de muncă ale secțiilor și serviciilor uzinelor „23 August" au participat ieri la adunarea generală a reprezentanților salaria- ților, etapă superioară a democratismului orînduirii noastre, pentru a dezbate intr-un spirit de înaltă responsabilitate patriotică și civică, in calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producție și de producători, activitatea desfășurată în cursul anului 1970, programul dezvoltării in continuare a uzinei, în lumina sarcinilor de mare răspundere care le stau în față în actualul plan cincinal.întrunită la puține zile de ,1a plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, adunarea generală a reprezentanților salariaților de la uzinele „23 August" s-a desfășurat sub semnul adeziunii totale la hotărîrile partidului, al voinței ferme de a transpune in viață sarcinile mobilizatoare cuprinse în cuvintarea secretarului general.într-o atmosferă dominată de . spiritul exigenței muncitorești, de vie dezbatere principială, vorbitorii au a- nalizat cu profunzime probleme care privesc atît propria uzină, cit și ansamblul economiei naționale. Aceasta certifică faptul că oamenii muncii se identifică pe deplin cu politica partidului. la elaborarea și înfăptuirea căreia participă activ, cu abnegație, cu întreaga lor energie creatoare.Adunarea aceasta se înscrie în cadrul amplei acțiuni care se desfășoară în întreaga țară. în toate unitățile e- ccnomice, acțiune care ilustrează o realitate vie, și anume aceea că oamenii muncii participă direct si nemijlocit la conducerea și organizarea activității economice și sociale. își exercită din plin rolul de forță conducătoare a societății noastre.Reîntilnirea conducătorului parti

dului și statului cu harnicii constructori de mașini de la „23 August" a prilejuit o vibrantă exprimare a dragostei și atașamentului față de Partidul Comunist Român, față de secretarul său general, mărturie a legăturilor trainice dintre partid și popor, o emoționantă manifestare de caldă prețuire, stimă și respect față de tovarășul Nioolae Ceaușescu.împreună cu secretarul general al partidului, la adunare au luat parte tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C. C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Lucrările adunării generale au fost deschise de G'neorghe Stuparu, președintele comitetului sindicatului întreprinderii.După darea de seamă prezentată de ing. Stelian Grindeanu, directorul general al uzinei, președinte al comitetului de direcție, și informarea privind realizarea planului de măsuri tehnico-organizatori.ce pe anul 1970 și perspectivele de dezvoltare ale uzinei, prezentată de ing. Adalbert Bularca, director general adjunct, vreme de cîteva ceasuri am fost martorii unor dezbateri deosebit de fructuoase, care au oglindit în chip grăitor modul în care clasa noastră muncitoare înțelege să-și exercite controlul asupra întregii activități atît în domeniul producției, cît și in cel social-cultural. Muncitorii de la forjă și turnătorie, lăcătuși, strungari, electricieni, maiștri, ingineri și cadre de conducere au trecut prin filtrul exigenței fiecare latură a muncii și o dată cu bucuria pentru succesele obținute au dezbătut deschis lipsurile din propria lor activitate. ca și a întregii- uzine, au formulat propuneri care vizează o arie vastă de probleme, începînd cu folosirea mai bună a mașinilor și utilajelor, cu ridicarea calității produselor și productivității muncii, con- tinuînd cu problema de o stringentă actualitate și o deosebită importanță a ridicării nivelului de pregătire a cadrelor, cu mai buna specializare, reducerea cheltuielilor materiale, consumurilor specifice, prețului de cost și terminînd cu acele aspecte care țin direct de condițiile de muncă și de viață.Deosebit de grăitor pentru spiritul nou instaurat de partid în viața economică și socială, privind principiul muncii colective, adîncirea democratismului socialist, este faptul că propunerile cuprinse in planul de măsuri, în noul contract colectiv au făcut obiectul unor ample dezbateri in toate secțiile uzinei, antrenînd mii și mii de oameni.

Au urcat la tribună nu numai membri ai comitetului de direcție, reprezentanți ai salariaților în acest for muncitoresc suprem de conducere al întreprinderii, ci și alți muncitori, tehnicieni și ingineri, care au primit mandat din partea colectivelor pe care le reprezintă să dea glas preocupărilor lor pentru bunul mers al activității.în centrul discuțiilor, care s-au desfășurat la un înalt nivel de exigență. au stat problemele muncii, analiza concretă, la obiect, a tuturor aspectelor legate de sarcinile care revin uzinei în îndeplinirea planului de stat pe anul 1971, în realizarea unor mașini și instalații de un înalt nivel tehnic, atît pentru necesitățile economiei naționale, cit și pentru export.Toți cei care au luat cuvîntul, Marian Avram, muncitor în secția construcții mecanice, ing. Valeriu Fuior, șeful serviciului salarizare, ing. Alexandru Roșu, director tehnic pentru sectoarele de prelucrare la rece, Ștefan Zipțer, muncitor la secția turnătorie de fontă, ing. Ion Nicșa, șeful secției turnătorie de oțel, Gheor- ghe Buruc, lăcătuș în secția montaj locomotive. Ion Răduț, inginer șef cu probleme de dezvoltare, Marin Do- bre, șef de atelier la secția apa- rataj frîne, Cristea Ciobanu, strungar în secția motoare, Tudor Moise, maistru la oțelărie, ștefan Cazacu, muncitor din secția forjă, Ion Georgescu. electrician la serviciul energe- tic-șef. și loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, au ținut să-și exprime, adeziunea totală la politică marxist-leninistă a partidului nostru, apreciind în mod deosebit însemnătatea excepțională a cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central, justețea orientării și politicii partidului privind creșterea responsabilității generale a oamenilor muncii pentru perfecționarea continuă a activității în toate domeniile.Oamenii care s-au înscris la cuvint direct din mijlocul mulțimii au urcat la tribună nu pentru a citi de pe o foaie de hîrtie un discurs fesliv, ci pentru a-și exprima liber gîndurile și preocupările proprii, părerile și sugestiile tovarășilor lor de muncă ai căror mandatari de cinste au fost. Tocmai de aceea, spusele ldr.au avut greutate, au fost străbătute de suflul proaspăt al vieții de zi cu zi a uzinei. Tocmai de aceea, fiecare vorbă a izvorit din conștiința că fiecare s-a simțit coautor atit. al succeselor, cît și al neajunsurilor, iar propunerile făcute au fost rodul gîridirii colective.Reprezentanții salariaților care au 

luat cuvîntul au pus deschis sub lupa analizei exigente activitatea celor B mai importante sectoare ale uzinei, n au făcut numeroase propuneri pen- m tru o mai bună valorificare a posi- H bilităților existente, a inițiativelor H muncitorilor au relevat cu spirit g de răspundere pentru bunul mers H al producției cauzele unor stări M de lucruri nesatisfăeătoare, au spus M faptelor pe nume in plenul adu- 11 nării, subliniind responsabilitățile H care revin tuturor, începînd de 8 la muncitorul de la forjă, con- H tinuind cu președintele comitetu- 0 lui de direcție și sfîrșind cu minis- H trul industriei construcțiilor de mașini. Iată. într-adevăr. forța democrației muncitorești în acțiune, chezășia sigură a mersului nostru neabătut înainte pe drumul făuririi societății noastre socialiste multilateral dezvoltate.A impresionat în mod deosebit competența cu care au fost abordate problemele, rod al unei vaste expe- I riențe in producție, al perfecționării H cunoștințelor generale, idee pe care de altfel secretarul general al partidului a subliniat-o în cuvintarea sa de ieri, ca și cu alte prilejuri, și anume aceea că succesele cele mai importante pe care le-am obținut sir.t legate de formarea omului nou, de transformările adînci care au loc în H conștiința cetățenilor patriei noastre, h în încheierea discuțiilor asupra dă- H rii de seamă a comitetului de direc- B ție, întîmpinat cu puternice urale . și M ovații, care nu contenesc minute în n șir, a luat . cuvîntul tovarășul H Nicolae Ceaușescu.Felicitările adresate colectivului u- zinei pentru succesele dobindite, a- precierile asupra înaltului nivel al dezbaterilor. indicațiile prețioase date și cu acest prilej pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor, pentru ridicarea nivelului general al activității în producție și îmbunălățirea condițiilor de muncă și de viață ale tuturor salariaților au mers la inima oamenilor, au fost primite cu deosebită satisfacție si entuziasm de toți participantii. S-a dovedit încă și încă o dată că politica partidului nostru corespunde pe deplin și se identifică cu aspirațiile vitale ale poporului. Cuvintarea a fost subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice a- plauze.în continuarea lucrărilor adunării, .pa-.-ticipanții au aprobat in unanimitate activitatea comitetului de direct
ion MĂRGINEANU 
Mircea IONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

în cadrul unor mari mani- —testări populare, al adunărilor de partid, comuniștii italieni au sărbătorit, împreună cu milioane de muncitori, a 50-a aniversare a creării partidului lor. Partidul s-a năs- q| cut la 21 ianuarie 1921 în orașul Livorno, în urma sci- __ziunii vechiului partid socialist. Manifestările cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a P.C.I. au dobîndit in momentul actual, caracterizat de puternice lupte populare și de tentative de reînviere a unor organizații fasciste, o semnificație și o valoare de mare actualitate politică.50 de ani reprezintă o etapă importantă în viața fiecărui om. Reprezintă și mai mult pentru viața unui partid .ca al nostru, a cărui luptă a .avut și va avea în măsură tot mai mare o însemnată influență asupra istoriei și viitorului Italiei.Sîntem într-adevăr — și adversarii noștri sînt primii care trebuie să ia act de aceasta — o mare forță populară și națională, care influențează tot mai mult hotărîrile privind interesele marilor mase muncitoare și interesele țării, sîntem o mare organizație de luptă, care întrunește consensul milioanelor și milioanelor de muncitori și de cetățeni și care se bucură. în Italia și în lume, de un larg prestigiu.Toate acestea nu s-au născut din nimic și la voia întîmplării. Cauzele acestei forțe și ale acestui prestigiu își au rădăcinile în însăși istoria noastră, în drumul greu și glorios pe care l-am străbătut. Ne-am străduit întotdeauna să ne lărgim continuu rîndu- rile. să organizăm pe cei mai buni fii ai clasei muncitoare, noile generații care se prezentau pe scena vieții, studenții. intelectualii, purtători de noi valori de cultură, progres și umanitate.încă din primele zile ale existenței noastre ca partid, asupra noastră s-au abătut înfrîngeri și furtuni ; le-am înfruntat pe toate cu inima neînfricată, sfidind brutala reacțiune fascistă dezlănțuită pentru a înăbuși avîntul popular, care în acea epocă culmina cu puternice mișcări de masă, printre caro istorica ocupare a fabricilor, in septembrie 1920. de către muncitori.Ca și alte țări. Italia trăia în acei ani în climatul creat de suferințele și privațiunile atîtor ani de război. Exemnlul victorioasei Revoluții din Octombrie dăduse naștere unui val de revoltă și de speranță. Dar conducătorii vechiului partid socialist., influențați și condiționați de reformiști, demonstrau la fiecare pas incapacitatea de a-și asuma conducerea luptei revoluționare a maselor și a le. conduce spre socialism.

LUIGI LONGO
Secretar general 

Partidului Comunist Italian

Era indispensabil și urgent să rupem cu reformismul și cu incapacitatea vechiului partid socialist, pentru a da clasei muncitoare un partid nou, cu adevărat revoluționar, care să știe să traducă în acțiuni politice de masă învățămintele teoretice și practice ale Revoluției din Octombrie, ale lui Lenin.S-a născut, astfel, hotărîrea de a rupe cu social-democrații cuibăriți în partidul socialist italian. în urma refuzului majorității de a-i exclude pe social-democrați, luptătorii cei mai conștienți ai cauzei muncitorești s-au văzut obligați să se desprindă din vechiul partid socialist și să creeze un nou partid. Partidul Comunist Italian, secțiune a Internaționalei a IlI-a.Astăzi, încă se mai discută pe larg de către istorici cauzele și justețea acelei hotărîri. Ne vin în minte cu acest prilej sentințele atîtor profeți ai nenorocirii, care preziceau, în urmă cu 50 de ani, că partidul nostru va avea o viață scurtă, că se va stinge, repede, ca un foc de paie.Acești 50 de ani de istorie vorbesc despre vitalitatea noastră. în timpul acestei perioade, nu am cunoscut niciodată stări de letargie, nu ne-am întrerupt niciodată activitatea. Am fost prezenți întotdeauna la toate în- tîlnirile date de istorie.Fără îndoială, că ruptura netă cu orice orientare social-democratică — ruptură care semnează actul nostru de naștere — s-a reflectat pe planul acțiunii imediate prin mobilizarea forțelor de avangardă, care, în sinul vechiului partid socialist, erau para
Tovarășului MITIA RIBICICI

Președintele Vecei Executive Federale 
a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia BelgradAflînd cu adîncă întristare despre accidentul de cale ferată din apropierea centrului industrial Zenița, care a dus la pierderea a numeroase vieți omenești, vă exprim, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, profunda noastră compasiune și vă rog să transmiteți condoleanțele noastre familiilor îndoliate.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

lizate și demoralizate de conducătorii social-democrați, predicatori ai non-rezistenței în fața violenței fasciste, ai renunțării la luptă în Italia. Existența în Italia a unui partid comunist, care în timpul celor 20 de ani de dictatură fascistă a ținut în permanență sus steagul luptei antifasciste și de clasă, a avut profunde și durabile consecințe asupra întregii dezvoltări sociale, politice și civile a țării noastre.■Faptul că în Italia a fost răsturnat regimul fascist, că in mișcarea muncitorească italiană s-a produs o schimbare radicală de orientare, că social-democrația a fost redusă la un mănunchi de forțe izolate și discreditate și că în jurul partidului comunist s-a regrupat și a luptat marea majoritate a muncitorilor și. a poporului italian, este, în mare parte, un rezultat al muncii noastre.Un prim exemplu important al a- cestei schimbări de situație și de o- rientare l-am avut în timpul războiului din Spania împotriva franchismu- lui, prin crearea brigăzilor „Garibaldi". Această experiență de luptă și de unitate a creat, de fapt, condițiile și cadrele pentru formarea în Italia a brigăzilor de partizani, definind totodată rolul și influența pe care brigăzile Garibaldi, inspirate și conduse în mare parte de comuniști, le-au avut asupra întregii desfășurări unitare a războiului de partizani și asupra succesului insurecției naționale, care a alungat pe invadatorii naziști din Italia și a însemnat sfîrșitul regimului fascist.Tocmai cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a P.C.I., dușmanii noștri ne-au copleșit cu șuvoaie de acuzații absurde și contradictorii : în timp ce, pe de o parte, ne acuză că nu mai 
(Continuare in pag. a VII-a)
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1ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR SALARIAȚILOR
DE LA UZINELE „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

Actuala adunare generală a reprezentanților salariaților — s-a spus în darea de seamă a comitetului de direcție, prezentată de tov. ing. STE- 
LISN GRINDEANU, directorul general al uzinei și președintele comitetului de direcție — are loc în- tr-un moment în care întregul popor român, aflat sub impresia puternică . a bilanțului bogat și însuflețitor cu care s-a încheiat cincinalul 1966— 1970, a început traducerea în fapt a sarcinilor actualului cincinal. In aceste împrejurări de mare efervescență creatoare, din tezaurul de idei pe care le cuprinde cuvînta- rea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie a.c. își vor trage seva ample măsuri care vor duce la perfecționarea întregii activități ' construire a socialismului, la stimularea tot mai puternică a energiei și ■ inițiativei creatoare a întregului popor.Subliniind că cincinalul 1966—1970 a însemnat pentru uzină o etapă de continuă dezvoltare și înnoire a bazei ei tehnico-materiale, de transformări calitative în structura producției, de realizări însemnate pe ’ tărîmul creșterii eficienței activității economice, vorbitorul a arătat că, în comparație cu , anul '1965, în 1970 s-a realizat o producție cu 61 la sută mai mare, productivitatea muncii a crescut cu .44 la sută, cheltuielile Ia 1 000 lei producție au scăzut cu 83 lei, iar volumul acumulărilor la 1 000 lei fonduri fixe a .: sporit cu 40 la sută. în ultimii ani, uzina a beneficiat de o jumătate ; de miliard lei fonduri de investiții, din care s-au realizat trei fabrici integrate —. de motoare, locomotive și aparataj.de faină, — două turnă- ,, torii moderne — de fontă și de aliaje neferoase — o serie de obiective auxiliare. S-a relevat, în continuare, că în aceeași perioadă, ca urmare a măsurilor luate de partid și de stat , . pentru ridicarea nivelului de . trai al oamenilor muncii, cîștigul mediu al salariaților a crescut cu 23 la sută, ajungînd în anul trecut la 1715 lei. S-au dat în folosință cămine pentru nefamiliști cu 335 de locuri, iar în acest trimestru salariații uzinei vor lua masa într-o cantină nouă, cu o capacitate de 2 000 de locuri.Evidențiind că în 1970 uzina a înregistrat rezultate mult mai bune decît în anii precedenți — planul fiind depășit cu 20 de milioane lei la producția marfă și 13,4 milioane la beneficii — darea de seamă s-a oprit asupra principalelor măsuri preconizate și aplicate de comitetul de direcție în acest scop : organizarea mai bună a procesului de producție, creșterea indicilor de. utilizare ,a mașini- , . lor șl utilajelor, îrtîbunătățifga apro- '.■ Vizionării tehnico-materiale, întărirea ' ' "ordinii și disciplinei — absențele’’ne- ' motivate s-au redus cu 50 la sută față de 1969 — perfecționarea tehnologiei de fabricație la o serie de produse, reproiectarea unor subansambluri și înlocuirea unor importuri — s-au realizat economii de peste 3 milioane lei valută — lărgirea activității de '■ autoutilare.Vorbitorul s-a referit, apoi, pe larg Ia rezultatele obținute în ridicarea nivelului performanțelor tchnico-func- ționale ale produselor, în îmbunătățirea calității, în care scop comitetul de direcție a întocmit un program de măsuri a cărui realizare este urmărită sistematic. El s-a oprit, totodată, la preocupările în domeniul asigurării și calificării forței de muncă, Ia rolul stimulativ pe care l-a avut generalizarea aplicării în 1970 a noului sistem de salarizare în obținerea u- nor rezultate superioare de către întregul colectiv.Darea de seamă■ adunarea generală salariaților asupra întreprinderii, asupra modului de realizare și repartizare a beneficiilor, a- supra modului în care s-a realizat și se va utiliza fondul de premiere, menționînd că din suma totală de 4.4 milioane lei destinată acestui scop cu 666 000 Iei au fost premiați cursul anului deosebite., Președintele ție a înfățișat șurile ce s-au tea uzinei și care au diminuat rezultatele muncii colectivului. Ele se referă la activitatea de investiții, la organizarea întreținerii și reparării mașinilor și utilajelor, la pregătirea fabricației pentru producția de serie, la rebuturile încă mari — în creștere în unele ateliere de prelucrare — la folosirea incompletă a capacităților de producție, la coeficientul de- schimburi încă scăzut în unele secții. S-a arătat, în continuare, că în domeniul protecției muncii.. deși uzina a cheltuit în anul 1970 o sumă de 11 milioane de lei pentru îmbunătățirea condițiilor de‘muncă, totuși, unele deficiențe care se men-• țin de mulți ani nu au fost lichidate, în special în domeniul ventilației.în toate lipsurile ce au existat în anul 1970 în uzină — a spus vorbitorul — se regăsește, într-un fel sau altul, munca comitetului de direcție în întregul său și a fiecărui membru în parte. în stilul de muncă al comitetului de direcție au fost uncie deficiențe care s-au manifestat în neanalizarea la timp a unor obiective incluse în planul rențe în ceea ce unor dezbateri și. mărirea finalizării Ie sale hotărîri.Subliniind că planul uzinei pe 1971 este dimensionat în mod realist, ține seama de rezervele existente, vorbitorul a prezentat principalele probleme pe care le ridică îndeplinirea Iui, în lumina sarcinilor izvorî te din indicațiile conducerii superioare de partid privind ridicarea calitativă a întregii activități economice. S-a precizat că o cerință de ordin calitativ a planului pe 1971 o constituie ridicarea nivelului de tehnicitate a producției de utilaj complex, menționîndu-se răspunderea uzinei pentru realizarea integrală și la timo a utilajelor destinate unor imoortante obiective de i investiții. Vorbitorul a insistat asupra . problemelor ce trebuie soluționate pentru ridicarea gradului de utilizare a mașinilor și utilaielor. un accent deosebit urmînd să fie pus pe finalizarea măsurilor menite să contribuie la creșterea parametrilor utilajelor• tehnologice din unele secții, pe tre-■ cerea neîntîrziată ’la generalizarea schimbului doi și introducerea schimbului trei.Relevind că planul pe anul în curs

prevede o scădere cu 18 lei a cheltuielilor materiale la 1 009 lei producție marfă, vorbitorul a arătat că realizarea acestei sarcini impune un control permanent asupra calității producției, ca și pentru prevenirea depășirii consumurilor specifice, respectarea disciplinei contractuale, lichidarea imobilizărilor în stocuri și â cheltuielilor neeconomicoase.în legătură cu asigurarea și pregătirea forței de muncă — obiectiv major și prioritar al uzinei — în darea de seamă se subliniază ; Avem un program de perspectivă pentru pregătirea forței de muncă și sarcini precise pentru anul 1971. Este necesar să acționăm mai consecvent și mai eficient pentru stabilitatea muncitorilor, pentru crearea condițiilor de muncă în schimburi. în această privință, o importanță esențială o are de 8‘ija de tineri Si față de toțicei aflați în formare.Menționînd condițiile noi. în care își desfășoară. activitatea uzina, o dată cu înființarea de la începutul a- cestui an a Grupului de uzine „23 August", darea de seamă s-a oprit apoi pe larg asupra activității de import-export ce se va desfășura prin intermediul direcției de import-export „FAUR" creată în cadrul grupului de uzine. Toată munca noastră în acest domeniu — a, spus vorbitorul — va trebui să se desfășoare în conformitate cu sarcinile rezultate din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată activității comerț exterior.Directorul general al uzinei a . fățișat adunării generale. — în mele colectivului de salariați — gajamentele întreprinderii în
de

tat schița programului de dezvoltare a uzinei în actualul cincinal, întocmit de un colectiv de specialiști, ca urmare a indicațiilor primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu: ocazia vizitei făcute la sfirșitul anului trecut, la Uzina „23 August*. Colectivul de muncă din secția mecanică, cel care m-a trimis aici și în comitetul de direcție,, și al cărui purtător de cuvint sînt, a obținut rezultate care, in sfîrșit, satisfac pe toată lumea — a spus muncitorul MARIAN AVRAM. Am spus în sfirșit, pentru că, în trecutul nu prea îndepărtat, acest colectiv de muncă ■ dădea foarte mult de lucru. Exemplul de dinamism, de abnegație; de însuflețire al comuniștilor din această secție, care au mobilizat întotdeauna întregul colectiv de muncă, a fost determinant și ne-a ajutat să ieșim din cele mai grele situații. La jumătatea anului 1970 am dezbătut sarcinile de plan pe anul 1971. Acum citeva zile am dezbătut măsurile menite să ducă la rezolvarea acestor sarcini, vorba, tovarăși, sint maci. Valoric, . producția - secției mecanice crește cu mai mult de 40 la sută.Subliniind că sarcinile de plan sînt realiste, că . ele pot fi înfăptuite de către colectivul secției, Marian AVram s-a referit în continuare la • aspecte ale producției de com- presoare, care ridică unele probleme și care trebuie să fie rezol-■ vațe fără întirziere de către comite-• tul de direcție, împreună cu ministerul. Problema spațiilor pentru mon- . taj este în continuare nerezolvată, pentru că soluția la care s-a apelat este numai un paliativ, deoarece ni s-a afectat un spațiu pentru trei e- chipe de montaj, la mai mult de un km distanță de secția noastră.. O să ne descurcăm așa cum o să putem,■ dar avem nevoie de foarte mult ajutor în această direcție. De asemenea, nu se poate despărți problema fabricației, a prelucrărilor de problema sculelor, mai ales a celor de mare productivitate.Ca membru al comitetului de direcție, aș vrea să spun că bunele rezultate obținute de uzina noastră nu pot fi despărțite de activitatea fructuoasă a comitetului de direcție, a comitetului sindicatului și de îndrumarea competentă și eficientă a comitetului de partid. Activitatea noastră, a reprezentanților salariaților în comitetul de direcție, o spun tovarăși cu toată modestia, a fost majoră. N-am stat acolo numai să ridicăm mina cînd nu știu ce probleme se puneau la vot. Ne-am adus contribuția .noastră. S-au luat foarte multe decizii în unanimitate, dar de multe ori am fost în divergență. S-a lucrat foarte serios în comitetul de direcție, deși uneori am stat prea

care, între noi fie

a Informat anoi a reprezentanților situației gestiunii
în ■ salariații cu realizăricomitetului de direc- apoi, pe larg, neajun- manifestat în activita-

de muncă, în ca- pri veste eficiența mai ales. în neur- unora din proprii-

timpul verii, această materie primă este insuficientă. Țin să arăt, de asemenea, că în țară nu există nici o întreprindere specializată care să fabrice scule pentru turnătorii și modelării, scule foarte necesare celor care practică aceste meserii.Aș vrea să pun în atenția comitetului de direcție, ca și a conducerii ministerului nostru, problema încheierii, în mod categoric, a tuturor lucrărilor de investiții din cadrul turnătoriei de fontă pînă în trimestrul IV. De ce ? Pentru că in trimestrul IV trebuie neapărat să efectuăm probele tehnologice și toate cele necesare asigurării producției din anul 1972, care va crește de la 17 999 de tone în 1971, la 24 999 de tone. Insist asupra acestui lucru, în- trucît tovarășii care au mai efectuat în cadrul secției noastre investiții nu prea s-au ținut întotdeauna de cuvint.O problemă' deosebită, care cred că ar trebui să se discute încă o dată și să se rezolve mult mai complex, mult mai principial, este problema salarizării maiștrilor. Consider că niciodată un maistru nu va putea să fie stimulat atîta timp cit el va cîștiga mai puțin decit un muncitor. Și, de asemenea, consider că In posturi de maiștri sau în posturi de conducere pot. fi ridicați și acei oameni care din punct de vedere pro- fesional au o pregătire foarte bună, dar, poate, nu au diplome ; au talent sau, mă rog, metode de organizare și, prin contribuția lor, pot duce o bună activitate în mobilizarea salariaților la îndeplinirea planului de producție în cadrul întreprinderii noastre și cred, că și în țară.Ca membru al comitetului de direcție. vreau să arăt că, personal; ca muncitor, am avut un climat destul de favorabil. Ne-am simțit puțin stînjeniți la început, poate și din nepricepere, însă principalul iucru este acela că, sub îndrumarea organului de partid, noi am reușit într-adevăr să ne expunem punctul nostru de vedere, să ne exprimăm părerea noastră. Personal, în toate împrejurările în care am avut ocazia, am consultat întregul aparat tehnic, organele de partid, organele de secție, îneît înainta de a mă prezenta la dezbaterile comitetului de direcție, iar apoi, fie in adunările sindicale, fie în adunările de partid, fie în discuțiile organizate le nivelul cadrelor, am expus hotărî- rile și măsurile care au fost luate. Aș vrea să evidențiez, ca membru ăl comitetului de direcție, sprijinul deosebit pe care acest organ l-a primit din partea sindicatelor. Acest sprijin a constituit un factor important in realizarea multora dintre hotărîrile luate de către comitetul de direcție. De asemenea, preocuparea comitetului de partid al întreprinderii noastre, a tovarășilor din conducerea co- ■ mitctului' de sector’și a comitetului de -partid municipal s-a manifestat prin participări directe la dezbaterile noastre, la hotărîrile noastre, au fost factori foarte importanți în rezolvarea cu înaltă principialitate a mulitor probleme.Aș vrea să subliniez că dacă harnicul nostru colectiv a muncit bine, totuși noi nu am avut timp să ne culcăm pe laurii victoriei. Și apelez la întregul colectiv al uzinei noastre să nu se culce pe acești lauri, pe aceste izbînzi. Este greu să ajungi în vîrf, dar este mult mai greu să stai sus, pe acest vîrf. Și pentru acest lucru, tovarăși, este necesar ca noi cei care sîntem aici, însuflețiți de însăși prezența tovarășului Ceaușescu la ședința noastră, să căutăm ca, începînd chiar de mîine, să îmbunătățim munca noastră în așa fel îneît activitatea noastră să corespundă sarcinilor care au fost trasate de către partidul nostru.în încheiere, din partea colectivului turnătoriei de fontă, asigur pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, întreaga conducere de partid, comitetul de direcție al întreprinderii noastre, comitetul sindicatului și pe toți cei de față, că colectivul nostru va face tot ceea ce este posibil pentru a-și îmbunătăți activitatea, pentru a da un randament mai bun. pentru a răspunde așa cum trebuie, ca oameni con- știenți, în fața partidului nostru. în fața marilor sarcini ridicate de ultimele și însemnatele documerfte al« Partidului Comunist Român.

deri sînt încă insuficiente. Rezolvarea acestei probleme este, după mine, o condiție pentru diversificarea fabricației la care am ajuns și pentru programul- de asimilare pe care ni-1 propunem nu numai în uzina noastră, ci și în multe alte întreprinderi constructoare de mașini.■ în continuare vorbitorul s-a referit la un alt factor de care depinde desfășurarea în bune condiții a producției — asigurarea din surse proprii a sculelor, sector în care mai există u- nelc deficiențe, dar unde sint posibilități de a realiza cele necesare fără investiții deosebite. Nu se dă încă atenția cuvenită creșterii producției de scule în țară, prin specializarea sculă- riilor și apariția unor noi fabrici de scule, și nici importării sculelor strict necesare. De multe ori consumăm un volum mare de' efort pentru procurarea unor utilaje care nu dau rezulta-^ tele-scontate și productivitatea cerută, din cauza lipsei de scule. Am să da.u' un singur exemplu: in lunile noiembrie'și decembrie am avut opriri în producția unor secții din uzină din lipsa plăcuțelor vidia. Contractarea la import s-a făcut de-abia în luna ianuarie, în condițiile în care se cunoștea că nu avem nici un fel de decalaj în aprovizionarea cu aceste scule. Singura noastră sursă de creștere a productivității muncii este exploatarea rațională și’ intensivă a mașinilor, unul dintre elementele principale care poate permite aceasta fiind înalta productivitate.In încheiere, vorbitorul a ridicat problema fluctuației de .cadre din întreprindere, subliniind că ii revine comitetului de direcție îndatorirea de a crea astfel de condiții pentru ca unii angajați, dintre care mulți sînt tineri, să se simtă legați de uzină; de viața și activitatea colectivului de aici.Am ascultat darea de seamă și, ca muncitor la turnătoria de fontă, aș vrea să-mi spun și eu părerea asupra problemelor principale care consider că trebuie neapărat să fie luate în seamă — a spus în cuvîntul său muncitorul ȘTEFAN ZIPȚER. înainte de toate, aș vrea să arăt că eforturile făcute de colectivul uzinei anul trecut, și care au fost apreciate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la mitingul prieteniei româno-spaniole, au fost încununate de succes și ne bucură să putem raporta că ne-am ținut cuvîntul dat și ne-am realizat angajamentele pe care ni le-am luat. Aș vrea în continuare să mă re£er Ia problema calității produselor, problemă deosebit de importantă, care a stat și stă permanent in atenția partidului nostru.Deși în 1979 am obținut unele realizări, trebuie să spun cu puțină mîh- nire că nu am reușit, .totuși, să ne ridicăm la nivelul posibilităților . care ;,există; în cadrul, colectivului nostru de muncă. Faptul că.’sînt încă destule a- ^bațșiȚi de la'țehnplogie, că nivelul calificării 'muncitorilor noștri nu este în toate cazurile corespunzător a făcut ca noi să nu atingem întotdeauna indicii superiori ai calității produselor. Vreau să afirm, totuși, că prin rezervele care mai există la nivelul secțiilor, al turnătoriilor, cît și Ia nivelul uzinei, adică numai prin posibilitățile noastre proprii, vom reuși să ne ridicăm la exigențele calitative impuse de sarcinile actualului plan cincinal.Aș vrea să fac cîteva propuneri în legătură cu unele probleme legate de activitatea de viitor a muncitorilor din turnătoriile intreprinderii noastre și, in general, din întreaga țară. în legătură cu accentul care s-a pus și se pune pe dezvoltarea în continuare a industriei construcțiilor de mașini, cred că ar fi foarte bine să se întreprindă măsuri prin care să se asigure folosirea mai chibzuită, mai economicoasă și la un nivel calitativ mai înalt a tuturor rezervelor naturale ale țării ce pot constitui materii sau lianți pentru munca noastră în turnătorie. De a- ceea, aș insista foarte mult să se creeze întreprinderi care să prelucreze argila, vopselele pentru turnătorii, să pregătească nisipul peliculizat. De asemenea, cariere care să nu vîndă nisipul cum îl scot /lin carieră, ci să-l usuce, să-l ambaleze. să-1 desprăfuiască și, în mod organizat, pe baza unor stasuri, să-l trimită turnătoriilor, în funcție de procesele tehnologice ale acestora. Totodată, consider necesar să se sporească producția de bioxid de carbon, pentru că, uneori, mai ales în

că fiecare muncă are rolul ei precis și că este nejust ca de la o etapă la alta să te jenezi intr-un fel 'sau altul să fii cumva muncitor auxiliar sau salariat tehnico-administra- tiv. Vreau să propun ca organele centrale de sinteză să definitiveze noua metodologie a clasificării: forței de muncă, astfel incit aceste probleme să-și găsească rezolvarea. Cred că în această privință ar trebui să revizuim și lozinca sapei și a mapei. Dacă în mapă purtăm hîrtii inutile, cu care încurcăm activitatea societății noastre, atunci . aceste mape trebuie aruncațe, și arse. Dacă însă în aceste mape avem proiecte, lucrări valoroase, atunci trebuie să ne? străduim fiecare din . noi să ne procurăm o astfel de mapă și consider că în viitor comitetul de direcție trebuie să se preocupe de creșterea numărului personalului de înaltă calificare, una din condițiile primordiale pentru a' înfăptui pro-- gramul .trasat uzinei noastre de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu.Referindu-se la această ultimă problemă ridicată de vorbitor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Numai in parte este just, pentru că dacă loți o să vrea să-si facă mapă, chiar cu proiecte, n-o să , avem cine să le realizeze și atunci ele nu fac doi bani. (Aplauze). Să nu pierdem din vedere intr-adevăr ca să avem mai puțini funcționari, ca inginerii să lucreze la proiecte și nu Ia hirtli, dar la proiecte de modernizare și de aplicare în producție. Să avem grijă să predomine cei care lucrează cu mașinile, pentru că numai împreună și intr-o proporție justă intre inginerii proiec- tanți și cei care lucrează nemijlocit în secțiile uzinei se poate realiza producția și reduce la maximum numărul celor cu hîrtiilc. (Aplauze).
ALEXANDRU ROȘU, director tehnic, a spus printre altele : Pentru cei care am muncit zi de zi, împreună, in fabrică, dar și pentru cei din afara uzinei, care ne judecă adesea și după rezultatele pe care le-am obținut, anul trecut a fost un an bun. A fost un an bun și datorită faptului că noi am ajuns să finalizăm unele măsuri, prevăzute de mai multă vreme, cu caracter organizatoric general la nivelul uzinei, dar valabile în toate compartimentele uzinei. Mă refer la contractarea din timp a sarcinilor de plan, îmbunătățirea programării operative și de perspectivă în toate compartimentele uzinei, integrarea unor secții, așa cum a reieșit din darea de seamă, introducerea pe scară mai largă a unor scule de înaltă productivitate, creșterea volumului de cooperări cu fabrici mai mici, în mod deosebit, și cu întreprinderi din in- ........ ...........  ... _______________ _______  .. dustria locală, stabilitatea pe funcții . ■ nară a ■Comitetului. Central al Parti• a ■cadrelor de conducere, de la: șefiidului Comunist Român. Dacă îmi este de echipă și pînă la conducerea uzi-din permis, m-ăș_referi la una 'dih aceste nei,-lucru care se petrecea mai rarîn anii trecuți, organizarea mai bună a școlarizării ucenicilor și creșterea numărului lor. Toate aceste măsuri, realizate, au condus la rezultatele valorice și economice amintite în darea de seamă, au dus la îmbunătățirea legăturii între secțiile primare și fi- nalizatoare din uzină, la mai buna folosire a suprafețelor de producție, la creșterea calității produselor, îh mod deosebit a celor pentru export. Fiecare din noi sîntem cu gindul la ziua de mîine. Adică unele rezultate bune pe care le-am obținut trebuie confirmate în perioada care urmează. Or, după mine, pentru confirmarea acestor rezultate este necesară rezolvarea unor probleme de ordin general la nivelul întreprinderilor din industria constructoare de mașini. Iată, de exemplu, cazul uzinei noastre. în ultimii ani, noi am asimilat o familie de locomotive destul de complexe, de locomotive de la 250 pină la 1 250 de cai putere. Avem în asimilare un număr însemnat de produse de o tehnicitate și complexitate deosebit de ridicată. La toate aceste produse noi realizăm, insă, în uzină elemente’ de asamblare care ar putea fi produse cel mai bine în întreprinderi specializate. Aceste elemente le executăm cu un volum anual de sute de mii de ore de manoperă, cu forțe de muncă cel puțin duble și cu o productivitate de circa trei ori mai scăzută și cu costuri cel puțin de două ori mai mari decît în întreprinderi specializate. Or, în momentul de față în industria constructoare de mașini aceste întreprin

care, tot sincer discutînd, ei nu se pot lipsi.Tovarăși, mă angajez în numele celor care m-au delegat la această adunare, să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a ne realiza sarcinile în cele mai bune condiții. Ca oameni de onoare ce sîntem, vom participa efectiv la îndeplinirea angajamentelor luate.Ing. VALERIU FUIOR, șeful serviciului salarizare, a spus printre altele : Înainte de. a expune problemele pe care mi-am propus să le dezvolt, consider o înaltă datorie să-mi exprim mulțumirea pentru partidul nostru, pentru tot ceea ce a realizat, pentru conducătorul nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ceea ce va rămîne o permanență a istoriei României, ceea ce va fi înscris cu litere de foc în istoria patriei noastre o constituie opera isto-, rică pe care o înfăptuiește partidul nostru după Congresul al IX-lea, după Conferința Națională, după Congresul al X-lea. Știm cu toții că la baza acestei opere stau ideile și . inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitorul s-a referit Ia introducerea acordului global și ,. progresiv — acțiune preconizată în darea de seamă a comitetului de direcție — propunind completarea, planului de măsuri cu încă trei acțiuni legate de salarizare, de cointeresarea salariaților. Aceasta este o problemă foarte serioasă, deoarece în momentul de față noi avem > indicatoare tarifare care nu corespund nivelului actual al tehnologiei românești din industria constructoare de mașini, al ■ tehnologiei din uzina „23 August". A doua problemă — a fost și o indicație de partid — privește acțiunea pe care trebuie să o întreprindem pentru a determina pe locuri de muncă, acolo unde este posibil, indicatori de productivitate fizică, pentru a putea să folosim aceste elemente ca un instrument eficienț în planificare și cu ajutorul lor să cointeresăm mai bine pe muncitori.în al treilea rînd, propun comitetului de direcție să studieze posibilitatea introducerii autocontrolului la o serie de locuri de muncă. După apariția legii privind asigurarea și controlul calității produselor și-au făcut locul, între altele, și tendințe de a se solicita creșterea nejustificată a numărului de controlori. Or, așa cum bine se sublinia recent în presă, „calitatea se produce, nu se controlează". Aceasta înseamnă deci că muncitorii trebuie cointeresați în realizarea unei calități superioare, iar cel care execută să fie primul și cel mai'bun controlor al muncii sale.Noi toți, și eu personal, sîntem deosebit de satisfăcuți de problemele

în- nu- an-’ gajamentele întreprinderii în întrecerea socialistă pe acest an, cu o primă etapă la l! mai, în cinstea sărbătoririi semicentenarului Partidului Comunist Român. Angajamentele prevăd, printre altele, depășirea planului la producția glob’âlă cu 25 900 099 leî, la producția marfă cu 19 899 009 lei, economisirea a 609 tone de metal, creșterea gradului de integrare în țară a fabricației principalelor produse — locomotive și motoare — realizarea, prin dezvoltarea activității de autoutilare, a 39 de utilaje, introducerea unor metode moderne în planificarea, programarea și urmărirea producției.în încheiere, președintele comitetului de direcție a spus : Adunarea noastră de astăzi, onorată de participarea la lucrările sale a secretarului general al partidului, va rămîne un eveniment memorabil în istoria uzinei „23 August".Dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de pe poziția celei mai înalte magistraturi in care v-au ales partidul și națiunea noastră socialistă și în calitate de deputat care reprezentați circumscripția noastră în Marea Adunare Națională, —-Y. ------ ”'■*—nrar » ”7: . :I.ați->avut și aveți o permanentă' ȘLstă- mult..trmp .în ședințe. Important-este eat?e-au fost dezbătute la ultima ple- . ruitoare preocupare.pfentrd .orientarea-și sprijinirea uzinei ,,23- August", în realizarea superioară a sarcinilor sale economice și sociale.Vă rog să-mi permiteți să vă exprim, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cea mai fierbinte recunoștință. din partea întregului nostru colectiv pentru activitatea dumneavoastră neobosită închinată slujirii țării și făuririi viitorului luminos al poporului român. Totodată, ne angajăm să ne consacrăm toate forțele traducerii în viață a politicii Partidului Comunist Român.Directorul general-adjunct ADAL
BERT BULARCA a prezentat apoi o informare cu privire la realizarea planului de măsuri tehnico-organiza- torice pe anul 1979 și la măsurile pe anul 1971.El a relevat că la activitatea fructuoasă a uzinei în anul 1979 o importantă contribuție a adus-o realizarea propunerilor valoroase făcute de oamenii muncii cu ocazia dezbaterilor organizate anul trecut, pe marginea cifrelor de plan, propuneri analizate și aprobate ca măsuri in adunarea reprezentanților salariaților. Astfel, din cele 198 măsuri au fost realizate integral 92, efectul economic înregistrat fiind de 9 116 009 lei. Totuși, un număr de 16 măsuri nu s-au realizat la termenele scadente, fiind reînscrise in programul de măsuri pe anul 1971.Cunoscind importanța deosebită pe care o are acțiunea de rezolvare a propunerilor valoroase făcute de oamenii muncii, comitetul de direcție și comitetul sindicatului au unificat metodologia de colectare, analiză și raportare a rezultatelor în vederea antrenării mai eficiente și concrete a factorilor de răspundere de la toate nivelurile întreprinderii.Pentru anul 1 343 propuneri nate și aprobate nivelul uzinei, un grupate în planul organizatorice pe patru capitole principale : creșterea productivității, reducerea cheltuielilor la 1 899 lei pro- ducție-marfă, asigurarea de produse noi și îmbunătățirea calității, asigurarea și perfecționarea cadrelor.Sintetizîndu-se eficiența ce va fi obținută de pe urma acestor măsuri, se poate spune că prin realizarea lor integrală se va asigura o creștere a productivității muncii cu peste 5 la sută și se vor reduce cheltuielile de producție prin economisirea de metale, materiale, energie, in valoare de 22 909 009 lei.Pentru îmbunătățirea acestui program de măsuri, menit să susțină realizarea obiectivelor planului de producție pe anul 1971, a spus în continuare vorbitorul, chemăm prin dv. întreg colectivul de muncă al uzinei să vină cu noi propuneri și sugestii eficiente care să sprijine și să garanteze realizarea exemplară și depășirea tuturor sarcinilor noastre. El a subliniat apoi că acțiunea gîndirii creatoare, e- forturile comune trebuie să se îndrepte spre continuarea Introducerii tehnologiilor moderne și perfecționării organizării activităților de baza și auxiliare și a prezentat obiectivele concrete în această direcție.Planul de măsuri tehnico-organiza- torice, completat cu propunerile recente și cele ce se vor face cu prilejul acestor dezbateri, a spus in încheiere A. Rularea, rămîne permanent deschis noilor idei prezentate de muncitori, tehnicieni, noilor căi de și utilizare a rezervelor terne, a căror aplicare creeze condiții și garanții suplimentare pentru Îndeplinirea și depășirea prevederilor planului pe anul în curs și pentru pregătirea din timp, și chiar pentru devansarea sarcinilor anului 1972.In continuare^ vorbitorul a prezen-

însă că am adoptat cele mai bune soluții în., vederea rezolvării,.problemelor uzinei. Cu toate acestea, C... respect pentru adevăr, trebuie să spun că unele probleme, mai ales de ordin social și cele care priveau condițiile de muncă, ridicate de noi . în comitetul de direcție, au fost împinse către periferia agendei de lucru. Mă refer la vestiarele și grupurile ■ sociale insuficiente pentru numărul sporit de muncitori. în alte secții sînt noxe. în turnătorii condițiile de muncă nu sînt dintre cele mai bune iar în comitetul de direcție, trebuie să spun, tot din respect pentru adevăr, se fac foarte multe eforturi pentru obținerea de sporuri, dar nu și pentru eliminarea noxelor, a prafului ș.a.m.d.Vorbind în încheiere despre unele aspecte ale nivelului de trai al colectivului uzinelor, tovarășul Marian Avram a spus La consfătuirea oamenilor de cultură și artă cu președintele statului nostru și secretarul general al partidului, academicianul Zaharia Stancu a ridicat problema locuințelor pentru scriitori. Probabil este o problemă pentru ei. Dar. vreau să spun, și comitetul sindicatului trebuie să recunoască, și comitetul de direcție de asemenea, că nu s-au zbătut suficient că să rezolve problema locuințelor pentru noi. Avem cazuri destul de grele care își cer rezolvarea, și, în orice caz, fără să număr banul din buzunarul nimănui, dar zic eu că noi dispunem de mai puțini bani decît tovarășii scriitori, Dînșii sînt aceia care creează bunurile spirituale de care, sincer discutînd, nu ne ■ putem lipsi ; dar noi sîntem cei care creăm bunurile materiale de

probleme. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut un aspru rechizitoriu al fenomenelor de birocratism și a anticipat asupra unui vast program de reglementare normativă în scopul de a se elimina acest neajuns din viața noastră economică și socială. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat sarcina de a se elabora legi precise prin care să se delimiteze drepturile de a da instrucțiuni, de a emite circulare etc. Pînă atunci aș propune ca tovarășii din ministerele de sinteză să treacă în revistă instrucțiunile, circularele, precizările și alte documente de acest fel emise din abundență in ultimul timp, să facă o listă cu acestea și să ne trimită și nouă sub titlul : Lista instrucțiunilor, precizărilor și altora de acest fel de aplicarea cărora întreprinderile sint scutite.Mi-aș permite, de asemenea, pro- fitind de faptul că în sală se află reprezentanți ai unor . ministere și altor instituții centrale de sinteză, să ridic și următoarea problemă : în momentul de față, potrivit indicațiilor de partid și de stat, planul se fundamentează cu foarte multă exigență, în special la capitolul forță de muncă și cheltuieli, țvjnd în vedere, în primul rînd, normele privind muncitorii care lucrează în acord. Acest lucru este pe deplin normal și răspunde tendinței de dezvoltare a economiei, însă în acest timp ră- mîn la periferie o serie întreagă de activități, așa-numita muncă auxiliară, așa-numita muncă tehnico-ad- ministrativă. Eu personal considet în cuvîntul său, ing. ION NICȘA, șeful secției turnătorie de oțel, a exprimat satisfacția sa, a întregului colectiv al secției, căreia, într-o asemenea zi, i-a fost decernat din nou,acesta, din cele au fost selecțio- spre rezolvare, la număr de 181, fiind de măsuri tehnico-

și sugestii ingineri și descoperire noastre in- trebuie să
Participanjii Ia adunarea generală aplaudă cu multă căldură prezenfa în mijlocul lor a tovarășului Nicolae Ceaușescu

pentru a șasea oară consecutiv, titlul de secție fruntașă.Vorbitorul a arătat că aceasta vine să încununeze o serie întreagă de realizări : depășirea producției globale cu 23 milioane lei fată de sarcinile planificate pe anul 1979 ; reducerea pierderilor din remanieri și rebuturi, față de anul 1969, cu 4 409 090 lei ; economii obținute prin reducerea consumului de materiale în valoare de 5 200 000 lei etc. El a arătat că atît înfăptuirile dobîndite, cît și decernarea titlului de secție fruntașă au mobilizat și mai mult colectivul, care își propune să valorifice deplin nesecatul izvor de rezerve interne, să elimine lipsurile manifestate în anul trecut, să-și îndeplinească exemplar sarcinile de plan actuale. Referindu-se la măsurile mai importante preconizate în vederea atingerii acestor obiective, vorbitorul a relevat preocuparea de a se reduce simțitor adaosurile tehnologice și de prelucrare la fiecare piesă de mare serie produsă în secție. Specialiștii de la Uzina mecanică din Timișoara s-au declarat mulțumiți cu piesele turnate astfel. în continuare, vorbitorul a arătat că prin introducerea unor asemenea măsuri se va reduce timpul de lucru la anumite operațiuni și se vor îmbunătăți condițiile de lucru.Ing. Ion Nicșa a arătat anoi că, în dorința de a cinsti marele eveniment do care ne desparte nut.in timp, a 59-a aniversare a înființării Partidului Comunist Român, colectivul secției turnătorie de oțel cheamă la întrecere toate secțiile Uzinei. Se propun. în aoest sens, între altele : depășirea producției globale cu 2 la sută și a producției marfă cu 9,4 Ia sută ; depășirea sarcinilor productivității cu 2 la sută ; reducerea pierderilor, din rebuturi și remanieri cu 25 la sută ; o economie de metal de 260 de tone, prin îmbunătățirea coeficientului de utilizare a oțelului lichid.
(Continuare in pag. a III-a)
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în mijlocul constructorilor de mașini de la marea uzină bucureșteană, secretarul genera! al partidului discută problemele actuale și de perspectivă ale întreprinderii

(Urmare din pag. a II-a)Ca reprezentant al salariaților în comitetul de direcție, m-am înscris la cuvînt pentru a arăta, unele măsuri ce trebuie luate în cadrul secției noastre de montaj-locomotive pentru realizarea sarcinilor de plan care ne stau în față pe anul 1971 — a spus lăcătușul GHE9RGHE BURUC.Am toată convingerea că la sfîrși- tul anului 1971 vom păși cu fruntea sus, așa cum am pășit și la sfîrșitul anului trecut, cu conștiința că ne-am îndeplinit datoria noastră de muncitori, că am contribuit cu toata priceperea și hărnicia noastră la traducerea în viață a politicii partidului.Tovarăși, una'-din sarcinile impor- i tante ;este . legată de, reducerea, im- portului. Personal, mă. gindesc la..introducerea în fabricație, în cadrul uzinei noastre, a cutiei tranzistorizate, care e adusă acum din străinătate. Eu cred că e bine să stea în atenția comitetului de direcție problema colaborării în acest sens' cu întreprinderi de specialitate din Băneasa și Pipera. Această treabă ar aduce uzinei noastre un venit anual de aproape 1 milion și jumătate.
O altă problemă este aceea a tipizării unor repere de locomotive. Se știe că datorită cerințelor economiei noi construim mai multe tipuri de locomotive, fapt care impune serviciului nostru de proiectări să tipizeze majoritatea ansamblurilor. Aceasta ar duce necondiționat Ia mărirea productivității, la îmbunătățirea calității produselor noastre. O altă problemă este să ne ocupăm, în continuare, de organizarea uzinajului la locomotive. Aș vrea să scot in evidență că în anul 1970 secția noastră de uzinaj a făcut pași foarte importanți, față de anul 1969. însă raportat la planul și la sarcinile pe care le avem sint necesare unele măsuri care să ne asigure sporul de producție și de calitate propus pentru anul 1971.în continuare, vorbitorul a arătat că importantele realizări ale serviciului de investiții sint încă umbrite de faptul că întreprinderea I.C.S.I.M. nu-și respectă întotdeauna termenele din contract, ceea ce provoacă dificultăți în finalizarea, măsurilor privind organizarea superioară a producției în secția de montaj-locomo- ’ tive.

O altă problemă, poate măruntă,• dar care consider eu că e bine s-o arăt, aici, și care trebuie să stea in atenția comitetului de direcție, este chestiunea mașinii de tăiat țeava, ab- . solut necesară în atelierul de montai, ea aducind o contribuție însemnată la reducerea efortului făcut de. oameni și la sporirea productivității muncii. Un obiectiv care trebuie să stea în atenția serviciilor de proiectare este a- samblarea și spălarea țev'.lor de la toate instalațiile de pe locomotive. Aceasta va duce la îmbunătățirea calității produsului nostru.Tovarăși, ridic o problemă care, la prima vedere, s-ar părea că nu și-ar avea locul aici : cunosc foarte mulți tineri care s-au pregătit din toate punctele de vedere și au reușit să meargă la cursurile liceului seral. Aceasta este foarte bine, pentru că producția noastră are nevoie de oameni temeinic pregătiți. Consider însă că atunci cînd își termină școala. c’nd și-au dat maturitatea, trebuie să lucreze 5 sau 10 ani în cadrul secțiilor, să-și dea aportul în producție și nu să caute pe orice cale să meargă a- colo unde este mai ușor.Ca muncitor in secția de monta.i- locomotive. aș vrea să arăt aici că secția noastră se angajează să construiască peste plan în acest an trei locomotive de 1 250 CP. De asemenea, consider că este o obligație a tuturor salariaților din secția noastră. din uzina noastră, de a depune toate e- , forturile, toată priceperea, pentru ca produsele pe care le executăm să fie de cea mai bună calitate, apreciate peste hotare. Pentru că tehnicieni foarte buni avem, muncitori buni avem, așa că nu rămine decît să depunem eforturile respective .în cuvîntul său, ing. ION RSDUȚ a subliniat că la frumoasele succese obținute .de uzina „23 August" în anul 1970 o contribuție însemnată și-a a- dus și colectivul de pcoiectanți. care, prin munca sa, a contribuit la ridicarea performanțelor produselor, la modernizarea acestora. N-am să mă mai refer la aceste rezultate, a spus vorbitorul. Vreau să amintesc însă de problema tipizării, care va trebui extinsă în acest an, astfel incit să micșorăm consumul de muncă și să 

mărim productivitatea. De asemenea, aș vrea să relev activitatea pe care am desfășurat-o in scopul sporirii gradului de siguranță în exploatare a produselor, precum și preocuparea noastră pentru reducerea importurilor. Astfel, au fost create atîț in u- zina noastră, cit și în alte întreprinderi, condiții pentru a se executa o serie întreagă de subansambluri care se procurau din import. Și pentru că sînt la acest capitol, mă alătur tovarășului Buruc, care a ridicat problema asimilării in uzină a cutiei tranzistorizate, produs pe care am putea să-l realizăm fără forță de muncă suplimentară și cu eforturi financiare foarte mici.Desigur, în aotivitatea proiectanți- lor noștri au existat și lipsuri. Acestea au fost analizate îh’ diverse oca- 11 zii. Vom căută ca pe-viitor, ele'Șă'nu ' șe mai repete. Mă refer la soluții, pe- tehnologice, la greșeli în proiecte, nu mari, dar care totuși au creat greutăți in fabricație. Ce ne propunem pentru viitor ? Vrem să asimilăm o locomotivă Diesel electrică care să poată . fi realizată cu subansambluri furnizate de uzina „Electroputere", creind posibilitate uzinei noastre de a răspunde cererilor mereu crescînde la export. De asemenea, ne-am propus . ca într-un viitor apropiat să începem proiectarea unui motor nou, după soluții originale, care prin performanțele sale să ne dea posibilitatea să înlocuim actualul motor fabricat după licență străină. De asemenea, un obiectiv major îl constituie proiectarea liniei de 3 000 tone de ciment, a cărei execuție am dori să fie încredințată uzinei noastre, ca să nu mai vorbim despre compresoarele pentru industria chimică și petrolieră, domeniu in care dispunem de o experiență acumulată timp de cîțiva ani. Paralel, vom depune o muncă de-reproîecta- re, în vederea reducerii greutății a- cestui produs și pentru îmbunătățirea soluțiilor constructive și tehnice. Proiectele trebuie să fie de bună calitate, să prevadă soluții tehnologice ușor de executat ' și cit mai puțin costisitoare. Vorbitorul a apreciat propunerea de a se crea un atelier de prototipuri, subliniind că acesta este absolut necesar pentru o uzină cu produse de înaltă tehnicitate.în continuare, vorbitorul s-a ocupat pe larg de problema dezvoltării compartimentului de concepție. Acolo unde se creează proiectul, acolo începe produsul. Deci trebuie să-l considerăm pe proiectant ca muncitor și nu ca personal tehnico-administrativ — avînd aceeași activitate importantă pe care o au muncitorii, unde se desăvârșește produsul de fabricație. Revăzîndu-se actualul coeficient care stabilește ' proporția dintre muncitori șf personalul tehnico-administrativ, sa va c-ea posibilitatea 'tuturor întreprinderilor să-și dezvolte compartimentul de . Concepție. Vorbitorul a subliniat., de asemenea, utilitatea vizitelor făcute de proiectanții uzinei în diferite întreprinderi din străinătate.' Inginerul Răduț s-a' referit,- de asemenea, la legăturile uzinei „23 August1* cu institutele de cercetare .din țara noastră, cu institutele pob- fehnic'e din București. Timișoara, Cluj și 'cu Institutul de mecanică a solidelor al Academiei, pe care le-a apreciat ca un prețios ajutor în rezolvarea . multor probleme. Dar. a spus el, considerăm că ar fi foarte necesar ca oamenii de știință din țara noastră să vină in mijlocul specialiștilor din uzină'; nu pentru a discuta despre un produs Său a face critica știu eu cărui proces tehnologic, ci pentru ca profesorii. oameni de. știință, să efectueze . cu noi un schimb de păreri mult măi larg și mai folositor. Aceasta va ușura mult munca specialiștilor noștri și le va da siguranță în soluțiile pe care le propun.Sințem conștienți de' sarcinile care ne stau în față în perioada actualului plan cincinal. De aceea, colectivul de proiectanți al uzinei „23 August" este hotărî t- ca și pipă acum.-să-și aducă o contribuție și mai mare în activitatea uzinei.Tovarășul BQgRg MOIÎI, șef de atelier în secția de aparataj, a arătat la începutul cuvîntului său. că în anul 19.70 colectivul secției a realizat o producție cu 64 la sută mai mare față de anul 1966 ; o asemenea creștere a producției a fost obținută în mod deosebit prin introducerea în fabricație a unor produse noi : mă refer in primul rind la frîna Knorr, în continuare, el a arătat că o parte negativă în activitatea secției aparataj o constituie faptul că ea nu și-a

putut realiza decadal sarcinile de plan. Pe lingă lipsurile organizatorice din secție, această situație s-a datorat și unor greutăți din partea secției turnătorie de fontă, care a dat un procent destul de însemnat de rebuturi la corpurile principale, cît și unor deficiențe de aprovizionare.Apreciind pozitiv faptul că conducerea uzinei a trecut, potrivit indicației date de partid de a reduce cît mai mult importurile, la asimilarea și omologarea unor produse în cadrul uzinei, vorbitorul a arătat totodată că secția duce lipsă de armături, care pînâ în anul 1970 erau importate. El a exprimat părerea că, pînă la asimilarea producției acestor armături, care s-a făcut cu întirziere, este necesară continuarea in paralel a im- rjportului. •>><<; «... -■■ Menționînd ca o realizare- importantă calificarea, prin diferite forme, ca meseriași a unui număr însemnat de ucenici, faptul că 50 la sută din efectivul secției îl constituie tinerii sub 25 de ani, vorbitorul a subliniat necesitatea sporirii posibilităților de cazare pentru tinerii muncitori.în încheiere, vorbitorul a exprimat angajamentul colectivului secției de a îndeplini la toți indicatorii planul pe anul 1971, care prevede o creștere importantă, de 27 ia sută, a valorii prbducției-marfă.La rezultatele frumoase obținute de colectivul uzinei noastre în anul 1970— a sțius tov. CRISTEI cio- 
BMU, strungar in secția motoare— o contribuție deosebită și-a adus și colectivul secției noastre, care. îndrumat și mobilizat de organizația de partid, a.realizat și depășit principalii indicatori de plan. Astfel, la producția marfă planul a fost îndeplinit în oroporție de. 102.35 la sută, la producția globală — 112,9 la sută, iar productivitatea muncii — 123.7 la sută.Subliniind că rezultatele colectivului secției puteau fi și mai bune dacă greutățile și neajunsurile , apărute în desfășurarea activității erau lichidate cu operativitate, vorbitorul s-a oprit asupra principalelor probleme a căror soluționare este de stringentă actualitate pentru realizarea planului în acest an, cînd producția secției motoare crește cu 23 la sută. Este necesară — a spus el — o răspundere corespunzătoare pentru respectarea graficelor de aprovizionare, asigurarea cu scule, dispozitive și verificatoare. în vederea lichidării discuțiilor interminabile ce se nasc în jurul acestor probleme, înlăturării golurilor de producție si asigurării unei desfășurări normale, ritmice a lucrului. Statul nostru a cheltuit fonduri importante pentru achiziționarea de mașini și utilațe de înaltă tehnicității, de care beneficiem ți no’, cnj din ■ cadrul secției motoare di i u-'ina, „23 August". Din păcate. însă, uneori nu putem folosi această zestre tehnică ■ la adevărata ei valoare. inimicii; ne lipsesc o serie de scule sau piese de schimb. Cred că cei care se ocupă de contractarea unor asemenea utilaie . trebuie să manifeste mai .multă atenție’ la asigurarea echipamentului de; întreținere, a lor. Totodată. parametrii acestor mașini pot fi. ridicați în cadrul acțiunii de aut ■>- ,utilare, acțiune care se face foarte greu simtită în secțiile de producție. Consider că colectivul care se ocupă . de autoutilate. este bine șă coboare în secție pentru a vedea cerințe'? concrete care șe ridică.în. privința îmbunătățirii tehnologiilor, vreau să spun că se vorbește foarte mult și se face încă foarte puțin. Se face foarte puțin și. de aceea, mai, avem foarte multe tehnologii necorespunzătoare. Cred că înființarea unor grupe puternice de tehnologi în secție ar fi o măsură binevenită si ar trebui să se aplice cît mai curind.O altă problemă pe care vreau s-o ridic' este cea a' tinerilor ingineri pe care de mult timp nu i-am mai văzut prin secție. Fără să aibă o experiență de producție, fără să cunoască bine realitățile din secțiile de fabricație, ei merg direct la o serie de servicii de proiectare, de concepție. Și ne mai întrebam de ce sînt proiectate o serie întreagă de dispozitive și unele produse în mod necorespunzător. Consider că acolo. în secție. ar trebui să muncească intîi tinerii ingineri. în. secții s-ar întregi nivelul pregătirii lor profesionle. iar cunoștințele din facultate ar putea fi completate cu cunoștințe practice.în continuare, vorbitorul s-a referit la necesitatea asigurării cu elemente de asamblare tipizate. arătînd că in acest domeniu se așteaptă un sprijin concret din partea ministerului — la unele măsuri care trebuie luate în

vederea realizării unui finisaj bun tuturor produselor secției și uzinei, la calificarea muncitorilor la locul de muncă.în numele colectivului secției noastre, ne angajăm în fața adunării generale să realizăm în bune condiții sarcinile pe acest an, să depășim planul producției globale cu 1,5 la sută, al producției marfă’ cu 1 la sută, să reducem procentul de rebut cu 15 la sută față de anul 1970, să ridicăm indicele de utilizare a mașinilor cu 5 la sută. Și, pe parcursul anului, pe baza noilor rezerve interne pe care le vom descoperi, vom mări, cu cit va fi posibil, aceste angajamente.Lucrez în această uzină de aproape 35 de ani, deci de la vîrsta de 15 ani — a spus maistrul u,TUD0R", 
MOISE. De această perioadă no-au legat și ne leagă multe amintiri,.dar cred că ziua de azi va rămine cea mai plăcută din amintirea mea. ziua în care la o asemenea ședință de lucru a reprezentanților muncitorilor noștri participă conducerea partidului și statului, tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu.A.m să mă refer la o singură problemă. Sînt un vechi inovator.; ci mine și mai vechi decît mine sînt mulți inovatori în uzina aceasta. în darea de seamă s-a menționat faptul că mișcarea de inovații a adus a- nul trecut peste 9 milioane lei economii postcalculale. Acesta este un merit al celor care au simțul creației. Consider însă că. în raport cu pregătirea tehnică a muncitorilor, a tehnicienilor noștri, este insuficient ceea ce am făcut anul trecut Am fi făcut poate mai mult, dar consider că actuala legislație privind inovațiile are foarte multe minusuri. Am avut o legislație veche din 1953 ; probabil trebuia îmbunătățită sau completată, dar a fost complet înlocuită cu mai multe H.C.M. și instrucțiuni, ajungîn- du-se de la 80 de pagini la 196 de pagini. După părerea mea. o asemenea formularistică mare îngreunează. Aceasta a contribuit ca. în uzina noastră, din cele 330 propuneri făcute în 1970 să se aplice doar 130. Ce se intimplă practic ? Să dau numai un exemplu. Din fondul pentru inovații se dă o cotă pentru recompense. Acum, această recompensă se acordă dintr-un capitol „alte remunerări" și se întîmplă de multe ori că la acest capitol nu rămîn bani și din această cauză se întîrzie plata recompenselor pentru inovatori cu două sau chiar trei chenzine. A- ceasta, pur și simplu, îngreunează activitatea inovatorilor din uzina noastră și probabil și din alte întreprinderi.Solicităm insistent ca. în interesul satului nostru, să se revizuiască și să te 'îmbunătățească această legislație în mod autorizat. Totodată, finind cont de complexitatea uzinei noastre și de nivelul ei, propunem comitetului de' direcție să analizeze din nou problema reînființării colectivului de inovații care să aprecieze .acceptarea sau respingerea inovațiilor, astfel îneît aceasta să nu se mai facă de‘către o singură persoană, așa cum se întîmplă in prezent. Aș mai adăuga ceva. O inovație necesită, desigur. și o anumită tehnologie. Din picate,’ nu întotdeauna un muncitor care face o inovație primește sprijinul necesar tocmai in această privință. lucru pe care îl consider anormal.!\îai am o singură .problemă care este,, oarecum, in afara, acestei chest!- uni. Aș propune să se studieze posibilitatea ca, in cadrul acestui grup industrial al nostru, in această mare zonă industrială, să se inființeze un spital și o policlinicii pentru copii și adulți, care sînt foarte necesare muncitorilor uzinei „23 August" și din celelalte întreprinderi din împrejurimi.Vorbind în numele celor care lucrează la secția forjă, muncitorul ȘTEFM CȘ^U, secretaruI comitetului de partid, a arătat bu-, nele rezultate pe care uzina le-a obținut în cursul anului 1970. subliniind că ele sint un merit al întregului colectiv. îndrumat de comitetul de partid, de comitetul de direcție și comitetul sindicatului. Și colectivul secției noastre, prin măsurile pe care le-am luat oentru’ realizarea sarcinilor de producție în anul 1970, a obținut rezultate însemnate la toți indicatorii de olan, contribuind în mod direct la realizarea sarcinilor de plan ale uzinei.Considerăm insă că în acest an comitetul de direcție va trebui să ne ajute mai mult pentru o cît mai bună organizare a producției și a muncii în toate sectoarele de activitate — a spus vorbitorul. Vreau 

să arăt că secția noastră nu a fost îndeajuns de bine analizată în da- îea de seamă a comitetului de direcție, cu toate că ea necesita o a- tenție mai mare. La ora actuală, cu utilajele de care dispunem, nu putem face față necesităților de piese pentru locomotive și motoare și altor cerințe de piese forjate și ma- trițate. în consecință, aș propune ca in cadrul comitetului de direcție să se studieze dotarea corespunzătoare a secției forje, în special a forjei,ușoare, unde unele utilaje sint , suprasolicitate.Ceea ce ne preocupă pe noi la ora actuală, în urma dezbaterii în secție a măsurilor pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1971, este ca să ne organizăm cît mai bine prp- cesul - de producție, să obținem- re-’ . zultate cît mai bune în activitatea economică. Știm că mai- avem deficiențe în ceea ce privește calitatea produselor forjate și matrițăte. Sarcina noastră este de a înlătura această lipsă, de a organiza cît mai bine procesul tehnologic, ca să ne putem ridica la nivelul sarcinilor care sînt puse în fata noastră de legea calității produselor.. Legat de problema calității, aș vrea, de asemenea. să amintesc un alt neajuns — fluctuația de muncitori, a cărei rezolvare trebuie să stea mai atent în vederile comitetului de direcție, în acest sens, cred că este bine să fie majorat sporul de 10 la șută, care se acordă forjorilor și turnătorilor, ți- nînd seama că într-o asemenea secție — ca să vorbim deschis — se cer eforturi fizice deosebite, cărora nu oricine poate să le facă față. în altă ordine de idei, aș propune ca grupul de uzine „23 August" să dispună și el de o sală de festivități.în încheiere, vorbitorul a spus : Ne angajăm ca secția noastră să se situeze printre secțiile fruntașe, așa cum, de altfel, ne-am afirmat în ultimii cinci ani.Nu vreau să mă refer la părțile pozitive pe care le-a arătat darea de seamă, pentru că este foarte tirziu — 
* spus SEORSESCU, ” citor electrician. Aș vrea să mă refer la unele probleme legate de sarcinile care se pun ne anul 1971 serviciului energetic. Noi am luat unele măsuri care să ducă la îmbunătățirea utilizării agregatelor și utilajelor e- nergetice pe care le exploatăm ; între altele, am propus ca un colectiv din cadrul serviciului nostru să aducă unele îmbunătățiri și modernizări la mașinile care vor intra în reparație, ceea ce va duce la creșterea randamentului acestor utilaje. Consider că în acești ani comitetul de direcție trebuia să dea o mai mare. atenție acestui serviciu, cu atit mai.mult cu cit • dezvoltarea sistemului energetic trebuie să fie la nivelul obiectivelor care intră în folosință în cadrul u- zinei noastre. în ce privește noile o- biective. care urmează să intre în producție, vorbitorul a semnalat u- nele lacune ale proiectelor și în ce privește executarea . lor de către I.C.S.I.M. Am dori ca aceste obiective noi care intră în funcțiune să fie luate în primire de către un . colectiv de specialiști din cadrul uzinei noastre, deoarece consider că aceștia vor fi mai severi, mai exigenți. în continuarea cuvîntului său. electricianul Ion Georgescu s-a referit la lipsurile manifestate în gospodărirea unor servicii. în ce privește lipsa de apă, în u- nele secții se lasă robinetele foarte mult deschise, nu sînt reparate cele stricate ; sînt reduetbare prin care curge apa în prea mare cantitate. Totuși, in afară de aceasta, este necesar să ne ajute comitetul de direcție, pentru ca să dăm in folosință cele trei puțuri proiectate, incit să putem li-, chida linsa de apă din uzină. 'Vorbitorul a propus, totodată, integrarea în grupul U’inelor a fabricii de oxigen din această zonă industrială a cărei producție este folosită aici în cea mai mare parte. Consider că ar fi bine ca această uzină să intre sub patronajul nostru, deoarece, ca principali beneficiari, sîntem interesați ca ea să funcționeze la capacitatea maximă, să dea un randament mult mai mare.în încheiere, tovarășul Ion Georgescu a criticat unei-1 aspecte ale activității comitetului de direcție. îndeosebi în ce privește rezolvarea problemelor oamenilor muncii. La comitetul de direcție se fac analize pe anumite probleme. Eu aș spune : comitetul de direcție să invite comitetul de partid, indiferent ce probleme annlizeM’ă. dar să invite și comitetul de secție pentru ca din lipsurile ce se constată la unele sectoare, șefii de secție să poată trage învățăminte. Pot să mai spun că, nefiind di

rect în cunoștință de cauză, comitetul de direcție a luat unele hotăriri de sancționare a unor tovarăși ; dacă din partea serviciului respectiv ar fi fost prezent cineva, aceste sancțiuni nu ar fi fost date. Am impresia că comitetul de direcție va trebui să revină asupra lor.Vă.mulțumesc că 'm-ați ascultat și vă asigur că vom depune toate eforturile pentru îndeplinirea planului de producție.în cuvîntul său, tovarășul IOfîN 
RVRfîM, ministrul industriei construcțiilor de mașini, a adresat comitetului de direcție, întregii’ mase de salariați, de muncitori, ingineri și tehnicieni ai . uzinelor „23 August" ■ mulțumirile • conducerii ministerului • pentru rezultatele bune obținute în r-icu-rsui, anului .11970 și și-^a -'exprimat convingerea că acestea-vor fi dezvoltate într-o și mai mare măsură. Vreau să subliniez —-a spus vorbitorul — că pîrghiile principale care au stat :1a baza acestor rezultate le-au constituit profilarea și -specializarea mai judicioasă a producției în secții și pe ansamblul uzinei, preocuparea pentru folosirea cit mai bună a capacității întreprinderii.- atenția față de tehnologiile avansate, cave au făcut ca 90 ]a sută din sporul de producție să se obțină pe seama creșterii productivității muncii. In continuare, referindu-se la cîteva probleme care s-au ridicat, la adresa ministerului sau a grupului de uzine, vorbitorul a spus :.- socotesc juste criticile care ni s-au făcut cu privire la necorelarea e- lementelor de asamblare, la necorelarea sculelor, la lipsa de corelare în ansamblu a unor materiale pentru turnătorii. De aceea, in actualul cincinal prevedem dublarea capacității de producție a elementelor de asamblare; și creșterea de 4 ori a volumului producției de scule. Dar nici prin aceasta nu vom reuși să satisfacem întregul necesar. Ca atare, se impune ca insăși sculăria uzinelor „23 August" să: fie dezvoltată în continuare. Din acest an se va trece la fabricarea plăcutelor vidia în cadrul întreprinderii de -mecanică fină București — pri-n devansarea punerii în funcțiune a unei capacități de 30 tone, renunțîndu-se la import.Referindu-se la problema maiștrilor, vorbitorul a spus : pe baza indicațiilor date de conducerea partidului. . personal de tovarășul Nicolae Ceausescu, vom legifera ca maiștrii să fie promovați dintre' oamenii care știu meserie, dintre muncitorii care intr-adevăr pot să conducă procesul de producție în mod competent.în legătură, cu liniile de ciment, ne gîndlm ca, în continuare, acestea să fie fabricate cu pondere în uzinele „23 August" .în cooperare cu U- zi.na de mașini grele București. De a- semenea, considerăm că fabricarea locomotivelor electrice să intre de drept și de fapt în organizarea tehnologică a uzinelor „23 August".în legătură cu perspectivele Grupului de uzine „23 August", vorbitorul a spus : construcția de mașini stă astăzi in atenția conducerii de partid și de stat mai mult ca orieînd. Acest
(Urmare din pag. I)tie oglindită în darea de seamă, nre- cum și planul de măsuri tehnico-or- ganizatorice și de dezvoltare în ners- pectivă a uzinei, care va fi completat cu sarcinile izvorîte din cuvintarea secretarului general al partidului, cu nroDUnerile narticinantilor la dezbateri.în spiritul indicațiilor recentei nle- nare a C.C. al P.C.R., privind lărgirea narticinării oamenilor muncii în comitetul de direcție, adunarea a ales pe noii reprezentanți ai salaria- tilor în acest organism colectiv de conducereApoi a ’ fost supus aprobării proiectul noului contract colectiv, care in prealabil- a fost larg dezbătut la locurile de muncă de întregul colectiv a) întreprinderii.— Am și eu o propunere la noul contract colectiv, intervine tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să se includă și construirea unui spital pentru sala- riații uzinei, și a unei creșe pentru copiii acestora, așa cum a fost exprimată dorința in cadrul adunării noastre....Vie animație în sală. Izbucnesc aplauze, aclamații, urale. întreaga 

lucru se face simțit prin fonduri) mari de investiții pe care le primin Practic, reutilăm și modernizăm di temelii această întreprindere mare orașului București. . Vreau să spu însă că, înainte de toate, trebuie i ne concentrăm atenția asupra valor ficării cît mai eficiente a potențiali lui de care dispune uzina „23 Ai gust", pentru a crea un plus de pri ducție mai mare decît cel prevăzv prin folosirea, intensivă a capacităț lor existente. Faptele demonstrea: că există premisele ca uzina să mea gă înainte în direcția unei dezvoltă intensive și nu extensive, între alt le, prin ridicarea schimburilor 2 și la nivelul primului schimb, îneît m șinile de 'mare tehnicitate și complex țațe de care dispune să poată fi fol- si te la adevărata Tor . valoare.'Un. alt-aspect .asupra căruia vrei să' mă opresc, este acela al autoutil rii. La uzina „23 August" avem 1 fond destul do mare de ingineri, pes 340. Ei-au realizat o serie întreagă l lucruri bune în această direcție, m ales in- ultimii ani; Dar, evident, nu pot mulțumi, dacă avem în vedere uzina a recurs. în același timp, la I volum mare de importuri. Autou lările planificate pe un inginer, anul 1971, se ridică la 37 000 lei. fs de Reșița, care și-a propus 52 000 1 la aceeași structură de plan și c< la același număr de ingineri, și fț de alte întreprinderi care și-au pr pus chiar 118 000 lei. Eu consider și aici, atit angajamentul cît și pre cupările comitetului de direcție ti buie să fie revăzute în sensul de se promova foarte serios eficier activității fiecărui inginer; trebt să spunem, ca un lucru bun, că n mai 14 la sută dintre ei lucrează sectoarele de producție, restul fii angajați în sectoarele de concepfVorbitorul a subliniat importai perfecționării organizării tehnice tehnologice a întreprinderii. El arătat că sectoarele „calde" ale u nei, în care lucrează 4 000 de sa riați. trebuie să fie ridicate la i vclul cerințelor actuale, atit din pui de vedere tehnic, cît și organi; t<ric.Nici în privința schimburilor ei nomice externe, a spus el, nu putem, declara satisfăcuți. Export încă puțin. Este adevărat că, de 10,7 la sută, uzina și-a propus ca 1975 să exporte' 28,6 la sută din ' Tumul producției.In legătură cu creșele și cămin — a spus vorbitorul — vă inforn că, din indicația tovarășului secre general Ceaușescu, vom elabora, î preună cu consiliul popular mur pal,. un studiu pentru crearea, centrul platformei industriale a ci strucției de mașini de aici, de cr( cămine și cantine necesare salar ților întreprinderilor noastre.în încheiere, ministrul industj construcțiilor de mașini a spus : dori să-mi îngăduiți să aduc mul mirile noastre secretarului general partidului, tovarășului Nice Ceaușescu, pentru preocuparea, p tru sprijinul neobosit pe care îl cordă ramurii construcțiilor de r șim și să ne angajăm că nu v precupeți nici un efort pentru sarcinile mari ce ne stau in față le realizăm in cele mai bune cond
adunare aprobă cu deplină satisfa această propunere.Urmează apoi un moment festiv, o recunoaștere a hărniciei și a m tlilui in muncă al celor care și-au a contribuția la bogatul bilanț al i lizărilor întreprinderii, au fost cernate diplomele de fruntaș in trecerea socialistă colectivelor muncă ale secțiilor : turnățorie-C forjă, construcții metalice/ consti ții mecanice, montaj-locomotive, paratii si aiit.odotări și sculăcie.Adunarea generală a reprezenta lor salariaților de la uzinele „23. i gust" a prilejuit o manifestare | nară a democratismului orîndi noastre, exprimarea de către reț zentanțn miilor de muncitori, tei cieni și ingineri de aici a angajare telor însuflețite ale întregului co tiv. de a cinsti prin noi succese ; rioasa aniversare a semicentenar partidului, de a îndeplini in 1 exemplar sarcinile pe anul 1971 și întregului cincinal, aducînd contri ția de munci și inteligență a tuti salariaților de la prestigioasa. în prindere „23 August", la înfăptu mărețului program stabilit de C greșul al X-lea al Partidului Cot nist Român.
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Proiect

cu privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și cooperare
a Republicii Socialiste România

Consiliul de Miniștri a elaborat proiectul de lege cu privire la activitatea de comerț 
exterior, de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România.

Potrivit practicii promovate în mod consecvent de conducerea partidului nostru de a consulta 
masele largi de oameni ai muncii în problemele hotărîtoare ale vieții economice, politice și sociale 
ale țării, în numărul de azi publicăm Proiectul de lege cu privire la activitatea de comerț exterior, 
de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România, care 
este supus dezbaterii publice.

în acest fel, specialiștii din centrale industriale, grupe de uzine, combinate, întreprinderi de 
comerț exterior, ministere și alte organe centrale și locale, toți oamenii muncii vor putea să-și 
aducă contribuția la definitivarea proiectului de lege.

Propunerile și sugestiile vor fi înaintate comisiilor economice județene. Ministerului Comer
țului Exterior, presei centrale și locale.In scopul folosirii avantajelor participării Ia diviziunea inter, națională a muncii in condițiile creșterii continue a potențialului economic, tehnic și științific al Republicii Socialiste România,pentru lărgirea participării Republicii Socialiste România la schimburile economice cu alte state,

avînd în vedere principiile constitutionale ale politicii Republicii Socialiste România in domeniu] relațiilor economice externe.Marea Adunare Națională adoptă următoarea lege:
CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArticolul 1. — Comerțul exterior al Republicii Socialiste România se înfăptuiește în conformitate cu politica partidului și statului privind dezvoltarea relațiilor economice externe cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii, indiferent de orînduirea lor social- politică, pe baza respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne.Articolul 2. — In Republica Socialistă România comerțul exterior — potrivit prevederilor constituționale — este monopol de stat și se exercită în condițiile prezentei legi.Articolul 3, — Prin activitatea de comerț exterior, în sensul prezentei legi, se înțeleg operațiunile comerciale și de cooperare economică și tehnică în raporturile cu străinătatea, privind : vînzarea, cumpărarea sau schimburile de mărfuri, prestările de servicii, transportul și expedițiile internaționale, turismul, proiectarea și executarea de lucrări, asistența sau colaborarea tehnică, vînzarea sau cumpărarea de licențe pentru folosirea brevetelor de invenții sau a procedeelor tehnologice, consignația sau depozitul, reprezentarea și comisionul, asigurările și, în general, orice acte sau fapte de comerț, precum-și-prospectările, ofertele, demersurile, tratativele și înțelegerile privind asemenea operațiuni.Introducerea sau scoaterea din țâră, definitivă sau temporară, prin colete sau de către călători, de bunuri destinate uzului sau consumului personal sau familial, conform dispozițiilor legale, nu constituie activitate de comerț exterior.Articolul 4. — Conducerea generală a relațiilor economice externe ale Republicii Socialiste România se exercită de Consiliul de Miniștri.Articolul 5. — Ministerul Comerțului Exterior asigură înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul comerțului exterior. colaborării și cooperării economice si tehnice internaționale.Ministerul Comerțului Exterior întocmește, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, planul comerțului exterior și de cooperare economică externă, ca parte integrantă a planului de statMinisterul Comerțului Exterior exercită controlul și îndrumarea generală a exportului și importului, răspunde direct de felul cum se realizează planul de comerț exterior.Articolul 6. — Ministerele și alte organe de stat și cooperatiste — titulare ale planului de stat de dezvoltare a economiei naționale — răspund direct, fiecare in sectorul său. de aplicarea în practică a politicii partidului și statului in domeniul relațiilor economice externe, de îndeplinirea planului de comerț exterior și de organizarea activității de comerț exterior.Articolul 7. — Operațiunile de comerț exterior se realizează direct de către centrale industriale, combinate, unități cu statut de centrală și alte unități producătoare sau prestatoare de servicii, precum și de către întreprinderi specializate de comerț axterior și de prestări de servicii, organizate pe principii economice.Fiecare întreprindere producătoare se ocupă nemijlocit și răspunde de activitatea 3e comerț exterior, chiar dacă nu intră direct în relații cu piața străină, ci își realizează această activitate prin intermediul rentralei sau al unei întreprinderi de export și import.Conducătorul unității economice autorizate să desfășoare activități de comerț ex- ;erior poartă răspunderea realizării planu- ui de export și import și semnează, în ca- itate de președinte al consiliului de ad- ninistrație sau al comitetului de direcție, antractele externe ; în caz de necesitate, ireședintele consiliului de administrație ;au comitetului de direcție poate împuter- tici și alți membri ai conducerii unității să lemneze contracte externe.Principalele contracte de import și ex- jort — în mod deosebit, exportul și impor- ul de utilaje complexe și acțiunile de coo- >erare în producție — sint semnate de lirectorul general al centralei industriale ;au al unității cu statut de centrală, chiar Iacă centrala sau unitatea respectivă acțio- lează pe piețele externe prin intermediul iltei unități de comerț exterior.Articolul 8. — Ministerele, comitetele e- recutive ale consiliilor populare județene i al municipiului București și unitățile iroducătoare — centrale industriale, com- >inate, unități cu statut de centrală, fa- >rici, uzine — sint obligate să asigure apro- 'izionarea ritmică, să organizeze producția a nivel tehnic ridicat și să ia măsuri de lesfacere a produselor pe piețele interne i externe în condiții cit mai bune.Ciclul de producție se consideră înche- at odată cu valorificarea producției în ară și în străinătate și încasarea efectivă i contravalorii acesteia.Ministerele, comitetele executive ale con- lliilor populare județene și al municipiu- ai București și unitățile producătoare tre- -uie să organizeze cu prioritate producția lestinată exportului.în cazul nerealizării exportului pe mi- istere sau alte organe — titulare de plan - sau pe unități producătoare, chiar dacă iroducția globală a fost îndeplinită, se con- ideră că planul a fost îndeplinit numai în roportia in care a fost realizat planul de xport, influențînd corespunzător rezultatele economico-financiare ale acestora. în celași mod este considerată realizarea plaiului și pentru unitățile producătoare care larticipă cu anumite subansamble sau pie

se la fabricarea produsului finit destinat exportului.Articolul 9. în vederea asigurării unei eficiente cit mai ridicate a activității de oomerț exterior, ministerele , comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unitățile producătoare sint obligate să pună în fabricație pentru export acele produse prin care se asigură o valorificare superioară a materiilor prime si care, fiind realizate la un nivel tehnic calitativ ridicat, sint competitive pe piețele externe.în vederea creșterii competitivității pe piețele externe, ministerele, centralele industriale și unitățile cu statut de centrală, unitățile producătoare, institutele de cercetări și proiectări sint obligate să ia măsuri pentru modernizarea și reînnoirea continuă a produselor destinate exportului, pentru cercetarea, proiectarea, asimilarea și introducerea în fabricație de produse care să aibă calități tehnice de nivel mondial.Articolul 10. — Unitățile producătoare pot introduce în fabricație numai acele mărfuri pentru care este asigurată desfacerea, atit pe piața internă, cît și pe piețele externe. Pentru a-și asigura necesarul de comenzi externe pe perioade cît mai lungi, unitățile producătoare trebuie să prospecteze sistematic piețele externe, să intre în raporturi de colaborare și cooperare cu întreprinderi și firme din alte țări, să adapteze producția cererilor de pe piețele străine.Articolul 11 — Centralele industriale, combinatele, unitățile cu statut de centrală, întreprinderile de comerț exterior și prestatoare de servicii trebuie să acționeze pe piețele externe pentru-bbțiherea iinor prețuri cit'mai-bune la export,- la import și la prestațiile de servicii.Articolul 12 — Unitățile care produc pentru export și cele care beneficiază de importuri trebuie să aibă în vedere, încă de la elaborarea planurilor, asigurarea unei valorificări cit mai bune a produselor exportate și o utilizare cit mai rațională a mijloacelor financiare necesare importurilor.în activitatea de aprovizionare tehnico- materială trebuie să se aibă în vedere utilizarea în primul rind a posibilităților interne, inclusiv utilizarea de înlocuitori ai unor materii prime și materiale.Articolul 13 — Fiecare unitate producătoare trebuie să tindă nu numai spre a-și crea în întregime — din activități proprii — mijloacele valutare necesare pentru asigurarea importurilor, ci și să realizeze plusuri de valută in folosul statului.Prin planurile valutare se va stabili pentru fiecare titular de plan volumul încasărilor și plăților în valută, stabilindu-se încasările excedentare pentru titularii de plan care sînt prevăzuți să aibă exporturi mai mari decit importurile, sau necesarul suplimentar de valută pentru titularii de plan care sint prevăzuți cu exporturi mai mici decît importurile.Ministerele, centralele industriale, combinatele și unitățile cu statut de centrală, întreprinderile producătoare care au sarcina de a vărsa statului o parte din încasările valutare vor putea să angajeze importuri numai în măsura in care au efectuat trimestrial vărsămintele de valută stabilite.Articolul 14 — Raporturile dintre unități cu sarcini de comerț exterior și bănci se întemeiază pe principii economice.Valuta rezultată din export, prestări de servicii și alte acțivități de comerț exterior se cedează statului prin Banca Română de Comerț Exterior,Valuta necesară pentru plata importurilor, serviciilor și pentru alte activități de comerț exterior se obține de la stat prin Banca Română de Comerț Exterior.Valuta cedată sau obținută se decontează în lei potrivit normelor legale.Sumele în lei obținute din valorificarea produselor la export și din alte activități de comerț exterior, cît și cele necesare pentru plata importurilor se reflectă direct în gestiunea proprie a unităților economice.Articolul 15. — Băncile sînt autorizate să acorde ciedite în valută unităților economice cu activitate de comerț exterior și pot să constituie depozite în valută pentru aceste unități, din încasările realizate peste prevederile din planul anual.Unitățile cu activitate de comerț exterior pot obține, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan de import și export, credite în valută pentru nevoi temporare, dacă fac dovada că au posibilități reale pentru restituirea la timp a valutei împrumutate.Pentru creditele acordate și depozitele constituite, băncile percep și plătesc dobîndă în valută.Băncile percep comisioane pentru serviciile pe care le prestează unităților economice.
CAPITOLUL II 

Planificarea activității 
de comerț exterior 

și cooperare economică 
externăArticolul 16. — Schimburile economice externe ale Republicii Socialiste România se realizează pe baza planului de comerț exterior și de cooperare economică externă și a balanței de plăți externe, care constituie părți componente ale planului de stat privind dezvoltarea economiei naționale. ,Articolul 17. — Unitățile producătoare, cu sprijinul centralelor industriale și al ministerelor economice; își elaborează planul de export, import și cooperare economică externă pe baza prospectării piețelor ex

terne, a studiilor proprii și a contractelor externe.Planurile unităților producătoare de export. import și cooperare economică externă stau la baza elaborării proiectului planului de comerț exterior și cooperare economică externă al centralelor industriale și unităților cu statut de centrală, al ministerelor și organelor centrale economice, al consiliilor populare județene și al Consiliului popular al municipiului București.Pe baza propunerilor ministerelor și a celorlalte organe centrale de stat și obștești, Ministerul Comerțului Exterior, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Republicii Socialiste România și Banca Română de Comerț Exterior, elaborează proiectul planului de comerț exterior și de cooperare economică externă pe ansamblul economiei și proiectul balanței de plăți externe, corelîndu-le cu celelalte secțiuni ale planului de dezvoltare a economiei naționale, ținînd seama de directivele de dezvoltare ale economiei naționale, de asigurarea eficientei și echilibrului schimburilor, precum și de angajamentele externe.Articolul 18. — Pe baza legii planului de stat, Consiliul de. Miniștri stabilește sarcinile de plan privind comerțul exterior și cooperarea economică externă pe ministere, celelalte organe centrale și comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Articolul 19. — Ministerele, celelalte organe economice centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București repartizează sar-, cinile de export, import și cooperare economică externă pe centrale, combinate și alte unități economice subordonate, precum și pe întreprinderile de comerț exterior.In același mod se procedează și în ceea ce privește repartizarea planului de încasări și plăți în valută.Articolul 20.— Centralele, combinatele și celelalte unități economice asimilate acestora repartizează sarcinile de export, import și cooperare economică externă pe unitățile productive sau prestatoare de lucrări și servicii cu gestiune economică proprie, precum și pe unitățile de comerț exterior subordonate lor.
CAPITOLUL III 
Organizarea activității 
de comerț exterior; 
atribuții, răspunderiArticolul 21.— Activitatea de comerț exterior se organizează în raport cu cerințele dezvoltării economice și sociale ale Republicii Socialiste România.Consiliul de Miniștri stabilește formele concrete de organizare, precum și unitățile economice care au dreptul să efectueze direct operațiuni de comerț exterior.Articolul 22.— Unitățile economice care au activități de export și import răspund, potrivit obiectului lor de activitate, de următoarele :a) elaborarea proiectului planului de export și import pe baza studiilor proprii, a prospectării piețelor externe și a contractelor încheiate cu partenerii străini ;b) realizarea integrală a sarcinilor de export și import și a planului de încasări și plăți în valută, încheierea nemijlocită de contracte externe sau participarea la încheierea contractelor externe de către unitățile autorizate să desfășoare activități de comerț exterior ;c) organizarea producției destinate exportului și asimilarea de noi produse și sortimente cu caracteristici tehnice și economice superioare, cerute pe piețele externe ;d) valorificarea superioară a mărfurilor pe piețele externe și creșterea eficienței exportului, asigurind competitivitatea mărfurilor, calitatea, condițiile de prezentare, de ambalaj și de livrare sau a altor condiții care pot influența nivelul prețului extern ;e) respectarea obligațiilor și asigurarea valorificării drepturilor ce le revin din contractele încheiate cu partenerii externi, luînd măsuri de îndeplinire a acestora ;f) îndeplinirea obligațiilor ce le revin pentru realizarea parametrilor tehnico-econo- mici ai utilajelor și instalațiilor importate ;g) buna gospodărire a materiilor prime, materialelor și altor bunuri provenite din import ;li) participarea Ia tirguri și expoziții în străinătate, realizarea în termen a exponatelor și prezentarea acestora, organizarea reclamei comerciale, asigurarea materialelor de propagandă comercială, cataloage, prospecte și alte materiale, pentru produsele din nomenclatorul său ;i) organizarea, cu aprobarea ministerului, de depozite și magazine proprii de prezentare și vînzare a produselor în străinătate ;j) trimiterea în străinătate de delegați permanenți sau temporari și stabilirea altor forme de reprezentare în exterior ;k) asigurarea — în cadrul planului de import — a aprovizionării întreprinderilor componente cu produsele din import ;l) organizarea, potrivit reglementărilor în vigoare, a cooperării în producție cu firme și organizații din străinătate, atit pentru nevoile interne, cît și pentru export, și de încheierea de convenții, în limita competențelor ce le revin ;mj selecționarea și pregătirea personalului necesar activității de comerț exterior.Articolul 23.— Organizațiile economice producătoare de mărfuri pentru export sau beneficiare de mărfuri din import, precum și cele prestatoare de servicii sau care execută lucrări pentru străinătate și care nu sint autorizate să încheie direct contracte 

cu partenerii externi efectuează, activitățile de comerț exterior prin intermediul unităților autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior, pe bază contractuală.Articolul 24.— întreprinderile specializate de comerț exterior răspund de :a) îndeplinirea planului de export și valorificarea superioară a mărfurilor pe piața externă ;b) îndeplinirea planului de import în condițiile de calitate și la termenele necesare unităților beneficiare de importuri ;c) negocierea și încheierea de contracte externe la prețurile cele mai avantajoase, în condiții de plată și de derulare care să fie în concordanță cu interesele și posibilitățile financiare și de producție ale unităților economice pe care le reprezintă ;d) prospectarea permanentă și sistematică a pieței externe și informarea unităților producătoare asupra nivelului prețurilor și tendințelor pieței externe, la produsele care fac obiectul lor de activitate ;e) sprijinirea unităților producătoare în orientarea și adaptarea producției la cerințele pieței externe, pentru a se asigura valorificarea superioară a resurselor materiale și de forță de muncă.Pentru executarea sarcinilor ce le revin, întreprinderile de comerț exterior încheie cu organizațiile economice române contracte economice de comerț exterior pe bază de comision sau rabat comercial.întreprinderile de comerț exterior pot efectua și cumpărări de mărfuri pentru a le vinde pe contul lor la export.Articolul 25. — Pentru realizarea operațiunilor de import-export, centralele, combinatele și celelalte organizații economice autorizate să efectueze activități de comerț exterior au autonomie în prospectarea pieței, alegerea partenerilor externi, negocierea și încheierea contractelor, cu respectarea dispozițiilor legale.Articolul 26. — Organizațiile economice autorizate să desfășoare activitatea de comerț exterior pot face și operațiuni de cum- părări-revînzări pe alte piețe.Articolul 27. — Organizațiile economice de importanță republicană care desfășoară activitate de comerț exterior se înregistrează la Ministerul Finanțelor, iar cele de interes local se înregistrează la administrația financiară în a cărei rază de activitate își au sediul.Articolul 28. — Raporturile contractuale cu partenerii externi, precum și modificarea acestor raporturi se constată in formă scrisă, cu respectarea condițiilor pentru validitatea convențiilor, luîndu-se toate garanțiile necesare pentru apărarea intereselor economiei naționale.Articolul 29. — Orice import sau export se realizează numai pe bază de autorizație eliberată de Ministerul Comerțului Exterior, pentru fiecare produs sau grupă de produse. ................ t (..u .--aPot fi supUse’ regimului auțprizați^pr de. export, și import și.. alte operațiuni de co- merț exterior. e S i..’" ''Unitățile cu activitate de comerț exterior solicită Ministerului Comerțului Exterior autorizații de export sau de import.încălcarea autorizațiilor constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii.Articolul 30. — Ministerul Comerțului Exterior poate interzice sau introduce restricții la importul sau la exportul unor mărfuri in scopul ocrotirii sănătății publice, al apărării intereselor economiei naționale și securității statului.Articolul 31. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, precum și organizațiile centrale cooperatiste și obștești exercită, in domeniul activității de comerț exterior, următoarele atribuții :a) îndrumă, coordonează și controlează organizațiile economice și întreprinderile din subordinea lor, care desfășoară activitate de comerț exterior și cooperare economică externă ;b) elaborează propuneri privind planul de export și import, proporțiile, structura și orientarea schimburilor comerciale în perspectivă ; urmăresc și răspund de realizarea planului de comerț exterior din sectorul lor. de activitate, în mod ritmic, asigurind cu prioritate mărfurile contractate la export ;c) organizează și orientează producția destinată exportului pe baza studierii și prospectării cererii și tendințelor pieței externe ;d) ajută unitățile producătoare subordonate pentru a asigura calitatea, competitivitatea și valorificarea superioară a mărfurilor pe piața externă, îndrumă și controlează unitățile cu activitate de comerț exterior subordonate în ce privește realizarea prețurilor interne și externe ;e) răspund, in condițiile legii, de eficiența investițiilor realizate cu instalații complexe din import ;f) negociază și încheie, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior sau direct, a- tunci cind sînt împuternicite, acorduri, convenții și protocoale de cooperare economică cu alte state sau firme străine ;g) lăspund, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, de îndeplinirea obligațiilor ce le revin din înțelegerile încheiate cu alte state în domeniul relațiilor economice externe, cuprinse în planul de stat ;h) coordonează, sprijină și răspund de participarea unităților din subordine la tîr- gurile ș? expozițiile internaționale și alte forme de propagandă și reclamă comercială în străinătate ;i) organizează selecționarea și instruirea sistematică a personalului care lucrează în sectoarele de comerț exterior din unitățile subordonate.Articolul 32. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, precum și organizațiile centrale cooperatiste și obștești sint obligate ca, înainte de trimiterea unor delegații economice în.străinătate, să examineze împreună cu Ministerul Comerțului Exterior oportunitatea și sarcinile concrete care fac obiectul deplasărilor respective ; de asemenea, după terminarea misiunii în străinătate, delegațiile economice au obligația să informeze Ministerul Comerțului Exterior asupra problemelor economice discutate, rezultatelor obținute, măsurilor stabilite, precum si asupra altor aspecte care interesează relațiile' economice externe.Articolul 33. — Ministerele și celelalte organe centrale cu activitate de comerț exterior pot organiza în cadrul lor compartimente distincte de comerț exterior sub forma unor direcții generale, direcții, oficii, servicii de export-import-cooperare, în funcție de volumul șl complexitatea sarcinilor de comerț exterior.Articolul 31. — Ministerul Comerțului Exterior, în vederea aplicării în practică a politicii economice externe stabilită de partid și guvern, asigurării echilibrului și eficienței schimburilor economice cu străinătatea, exercită următoarele atribuții :a) răspunde de elaborarea proiectului planului de comerț exterior și cooperare economică'externă împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și alte organe centrale ; elaborează proiectul planului balanței comerciale ;b) răspunde direct de modul cum se realizează planul de comerț exterior și planul balanței comerciale, exercită controlul și 

îndrumarea generală asupra exportului și importului ;c) participă, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Republicii Socialiste România și Banca Română de Comerț Exterior, la elaborarea și realizarea planului balanței de plăți externe ;d) asigură lărgirea continuă a relațiilor comerciale externe ale țării și promovarea cooperării economice și tehnice internaționale ; negociază și încheie acorduri, convenții și protocoale, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, precum și alte înțelegeri comerciale și de cooperare economică și tehnică, urmărește și răspunde de realizarea acestora ;e) elaborează, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale, programe anuale și de perspectivă cu privire la promovarea și dezvoltarea schimburilor economice internaționale ;f) se preocupă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, de obținerea de facilități și clauze preferențiale din partea altor state pe baza reciprocității ;g) asigură contactele și participarea Republicii Socialiste România și unităților cu activitate de comerț exterior la organismele economice internaționale ;h) coordonează și controlează nivelul prețurilor externe în valută, practicate de organizațiile economice la produsele de export și import ;i) urmărește creșterea continuă a eficienței comerțului exterior, în care scop ia măsuri de prospectare sistematică a piețelor externe, studiază tendințele imediate și de perspectivă de pe piețele externe și elaborează pe această bază analize și propuneri, informează operativ ministerele și unitățile economice interesate pentru a lua măsurile care se impun ;j) îndrumă ,și controlează activitatea de 'comerț exterior a organizațiilor economice care efectuează asemenea activitate, indiferent de subordonarea lor ;k) eliberează autorizații de export și import, urmărind realizarea unor schimburi echilibrate și eficiente, în concordanță cu prevederile planului de stat, balanței de plăți externe și cu obligațiile asumate prin acorduri, convenții și alte obligații externe ;l) organizează, în condițiile prevăzute de lege, reprezentanțele economice permanente în străinătate, asigură îndrumarea și controlul lor în problemele concrete de comerț exterior și cooperare economică externă ;m) colaborează cu Ministerul învățămîn- tului la îmbunătățirea programelor învăță- mintului superior și liceelor de specialitate, care să . asigure pregătirea temeinică a cadrelor necesare activității de comerț exterior ;elaborează — în colaborare cu alte ministere — programe de școlarizare periodică a ca^fdgț;. cqfe luc^ază. în domeniul comerțului. exterior .. . .nj editează 'lucrări și publicații în domeniul- '’cpniefțulhi exterior ;o) asigură și controlează aplicarea legilor, decretelor și hotărîrilor Consiliului de Miniștri în domeniul schimburilor economice externe și al activității vamale.Articolul 35.— In aplicarea dispozițiilor legale care reglementează activitatea de comerț exțerior și in exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Comerțului Exterior emite norme și instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru toate ministerele, organele centrale și organizațiile economice cu activitate de comerț exterior.Articolul 36.— In unele centre importante din țară se pot înființa oficii sau birouri subordonate Ministerului Comerțului Exterior, pentru sprijinirea și îndrumarea unităților producătoare în promovarea exporturilor și acțiunilor de cooperare și în desfășurarea activității lor de comerț exterior.Articolul 37.— Ministerul Comerțului Exterior, împreună cu Direcția Centrală de Statistică, elaborează sistemul informațional în domeniul comerțului exterior, urmărește și raportează realizarea planului de comerț exterior. Tn acest scop, ministerele, celelalte organe centrale, unitățile cu activități de comerț exterior, comitetele executive ale' consiliilor populare sînt obligate să asigure datele și informațiile necesare.Articolul 38.— Comitetul de Stat al Planificării elaborează, împreună cd Ministerul Comerțului Exterior, în cadrul proiectului planului de ansamblu, propunerile pentru planul de comerț exterior.Comitetul de Stat al Planificării ia măsuri in colaborare cu ministerele și alte organe — titulare de plan — ca la întocmirea proiectului planului de dezvoltare a economiei naționale să se prevadă fondul de mărfuri destinate exportului, care să asigure echilibrul balanței de plăți externe, creșterea continuă a eficienței comerțului exterior prin îmbunătățirea structurii exporturilor și importurilor, stabilitatea schimburilor economice cu străinătatea și respectarea angajamentelor externe.In colaborare cu ministerele și alte organe centrale, duce tratative cu organele centrale de planificare și economice din țările socialiste și din alte țări cu privire la problemele colaborării, 'specializării și cooperării economice în perspectivă.Articolul 39. — Ministerul Finanțelor verifică respectarea prevederilor cu caracter valutar din legi, decrete, precum și din ho- tărîri ale Consiliului de Miniștri, urmărind apărarea intereselor financiare ale statului, controlează — împreună cu Ministerul Comerțului Exterior — operațiile de comerț exterior și prestații de servicii, precum și orice alte operații din care rezultă drepturi sau obligații valutare, propunînd măsuri pentru creșterea eficienței activității economice externe. îndrumă și verifică activitatea celorlalte organe care — potrivit legii — exercită controlul financiar în aceste probleme și sectoare de activitate.Articolul 40. — Băncile, prin activitatea de creditare, de decontare, prin regimul do- bînzilor, sprijină și exercită un control sistematic asupra realizării producției pentru export, determinînd luarea de măsuri care să ducă la dezvoltarea exportului, creșterea eficienței schimburilor economice și cheltuirea cu economicitate a fondurilor valutare.Banca Română de Comerț Exterior dezvoltă permanent relațiile cu băncile din străinătate și încheie aranjamente și convenții cu acestea pentru fructificarea disponibilităților in valută și organizarea finanțărilor bancare care să contribuie la sprijinirea dezvoltării schimburilor economice ale Republicii Socialiste România cu alte state. In acest scop, Banca Română de Comerț Exterior urmărește evoluția conjuncturii financiare și monetare internaționale. dezvoltă contactele cu instituțiile financiare și bancare internaționale și poate organiza reprezentanțe proprii pe principalele piețe monetare.Articolul 41. — Ministerul Finanțelor și băncile au obligația de a veghea permanent la menținerea unei balanțe de plăți externe echilibrate și participă la elaborarea unui plan valutar corespunzător.Articolul 42. — Ministerul Afacerilor Externe acționează și răspunde pentru realizarea de acorduri și înțelegeri care să faciliteze lărgirea schimburilor economice, colaborarea și cooperarea economică, tehnolo

gică șî științifică ale Republicii Socialist* România cu alte state.Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, acordă ajutor permanent și operativ tuturor ministerelor și întreprinderilor în relațiile pe care acestea le au cu organisme și firme din alte state.Articolul 43. •— Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, asigură aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale privitoare la expediția și transporturile internaționale, controlează îndeplinirea de către unitățile din subordine a obligațiilor ce decurg din acestea șî răspunde de îndeplinirea planului de transporturi internaționale.Ministerul Transporturilor răspunde de folosirea eficientă a mijloacelor de transport românești în traficul internațional.Articolul 44, — Ministerul Turismului răspunde de realizarea planului valutar de încasări și plăți din activitatea de turism.Articolul 45. — Organizațiile centrale cooperatiste pot efectua operațiuni de export, import, prestații de servicii și alte operațiuni de comerț exterior In condițiile legii, prin unitățile lor autorizate.Articolul 46. — Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale, aplică politica statului in domeniul calității și al controlului tehnic de calitate al produselor, lucrărilor și serviciilor care fac obiectul activității de comerț exterior.Articolul 47. — Camera de Comerț a Republicii Socialiste România este o organizație obștească din care fac parte de drept organele și organizațiile care desfășoară activitate de comerț exterior. Pot fi membri ai Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România și alte organizații socialiste, precum și oameni de știință sau specialiști în probleme de comerț exterior.Camera de Comerț a Republicii Socialiste România contribuie la dezvoltarea și întărirea legăturilor economice ale Republicii Socialiste România prin dezvoltarea de relații cu organizații internaționale similare, firme și asociații profesionale din străinătate, prin organizarea de tîrguri și expoziții în țară sau în străinătate, prin acțiuni de propagandă economică și comercială, precum și alto mijloace prevăzute în lege.
CAPITOLUL IV

Organizarea în străinătate 
a activității de comerț 

exteriorArticolul 48. — Șeful misiunii diplomatice, în calitate de reprezentant al statului român, poartă răspunderea pentru dezvoltarea colaborării și cooperării economice, tehnologice și științifice, pentru lărgirea continuă și realizarea schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România și țara în care este acreditat.Șeful misiunii diplomatice trebuie să cunoască temeinic posibilitățile României și ale țării în care este acreditat, de colaborare și cooperare economică și tehnică, de lărgire a comerțului exterior și să acționeze pentru folosirea acestor posibilități în vederea dezvoltării continue a schimburilor economice dintre România și țara respectivă.Secția sau agenția economică, precum și alte reprezentanțe economice permanente, sau temporare în țara respectivă sînt subordonate și răspund de activitatea lor și în fața șefului misiunii diplomatice ; de asemenea, orice delegație economică care se deplasează într-o țară străină este obligată să informeze și să se consulte cu șeful misiunii diplomatice asupra problemelor care fac obiectul deplasării sale.Șeful misiunii diplomatice trebuie să a- corde sprijinul necesar secției sau agenției economice, tuturor reprezentanțelor economice, permanente sau temporare, precum și delegațiilor economice pentru ea acestea să-și poată realiza în bune condiții sarcinile ce le revin.Articolul 49. — Ministerul ComerțuluiExterior, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe,' organizează reprezentanțele economice permanente în străinătate, în funcție de necesitățile schimburilor economice și specificul țării respective, pur- tînd denumiri și funtționînd în condițiile convenite cu autoritățile din țara de reședință.Reprezentanțele economice permanente funcționează după normele și orientările generale date în comun de Ministerul A- facerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, iar în problemele specifice de comerț exterior după instrucțiunile Ministerului Comerțului Exterior ; reprezentanțele economice permanente sînt subordonate Ministerului Comerțului Exterior, în fața căruia poartă răspunderea pentru activitatea lor.Articolul 50, — Reprezentanțele economice permanente în străinătate răspund de dezvoltarea continuă a schimburilor economice ale Republicii Socialiste România cu țara în care își desfășoară activitatea, în care scop le revin următoarele atribuții și sarcini principale :a) să cunoască economia țărilor de reședință, realizările în domeniul economic și tehnic, tendințele de dezvoltare și conjunc- turale ale acestora ;b) să facă cunoscute realizările în domeniul economic și tehnic ale Republicii Socialiste România, produsele românești și posibilitățile de schimburi comerciale șt de cooperare ale organizațiilor economice române ;c) să prospecteze permanent piața, să urmărească continuu conjunctura pieței și să informeze operativ Ministerul Comerțului Exterior și ministerele sau unitățile economice interesate, făcind propuneri de folosire a piețelor sau conjuncturii favorabile ;d) să ia toate măsurile care se impun pentru realizarea sarcinilor de export și import în țara sau zona geografică in care își desfășoară activitatea ;e) să stabilească și să mențină legături permanente pe. linie economică cu autoritățile din țara de reședință pentru crearea condițiilor necesare realizării sarcinilor de comerț exterior ;f) să facă propuneri privind lărgirea schimburilor comerciale și dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice cu țara de reședință ;g) să urmărească și să sprijine îndeplinirea prevederilor acordurilor comerciale și altor înțelegeri bilaterale de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică, precum și a protocoalelor sesiunilor comi- 
(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)siilor mixte de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică ;h) să coordoneze și să sprijine activitatea de reclamă comercială, să prezinte propuneri de participare iă expoziții, tîrguri internaționale și alte manifestări cu caracter economic și comercial în țara de reședință ;i) să elaboreze studii conjuncturale privind țara unde activează ; să elaboreze propuneri privind organizarea și adaptarea în perspectivă a producției de export la cerințele pieței pective ; să informeze operativ pre situația prețurilor pe piața pectivă ;j) să facă propuneri privind mele de organizare a desfacerii duselor in țările respective, seama de specificul mărfurilor și al piețelor, urmărind o apropiere cît mai mare a producătorilor români de consumatorii externi ai mărfurilor respective.Articolul 51 — Reprezentanțele e- eonomice permanente în străinătate — ca organe de specialitate — coordonează activitatea tuturor misiunilor economice, a reprezentanților per- manenți sau temporari ai centralelor industriale, unităților cu statut de centrală și întreprinderilor de comerț exterior, a delegațiilor comerciale, acționînd în strinsă unitate și sub conducerea șefului misiunii diplomatice.Articolul 52 — în vederea realizării sarcinilor de export sau import, unitățile cu activitate de comerț exterior pot fi reprezentate în străinătate prin delegați permanenți sau temporari, birouri tehnice și comerciale, societăți proprii sau cu participare străină, reprezentanți locali, precum și alte forme proprii, în funcție de specificul piețelor și condițiile concrete din fiecare țară.Trimiterea de delegați permanenți în străinătate se face cu acordul Ministerului Comerțului Exterior.Articolul 53 — Atribuțiile principale ale reprezentanților în străinătate ai centralelor industriale, unităților cu statut de centrală, combinatelor, fabricilor, uzinelor și întreprinderilor specializate de comerț exterior sînt următoarele :a) să asigure realizarea sarcinilor de comerț exterior ale unităților pe care le reprezintă pentru .țară - <i¥ș.»v.6» pectivă ;b) să stabilească legăț.upj.^jrcpte cu conducerile firmelor și întreprinderilor străine ;c) să prospecteze piețele externe în vederea creșterii volumului și diversificării exporturilor, sporirii eficienței operațiunilor de comerț exterior ;d) să urmărească executarea contractelor de livrări de mărfuri, prestări de servicii și executări de lucrări sau a importurilor ;e) să rezolve unele probleme gate de exportul produselor sînt : urmărirea comportării în ploatare a mașinilor și utilajelor în perioada de garanție, asigurarea asistenței tehnice necesare, organizarea service-ului ;f) să inițieze și să urmărească realizarea de acțiuni de cooperare economică și tehnico-științifică pe bază de contracte de lungă durată în domeniul de activitate al organizațiilor economice pe care le reprezintă ;g) să facă propuneri sau să organizeze rețeaua de comercializare a produselor organizațiilor economice românești pe care le reprezintă ;h) alte sarcini primite de la organizațiile economice pe care le reprezintă.Articolul 54. — Organizațiile de turism, de transporturi sau alte organizații prestatoare de servicii pot fi reprezentate în străinătate prin a- genții sau birouri proprii.

tor Economic Reciproc, cu toate țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii, indiferent de politică, care independentă statelor ;b) realizarea în condiții optime a planurilor de stat privind dezvoltarea economiei naționale ;c) îmbunătățirea și diversificarea continuă a structurii schimburilor comerciale, creșterea eficienței și diversificarea exportului ;d) accelerarea introducerii în producție a celor mai noi și eficiente realizări ale științei și tehnicii pe plan mondial, în vederea ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției ;e) participarea Republicii Socialiste România în alte țări la realizarea unor programe de dezvoltare. în domeniul economic, comercial, financiar și în alte domenii de activitate.Articolul 56. — Cooperarea economică și tehnică internațională poate fi realizată în forme variate, în funcție de interesele economiei de obiectul cooperării, de produselor.Coordonarea pe întreaga a acțiunilor de cooperare economică și tehnică internațională se realizează de Comisia Guvernamentală de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică și de Ministerul Comerțului Exterior, în strinsă legătură cu terele și organizațiile centrale ratiste și obștești.Articolul 57. — Organizațiile mice autorizate să desfășoare tale de comerț exterior și întreprinderile cu activitate de comerț exterior pot constitui în străinătate societăți comerciale sau de producție și se pot asocia la asemenea societăți cu respectarea dispozițiilor legale.Articolul 58. — Organizațiile economice pot coopera cu firme sau întreprinderi străine la construirea în comun în Republica Socialistă România și în străinătate de obiective economice.Obiectivele economice construite astfel în Republica^Soeialisță România sînt proprietate exclusivîF'a statului -român sau organizațiilor cooperatiste.Statul român, prin instituțiile împuternicite, dă garanții partenerilor străini in legătură cu transferul în străinătate al cotelor de amortisment, al beneficiilor^ precum și al al-, tor drepturi ce Ii se cuvin, potrivit convențiilor dintre părți.Articolul 59. — Condițiile cooperării cu firme sau întreprinderi străine la construirea în comun în Republica Socialistă România de obiective economice sînt stabilite de Consiliul de Miniștri.Articolul 60. — Firmele comerciale și organizațiile economice străine pot obține autorizarea pentru înființarea de reprezentanțe în Republica Socialistă România în condițiile prevederilor legii.Articolul 61. — Prin lege pot ficreate pe teritoriul Republicii Socialiste România porturi sau zone libere de taxe vamale, fiscale și de impozite, pentru exporturile și importurile efectuate prin aceste puncte. Regimul acestor porturi sau zone libere se stabilește prin hotărîrea Consiliului de Miniștri.

de MiniștriPrintr-o hotărire a Consiliului de Miniștri a fost aprobată reorganizarea Întreprinderilor a- gricole de stat. Astfel, începind de la 1 februarie au luat ființă 144 de mari intreprinderi agricole de stat, care cuprind un număr sporit de ferme de producție. întreprinderile funcționează pe principiul gestiunii economice proprii și au ca obiect de activitate producerea, industrializarea, livrarea, și desfacerea produselor agrozootehnice. Ele răspund direct, de activitatea de producție și economică a fermelor din subordine, care la rîndul lor funcționează pe principiul gestiunii economice interne.îmbunătățirea organizării activității întreprinderilor agricole de stat se bazează pe experiența bogată acumulată de marile unități de acest gen existente pînă acum, inclusiv in ce privește specializarea majorității fermelor. Noua organizare va permite intensificarea procesului de industrializare a producției, asigurarea unei rotații optime a culturilor, utilizarea cu randament mai ridicat a mijloacelor de mecanizare, a îngrășămintelor chimice, semințelor, a materiilor prime, precum și a forței de muncă, în tot cursul anului.Noile unități agricole de stat vor fi îndrumate și controlate nemijlocit de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor — Departamentul agriculturii de stat.Toți acești factori vor asigura 
o mai bună gospodărire a mijloacelor materiale și bănești, creșterea producției și productivității muncii, sporirea eficienței economice a întregii activități a agriculturii de stat. (Agerpres)

studențeascăDupă sesiunea de iarnă a examenelor, pentru studenți urmează zile de binemeritată o- dihnă. Intre 16 și 24 februarie, mii de studenți vor porni spre taberele alpine amenajate din vreme la Borșa, Lacul Roșu, Păltiniș,, Muntele Mic, Semenic, Piatră Mare, St.îna de Vale, Vatra Dornei, Babele și alte pitorești localități montane. Aproape 600 din cei mai buni schiori, din rindurile tineretului universitar, vor participa la întrecerile programate la Predeal, pentru decernarea Cupei Uniunii Asociațiilor Studențești din România.De asemenea, tinerii care ră- mîn în orașele unde învață vor avea posibilitatea să vizioneze atractive programe artistice și cultural-educative. organizate pentru ei de casele de cultură și cluburile studențești din cele 18 centre universitare ale țării.

IN PREAJMA
CONGRESULUI UNIUNII
TINERETULUI COMUNIST

Joi, 18 februarie, se vor deschide lucrările Congresului al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist, eveniment de importanță deosebită în viața tineretului patriei, a organizației sale revoluționare — și, desigur, în viața întregului nostru popor, în ale cărui rînduri tineretul constituie o parte componentă din cele mai dinamice.Congresul U.T.C. are loc la începutul unei etape de profunde transformări și perfecționări menite să ducă la dezvoltarea și progresul continuu al României socialiste, la înfăptuirea în cele mai bune condiții a istoricelor hotă- rîri ale Congresului al X-lea al partidului. De asemenea, este de reținut faptul că acest Congres al organizației tineretului are loc in preajma unui moment cu majore semnificații în viața întregii noastre națiuni — aniversarea a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român.’ Prin lucrările sale, Congresul U.T.C. este chemat să sintetizeze experiența pozitivă, bogata activitate a minunatului nostru tineret, realizările obținute de organizația sa în mobilizarea tinerilor la înfăptuirea rețelor obiective ale construcției socialiste, îmbunătățirile aduse munca organizațiilor U.T.C., să analizeze rămînerile în urmă — cu deosebire în ceea ce privește aflarea unor modalități proprii, specifice de muncă și

activitate cu tineretul. Dezbaterile fructuoase, responsabile, pe care, fără îndoială, le vor prilejui lucrările Congresului U.T.C., documentele ce vor fi adpptate vor avea menirea să ducă ța sporirea contribuției. tinerilor la înfăptuirea obiectivelor economice, sociale, științifice și culturale, să asigure formarea și educarea lor în spirit comunist, să perfecționeze cadrul și structurile organizatorice care să permită democratizarea, în continuare, tot mai profundă, a vieții organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenților, apropierea organelor conducătoare de masa tineretului, o reprezentare substanțială a tinerilor din producție in toate organele U.T.C., inclusiv în Comitetul Central.Forum suprem al organizației revoluționare a tineretului, Congresul al IX-lea al U.T.C. va dezbate și elabora, fără îndoială, orientări și măsuri care să facă și mai mult din organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților organizații cil o și mai largă audiență la tineri; preocupate de problemele specifice, majore ale acestora.în legătură cu apropiatul eveniment, Congresul al IX-lea al U.T.C., ne-am adresat tovarășului DAN MARȚIAN, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., pornind de la considerentul că în Capitala țării se află o puternică organizație U.T.C., un detașament de frunte al tineretului patriei.— Dacă ar fi să caracterizați suc
cint tineretul de azi al Capitalei la ce 
ați apela mai intii ?— Zecile și sutele de mii de tineri care lucrează și învață in Capitala patriei noastre constituie o complexă realitate socială. Desigur, în spațiul rezervat convorbirii noastre nu pot fi abordate toate datele și fațetele problemei. Există însă un număr de factori cu rol definitoriu pentru înțelegerea condiției de astăzi a tineretului din Capitală, ca de altfel din întreaga țară, a prezenței și rolului său social în viața municipiului. Ceea ce viața relevă cu pregnanță la tot pasul — fie că este vorba de întreprinderea industrială, de construcții sau de transport, de școală, de facultate sau de institutul de proiectare ori cercetare — este cadrul. 
larg oferit dezvoltării și afirmă
rii tineretului, împlinirii năzuin
țelor sale, a disponibilităților 
spre creație cu care este înzes
trat. Politica partidului, programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., reprezintă coordonatele fundamentale ale muncii și acțiunii tinerilor și, în același timp, perspectiva științific motivată a unui viitor capabil să asigure un nivel de bunăstarematerială și o dezvoltare spirituală tot mai ridicate celor ce muncesc, tineretului. In acest context tineretul din Capitală se afirmă realmente ca o forță dinamică, activă, organizată. în prezent, organizația Uniunii Tineretului Comunist numără peste 237 000 de membri, fiind un important factor de inițiativă, mobilizare și formare a tineretului, sub îndrumarea și conducerea orga-';

— Evident, educația prin muncă și 
pentru muncă a tineretului este una 
din sarcinile fundamentale ale Vniu- 
nii Tineretului Comunist ; înaintarea noastră spre trepte tot mai înalte ale progresului economic și tehnic, spre o viață socială cu o pulsație tot mai puternică dezvăluie mereu noi cerințe cărora trebuie să le facă față, prin munca și gîndirea lor, generațiile tinere în efortul de continuare și amplificare a ceea ce s-a realizat deja. Ultimii ani au marcat progrese în ac-

brîe-decembrie 1967 și a Consfătuirii pe țară a Uniunii Tineretului Comunist o continuă îmbunătățire. Această perioadă poartă pecetea unor fecunde căutări, a diversificării mijloacelor de influențare, a diferențierii formelor în raport cu specificul diferitelor categorii de tineri. Conținutul acțiunilor cunoaște o sporită substanțializare, s-au configurat idei noi și interesante pe plan conceptual și organizatoric.Toate inițiativele de pînă acum se cer însă privite doar ca un punct de plecare ce permite temeinice îmbunătățiri, sporirea aportului Uniunii Tineretului Comunist la opera de for-

TINEREȚEA
vîrsta marilor răspunderi

Convorbire cu tovarășul Dan MARȚIAN
secretar al Comitetului municipal București’al P.C.R.

pra locului și rolului acestor organizații, își află — raportate la specificul U.T.C. — o deplină actualitate, iar spiritul dezbaterilor din recenta plenară a partidului, solicitarea unei mai adecvate definiri a rolului și atribuțiilor organizațiilor obștești vor trebui să-și afle echivalentul practic în documentele și dezbaterile Congresului U.T.C.Munca și viața tinerelului, procesul complex al formării sale, dezvoltarea funcțiilor organizației însăși în concordanță cu etapa actuală a evoluției societății noastre ridică, fără îndoială, cerințe noi în ce privește stilul de muncă și structura organizatorică, o mai adecvată reflectare în structurile și metodele de lucru ale U.T.C. a noilor condiții in care se desfășoară întreaga viață materială și spirituală a țării.Se face încă simțită o anumită imobilitate în practica muncii unor organizații de tineret, mentalitatea învechită cedează cu greu în fața cerințelor vieții de astăzi, cînd tinerii trebuie să se manifeste ei înșiși ca organizatori și protagoniști ai tuturor acțiunilor organizațiilor lor. Mi se pare că în această privință — după cum o atestă realitatea din unele organizații de tineret din Capitală — nu s-au făcut pașii necesari pentru o mai radicală modificare a concepțiilor despre formele de organizare și activitate a U.T.C. Și în Capitală, alături de activiști ai U.T.C. care lucrează cu pasiune și dăruire tinerească, au existat și din cei care s-au acomodat, stilului funcționăresc, metodelor închistate. Or, activistul U.T.C., în mod firesc, trebuie să-și desfășoare nemijlocit, activitatea în rlndul tinerilor, în mijlocul lor. Este vorba linsă și 'dt> altceva. Cred" că și prin modul de alcătuire a organelor de conducere U.T.C. la diferite niveluri s-a ajuns, datorită insuficientei prezente a tinerilor care lucrează nemijlocit în producție. învață în școli etc., la o activitate încărcată cu multe elemente de formalism, la o participate doar parțială a tinerilor Ia dezbaterea problemelor de interes major pentru societate, și eu precădere a celor ce privesc nemijlocit viața și activitatea lor. Generalizarea practicii de aprobare a candidaturilor pentru organele de conducere U.T.C., de promovare pentru diverse munci de conducere — obștești sau administrative — pe baza consultării colectivelor de tineri din care fac parte cei propuși să fie învestiți cu diferite responsabilități, îmi pare â fi o eficientă modalitate de' exercitare a exigenței colective, o formă de democratizare a însuși stilului de muncă al organizațiilor de tineret.Sensul principal al perfecționării stilului și metodelor de muncă trebuie să constea, după părerea mea. tocmai în dialogul viu. cotidian cu tinerii, în încetățenirea Unei asemenea practici care să permită tinerilor să hotărască asupra întregii activități « organizației lor. în democratizarea in continuare a' activității organizațiilor U.T.C. far acest lucru îmi pare pe deplin realizabil in măsura în care șe va reuși ca organizația U.T.C. din fabrică, cooperativă agricolă, școală sau facultate- Să devină unitatea de 
bază a Uniunii Tineretului Comunist, în acest fel se va realiza ceea ce indică secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceatișescu. anume cerința ca să se lucreze în 
așa fel incit tinerii să înțeleagă că 
această organizație este, a lor, că de 
felill cum ei vor ști să-și, desfășoare 
inițiativa depinde rezultatul întregii 
activități a V.T.C.-ului.Nu încape nici o îndoială că apropiatul Congres al Uniunii Tineretului Comunist va fi un moment important de evaluare și de sinteză a- știpra acestor aspecte, că el va a- dopta Orientări și măsuri care vor da noi dimensiuni laturii democratice a Vieții Și activității U.T.C., așezate tot- mai mult , pe baze obștești, pe o participare largă și activă a tuturor membrilor sui.th rezolvarea tuturor, acestor sarcini. organele și organizațiile Uniunii Tineretului Comunist vor trebui să beneficieze de o îndrumare și conducere atentă din partea organelor și organizațiilor de partid. Aceasta incumbă grijă și competență, găsirea formelor corespunzătoare pentru îndrumarea organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist, evitarea tutelării înguste, studierea în profunzime a problemelor și metodelor legate de formarea și educarea tineretului. de munca și viața lui în producție și in societate. în așa fel Incit grija și solicitudinea cu care este înconjurat tineretul patriei să se materializeze, în răspunsul pe care îl va da prin munca și faptele sale, în devotamentul profund față de partid, față dfe politica sa, în dragostea nețărmurită față de patrie, în iiâspunderea matură față de destinele ei.

tivitatea organizațiilor U.T.C. din Capitală in ce, privește antrenarea tineretului'liț: muncă și învățătură, înfăp- nientele vieții economice și spirituale.Recurgînd la cîteva fapte din domeniul pregătirii economice, menționez concursurile profesionale, olimpiadele pe meserii — ce au antrenat numai în anul trecut peste 33 000 de tineri —, sesiunile tehnico-științifice ale tinerilor proiectanți și cercetători etc. Valoarea acestor acțiuni constă în aceea că, în cele mai multe cazuri, ele reușesc să pună tinerii în fața marilor exigențe ale producției moderne, să-i determine a se pregăti și a acționa pentru a le putea face față cu succes. Deși cunoscută, mi se pare edificatoare inițiativa tinerilor de la uzinele „Vulcan" purtînd denumirea „Milimetrii în instanță", care a declanșat o acțiune de masă în vederea folosirii raționale a metalului.Dar asemenea acțiuni meritorii nu reprezintă încă o preocupare stăruitoare pentru toate organizațiile U.T.C. Se fac resimțite o anumită ezitare în găsirea unor modalități specifice acestui domeniu educațional, o anumită monotonie a mijloacelor și pîr- ghiilor uzitate. Calificarea și ridicarea Calificării, orientarea și integrarea profesională a tineretului, întărirea., disciplinei în producție, limitarea fenomenului fluctuației, legarea tînăru- lui de colectiv și de unitatea în care lucrează, întreținerea și amplificarea interesului pentru problemele progresului tehnic, pentru însușirea unei înalte calificări, pentru stimularea dorinței de a învăța, anihilarea anumitor tendințe la unii tineri de sustragere de Ia activitatea direct productivă ș.a. reprezintă încă zone insuficient fertilizate prin munca organizațiilor U.T.C. și altor factori răspunzători de pregătirea și formarea tineretului pentru muncă.Sînt convins că asemenea probleme vor ocupa un loc important în dezbaterile Congresului al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist.

nizațiilor de partid. Caracteristic <t.i- tiiirea sarcinilor din toate comparti-neretului Capitalei, de asemenea >W '■-----x- iwe-nuaxu---- ■■------, i-,.,»...,..întregului tineret al patriei, este atașamentul și deplina încredere în politica partidului, în orizonturile noi pe care ea le deschide națiunii noastre, spiritul său de inițiativă, participarea nemijlocită la dezbaterea și realizarea efectivă a sarcinilor dezvoltării economice, strădania ardentă de cunoaștere, de însușire a valorilor științei și culturii înaintate.

CAPITOLUL VI
Regimul vamal

CAPITOLUL V
Cooperarea economică
și tehnică internațională

Dispoziții finale

atribuțiile esențiale ale 
V.T.C. este mobilizarea

le-cum ex-

și pedeapsă : PRO-

îndeplinirea exemplară

cinema

Articolul 62. — Ministerul Comerțului Exterior realizează politica vamală a Republicii Socialiste România.Articolul 63. — Mărfurile, mijloacele de transport, precum și orice alte bunuri pot intra sau ieși din Republica Socialistă România prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat unde funcționează organe vamale, fiind supuse controlului vamal, potrivit legii.Articolul 64. — Mărfurile care se importă sint supuse regimului taxelor vamale, fiscale sau altor taxe, stabilite prin lege.

— Una. din 
organizațiilor 
tineretului la înfăptuirea obiectivelor 
economice, la 
a sarcinilor de producție, educarea 
tineretului prin muncă și pentru 
muncă. Din această perspectivă, ce vi 
se pare a fi mai concludent în re
zultatele, în experiența pozitivă acu

mare și educare a tineretului în spi- , . r.țțyl ,jiați’lptisn\ului., șocialist, la ,cul- ; ■ tivâiea trăsăturilor; moral-politice proprii tânărului, comunist.Consider că organizațiile U.T.C. vor trebui să orienteze munca politicii spre o abordare mai deschisă și mai clară a problemelor esențiale ale dezvoltării țării noastre, ale situației internaționale, determinînd dialogul viu, confruntarea opiniilor, în care să nu se ocolească. clarificarea aspectelor considerate uneori mai delicate.Răspunderile Uniunii Tineretului Comunist sînt desigur foarte mari, dar ele privesc în egală măsură și al ți factori educaționali — școala, familia, instituțiile de artă și cultură — a căror contribuție practică, îndeosebi, se impune a fi în mod substanțial sporită. La recenta intilnire cu oamenii de artă și cultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras în acest sens atenția asupra caracterului organizat și deopotrivă responsabil ni activității de educație a tineretului.

Articolul 55. — Pe baza principiilor generale ale politicii externe a statului, cooperarea economică și tehnică a Republicii Socialiste România cu alte țări are drept scop :a) intensificarea participării Republicii Socialiste România la diviziunea internațională a muncii, prin colaborarea și cooperarea economică cu țările membre ale Consiliului de Aju-
Articolul 65. — Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicare. Pe aceeași dată Decretul nr. 317/1949, pentru reglementarea operațiunilor de export, import și tranzit, se abrogă.

10,00 — 11,00 Teleșcoală — emisiu
ne în colaborare cu Ministe
rul învățămîntului * Limba 
română (cl. â VIII-a) : Cața- 
vencu și Dandanache, „eroi" 
ai piesei „O scrisoare pierdu
tă" de I. L. Caragia'e • Isto
rie (cl. VIII—XII) : Lupta de 
la Călugăreni • Fizică (cl. 
VII—IX) : Pirghiâ — scripeți. 
Deschiderea emisiunii. Inter
pretul preferat. ■ Soliști : Ște 
fania Rareș, Ion Dolănescu. 
Maria Ciobanu. Acompaniază 
o formație orchestrală con
dusă de Paraschiv Oprea. 
Emisiune de Virgil Comșa.

18,20 „16 februarie 1933—16 februa
rie 1971" — reportai de Anca 
Arion.

18,30 „Brățara de aur" — emisiu- 
ne-concurs organizată în co
laborare cu C.C. al 
Participă tineri 
radiotehnicieni, 
si mecanizatori din județele

U.T.C. 
strungari, 

constructori

Dolj, Galați, Gor,i, Harghita 
și Hunedoara.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici. 
Telejurnalul de 
ROMANIA ’71. 
DEȚUL ILFOV. 
Ilie Nedelcu și 
nescu.

20.30 Momente din istoria teatru
lui universal. Ciclu prezentai 
de Milîhea Gheorghiu. Tea
trul antic : „Alcesta" de Eu- 
ripide. în distribuție : Eva 
Pfiffășcanu, Gheorghe Cozo- 
rici, Gheorghe Dinică, 
stantin Bărbulescu,

seară.
AZI - JU- 
Emisiune de 
Petre Iordă-

Con- 
__ ______Florin 

Piersic, Constantin Rauțchi, 
Tatiana Xekel, Ion Bog, Va- 
sile Gheorghiu. Ruxandra Si- 
reteanu, Virgil Popovici. 
Gheorghe Bălănescu, Marin 
Negrea. Regia : Cornel Popa.

21.50 Râmîneți pe recepție...
22,00 Prim-plan : prof. dr. docent 

Csehi Gyula. Emisiune de 
Manase Radnev.

22,30 Voci și chitare. Soliști : Radu 
Goldis și Constantin Brînzan 
și formațiile vocal-instrumen- 
tale „Mondial", „Roșu și ne
gru", Horia Moculeseu. Emi
siune de Dan Jelescu și D-tru 
Cihodaru.

22.50 Telejurnalul de noapte.

— Pornind de la ultima dv. afir
mație, aș sublinia faptul că partidul 
pune cu tot mai multă pregnanță pro
blema asigurării unui dialog viu cu 
masele largi de oameni ai muncii, in 
acest dialog, se înțelege, trebuie cu
prins din plin, amplu și activ, tinere
tul. Organizațiile V.T.C. au posibili
tatea de u asigura această, largă, con
sultare a tineretului, participarea lui 
efectivă și activă la dezbaterea pro
blemelor majore care privesc viața 
societății, a tineretului. Pornind de 
la datele practicii din Capitală, ce 
perfecționări credeți că se impun în 
stilul de muncă și structura organi
zațiilor V.T.C. ?

0 Mihax Viteazul (ambele seru — 
oe ecran panoramic) : PATRIA — 
10: 15; 19,30.
0 Komeo si .Julieta : CAPITOL — 
3,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
0 Tripla verificare : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 20,45.
A Clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 
21,15, BUCUREȘTI — 8; 10,15; 12,45; 
15; 17,30; 19,45; 22.
• Cinci pentru infern : CENTRAL
— 8,30; 11; 13,30, GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. 
o Incineratorul : CENTRAL — 16; 
13,30; 21.
o Z : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30. 
O Bătălia pentru Alger : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20.30.
O Un italian în America : FESTI
VAL — 8,45; 11; 13,30; 1G: 18 30; 
20,45. MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 

•16; 18,30; 20,45.
• Program pentru copii : TIM
PURI NOI — 10.
o Circ fără frontiere : TIMPURI 
NOI — 11—21 în continuare.
• Ultimul samurai : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.

O B. D. intră în acțiune : PACEA
— 15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9.15: 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15", 20,30.
0 Fablio magicianul : RAHOVA
— 15,30.
0 Amintiri hucureștene : RAHO
VA — 18; 20,15.
0 Cîntecele mării : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,16. 
O King Kong evadează : LIRA — 
15.30; 18.
0 Ambasador al Uniunii Sovietice: 
LIRA — 20,15.
0 Genoveva de Brabant : PRO
GRESUL — 15; 17, DACIA — 3,45- 
20,30 în continuare, COTROCENÎ
— 14; 15,45; 17,30; 19,15; 21.
0 Săptămina filmului pentru tine
ret : Valurile Dunării — 10,30; Sub 
semnul Iul Monte Cristo — 9; 10,45; 
12,45; 14,30: 16.30; 20,45 : LUMINA, 
o Bufonul regelui — 9; 16,30; 12,30;
14.30, Swing — 16.30: 18,45, Lungul 
drum spre casă — 21 ; CINEMA
TECA (sala Union).
0 Crimă 
GREȘUL — 19.
0 Semnale pe drum : MOȘILOR
— 15,30; 17,45; 20.
0 Primul curier : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
0 Băieți buni, băieți răi : FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FEROVIAR — 8,45; 10,43;
12.45; 14,45; 16,45: 18,45; 20.45. EX
CELSIOR — 9,15; 11,30; 13 
18,15; 20,30. MODERN - 9 
13,30; 16; 18.15; 20,30.

* Vagabondul : FLAMURA 
12,30; 16; ,19,30, FERENTARI 
12.30; 18; 19,30, BUZEȘTI — 9; 12,30; 
16: 19,30.
* Șarada : CRINGAȘI - 15,30; 18; 
20,15,. ARTA — 15,38; 18; 20,15.
O Pe luciul gheței : GIULEȘTI - 
15.30: 18; 20,30, FLACARA — 15,30; 
18; 20,15.
• Vară de altădată : DRUMUL 
SARI! — 15,30; 18; 20.15.
« Ursiii și păpușa : FLOREASCA
— 15.30; 18; 20,30.
• Omul din Sierra : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
0 10» de carabine : VITAN — 
13,30: 18; 20,15.
0 Degetul de fier : MUNCA — 16; 
18; 20.
0 Răzbunarea Sflntului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20,
0 Pomul de Crăciun : tAROMET
— 15,30; 17.20: 19,30.

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (ta Ateneul Român) : Con
cert dat de Orchestra simfonică a 
Conservatorului ..Gh. Dima“ din

lași. Dirijor : Ion Baciu 
0 Opera Română ; Lakme 
0 Teatrul de operetă : Suzana — 
19.30.
0 Teatrut National „I. L. Cara- 
giâle" (sala Comedia) ; Regele 
Lear — 20.
0 Teatrul de comedie : Clier
Antoine — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Pnricele în ureche — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Mfigheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Cînd Luna e albas
tră — 20.
0 Teatrul Ciulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Presti
gioasa Loredana — 19,30.
0 Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17; (sala din str. Academiei) : 
Căluțul cocoșat — i5.
0 Teatrul evreiesc de stat : 
placul tuturor — 19.30.
0 Teâtrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nașe“ (sala Savoy) ; Micul infern
— 19.30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) ; Sonatul Lunii — 19,30.
0 Circul de stat : Internațional ’71
— 19.30.

— Tineretul de astăzi și de mîine 
al patriei trebuie să albă o pregătire 
multilaterală, să se caracterizeze prin 
trăsături etice demne de societatea în 
care trăim. La realizarea unor ase
menea, Sarcini, organizațiile V.T.C. 
și-au adus o contribuție importantă. 
Ce vi s-a părut relevant în ultimul 
timp in activitatea desfășurată în a- 
cest sens de organizațiile V.T.C. și 
ce sugestii aveți pentru perfecțio
narea continuă a, muncii de educație 
în rindurile tineretului ?— Educația tineretului, pregătirea sa multilaterală pentru muncă și viată este o problemă de maximă importanță ce solicită preocupări multiple și implică adinei răspunderi. Este «7i adevăr axiomatic că fiecare 
societate se reflectă, esențial prin ti
neretul ei. Nici o. societate însă nu este atit de vital interesată de viitorul tinerei sale generații pe cit este societatea socialistă.Este cunoscută atenția deosebită pe care o acordă partidul tinerei generații. educării și promovării sale, valorificării marilor resurse de gie și inițiativă ale tinerilor. 
din preocupările centrale ale 
dului și guvernului, a întregii 
lăți este creșterea, formarea și edu
carea tinerei generații pentru a fi 
gata să ducă mai departe făclia pro
gresului și civilizației, să asigure în
florirea continuă a națiunii noastre 
socialiste" — afirma tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Activitatea politico-educativă a tineretului Capitalei a marcat in urma plenarei C.C, al P.C.R. din noiem-

ener- 
„Vna 

parti- 
socie-

In București; munca organizațiilor U.T.C. a cunoscut, îndeosebi după consfătuirea pe țară a Uniunii Tineretului Comunist, cum spuneam, o îmbunătățire, resimțindu-se pozitiv asupra, participării tinerilor la viața organizației, la dezvoltarea inițiativelor sale în producție și în domeniul educației comuniste. Aș menționa, de asemenea, ca un fapt, pozitiv măsurile luate pentru asigurarea reprezen- tâtivității organizațiilor U.T.C. în diferite sfere ale vieții sociale, participarea reprezentanților tineretului la luarea unor decizii privind viața socială și economică. Partidul, acordînd în mod stăruitor o atenție deosebită generațiilor tinere, a urmărit să creeze cadrul corespunzător participării tinerilor la activitatea de decizie în bele mai diferite sfere și Ia cele mai înalte niveluri. Reprezentarea organizației , U.T.C., a tineretului în guvern, în Marea Adunare Națională, în consilile populare, în comitetele de direcție ale întreprinderilor, în senatele universitare și consiliile profesorale ilustrează deosebit de limpede și sugestiv rațiunile care au guvernat asemenea măsuri, cît și consecvența, continuitatea aplicării lor. Dar nu întotdeauna cuvântul tinerilor se face auzit — sau auzit cu vigoarea necesară și așteptată — sau receptat cu a- tenția și sensibilitatea cuvenită. Lărgirea democrației economico-sociale va trebui să se răsfrîngă mai direct, mai cuprinzător și în participarea 
tineretului la dezbaterea problemelor 
economice și sociale, într-o mai am
plu consultare a tineretului asupra 
problemelor majore ce privesc desti
nele societății, munca și viața sa.Consider, din acest punct de vedere, că multe din aprecierile făcute cu prilejul recentei plenare a partidului privitoare la munca sindicatelor, la necesitatea unei viziuni noi, in concordanță, cu noile realități, asu- Nicolae DRAGO}
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TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în adunările generale ale cooperativelor agricole de producție, care continuă să se desfășoare în toate județele țării, țăranii cooperatori fac bilanțul muncii depuse anul . trecut, analizează resursele , încă existente în unități pentru a le pune'îh valoare, astfel îneît să realizeze producții sporite în toate sectoarele de activitate. Cu acest prilej, ei adresează telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care își exprimă adeziunea deplină față de măsurile luate de partid pentru îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, mulțumirea și recunoștința fierbinte pentru grija ce o poartă dezvoltării agriculturii cooperatiste și, totodată, hotărîrea de a munci cu. și mai mult spor pentru modernizarea continuă a acestei ramuri însemnate a economiei noastre naționale.în telegrama adresată de adunarea generală a cooperativei agricole din Iecea Mare, județul Timiș, se spune, între altele : „Țăranii cooperatori din satul Iecea Mare — români, germani și maghiari — au stabilit un amplu plan de măsuri pentru valorificarea potențialului productiv al pămîntului și a celorlalte mijloace de care dispunem în vederea creșterii continue a producției vegetale și animale.în acest an vom valorifică, pe bază de contract, 779 tone de grîu, .881 tone de porumb, 6 168 'tone plante tehnice, 8 500 hl lapte, 5 000 porci și alte produse vegetale și animale.Țăranii cooperatori și specialiștii din unitatea noastră vor munci cu întreaga capacitate și pricepere pentru traducerea in viață a programu

lui adoptat. de Congresul al X-Iea al partidului și a măsurilor stabilite ia ședința de lucru a C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970.însuflețiți de noile măsuri pentru îmbunătățirea organizării și retribuirii niuncii, arată în telegrama lor membrii cooperaiori din comuna Ro- zavlea, județul Maramureș, ne angajăm să depășim planul de producție lâ cereale cu 200 kg la ha și la. cartofi cu 2 000 kg/ha. în același timp, vom spori cantitățile destinate fondului central al statului cu 10 tone fructe, 10 tone cartofi și 200 hl lapte, peste sarcinile prevăzute.Ne angajăm față de dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, ’ se arată în telegramă, să luptăm pentru aplicarea în viață a politicii partidului, pentru progresul rapid al agriculturii și înflorirea satelor noastre.în telegrama lor, țăranii cooperatori și specialiștii dîn comuna Săcă- iăseni — același județ — iși exprimă recunoștința pentru măsurile elaborate de Comitetul Central al Partidului Comunist Român pentru îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Avem deplina convingere, se arată in telegramă, că dispunem de condițiile necesare realizării tuturor indicatorilor planului pe acest an. Ne angajăm ca prin folosirea acestor condiții să depășim cu 10 la sută producția de porumb și de legume, cu 5 la sută producția de lapte.Manifestîndu-ne adeziunea deplină la politica partidului și statului nostru, se subliniază în telegramă, ne angajăm că vom munci cu hărnicie și pricepere pentru a

smulge pămîntului roade tot. mai bogate, adueîndu-ne astfel contribuția la progresul agriculturii noastre socialiste.La rîndul lor, membrii cooperativei agricole de producție din satul Scurtești, județul Buzău, exprimă totala ■ lor ad,eziune față de măsurile cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Muncind cu entuziasm și încredere pentru transpunerea, in viață a acestor măsuri, se arată în telegramă, ne angajăm ca în cinstea aniversării semicentenarului partidului să realizăm suplimentar o producție globală de 398 000 lei.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru a realiza și depăși planul de producție.într-o altă telegramă, membrii cooperatori din satul Pelișor, județul Sibiu, își exprimă adeziunea deplină față de măsurile pentru modernizarea agriculturii, convinși fiind că aplicarea lor va constitui chezășia realizării și depășirii planului de producție pe acest an. Ne angajăm, se spune în telegramă, ca în 1971 să realizăm peste prevederile planului 20 tone porumb, 50 tone cartofi, 30 000 hl lățite și alte produse.în numele membrilor cooperatori, români și germani, asigurăm conducerea de partid, pe dumneavoastră personal. ' iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a îmbunătăți întreaga noastră activitate și a obține producții mari. (Agerpres)

PRODUCȚIE
BUZĂU : în cadrul întreprinderii de geamuri din Buzău se află în probe tehnologice b nouă unitate : secția cuptoarelor de geam securizat curbat. Prin intrarea în producție a noii capacități, fabrica buzoiană va livra zeci de modele de geamuri și parbrize pentru autoturismele .Dacia 1 100", „Dacia 1 300", autocamioanele „Bucegi" și ,‘,Car- pați" și pentru autobuzele realizate de uzina „Tudor Vladimi- rescu" din Capitală.Potrivit proiectelor elaborate de institutele de specialitate din țară, noua secție este. înzestrată cu utilaje și instalații moderne care asigură mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice.BAIA MARE : O nouă hală a fost pusă parțial în funcțiune în cadrul Uzinei mecanice de mașini și utilaj minier din Baia Mare. Cind noua capacitate va putea fi utilizată în întregime. volumul. de. producție al uzinei băimărene se Va tripla. Extinderea capacității își dovedește însă de pe acum eficienta. Astfel, uzina din Baia Mare a început de curind producția primelor mașini și utilaje pentru construcții miniere, ur- mînd să realizeze vagoneți pentru funicular, clasoare spirale pentru flotați!, conducte de aerai și alte utilaje destinate dotării industriei noastre; miniere, precum și exportului.Un prim lot de. conducte de aeraj, realizat în noua hală, a fost expediat pe adresa unor beneficiari din Republica Arabă Unită.TURDA : Au început lucrările de extindere și modernizare a întreprinderii de materiale izolante si de finisaj din Turda. Potrivit proiectului. întreprinderea va fi dotată cu o nouă linie țehnoios’că care va produce anual 2 000 000 mo de covoare PVC. adică o treime din cantitatea care se produce astăzi în tară. între altele, vor fi fabricate sortimente noi, cum ar fi covorul PVC policrom, covoarele și materiale termofonoizolan- te pe bază de PVC. pentru interioarele autoturismelor ..Da- ,cia“.Lucrările se vor încheia la sfîrșitul anului viitor, cind va începe o a doua etapă de dezvoltare menită să ducă la dublarea capacității fabricii.
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Dezvoltarea producției 

de materiale refractareALBA IULIA (corespondentul „Scinteii", Șt. Dinică). — Fabrica de produse refractare din Alba Iulia; intrată în funcțiune în primul an al cincinalului precedent, cunoaște din nou freamătul specific șantierelor de construcții. în trimestrul IV al acestui an, aici va intra în funcțiune o nouă capacitate de producție pentru 25 000 tone cărămizi refractare, ceea ce reprezintă un sfert din capacitatea ' actuală a întregii fabrici. Lucrările de investiții începute anul trecut au. fost încredințate spre execuție unui constructor cu realizări prestigioase : I.C.S. Hunedoara. Prin încheierea acestor lucrări, ne-a informat ing. Bujor Roșea, directorul general al centralei ' industriale de produse refractare Alba Iulia, vor fi rezolvate și unele probleme care privesc calitatea produselor, reducerea consumurilor specifice și a prețului de cost.

Prem i.eto? ciiîfefiftatograf ice

Producție a televiziunii 
lies, Gunter Schoss, Alfred Strumwe, Karin

SCORPIONULUI"

din R.D. Germana. Regia : Horst Zaeske. Cu.: Otto Me 
Schroder, Vera Oelschlegel.
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CULTURALECorul „Madrigal", în frunte cu dirijorul său Marin Constantin, a plecat luni dimineața în R. D. Germană pentru a participa la o manifestare tradițională — Bienala de muzică contemporană de la Berlin.în cadrul bienalei, „Madrigalul" va prezenta un program alcătuit în exclusivitate din lucrări de muzică contemporană românească. Alături de' compoziții cunoscute ale lui Marțian Negrea, Sigismund Toduță, Doru Popovici, Miriam Marbe, la Berlin vor fi prezentate în primă audiție, „Doina oltenească" de Paul Constantinescu, „Bocete străbune" de Alexandru Pașcanu și „Scene nocturne" de Anatol Vieru. Formația noastră corală va susține, in continuare, concerte în alte patru orașe din R. d: Germană, oferind ascultătorilor un al doilea program de turneu, care va cuprinde, iri prima parte, muzică renascentistă, iar, in a doua, muzică românească de ia creații vechi, bizantine, pînă la lucrări recente ale compozitorilor noștri.Cu prilejul bienalei, o formație din R. D. Germană va interpreta Cvartetul nf. 4 de' Zeno Vancea, care va fi prezent la această manifestare împreună cu compozitorii Miriam Marbe. Irina Odăgescu, Sergiu Sarchizov și Gabriel Jodal și violonistul Ștefan Gheorghiu.
★Cunoscutul ansamblu folcloric „Făgărașul" din Făgăraș, județul Brașov, a plecat în Anglia, unde va participa la un festival internațional de folclor.

ÎN PRIZĂ !„în ultimul timp, comen
tează C. Dumitrescu (str. 
Av. M. Andreescu 21, Bucu
rești), au apărut pe pia
ță produse electrotehnice 
mult solicitate de cetă

țeni : aeroterme pentru în
călzitul locuințelor ; calori
fere electrice cu 7, 9 și 12 
elemenți ; radiatoare elec
trice obișnuite etc. Dar 
toate aceste aparate se fa
brică numai pentru tensiu
nea de 220 volți, tensiune 

proprie cartierelor noi. Cele
lalte locuințe, cu rețea elec
trică de 110—120 volți, nu in
teresează? Nu intră in aten
ția fabricantului 7 Aseme
nea aparate sint necesare, 
in primul rind, în cartierele 
bechi, netermoficate, încăl
zite cu lemne. Anomalia a- 
eeasta trebuie- remediată" 
T- conchide semnatarul 
scrisorii.

Cu alte cuvinte, chestiu
nea trebuia pusă tocmai 
invers. Fapt pentru care și 
facem contactul cu sediul 
centralei industriale'de re
sort.

PROTESTUL 
UNUI DECEDATîn memorabila zi de 23 

noiembrie 1970, badea Ma
rin Haralambie din Călă
rași a murit fără să știe. 
Adică a decedat in lipsă. 
Tocmai cind voia să se a-

1 (' 
ț

___________tilizarea lor în tot tim- l pul anului. Mai sînt / în construcție trei res- ț taurante de mare ca- i pacitate la Mamaia, 1 două la Eforie Nord, 1 trei la Eforie Sud. ■Pe agenda organizatorilor celor două milioane de vacanțe sint înscrise numeroase alte lucrări care vor întregi farmecul litoralului. vor spori gradul de confort și deservire ale vilegiaturiști- lor. Consemnăm doar citeva : complexă Siutghiol ca bază a sporturilor nautice și de agrement, construcția a șase piscine la Mamaia. Saturn și Olimp. a unei arene acoperite pentru întreceri sportive etc. Cîteva vești bune pentru au- tomobiliști : va fi terminată autostrada Constanta — Mangalia, se vor realiza peste 20 km drumuri asfaltice i în interiorul stațiuni- ) lor, încă două stații au.to-servlce. aproape 25 1)00 mp spatii pentru parcarea bilelor...Iarnă pe Șantiere — deni. 8 000 de constructori pregătesc cu grijă sporul de atracție al vacanțelor estivale.

Ce e non pe litoral
Buldozere uruind ridică valuri de pămint, •iuțocamibane grele își taie drum printre smîrcuri și tufărișuri. Din pămîntul răscolit răsar construcții incă de cofraje, peste care se rotesc brațele macaralelor. La doi pași, marea își mină neostoită valurile spre țărm, spre plaja pustie acum ; troiene de nisip sint spulberate de vînt. Ne aflăm la nord de Mangalia, pe unul ' dintre șantierele apropiatelor vacanțe estivale. Acum, in acest■ anotimp, se înfăptuiește atît de surprinzătoarea metamorfoză', a litoralului nostru, noutăți va aduce noul sezon, care este stadiul pregătirii lor ?— De la 1 ianuarie■ — ne spune însoțitorul nostru, arhitectul Gheorghe Dumitrașcu, directorul tehnic al■ Centralei de turism „Litoral" — a început pentru noi, gazdele celor aproape două mi-i lioane de turiști pe care ii așteptăm, „numă- l' rătoarea inversă". La 31 mai totul trebuie să ■ fie gata In centrul preocupărilor se află, desigur, noile construcții. Este vorba de o suită de hoteluri care însumează. în zona Mangâlia-Nord, 12 200 locuri', adică a- proaoe tot atît cît s-a , construit. în ultimii patru ani. in stațiunile ' Neptun. Jupiter. Venus. deja cunoscute.Peste 8 000 de constructori lucrează acum și noaptea, la lumina f reflectoarelor. Aici se 

1 înalță, de fapt, două
i__________________

răsar construc- zvelte, acoperite,

6e

stațiuni noi, neînscri- se încă pe harta litoralului nostru. Ne o- prim. mai întîi, pe șantierul celei mai tinere .planete" turn", „inel" multe construcții teliere, cu 2 200 locuri, care au și fost recepționate Alte opt hoteluri —dintre care două cu 14 nivele și zece restaurante, sint intr-un stadiu avansat de construcție. „Saturn", lansat pe orbita sezonului turistic, va găzdui zilnic aproape 6 000 de oaspeți.Sîntem invitați, apoi, în „Olimp". (Acesta este numele celei mai noi stațiuni de pe litoral). Construcția ei a început în august a- nul trecut. Iar privim, ajunse pe de cota construcțiile a teluri — dintre au 15 nivele. Sînt cele mai înalte construcții de pe litoral.în „Olimp" mat consemnăm construcția a șapte mari restaurante, a unui complex comercial ; plaja, în curs de amenajare, va fi străjuită de o faleză pentru care s-au dislocat și transportat aici peste 1 milion m..c. pămînt. Vorbind despre construcții noi. trebuie să mai adăugăm patru hoteluri (1 110 locuri) la ,.Venus" și alte patru (1 000 locuri) la „Jupiter", obiective care încheie lucrările de, construcție a celor două stațiuni.La Eforie Nord, în apropierea lacului Te-

i“ — Primul cuprinde ..Sa- său mai ho-

acum aproa- finală, 15 ho- care 7

chirghiol, se află, de a- semenea, în plin șantier, un nou complex de odihnă și tratament, cu 1 360 locuri, alcătuit din 3 blocuri turn, cu 14 nivele, prevăzute cu încălzire , centrală, permițind u-

amenajarea a lacului

automo-litoral, pretutin-
Radu APOSTOL 
corespondentul 
„Scinteii"

EXTINDEREA BAZEI DE CERCETARE 
A INSTITUTULUI DE FIZICĂ ATOMICĂ

La, Institutul de fizică atomică se află în construcție noi obiective destinate lărgirii bazei de cercetări a atomiștilor noștri. Printre acestea se numără ^pavilionul acceleratorului de? ioni. de tip,.Văn...de. „..Graff — tandem; instalație de mare performanță, u- tilizată in cercetări dc fizică nucleară la e- nergii joase și medii, precum și pentru ci- iegerea unor date nucleare de bază, necesare proiectării reac- torilor. Intrarea în exploatare a noului accelerator va da posibilitatea specialiștilor. care au acumulat o experiență valoroasă lucrind, la. .ciclotro- nul românesc — insta

lat în 1958, în cooperare cu Uniunea Sovietică—să efectueze noi cercetări științifice de mare interes, legate de elucidarea u- nor probleme impor- „tante ■•.din fizica.^.nucleară -și de necesită-' tile, ..practice” . i'^vprîte diii programul‘ nuclear național. Paralel cu efectuarea unor investigații științifice de stringentă actualitate, noua instalație va permite institutului să-și lărgească relațiile de colaborare internațională în domeniul cercetărilor și al unor a- plicații ale fizicii și tehnicii nucleare O dată cu punerea in funcțiune a acestui accelerator, prevăzută pentru anul în curs.
La 21 februarie

UN NOU CONCURS
EXCEPȚIONAL 

■„FM0EXPRES"Administrația de Stat Loto- Pronosport anunță organizarea unui nou concurs excepțional „Pronoexpres", a cărui tragere va avea loc duminică, 21 februarie.La acest ■ nou concurs se vor
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România se va situa printre puținele țări europene deținătoare de instalații cu asemenea performante.La Institutul de fizică atomică sînt terminate. de asemenea, sălile climatizate artificial. destinate. noului centru de calcul al institutului, care va fi dotat în cursul acestui an cu un calculator electronic modern. Cu ajutorul noului calculator vor putea fi rezolvate probleme de calcul complexe. în scopul dezvoltării cercetărilor și tehnologiilor nucleare legate de realizarea unor obiective din programul nuclear national. (Agerpres)
atribui numeroase și importante premii : autoturisme in număr nelimitat — „Moskvici 408" cu radio și rulotă și „Fiat-850", excursii cu avionul în Austria (circa 3 zile) și în U.R.S.S., pe un itinerar atractiv : Moscova — Minsk — Vilnius — Riga — Tallin — Leningrad — Kiev (circa 18 zile), precum și premii în bani.Noul. concurs excepțional „Pronoexpres" oferă șanse sporite de ciștig, prin efectuarea a 5 extrageri de cite 8 numere. Deci, se vor extrage 40 de numere din 45 1

șeze gospodărește la masă, 
se pomeni, cu un certificat 
constatator de deces, întoc
mit în toată regula de doc
torița Mariana Popescu de 
la circumscripția . sanitară 
urbană nr.- 1. Și astfel Ha
ralambie a aflat că murise 
de „bronșită cronică ast
matică" la ora 3 fix și s-a 
minunat, mai ales că actul 
se încheia astfel : „Sub
semnatul medic... certific 
prin prezentul că am văzut 
decedatul și am constatat 
decesul". Haralambie s-a 
pipăit ușurel și pe urmă 
și-a întrebat nevasta.: „Ia 
vezi, măi femeie, arăt eu 
a mort 7“ Și cum ea a spus 
doar „Ț", văzindu-și mai 
departe de treabă, omul a 
intrat la păreri sumbre.

De fapt, ce s-a iniîmplat 7 
Fiul său, Gheorqhe Marin,

în vîrstă de 32 de ani, că
ruia „nu-i place munca și 
este un element foarte 
rău", după cum ne scrie, 
cu proprie mină, tatăl dis

părut, i-a sustras actele de 
identitate, l-a declarat de
cedat și în baza acestei 
foarte convingătoare și ire
versibile cons.taiări c în
casat,- de la Casa de pensii, 
1 300 de lei. Lucrurile au' 
ajuns acum la instanță și 
M. Haralambie va reintra 
in drepturile sale legitime'. '’ 
O problemă însă nu-i lim
pede : cum rămîne cu o a- 
semenea doctoriță care su
primă, dintr-un condei, o 
viață de om 7

TOT DESPRE 
CIZME...

Nicolae Borcia din Con
stanța str. Ștefan cel Mare 
nr. 68 și-a petrecut conce
diul de odihnă împreună cu 
soția la Borsec.

— Și nu v-au plăcut a- 
pele de Borsec 7

— Nu ne-au plăcut ciz
mele... Am cumpărat de la 
unitatea 89 o pereche de 
cizmulițe pentru nevastă- 
mea și, exact după două 
zile, le-am dus înapoi.

— De ce 7 Mergeau prea 
repede 7

— La una din ele — stin
gă — a crăpat fața în am
bele părți. Responsabila 
magazinului a refuzat să mi 
le schimbe dar m-a povă
țuit să le trimit împreună 
cu talonul la Timișoara, la 
fabrica „Modern". Le-am 
trimis, și alaltăieri am pri
mit acasă un colet. L-am 
desfăcut și am găsit tot ciz
mele pe care le trimiseseră. 
Ba mai era ceva în plus. O 
scrisoare prin, care sint „in
vitat" să mă adresez pentru

soluționarea problemei la 
magazinul de unde le-am 
cumpărat. Deci la Borsec.

— Și responsabila de la 
Borsec, de la unitatea 89, o 
să vă spună să le trimiteți 
din nou 1 la fabrica „Mo
dern".

— Stați, că scrisoarea de 
la „Moderri" mai are o re
comandare. Citez : „...De
fecțiunea apărută la cizme
le dumneavoastră constituie 
un viciu ascuns care nu a 
putut fi constatat nici la 
recepție, nici in timpul pro
cesului de fabricație, fapt 
ce ne face să vă recoman
dăm a nu vă pierde încre
derea în produsele fabricii 
noastre". Cum nu le crapă 
obrazul de rușine 7

— Cum să le crape 7 Ce 
sint cizmulițe 7 Cizme 7 !

...Șl PANTOFI
La fabrica de încălță

minte „Solidaritatea", din 
Oradea, se petrece ceva și 
mai ciudat. Seara tirziu, 
cind birourile sint goale și 
luminile stinse pe culoarele 
administrației se aud tîr- 
șiindu-se doi pantofi. Se o- 
presc la ușa pe care scrie 
„Șef serviciu control tehnic 
de calitate", așteaptă să 
iasă cineva, doar-doar se 
va împiedica de ei.

Se spune că un paznic 
vigilent i-a văzut și i-a 
chestionat. Așa s-a aflat că 
sint pantofii studentei Vio
rica Mănescu, din Galați. 
Pantofi de primă calitate, 
lac negru, 286 lei perechea, 
dar care după numai două 
zile de purtare arătau de 
parcă ar fi fost incălțați la

sapă. Stăpîna s-a uitat la ei 
cu amărăciune, a simțit un 
gol în... geantă și ferm 
convinsă că orice faptă iși 
are răsplată, i-a expediat 
celor de la fabrică, aștep- 
tînd să vadă ce fețe vor 
face. Ei, și de atunci, timp 
de 33 de zile, pantofii Vio- 
ricăi se plimbă pe culoa
rele fabricii, neștiuți, ne- 
auziți și mai ales neschim- 
bați. Dar diseară se întorc 
lucrurile.. Mucalitul de paz
nic i-a pus la ușa directo
rului. Valeu !..;

ÎN CĂUTAREA
UNEI IDEIAm primit scrisoarea, dv. 

colectivă, stimați 22 de lo
cuitori de pe străzile Vran- 
cei, Rovine și Muncii, din 
orașul Birlad. Asemenea și 
fotografiile. Le-am studiat 
cu toată atenția și am de
dus că sub bălțile prinse in 
obiectivul aparatului foto
grafic s-ar afla străzile dv. 
despre care ne vorbiți în 
scrisoare. Si parii care țiș- 
nesc ici și colo, din apă, 
trebuie să fie neapărat din 
garduri. Ne scrieți, de 
asemenea, că ați discu
tat de „n“ ori cu deputatul 
și chiar la primărie, dar ci

o a o a □
străzile respective au ră
mas tot baltă. Ne întrebați 
ce-i de făcut. Cineva dintre 
dv. afirma că în. acel colț 
de Veneție s-ar putea or
ganiza plimbări cu gon
dola. Ar fi o idee. Dar cu 
cîteva autocamioane de 
pietriș, aduse de primărie 
și cu două șanțuri săpate 
de-a lungul străzilor, de 
dv:, parcă s-ar rezolva mai 
iute problema. Ce-ar fi să 
redeschideți discuția, la 
primărie, in acest spirit 7

DROBUL DE SARE
Știți povestea. Sus, pe 

sobă, se afla un drob de 
sare. Jos, lingă sobă, un 
prunc dormea in copaie. Și 
iată că soacra și nora, ob- 
servind primejdia, izbuc
nesc in bocete ca la potop. 
De va cădea drobul de sare 
peste copil, va fi vai și a- 
mar ! Ei bine, Mihail Cirlac 
din Făurești-Vilcea ne în
credințează, prințr-o scri
soare, că povestea cu drobul 
de sare nu iși are obirșia in 
județul lui. Ba chiar insis
tă să afle de unde a luat 
gospodarul acela drobul de 
sare, pentru că țăranii co
operatori din Făurești a- 
leargă și caută de aproape 
un an un bulgăre de sare 
pentru sectorul zootehnic. 
„Am căutat și la depozitele 
din Drăgășani, Vălcești ele. 
dar in zadar. Bovinele ling 
pereții grajdurilor, oile 
cum dau de pămint sărat, 
mănîncă și mor".

Cam ăsta ar fi tot ne
cazul. Și dacă te gindești 
că salinele „Ocnele Mari" 
sint taman în mijlocul ju
dețului Vilcea. sesizarea lui 
Mihail Cirlac, privitoare la 
lipsa sării in drob, ni se 
pare din cale afară de ne
sărată !

Rubrica redactată de
Ștefan ZIDARIȚĂ
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J peliculei

INu demult, plutonierul ______
de miliție Trifan Dima din ca
drul I.M..I. Ilfov a găsit in sta-

Iția C.F.R. Titan o sacoșă. Con
ținea o canadiană matlasată, o 
pefeche de pantofi .de damă și‘

Iun aparat de fotografiat. Nici 
un indiciu privind păgubașul. 
Pe de altă parte, in nici, una din 
seșizările primite in zilele ur- 

Im.atoore nu se făcea nici o re
ferință la obiectele respective. 
In această sițuatie, s-a trecut 

Ila developarea filmu’ui din apa
ratul de fotografiat. Pe 
fotografiilor obținute și 
investigațiile întreprinse

Itefior, păgubașul a fost 
tificaț. Acum citeva zile, 
Ciuhoată din Oltenița, str. il

I Iunie nr. 2 — salariat la fila
tura de bumbac — a reintrat in 
posesia obiectelor pierdute. Se 
poate spune că n-a fost inspi-

I rat atunci cind s-a fotografiat 7

Ce spun
pompierii înDe obicei, pompierii apar public în momente care nu prea le permit să Stea de vorbă cu publicul. De astă dată, pompierii din Pitești se pare că au găsit însă și o modalitate de a sta, oricît și oricînd, la dispoziția celor ce vor să-i vadă în acțiune. La cinematograful „Modern" din localitate s-a deschis o expoziție despre activitatea lor. Primul compartiment al expoziției îi familiarizează pe vizitatori cu normele și instrucțiunile ce alcătuiesc baza legală a asigurării pazei contra incendiilor. Al doilea sector — de altfel, cel mai mare — înfățișează, prin zeci și zeci de fotomontaje și decupaje, activitatea de prevenire și de combatere a incendiilor, tehnici moderne de luptă constind din puternice autotunuri, ăuto- pompe speciale de spumă și de. evacuare a gazelor sau fumului etc. Un loc aparte este rezervat, firește, cauzelor și urmări-, lor incendiilor, care pot servi drept avertisment.
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lntr-una din zilele trecute, 
Dldina Șerban din comuna Lu- 
cieni (Dîmbovița) a căzut bol
navă la pat. Îngrijorat, fiul său. 
a pornit imediat spre circum
scripția sanitară, dar asistenta 
medicală Gabriela Teniță a 
refuzat să se deplaseze la domi
ciliul bolnavei (cale de aproa
pe doi kilometri, cu șareta și 
vizitiul care așteptau în curtea 
dispensarului ! 7). Neavind în
cotro, s-a adresat' primarului 
comunei. Nici la stăruințele a- 
cestula, nici la cele ale unui 
lucrător de la postul de miliție, 
asistenta medicală nu s-a lăsat 
insă înduplecată. După citeva 
ore, cind a fost anunțat medicul 
circumscripției sanitare, Petre 
Ghlonescu, aflat in alt sat al co
munei, era prea tirziu : Didina 
Șerban a decedat. Forurile de 
resort au datoria să cerceteze și 
să ia măsuri. s

plasăDe cîteva zile, în județul Tul- cea a început un control în zonele și incintele piscicole. Spre surpriza organizatorilor acestei acțiuni, bilanțul primelor cursiuni a fost neobișnuit bogat : aproape două tone nește de diverse specii fiscat (împreună cu peste 50 de. unelte de pescuit) și 124 de braconieri sancționați. Controlul însă nu s-a terminat. Cifrele de mai sus pot suferi oricind deci modificările de rigoare I.

in- de de con-

major

baza 
după 

ul- 
iden- 
Petre

S-au găsit

I torn

I într-o notă publicată numult la această rubrică relatam că, în apropiere de stația Si- Inaia, un vagon de marfă a semănat printre traverse aproape 12 tone de grîu. După apariția . notei în ziar, Departamentul căilor ferate, cercetînd mai îndeaproape acest caz, a stabilit că paguba respectivă se dato- ! rește, în întregime. silozului din Fetești, unde vagonul a fost încărcat fără a se respecta prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor. (Ușile vagonului au fost „asigurate" cu coceni de porumb și pămint, în loc de obloane). In consecință, „semănătorii" fără voie n-au acum guba. decît să-și culeagă... pa-
Rubrică redactată
Dumitru T1RCOB
Gheorqhe POPESCU 
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Un moment eroic in șirul

bătăliilor de clasă purtate

sub steagul partidului

VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE
A R. P. CHINEZE

po-

perioada crizei

Privit din perspectiva istorică a celor cinci decenii de viață și luptă consacrate slujirii devotate a patriei și poporului, drumul glorios străbătut de Partidul Comunist Român ne apare jalonat de evenimente care, prin adinca lor semnificație socială și politică, au constituit tot atîtea trepte trainice spre înaltele cote ale împlinirilor socialiste de azi.După cum este cunoscut, o parte însemnată a acestui drum a fost parcursă în anii deosebit de grei ai ilegalității. Dar, in pofida persecuțiilor și terorii la care erau supuși mili- tanții revoluționari de către aparatul de opresiune burghezo-moșieresc, partidul comunist a rămas neclintit pe pozițiile apărării intereselor vitale ale clasei muncitoare, ale porului român.O expresie strălucită a forței partidului nostru în anii ilegalității, a capacității sale de a mobiliza masele muncitoare la fapte de eroism proletar și de înflăcărat patriotism, o constituie luptele muncitorilor ceferiști din ianuarie — februarie 1933, de Ia care se împlinesc 38 de ani. Desfășurate aproape concomitent eu luptele muncitorilor petroliști, luptele ceferiștilor -au constituit, împreună cu a- cestea, punctul culminant in șirul marilor bătălii de clasă care au avut loc in România in . economice mondiale din 1929—1933.Este cunoscut că, pentru a ieși din criza ce afectase grav întreaga viață economică a țării, propriile lor interese, clasele dominante au încercat să arunce toate greutățile acesteia asupra maselor muncitoare. In același timp, ele au trecut la o și mai mare înfeudare a economiei țării monopolurilor străine, contractînd împrumuturi externe în condiții înrobitoare și acceptind așa-numitul plan „de a- sanare" de la Geneva, care punea literalmente. întreaga economie și finanțele statului sub controlul emisarilor băncilor străine. Faimoasele „curbe de sacrificiu", constind în repetate reduceri de salarii și concedieri masive — impuse pentru a asigura plata împrumuturilor externe, pensionările forțate, mărirea impozitelor, scumpirea articolelor de primă necesitate au accentuat starea de să- . răcie a celor ce muncesc. Spre a putea aplica această politică, contrară intereselor naționale, guvernele burghezo-moșierești care s-au perindat la conducerea țării în anii crizei au instituit un regim tot mai brutal de li- imitare a drepturilor și libertăților ' democratice, de înăsprire a legislației f.antimuncitoreșți. . 'Toate acestea au stîrnit nemulțumirea adîncă a maselor largi. Țara întreagă a fost cuprinsă de puternice frămîntări sociale, care și-au găsit o pregnantă expresie în șirul neîntrerupt' de greve ale muncitorilor. Numai în întreprinderile particulare au avut Ioc, între anii 1929 și 1933, 377 greve, la care au participat muncitori din 1054 de fabrici și uzine. După eroica grevă a minerilor de la Lupeni, din august 1929, reprimată sîngeros de către guvernul condus de Maniu, au izbucnit greve și alte acțiuni de luptă ale muncitorilor me- talurgiști de la uzinele „Lemaître" din București, de la „Reșița", „As- tra“-Arad, Î.A.R.-Brașov, ale muncitorilor din întreprinderi ale industriei ușoare din București, Iași, Cluj, Bu- huși ș.a. S-au desfășurat, de asemenea, manifestații ale șomerilor în fața prefecturilor, primăriilor și oficiilor de plasare din numeroase orașe și centre industriale. Acestora li se a- dăugau numeroase revolte și răzvrătiri locale ale țăranilor, acțiuni de protest ale funcționarilor publici, pensionarilor etc.Este un merit deosebit a! Partidului Comunist Român că. in pofida condițiilor deosebit de grele, de ilegalitate și teroare, în care activa, s-a afirmat ca exponent al intereselor fundamentale ale maselor muncitoare, organizîndu-ie și conducîn- du-Ie în acțiuni de luptă, care, prin amploarea și vigoarea lor revoluționară, au înscris o pagină nepieritoare în analele mișcării muncitorești din țara noastră, în istoria poporului român.Un element hotărîtor care a dat posibilitatea partidului să joace un asemenea rol a fost faptul, că el și-a întemeiat activitatea pe cunoașterea realităților țării, a nevoilor maselor, îndeosebi după Congresul al V-lea din decembrie 1931, folosind experiența a- cumulată in anii anteriori și imbinind cu pricepere munca ilegală cu folosirea tuturor posibilităților legale, P.C.R. și-a îndreptat atenția spre întărirea și dezvoltarea legăturilor sale cu masele. Capacitatea creatoare și inițiativa partidului s-au concretizat în acei ani in folosirea unor forme variate de organizare, in aplicarea u- nor metode noi, care să înlăture manifestările de sectarism și să creeze condiții prielnice pentru atragerea în lupta împotriva claselor dominante a unor mase muncitoare din ce in ce mai largi.O atenție deosebită a acordat partidul organizării muncitorimii ceferiste, detașament principal al proletariatului. greu lovit de criză și caracterizat printr-o înaltă combativitate. Intre anii 1929 și 1933 aproape 40 Ia sută dintre muncitorii ceferiști fuseseră concediați, salariile celor care lucrau fiind reduse aproape la jumătate. P.C.R. a desfășurat o intensă activitate pentru realizarea unității de acțiune a muncitorilor ceferiști, indiferent de apartenența lor politică, pentru făurirea frontului u- nic muncitoresc de jos — ca o condiție fundamentală a succesului în luptă.'Acest însemnat deziderat s-a înfăptuit prin crearea comitetelor de acțiune, organe alese în mod democratic, in adunări deschise, de masa muncitorilor, alcătuite din comuniști, social-democrați, membri ai altor partide sau muncitori neorganizați La 20 martie 1932, Conferința pe tară a delegaților muncitorilor ceferiști, la care au participat reprezentanți din principalele centre feroviare, a ales Comitetul Central de acțiune, menit să coordoneze acțiunile de luptă ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii de la C.F.R. și a adoptat un program de revendicări economice și politice. Pe baza hotărîrilor conferinței, în perioada ce a urmat a avut Ioc, în întreaga țară, alegerea comitetelor de acțiune regionale locale, pe ateliere etc.

Crearea comitetelor de acțiune, o- dată cu Îmbunătățirea activității in sindicatele legale și transformarea lor în organe active de luptă, a permis închegarea unui puternic front al unității muncitorești, asigurarea in timpul luptelor a unei conduceri revoluționare, recunoscute și sprijinite unanim de masa muncitorilor.Sufletul luptelor muncitorimii ceferiste, organizatorul și conducătorul lor a fost Partidul Comunist Român. O însemnătate hotărîtoare în pregătirea și desfășurarea luptelor a avut activitatea neobosită a organizațiilor locale ale partidului — comitetele județene și orășenești, celulele din fabrici, secții și ateliere.Nivelul înalt al organizării lor le-a dat posibilitate muncitorilor ceferiști să folosească forme noi, mai evoluate de luptă : greva cu ocuparea întreprinderii, crearea gărzilor de autoapărare, demonstrațiile de solidarizare organizate in afară.Eficiența acestor forme de luptă a fost dovedită din plin cu prilejul grevei declanșate in dimineața zilei de 2 februarie 1933 la Atelierele C.F:R.
LUPTELE MUNCITORILOR CEFERIȘTI 
DIN IANUARIE-FEBRUARIE 1933

„Grivița"-București, cînd circa 7 000 de muncitori au pus stăpînire pe ateliere. Miile de cetățeni adunați în stradă, în jurul Atelierelor, în semn de solidaritate cu greviștii, au format o pavăză vie, de nepătruns, în calea forțelor represive. Această manifestare impresionantă de unitate muncitorească, de dîrzenie in luptă și solidaritate proletară a silit guvernul să înceapă tratative cu reprezentanții ceferiștilor și să accepte principalele lor revendicări.Alarmat de amploarea și forța acțiunilor muncitorești, guvernul a trecut însă curînd la măsuri teroriste extreme, decretînd la 4 februarie starea de asediu, dizolvînd Comitetul Central de acțiune al ceferiștilor și alte organizații muncitorești și democratice, operînd mii de arestări.Terorii declanșate de reacțiune, clasa muncitoare, condusă de partid, i-a răspuns printr-un nou val de lupte și mai viguroase. Grevele desfășurate în zilele de 13 și 14 februarie la Cluj, Iași, Galați, Pașcani și în alte centre feroviare au făcut o breșă a- dîncă în sistemul stării de asediu. Acțiunea de vîrf în acest lanț a constituit-o marea grevă declanșată ’ în ziua de 15 februarie de muncitorii de ■la-Atelierele C.F.R. „Grivița" din București. Punind pe primul plan al revendicărilor lor obiective cu caracter net politic : imediata eliberare a cejor arestați, ridicarea stării de asediu, existența liberă a comitetului de fabrică și a sindicatului, dizolvate de autorități, muncitorii au ocupat atelierele, au organizat puternice gărzi de autoapărare și pichete de grevă. La chemarea organizației P.C.R. București și a Comisiei locale a sindicatelor, muncitorii din întreprinderile Capitalei au organizat numeroase întruniri, mitinguri și greve de solidaritate în sprijinul ceferiștilor. Mii și mii de muncitori, șomeri, intelectuali, studenți, funcționari, membri ai familiilor greviștilor s-au adunat în fața atelierelor, incit străzile din jurul acestora deveniseră o mare de oameni solidară cu greviștii.Este bine cunoscut modul singeros în care guvernul a reprimat lupta ceferiștilor. în zorii zilei de 16 februarie 1933, forțele represive, concentrate în jurul atelierelor, au deschis focul în plin asupra greviștilor. Au căzut mulți morți și răniți, peste 2 000 de greviști au fost arestați. Conducătorilor luptelor le-au fost înscenate odioase procese la București, Craiova, Iași, Cluj.Reprimarea luptelor muncitorilor ceferiști și procesele împotriva conducătorilor acestora au provocat un val uriaș de indignare în rindurile oamenilor muncii, în opinia publică democratică. In întreaga țară au fost organizate nenumărate întruniri de protest, manifestații și greve de solidaritate, campanii de ajutorare a familiilor celor căzuți la „Grivița".Deși înăbușite în singe, luptele muncitorilor din ianuarie—februarie 1933 au avut profunde semnificații și au exercitat o puternică înrîurire asupra vieții sociale și politice din România. „Luptele de la Grivița din februarie 1933 — sublinia tovarășul
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FOTBAL în cîteva rînduri

F. G

F.C. Sao Paulo — Dinamo
2—1Echipa de fotbal Dinamo București și-a încheiat turneul în America de Sud, întilnind valoroasa formație braziliană F.C. Sao Paulo. Au cîștigat gazdele cu scorul de 2—1 (1—0). Meciul a fost echilibrat și scorul s-a menținut egal (1—1), pînă în ultimul minut de joc. cind cunoscutul internațional GERSON a înscris golul victoriei. Tot el deschisese scorul în minutul 18. Punctul formației române a fost marcat de DUMITRACIIE în minutul 67.Din cele opt meciuri susținute cu

PRONOEXPRESCÎȘTIGURILE OBȚINUTELA CONCURSUL PRONOEXPRESNr. 6 DIN 10 FEBRUARIE 1971Extragerea I : Categ. a 2-a : 1,35 variante a 71.365 lei ; a 3-a : 9,90 a 9.732 lei ; a 4-a : 32.30 a 2.983 lei ; a 5-a : 132,35 a 728 lei ; a 6-a : 4.446,85 a 40 le!REPORT CATEG. 1 : 862.884 lei.Extragerea a Il-a : Categ. B : 15,50 variante a 7.009 lei ; C : 45,90 a 2.367 lei ; D : 2.378,25 a 60 lei ; E : 116,65 a 200 lei ; F . 2 812 a 40 lei.REPORT CATEG. A : 271.010 lei.

Nicolae Ceaușescu — în cursul cărora muncitorii ceferiști au înfruntat cu eroism forțele represive ale regimului burghezo-moșieresc, au relevat combativitatea revoluționară a acestui detașament al clasei muncitoare, ho- tărîrea sa de a-și apăra interesele vitale... In bătăliile de clasă purtate In anii 1929—1933, clasa muncitoare, în frunte cu partidul comunist, s-a afirmat cu putere pe arena istoriei ca cea mai înaintată forță a societății românești, avangarda luptei întregului popor împotriva pericolului fascist, pentru drepturi economice și politice, pentru democrație, independență și suveranitate națională".Ca o consecință directă, imediată, a luptelor, guvernul a fost nevoit să renunțe Ia aplicarea prevederilor „Acordului de la Geneva" și a celei de-a treia „curbe de sacrificiu", să ceară retragerea „experților" și „tehnicienilor" străini ce se găseau în țară și să satisfacă o parte din revendicările muncitorimii.Prin profundul atașament pe care l-au dovedit față de interesele vitale ale poporului, ale patriei, prin fermitatea in apărarea drepturilor și libertăților democratice, a independenței și suveranității naționale, clasa muncitoare, partidul comunist și-au sporit considerabil prestigiul politic și influen- celor ce muncesc.în tim- unic de muncl- unității de ao-
la în rindurile _____ __ ___________închegarea, la îndemnul și sub conducerea partidului comunist, pul acestor lupte, a frontului jos, a constituit' pentru clasa toare o autentică lecție a proletare. Realizarea unității țiune în luptele din 1933 a dat impuls spre noi succese în anii ce au urmat in direcția făuririi frontului unic muncitoresc pe plan național.Luptele sociale din ianuarie—februarie 1933 au dus la întărirea parii-, dului comunist, prin legarea sa siringă de detașamentele de bază ale clasei muncitoare, prin intrarea in rindurile partidului a numeroase elemente proletare dintre cele mai combative, în focul luptelor revoluționare din această perioadă s-au format și afirmat noi cadre de partid, ieșite din rindurile clasei muncitoare, cunoscătoare ale realităților naționale și legate de interesele țării și năzuințele poporului român, care au adus un suflu nou în partid, au jucat un rol important în organizarea și conducerea luptelor de clasă din anii următori.Desfășurate la scurt.timpdupă .instaurarea dictaturii, hitleristei.în; .Germania, luptele proletariatului român din 1933 au avut și' & Însemnătate internațională, reprezcntînd prima marc; mișcare muncitorească din Europa împotriva pericolului pe care-I constituia fascismul. Poporul român a apărut în fața întregii lumi nu ca un popor „resemnat" în fața exploatării și asupririi, cum încercau să-l înfățișeze ideologii burghezi, ci în adevărata sa înfățișare, de purtător al unor glorioase tradiții- de luptă, capabil și hotărît să se ridice în apărarea înaltelor idealuri ale umanității.Bogatele învățăminte desprinse în timpul acestor eroice lupte au fost valorificate din plin de către P.C.R. în perioada care a urmat. în marile bătălii de clasă care, după ani grei de jertfe și sacrificii din partea clasei muncitoare, a maselor largi de oameni ai muncii, în frunte cu comuniștii, au dus Ia cucerirea puterii din mîinile claselor exploatatoare, la făurirea orînduirii socialiste pe pămîn- tul României.Evocarea bogatelor tradiții ale partidului nostru reliefează cit de îndirjitâ, de eroică a fost lupta pe care a dus-o de-a lungul deceniilor partidul in fruntea poporului, pentru lichidarea exploatării și asupririi burghezo-moșierești, ce grele jertfe stau la temelia cuceririlor noastre socialiste de astăzi. Cunoscînd aceste jertfe, ne simțim îndemnați să ne încordăm toate forțele pentru a Ie a- păra și dezvolta, pentru a ridica pe trepte mereu superioare opera de construcție socialistă în patria noastră. Realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al X-lea pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate constituie cinstirea cea mai de preț ce poate fi adusă Partidului Comunist Român la împlinirea a cinci decenii de existență glorioasă.
Conf. univ. dr. Nicolae POPESCU 

echipe din Peru și Brazilia, Dinamo București a cîștigat patru, a pierdut trei și unul I-a terminat la egalitate.
★Echipa de fotbal Universitatea Cluj și-a continuat turneul in Albania, ju- cind la Elbasan cu formația Labinot. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—1.

In săptămîna aceasta, 
patru meciuri interțăriIn săptămina aceasta vor avea loc mai multe întilniri internaționale de fotbal. Miercuri, în cadrul campionatului european, la Bruxelles, BELGIA va întîlni PORTUGALIA, iar Iâ Tirana, ALBANIA va juca in compania R.F. A GERMANIEI. In meci a- mical. la Guadalajara SELECȚIONATA MEXICULUI va intilni formația U.R.S.S. Sîmbătă, la Cagliari, un nou meci amical : ITALIA-SPANIA.
Meci al echipei U.R.S.S.

Ia LimaNumeroși spectatori au urmăritNumeroși spectatori au urmărit la Lima întilnirea internațională de fotbal dintre reprezentativa U.R.S.S. și formația locală Deportivo Municipal. Fotbaliștii sovietici au obținut victoria cu scorul de 5—0 (3—0). Cel mai bun jucător de pe teren a fost Fedotov, care a marcat trei goluri. Celelalte două goluri au fost înscrise de Nodia și Kiselev.

Membrii delegației guvernamentale a R. P. Chineze, condusă de Pai Sian- ko, ministrul comerțului exterior, însoțiți de Nicolae Cocoș, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, precum și de Cian Hai-fun, ambasadorul R. P. Chineze la București, au făcut luni o vizită în județele Argeș, Olt și Dolj.în cursul dimineții oaspeții au poposit la Uzina mecanică Muscel din Cîmpulung, care în ultimii ani a livrat în R. P. Chineză 3 000 autoturisme de teren, și la Uzina de autoturisme din Pitești. Cu acest prilej, membrii delegației au fost informați despre performanțele obținute de autoturismele românești.In aceeași zi, a fost vizitată Uzina de aluminiu din Slatina, în halele de electroliză și secția de turnătorie din cadrul uzinei, oaspeții au primit ample explicații asupra proceselor teh- (Agerpres)
Cronica zilei

Luni, 15 februarie a.c., Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe John Paul Firmino Lusaka, cu prilejul apropiatei prezentări a scrisorilor de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Zambia in Republica Socialistă România.
4rLa invitația Ministerului Construcțiilor Industriale și Ministerului Industriei Materialelor de. Construcție, luni a sosit in Capitală Petar Kiskinov, prlm-adjunct al ministrului construcțiilor și arhitecturii din R. P. Bulgaria, însoțit de un grup de specialiști. Scopul vizitei îl constituie încheierea unui nou program de colaborare economică și tehnico-științifică pe anul 1971 între ministerele de resort din cele două țări. (Agerpres)

manifestări dedicate aniversării

semicentenarului partidului
La Casa de cultură din Alba lulia a avut loc luni după-amiază o adunare consacrată aniversării semicentenarului partidului, la care au luat parte numeroși oameni ai muncii români. maghiari, germani și de alte naționalități. Cu acest prilej, George Homoștean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., președintele consiliului popular județean, a vorbit despre Însemnătatea istorică a întemeierii Partidului Comunist Român în viața poporului nostru, despre succesele obținute de damenii muncii în anii construcției socialiste sub conducerea partidului.'Cu același prilej, a fost deschisă o expoziție de fotografii oglindind vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Alba.Institutul de cercetări și proiectări pentru industria minereurilor neferoase și metalelor rare din Baia Mare a realizat un film documentar intitulat „Institutul de la poalele Murgăului". Filmul înfățișează istoricul institutului, fructuoasa activitate desfășurată de specialiști pentru înfăptuirea politicii partidului de promovare a tehnicii noi în această ramură, atît în bazinul minier ah Maramureșului, cit și în alte bazine miniere ale țării. In cadrul manifestărilor dedicate semicentenarului partidului, întreprinderea cinematografică județeană a organizat un ciclu de simpozioane pe teme inspirate din lupta partizanilor maramureșeni pentru elibe-

fost variabil. Vini slab pînă Ia potri
vit. Temperatura maximă a fost de 10 
grade.

Ieri în țară s Vremea a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost variabil mai 
mult noros. Cu totul Izolat s-au sem
nalat ploi slabe In nordul Bărăganului 
și nordul Dobrogel, Banat și nordul 
Podișului Transilvaniei. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între zero 
grade la Cluj, Turda, Blaj șl Brașov 
șl 12 grade la Lugoj și Moldova Veche. 
In Podișul Transilvaniei local s-a pro
dus ceață. în București : ' ’ -___ ____ ,_.__ „_______ , : Vremea a 
continuat să se încălzească. Cerul a

La Moscova au început întrecerile tradiționalului turneu internațional de tenis pe teren acoperit. In primul tur al prohei de simplu femei, jucă- toarea româncă Iudit Dibar a învins-o cu 6—0, 6—1 pe Natalia Cimî- revâ (U.R.S.S.). Rezultate înregistrate în turneul masculin : Volkov (U.R.S.S.) — Svensson (Suedia) 7—6, 6—1 ; Bogomorov (U.R.S.S.)—Sântei (România) 6—1, 6—7. 6—3 ; Metre- veli (U.R.S.S.)—Koliaskin (U.R.S.S.) 6—2. 6—2 ; Tarpișcev (U.R.S.S.)—Sever Dron (România) 7—6. 6—2 ;Peșcianko (U.R.S.S.)—Palm (Suedia)6— 2. 6—3 ; Korotkov (U.R.S.S.)— Jokinen (Finlanda) 6—1, 6—2 ; War- boys (Anglia)—Boboedov (U.R.S.S.)7- 6. 7-6La turneu participă sportivi din Anglia, Cehoslovacia, Finlanda, România, Ungaria. Suedia și U.R.S.S.LA PLOVDIV s-ă desfășurat un concurs internațional de scrimă (proba de sabie), pentru Cupa oferită de organizația pronosticurilor sportive din Bulgaria. Pe primul loc s-a clasat prima echipă a Bulgariei, urmată de selecționata României, reprezentativa secundă a Bulgariei și Italia.Turneul internațional de TENIS HAWTORNE—NEW YORK s-a încheiat în sala clubului Vanderbilt cu victoria tînărului jucător iugoslav 

nologice de fabricare a aluminiului și a unor aliaje.După-amiază, delegația guvernamentală a R. P. Chineze a vizitat Uzina „Electroputere" din Craiova. Cîteva din produsele uzinei, printre care transformatoarele de puteri diferite și motoarele electrice de puteri medii, sînt cunoscute și apreciate in R. P. Chineză.
★Cu prilejul vizitei delegației guvernamentale a R. P. Chineze, Comitetul județean de partid și Consiliul popular județean Argeș au oferit un prinz. Seara, Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele Consiliului popular județean Dolj, a oferit in onoarea oaspeților un dineu.

în cursut dimineții de luni, Joseph Smallwood, prim-ministru al provinciei Newfoundland, conducătorul delegației economice canadiene, care face o vizită în țara noastră, însoțit de Bucur Șchlopu, ambasadorul României în Canada, a făcut o călătorie în județul Argeș, unde a vizitat Combinatul petrochimic și Rafinăria din Pitești.Cu acest prilej, membrii delegației canadiene au luat cunoștință de procesele tehnologice complexe ce au loc în instalațiile celor două mari unități industriale, precum și de calitatea superioară a produselor lor, solicitate tot mal mult la export.Dumitru Petrescu, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului popular județean Argeș, a oferit un dejun in onoarea oaspeților.

rarea țării de sub jugul fascist Primele au fost ținute in comunelfe Berchez, Remetea Chioarului, Lăpuș și altele. De asemenea, Casa județeană a creației populare Maramureș a scos de sub tipar culegerea de montaje lite- rar-muzicale „50 de trepte spre lumină".Comitetul organizatoric al veteranilor din războiul antifascist și Casa centrală a armatei au organizat un spectacol intitulat : „Partid iubit, te .’cintă; țara", lă care și-au dat Cpri- . cursul soliști vocali, formația-de., muzică populară a ansamblului artistic „Doina" al armatei și muzica reprezentativă a armatei.Desfășurat în prezența unui numeros auditoriu, spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes.
jude- semi- mare Com- pre-

Numeroase și ample manifestări politico-educative și cultural-artistice se desfășoară în toate localitățile țului Harghita în întimpinarea centenarului partidului. Un număr de participanți de la plexul C.F.R. Ciceu au fost zenți la simpozionul organizat la clubul lor și în cadrul căruia au fost evocate luptele glorioase ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie— februarie 1933. La Miercurea Ciuc, în cadrul etapei județene a celui de-al X-lea concurs al formațiilor muzicale și coregrafice, s-au întrecut concu- renți din orașele Miercurea Ciuc, Bălan și din 10 comune ale județului.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 februarie a.c. In țară : Vreme 
călduroasă mai ales în regiunile din 
sudul țării. Cerul va fl variabil mai 
mult noros. Vor cădea ploi locale și 
burnițe în cea mal mare parte a tării. 
In zona muntoasă se va semnala la- 
povlță șl ninsoare. Temperatura va 
înregistra o ușoară scădere la sfirșitul 
Intervalului în nordul țării. VInt po
trivit. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 3 șl plus 7 grade 
iar maximele Intre 4 sl 14 grade. Ceață 
slabă în vestul țării, tn București : 
Vreme călduroasă cu cerul mai mull 
noros. Vor cădea ploi slabe șl burnițe. 
Vînt potrivit. Temperatura se menține 
ridicată.

Zeliko Franulovici (24 de anî), care în finală a dispus cu 6—4. 6—7. 6—4, 7—5 de cunoscutul tenisman american Clark Graebner. La acest turneu s-a disputat și o partidă pentru locul trei, între cei doi jucători eliminați in semifinale : Iile Năstase și brazilianul Tomas Koch. Tenis- manul român a terminat învingător cu 7—6. 4—6. 6—2.SELECȚIONATA DE TENIS A ROMÂNIEI (TINERET) va intilnl la Marianske Lazne, echipa Suediei in cadrul competiției pentru „Cupa Galea". tn această grupă va juca și echipa Cehoslovaciei, care va primi replica clștigătoarei zonei de ta Skoplje, unde sînt reunite. echipele Iugoslaviei, Turciei și mane. R. D. Ger-
agenția de

Ia Tokio
După cum transmite presă „France Presse", a fost semnat un acord sportiv intre Japonia și U.R.S.S. Din partea U.R.S.S. acest acord, care include a serie de schimburi in domeniul sportului, a fost semnat de Scrghei Pavlov, președintele Comitetului u- nional pentru Cultură Fizică și Sport. Din partea Japoniei, acordul a fost semnat de Mitsujiro Ishii, președintele federațiilor sportive amatoare.

O ETAPA DE MARE
ÎNSEMNĂTATE ÎN VIAȚA

COMUNIȘTILOR ITALIENI
(Urmare din pag. I) avem nimic comun cu punctele de program pentru care am luptat ca să creăm partidul, pe de altă parte, ne acuză că sîntem mereu aceiași, că nimic nu s-a schimbat și nu se schimbă în cadrul P.C.I. Toate acestea insă, fac parte din vechiul arsenal propagandistic folosit de dușmani împotriva noastră cu o extremă dezinvoltură, dar nu și cu același succes. Sîntem acuzați adesea de spirit autoritar, de lipsa democrației interne, de „dictatura de sus" la care s-ar reduce centralismul nostru democratic. Noi însă, apărăm ca un merit al nostru și ca bunul cel mai de preț unitatea noastră de luptă, care a fost întotdeauna însoțită de o democrație internă efectivă, adaptată, bineînțeles, de fiecare dată la condițiile și la cerințele luptei.O altă țintă a atacurilor furibunde și zadarnice din partea adversarilor noștri o reprezintă două principii de nezdruncinat ale istoriei și activității noastre politice : autonomia și internaționalismul activ al Partidului Comunist Italian.Deformînd frecvent pozițiile noastre, reacționarii și criticii de tot soiul susțin că ar exista un pretins raport ireconciliabil intre aceste două trăsături caracteristice partidului nostru. întreaga noastră activitate demonstrează însă că între aceste două trăsături nu există nici o contradicție.Forța noastră, prestigiul, amplele și profundele noastre legături cu masele și cu celelalte forțe politice de stingă derivă tocmai din coerența absolută a învățăturilor lui Gramsci și Togliatti. Decurg din fidelitatea noastră față de calea italiană spre socialism, spre un socialism care să răspundă tradițiilor noastre naționale, situației noastre specifice, cerințelor Italiei și numai ale ei. în consecință, luptăm, în condițiile istorice italiene, ca o forță muncitorească și națională, pentru un socialism care să garanteze efectiv, tuturor, egalitate în drepturi, în ceea ce privește libertatea, demnitatea umană, munca, asistența, accesul la cultură.Pe această bază, călăuzim lupta împotriva coaliției guvernamentale zisă de centru-stînga care, sub conducerea democrației-creștine, duce o politică, în esență, de conservatorism social. împotriva acestei politici și împotriva acestei coaliții, luptăm pentru crearea unei noi majorități de stingă care să fie cu adevărat capabilă să ducă o politică de profunde înnoiri, de reforme efective în înseși structurile orînduirii sociale actuale și să deschidă astfel porțile căii italiene spre socialism.în ultimul timp, au fost făcuți pași . înainte în această direcție. E adevă-} rat; aceștia sînt încă foarte limitați,'' dar confirmă faptul că drumul pe care îl urmăm este cel just. în sute de centre administrative locale, în cadrul conducerii marilor regiuni din

DECLARAȚIILE MINISTRU 
LUI ALGERIAN AL COMER 

ȚULUIALGER 13 (Agerpres). — Ministrul algerian al comerțului', Layachi Yake.r, a părăsit Algerul pentru a efectua vizite oficiale in Republica Populară Polonă și in Republica Socialistă România.într-o declarație făcută pe aeroport corespondentului Agerpres, C. Benga, în legătură cu vizita pe care o va întreprinde în România, Layachi Yaker a precizat că Ia București va avea convorbiri cu oficialitățile române asupra unor probleme privind cooperarea bilaterală în domeniile economic, comercial și tehnic.„Relațiile dintre Algeria și România — a subliniat ministrul algerian — se dezvoltă continuu și substanțial. Dorim să le extindem și să Ie diversificăm cit mai mult posibil, să sporim volumul importurilor din România și să exportăm cit mai multe produse algeriene in țara dumneavoastră, în conformitate cu interesele celor două popoare".
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aparținind P.N.D
Ca urmare a măsurilor inițiate 

de Ministerul Federal al Aface
rilor Interne, in vederea „prein- 
tlmpinării unor acțiuni de vio
lență inițiate de grupări teroris
te", poliția landului Renania de 
nord-W estfalia a descoperit o 
bandă înarmată alcătuită din 12 
indivizi, aparținind Partidului 
Național Democrat de extremă 
dreaptă. Cu ocazia perchezițiilor 
efectuate in mai multe locuințe 
din Bonn și Dăsseldorf, a fost 
descoperit un adevărat arsenal de 
arme și muniții, multe cărți și 
broșuri cu caracter nazist și em
bleme hitleriste. Intr-unui din 
apartamentele percheziționate a 
fost găsit un manechin cu infă-' 
fișarea cancelarului federal, 
Willy Brandt, folosit drept țin
tă și ciuruit de gloanțe.

La primele cercetări a reieșit 
că grupul armat, alcătuit in ma
joritate din persoane in virstă 
intre 30 și 40 de ani, avea drept 
țel „săvirșirea, intr-un viitor a- 
proplat, a unor acte de violență". A fost dat publicității numai nu- 

țară, în sinul sindicatelor muncitorești, al organizațiilor de masă, în toate adunările electorale se extind continuu raporturile de colaborare, se aprofundează înțelegerile și pune-; tele de convergență intre comuniști și celelalte forțe democratice și de stingă. Sub presiunea luptelor muncitorești și populare, in ale căror prime rînduri se află comuniștii și alte forțe de stingă, guvernul de centru-stînga, a cărui politică trece printr-o profundă criză, este con- strîns să examineze și să adopte măsuri sociale, care, deși parțiale sau nesatisfăcătoare, se îndreaptă în direcția indicată de noi.Pe un plan mai general, în ciuda presiunilor cercurilor atlantice și ale imperialismului american, iși face loc, chiar și in sinul unor partide care fac parte din actualul guvern, convingerea că e necesar și urgent să fie lichidate discriminările anticomuniste dacă se dorește să se înceapă edificarea unor echilibre politice mai avansate -- indispensabile în Italia — pentru a se urma o politică adevărată de reforme și pentru a se realiza o participare directă a maselor la conducerea statului.Politica noastră nu e deloc în contradicție cu profundul nostru internaționalism. Din contră, face mai originală și mal fecundă contribuția noastră în lupta dusă pe scară mondială de partidele comuniste și muncitorești, de țările socialiste, de mișcările și popoarele care se ridică împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru independența națională. Toți pot constata bogăția contribuției pe care o aducem, împreună cu alte forțe democratice italiene și internaționale la lupta Împotrivă agresiunii americane în Asia de sud-est — a acțiunilor pe care le-am întreprins și le întreprindem pentru a sprijini bătăliile duse de popoarele oprimate Încă de regimuri fasciste și coloniale, pentru susținerea drepturilor naționale ale popoarelor arabe.Aceasta este cea mai bună demonstrație că „drumul italian spre socialism" nu înseamnă că ne retragem în carapacea noastră, ci că participăm activ Ia luptele și la mersul înainte al forțelor care se ridică în întreaga lume în apărarea acelorași idealuri. Din concepția noastră internaționa- listă face parte cerința de a confrunta cu cea mai mare sinceritate și în spiritul cel mai frățesc, pozițiile, părerile și raționamentele noastre cu cele ale altor partide comuniste și muncitorești. Și aceasta nu dintr-un spirit polemic rău înțeles, ci deoarece sîntem profund convinși că de pe urma dezbaterilor și a confruntărilor ies mai întărite solidaritatea și colaborarea oare, trebuie, in mod continui» să ''Inbuflețeâkcă .iritei-naționalismui tproletâr pentru a face mai sigură și ’mai grabnică înaintarea tuturor popoarelor spre telurile finale ale socialismului.
Vizita lui Scheel 

în S. U. A.
externe alMinistruî afacerilorR.F.G., Walter Scheel, a plecat intr-o călătorie de șase zile la Washington. Șeful diplomației vest-germane va avea întrevederi în capitala S.U.A. cu secretarul de stat William Rogers, cu Maurice Stans, secretar pentru problemele comerțului, cu Henry Kissinger, consilierul pentru problemele de politică externă al președintelui Nixon, și va lua cuvîntul în fața comisiei de politică externă a Senatului american..In cercurile politice oficiale, de la Bonn se declară că Scheel va folosi prilejul pentru a informa cit mai complet pe interlocutorii săi americani asupra stadiului actual al politicii răsăritene a cabinetului federal. El va depune, de asemenea, eforturi pentru a risipi rezervele americane față de activitatea Pieței comune. Va fi abordată și problema compensărilor în devize pentru staționarea trupelor americane pe teritoriul vest-german, Bonn-ul fiind favorabil unei .„soluții de mijloc" în privința termenelor de plată.

mele lui Bernd Hengst, identifi
cat ca fiind aceeași persoană 
care la 2 octombrie 1968 a tras 7 
focuri de armă împotriva sediu
lui central al Partidului Comu
nist German. Conform precizări
lor făcute de poliție, in momen
tul arestării acesta a încercat să 
facă uz de armă. Toți cei 12 
membri ai bandei au luat parte 
la demonstrații ale organizației 
de extremă dreaptă " 
rezistentă", emanație a 
lui Național Democrat, 
va ratificării tratatelor 
de guvernul federal cu 
Sovietică și Polonia.

tntr-o declarație făcută dumi
nică . seara, ministrul afacerilor 
interne al R.FG., Hans D'eirich 
Genscher, a subliniat necesitatea 
„unei lupte hotdriie împotriva 
tuturor grupărilor care urmăresc 
să folosească violența ea mijloc 
de exprimare politică".

,Acțiunea 
Partldu- 
împotri- 
semnate 
Uniunea

M. MOARCĂȘBonn, 15 februarie



MIMA INTERVENȚIEI 
fiMERICAHO-SAIGOKEZE IN LAOS 
© AVIAȚIA S.U.A. A DESCHIS ÎNCĂ UN FRONT DE OPERA
ȚIUNI MILITARE ® FORȚELE ARMATE TAILANDEZE ÎN 
STARE DE ALARMĂ ® BOMBARDAREA DIN EROARE A UNEI 

BÂZE... A C.I.A.XIENG QUANG 15 (Agerpres). — Știrile transmise de agențiile internaționale de presă informează că aviația americană bombardează intens zonele din apropierea șoselei nr; 9 pentru a permite pătrunderea în adincime a trupelor intervențio- niste saigoneze în sudul Laosului. La 12 februarie, elicopterele americane au efectuat 1 100 misiuni, de două ori mai multe decit în ziua precedentă, a anunțat un purtător de cuvînt militar al trupelor americane. Pe de altă parte, escadrile . de avioane americane, inclusiv bombardiere „B-52", sînt îndreptate spre alte regiuni populate din nord-estul țării. Acest fapt, remarcă corespondenții agențiilor de presă, constituie o mărturie că așa-numita ' operațiune „Lam Son 719“ nu este o acțiune limitată, și că aviația americană a deschis, de fapt, incă un front de o- perațiuni militare în Laos. Populația localităților Sam Hong și Long Cheng a fost nevoită să se evacueze din cauza bombardamentelor americane. Peste 20 000 de locuitori au părăsit aceste zone.
DUPĂ 0 SĂPTĂMÎNĂ DE LA DECLANȘAREA INVAZIEI

Pierderile interventionistilorXIENG QUANG — Comandamentul armatei populare de eliberare Iaoțiene a dat publicității un comunicat care precizează că, de la declanșarea intervenției militare americano- saigoneze în Laos, detașamentele patrioților au scos din luptă peste 1 500 de soldați și ofițeri din rîndul forțelor inamice, au doborît 89 de avioane și elicoptere și au distrus peste 50 de vehicule militare ale acestora.Comunicatul subliniază hotărîrca patrioților laoțieni de a continua lupta împotriva forțelor agresoare pînă Ia victoria finală.Pe de altă parte, într-un bilanț al agenției France Presse la încheierea primei săptămini a intervenției ame-*PESTE 500 000 DE LOCUITORI AI PEKINULUI AU DEMONSTRAT duminică, aprobînd declarația guvernului R. P. Chineze din 12 februarie în care se exprimă sprijin integral față de popoarele din Indochina în războiul de salVare națională împotriva imperialismului a- merican. Ample demonstrații ' au avut 10c și la Nannin, Nankin, Șe- nian.GUVERNUL R.P.D. COREENE — anunță agenția A.C.T.C. — a dat publicității o declarație în care condamnă manevrele imperialiștilor americani de extindere continuă a războiului lor de agresiune împotriva popoarelor din Indochina și își exprimă solidaritatea cu popoarele din Laos, Cambodgia și Vietnam. Guvernul R.P.D. Coreene și întregul popor coreean — subliniază declara-
CU PRILEJUL CELEI DE-A 10-A ANIVERSĂRI 
A UNIFICĂRII FORȚELOR ARMATE POPULARE 

DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUDHANOI 15 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a unificării forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud, la Hanoi a avut loc un miting organizat de C.C. al Frontului Patriei din Vietnam, de Ministerul Apărării Naționale și de Reprezentanța specială a Republicii Vietnamului de sud în capitala R.D. Vietnam, informează a- genția V.N.A.Nguyen Phu Soai, șeful ad-interim al Reprezentanței speciale a Republicii Vietnamului de Sud la Hanoi, a evocat întărirea forțelor armate populare de eliberare în cursul luptei dificile și îndelungate împotriva agresorilor S.U.A., și a vorbit despre dezvoltarea tradițiilor eroice de luptă ale poporului Vietnamului de sud. Patrioții sud-vietnamezi. a subliniat vorbitorul, sînt ferm hotărî ți să continue și să intensifice lupta împotriva agresiunii S.U.A., să întărească solidaritatea cu popoarele Cambodgiei și Laosului în scopul alungării complete a agresorilor americani din Indochina.

La 15 februarie s-au împlinit zece ani de la unificarea Forțelor Armate Populare de Eliberare din Vietnamul de sud, moment important în mobilizarea tuturor patrioților sud-vieinamezi în lupta împotriva intervenției imperialiste, pentru libertate și independență. în acești ani, forțele armate populare de eliberare au înscris pagini de eroism pilduitor pe cîmpurile de bătălie, eliberind patru cincimi din teritoriul Vietnamului de sud.

BANGKOK 15 (Agerpres). — Forțele armate tailandeze, aflate de-a lungul frontierei cu Laosul, au fost puse în stare de alarmă, a anunțat la Bangkok generalul Saiyud Kerdpol.
★SAIGON 15 (Agerpres). — După cum informează agenția Associated Press, un grup de avioane militare americane, de tipul „F-4 Phantom", care a încercat să acționeze împotriva patrioților laoțieni. a bombardat duminică, din eroare, o bază a Agenției Centrale de Investigații a S.U.A. (C.I.A.), situată în zona localității Long Cheng, la aproximativ 125 kilometri nord-vest de Vientiane. Bombardamentul a provocat victime și_ mari stricăciuni complexului de clădiri al bazei și pistei de aterizare din apropiere. O parte din bombe au căzut asupra localității Long Cheng, provocînd incendii. Potrivit agenției citate, baza C.I.A. atacată din eroare este, în același timp, cartierul general al grupării Iaoțiene de dreapta, condusă de Vang Pao.

■> oricano-saigoneze în sudul Laosului, se arată că înaintarea invadatorilor în jungla laoiiană este mai mult decit lentă, iar tirul forțelor patriotice în zona de operațiuni care traversează Laosul inferior devine din ce în ce mai distrugător pentru elicopterele americane.Pierderea acestor elicoptere, scrie France Presse, a produs o indispoziție accentuată în rîndul piloților americani. Ei consideră că sînt supuși unor pericole excesive și reproșează strategilor care-i comandă că nu au „pregătit terenul" suficient de bine și că nu au localizat bateriile antiaeriene ale forțelor patriotice.
★ția — se vor afla întotdeauna de partea poporului laoțian și a altor popoare din Indochina, vor sprijini activ cauza lor justă pină la victoria finală.SECRETARIATUL EXECUTIV AI. ORGANIZAȚIEI DE SOLIDARITATE A POPOARELOR DIN ASIA, A- FRICA ȘI AMERICA LATINA (OSPAAAL) a dat publicității o declarație prin care condamnă intervenția americano-saigoneză in Laos și escaladarea operațiunilor militare în întreaga Indochină.BIROUL POLITIC AL C.C. AL PARTIDULUI COMUNIST LIBANEZ a dat publicității o declarație care menționează că „poporul libanez condamnă agresiunea americană în Laos și își exprimă solidaritatea cu lupta popoarelor din Indochina, pentru independență națională, libertate și progres".

în numele poporului și al forțelor armate de eliberare din Vietnamul de sud, Nguyen Phu Soai a 'exprimat sinceră recunoștință popoarelor Cambodgiei și Laosului, guvernelor și popoarelor țărilor socialiste și întregii omeniri progresiste pentru simpatia, sprijinul și ajutorul acordate poporului vietnamez în lupta împotriva a- gresiunii imperialiste americane.Intr-una din zonele eliberate de pe teritoriul sud-vietnamez a avut loc un miting la care au luat cuvintul președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Huyuh Tan Phat, și locțiitorul comandantului suprem al F.A.P.L., Nguyen Thi Dinh. Vorbitorii au relatat despre luptele și victoriile obținute de unitățile F.N.E. în cei zece ani. Participanții la miting au subliniat ho- tărîrea patrioților din Vietnamul de sud de a-și intensifica, împreună cu popoarele frățești din Indochina, lupta împotriva agresiunii america-

EIȘAKU SAW- 

„Japonia trebuie 
să adîncească 
contactele cu 
R. P. Chineză**TOKIO 15. — Corespondentul A- gerpres, Florea Țuiu, transmite : Luînd cuvintul în Comitetul bugetar al Camerei consilierilor, primul ministru japonez Eisaku Sato, referin- du-se la relațiile cu R. P. Chineză, a declarat : „Ceea ce este important e să menținem Japonia în pas cu progresele timpului, să nu lăsăm această țară să se situeze în urma altora în curentul creat de tendința mondială de a se recunoaște Pekinul". Răspunzind întrebărilor deputatului Masatoshi Matsushita (socialist democrat), Sato a precizat că guvernul său se află în căutarea căilor pentru promovarea înțelegerii între Japonia și R. P. Chineză, în concordanță cu principiul neamestecului in treburile interne. El crede că „Japonia trebuie să adîncească contactele cu R. P. Chineză".

★Aiichiro Fujiyama, președintele Ligii deputaților din Japonia pentru normalizarea relațiilor japo- no-chineze, precum și membrii delegației pentru convorbirile asupra memorandumului comercial japono-chi- nez au sosit ,1a Pekin, pentru o vizită în China, informează agenția China Nouă.
ITALIAGRAVE INCIDENTE EA REGGIO CALABRIAREGGIO CALABRIA 15 (Agerpres). — Tensiunea manifestată în ultimele șapte luni in orașul italian Reggio Calabria a atins luni punctul culminant. După cum s-a mai informat, in perioada care a trecut de la desemnarea orașului Catanzaro drept centrul administrativ al Calabriei, la' Reggio Calabria au avut loc numeroase greve și demonstrații de protest, desfășurate Ia chemarea unui așa-numit „Comitet de acțiune pentru Reggio — capitală de regiune". Acest „comitet", de tendință neofascistă, a organizat luni o nouă manifestație, soldată cu numeroși răniți. Demonstranții i-au atacat pe polițiști cu sticle incendiare și. au dat foc unor automobile cu număr de inmatriculare din Catanzaro. orașul rival; A fost una dintre cele mai dramatice zile trăite la Reggio Calabria, scrie agenția A.N.S.A. in relatarea evenimentelor.Autoritățile au chemat de urgență un regiment de infanterie staționat la Aquila, pentru a întări forțele de menținere a ordinii. Elicopterele survolează în permanență orașul. Grupurile de carabinieri, care veghează de la bordul „jeepurilor, sînt precedate de buldozere ce distrug baricadele ridicate de demonstranți.
0 □ H E H S S

agențiile de presă transmit:
hi cadrul vizitei pe care 

o face în Polonia, Herbert Wehner, președintele fracțiunii P.S.D. din Bundestagul vest-german, a fost primit luni de Jozsef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Stat, și a avut întrevederi cu vicemareșalul Seimului, A. Werblan, și cu Stefan Jedrychowski, ministrul afacerilor externe.
0 delegație guverna

mentală chineză, condusă de Yang Chien, ministrul comunicațiilor al R. P. Chineze, a sosit la Dacca, capitala Pakistanului de est, într-o vizită de prietenie. La invitația guvernului pakistanez, delegația va lua parte la inaugurarea șoselei Khunje- rab—Halleh, construită cu ajutor chinez.
I Mai a fost proclamată 

în Iran „Ziua Muncii". Această hotărîre a fost comunicată presei de către ministrul muncii,

CAIRO CONVORBIRI

IUGOSLAVO-EGIPTENECAIRO 15 (Agerpres). — Luni au început la Cairo convorbirile oficiale dintre președintele R.A.U., Anwar Sadat, și președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito. Se așteaptă ca în cursul acestor convorbiri, relatează agenția Taniug, să aibă loc un schimb de păreri asupra problemelor actuale ale vieții internaționale, precum și în legătură cu promovarea și întărirea în continuare a colaborării dintre cele două țări. Cercurile politice de la Cairo, relevă agenția, consideră că o atenție deosebită va fi acordată situației actuale din Orientul Apropiat și eforturilor ce se depun în scopul unei soluționări pașnice a crizei din această regiune.
★Președintele Anwar Sadat a oferit o recepție în onoarea președintelui Iosip Broz Tito. Luînd cuvintul la recepție, el a arătat că țara sa dorește „pacea, dar nu cu orice preț, pentru că aceasta ar însemna una din formele de capitulare". R.A.U! dorește o pace care să se întemeieze pe dreptate, și crede că pacea nu poate fi impusă. „Pacea — a subliniat Anwar Sadat — nu înseamnă alipire de teritorii, nu înseamnă menținerea unor poziții strategice, nici ignorarea drepturilor naționale și internaționale". El a relevat, totodată, acceptarea de către țara sa a rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiem-

Luări de poziție în legătură

cu misiunea lui
„AL GUMHURIA" : „0 fază 
activă"CAIRO 15 — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : Ziarul egiptean „Al Gumhuria" scrie că R.A.U. a examinat cu interes ultimele propuneri prezentate de Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. pentru Orientul Apropiat. Aceste propuneri — menționează cotidianul — se referă la principiile de bază pentru aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate, „Atît in ceea c<: privește retragerea forțelor israeliene de pe toate teritoriile arabe ocupate, cît și o- bligațiile diverselor părți în cauză". „Al Gumhuria" subliniază că, potrivit aprecierilor cercurilor bine informate, misiunea lui Gunnar Jarring a intrăt într-o- fază activă, părțile; în cauză fiind puse în fața problemelor fundamentale pe care le implică rezoluția Consiliului de Securitate.
Raportul prezentat de Abba 
Eban guvernului israelianTEL AVIV 15 (Agerpres). — Un comunicat oficial dat publicității la Tel Aviv relevă că ministrul de externe

Abdul Madjid Madjidi, care a anunțat că mișcarea sindicală din Iran va fi organizată într-o Confederație a muncitorilor. Cotidianul „Etelaat" subliniază că aceste măsuri sînt urmarea firească a progreselor realizate in domeniile economic și social, a- preciind că mișcarea sindicală contribuie în mod sensibil la avîntul economic al țării.
Ministerul Afacerilor Ex

terne ăl R. D. Germane Ș1_a exprimat protestul împotriva desfășurării luni în Berlinul occidental a sesiunii conducerii Partidului socialdemocrat din R.F.G. Purtătorul de cuvînt a arătat că aceasta reprezintă o încălcare a statutului Berlinului occidental — entitate politică de sine stătătoare.
Tribunalul madrilen al ordinii publice a condamnat un grup de 21 persoane la amenzi între 25 și 75 de mii de pesetas pentru faptul că, în timpul vizitei în Spania a lui William Rogers, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., în mai 1970, i-au trimis acestuia o scrisoare în care criticau acordul americano- spaniol privind folosirea bazelor militare ale S.U.A. din Spania.
Guvernul chilian a achi

ziționat tipografia mai°ri- tatea celorlalte clădiri aparținînd u- neia dintre cele mai mari edituri particulare din țară. Prin aceasta se creează posibilitatea înființării primei edituri de stat din istoria statului chilian. Activitatea acesteia va cuprinde, între altele, editarea de manuale școlare ieftine, cărți și numeroase alte tipărituri în tiraje de masă, care să contribuie la ridicarea nivelului cultural al populației.
Adunarea generală de la 

Essen a Asociației vest- 
germane pentru pace a ce- rut ratificarea cît mai grabnică a tratatelor semnate de R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia, precum și convocarea conferinței pentru securitatea europeană.

Președintele Pakistanu
lui, Yahya Khan, a declarat că a decis să convoace pentru ziua de 3 martie, la Dacca, Adunarea Națională aleasă în decembrie 1970, pentru elaborarea și adoptarea constituției țării. 

brie 1967, precum și acceptarea deplinei colaborări cu secretarul general al. O.N.U. pentru aplicarea in practică a rezoluției' amintitei El a măi spus că R.A.U. este conștientă de consecințele periculoase cu care se poate solda actuala criză din Orientul Apropiat, mai ales dacă se are in vedere posibilitatea extinderii ei și asupra altor zone.In răspunsul său, președintele I. B. Tito a arătat că „sporește convingerea întregii lumi, potrivit căreia actuala criză din Orientul Apropiat nu.se mai poate prelungi, dat fiind consecințele primejdioase pe care le-ar putea avea pentru pacea și securitatea din zona mediteraneană și chiar dintr-o zonă mai largă". Vorbitorul a subliniat că „nimeni nu poate nega popoarelor arabe dreptul de a lupta pentru restabilirea suveranității asupra teritoriilor răpite .cu forța, de a-și apăra interesele legitime". Referindu-se la acțiunile întreprinse de R.A.U., președintele iugoslav a menționat că acceptarea de către guvernul de la Cairo a prelungirii încetării focului în zonțț Canalului de Suez reprezintă „o nouă dovadă că R.A.U. dorește să soluționeze în mod pașnic criza din această regiune". El a declarat că Iugoslavia „va acorda și în viitor, ca și pină acum, un sprijin total" eforturilor și inițiativelor de soluționare, cît mai rapidă și justă, a crizei din Orientul Apropiat.

Gunnar Jarring
Abba Eban a prezentat- guvernului un raport asupra problemelor politice și a contactelor cu ambasadorul Gunnar Jarring, Israelul — adaugă comunicatul — va continua să urmeze politica pe care a definit-o în legătură cu reluarea misiunii Jarring la începutul lui ianuarie 1971 și așteaptă răspunsul guvernului R.A.U. la propunerile sale înaintate reprezentantului secretarului general al O.N.U.După cum relatează agențiile de presă, guvernul israelian urmează să se întrunească din nou joi, într-o ședință extraordinară, pentru a continua examinarea problemelor legate de misiunea lui Gunnar Jarring.
Interviul lordului Caradonîntr-un interviu acordat ziarului „Al Ahram1,‘, lordul Căradon, fostul,,țepr.e,- zentant britanic la O.N.U., unui dintre coautorii rezoluției Consiliului-de Securitate din noiembrie 1967, a afirmat că, in conformitate cu prevederile rezoluției, „problema palesține- nilor trebuie să fie rezolvată și aceștia trebuie să primească garanții pentru drepturile lor".întrebat dacă el consideră rezoluția depășită, lordul Caradon a afirmat că „principiile nu sînt o modă care se schimbă în fiecare an".

Expoziția de fotografii 
„București - Capitala Repu
blicii Socialiste România" a fost inaugurată la Berlin. Cu acest prilej, Karl Vloch, vicepreședinte al Asociației pentru relații culturale cu străinătatea, și ambasadorul României la Berlin. Nicolae Ghenea, au rostit scurte alocuțiuni, relevînd contribuția expoziției la mai buna cunoaștere a realizărilor poporului român în construcția socialistă.

In Cuba se desfășoară o 
consfătuire a cadrelor di
dactice din ihVățămîntul elementar, mediu și superior. Participanții dezbat probleme legate de perfecționarea sistemului național al învăță- mintului, pentru a-1 adapta la realitățile de astăzi ale. țării. Numărul elevilor din școlile medii ale Cubei este de șase ori mai mare decit in anul 1958.

Programul „Săptămînă 
româneasca" a fost trarismis, între 7 și 14 februarie, de postul de radio Bremen. în cursul a 40 de ore de emisiuni programul a cuprins aspecte ale vieții publice, științifice, economice și cultural-artistice, reportaje, muzică românească. Programele „Săptămînii românești" au fost realizate în colaborare cu Radiodifuziunea română.

Un puternic viscol bîntuie 
în provincia canadiană 
QuebeC, Pr°vocind perturbații în transporturile feroviare și rutiere. Pe alocuri, zăpada atinge 2,80 metri, iar v.intul suflă cu peste 90 km pe oră. în zona de litoral precipitațiile au provocat inundații.

0 rețea de galerii sub
terane în perimetrul Sak- 
karah *n aPr°Piere de Cairo, conținînd un milion de urne cu păsări sacre „ibis", mumifiate, au fost descoperite de egiptologul britanic Walter Emery.

Bilanțul cutremurului în 
zona Los fingeles, a avut loc in urmă cu o săptămînă, relevă că s-au înregistrat 62 de morți și pagube evaluate la 250—300 milioane dolari. Au avut de suferit de pe urma dezastrului 80 000 de familii.

PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE
CONGRESULUI Al WIEA Al P.C.U.S.
CU PRIVIRE IA NOUL PLAN CINCINALMOSCOVA 15 (Agerpres). — A- genția TASS a difuzat un rezumat al proiectului de directive ale Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. cu privire la noul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1971—1975. Directivele Congresului al XXIII-lea cu privire la planul cincinal pe anii 1966—1970 — se arată in acest proiect — au fost îndeplinite cu succes la cei mai importanți indici economici și sociali. Economia națională a U.R.S.S. s-a dezvoltat în această perioadă într-un ritm înalt și cu mai multă eficiență decit în cincinalul precedent. S-a accelerat în mod serios ritmul de creștere a nivelului de trai al populației.Sarcina principală a cincinalului care începe în acest an este de a asigura avîntul considerabil al nivelului de trai material și cultural al poporului, pe baza unui ritm inalt de dezvoltare a producției socialiste, a creșterii eficienței ei, a progresului tehnico-științific și a accelerării creșterii productivității muncii.Proiectul de directive prevede ca în perioada cincinalului venitul național-al U.R.S.S. să sporească cu 37—40 la sută ; veniturile reale pe locuitor — cu aproximativ 30 la
LUCRĂRILE SEIMULUI R. P. POLONE

Cuvîntarea președintelui Consiliului de Miniștri, 
Piotr JaroszewiczVARȘOVIA 15 (Agerpres). - După oum anunță agenția P.A.P., în cadrul sesiunii Seimului polonez, care a dezbătut proiectul de hotărîri cu privire la schimbările în planul economiei naționale și în bugetul de stat al R.P. Polone pe anul 1971, a luat cuvintul Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.Vorbind despre disproporțiile și greșelile care s-au descoperit în e- conomia poloneză în ultimii ani, el a declarat că cea mai însemnată greșeală a fost disproporția crescîndă dintre înalții indici cantitativi ai dezvoltării economice și insuficienta îmbunătățire a condițiilor materiale ale populației. în cincinalul precedent (1966—1970), salariul real a crescut in medie cu mai puțin de 2 la

★VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La 15 februarie a avut loc ședința comună a Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. și a Prezidiului guvernului R. P. Polone. După cum anunță agenția P.A.P., la ședință a fost analizată actuala situație economică și socială din țară. Printre altele, s-a subliniat că mărirea în continuare a fondului de salarii in economia națională ar crea pericolul încălcării echilibrului economic și ar duce la o înrăutățire a situației în țară.A fost luată hotărîrea ca, folosind ajutorul sub formă de credit primit in ultimele zile din partea Uniunii Sovietice și ținînd cont de perspectivele creșterii producției proprii de
ÎNTRUNIREA activului muncitoresc 

DE PARTID DIN LODZVARȘOVIA 15 (Agerpres). — După cum relevă agenția P.A.P., la Lodz a avut loc o întîlnire a activului muncitoresc de partid cu Piotr Jaroszewicz, membru al Biroului Poli- tio al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri, Wiadyslaw Kruczek, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului Central al Sindicatelor, și cu alți conducători de partid polonezi. întîlnirea a avut ca scop discutarea situației actuale din întreprinderile și colectivele de muncă ale industriei textile din Lodz, în le
Primul film color pe Lună

In timp ce echipajul navei „Apollo- 
14“ își petrece obișnuita perioadă de 
carantină, Centrul de cercetări spa
țiale de la Houston continuă să dea 
publicității noi amănunte in legătură 
cu rezultatele obținute de ultima ex
pediție selenară. S-a anunțat astfel 
că Alan Shepard și Edgar Mitchell 
au adus cu ei pe Terra un film de 
16 mm in culori, primul de acest gen 
realizat pe Lună. El înfățișează ulti
ma fază a aselenizării modulului lu
nar „Antares" într-un nor de praf, 
precum șt peisajul dezolant care îi 
înconjura pe astronauți. Un alt film, 
tot color, care prezenta momentul în
toarcerii astronauților din craterul 
Cone a fost insă lăsat, din neatenție, 
pe Selena: La Houston au fost date 
publicității; de asemenea, un număr 
de fotografii color și alb-negru reali
zate in zona craterului Fra Mauro. 
Trei dintre acestea (dintre care una 
o reproducem alăturat) prezintă citeva 
roci în dimensiuni ceva mai mari — 
aproximativ un metru înălțime și doi 
metri lățime. Șeful serviciului geo- 
chimic de la Houston, Robin Brett a

EVOLUȚIA COMERȚULUI MONDIAL IN 1970GENEVA 15 (Agerpres). — Cifrele date .publicității- la Geneva de reprezentanți ai G.A.T.T. (Acordul general pentru tarife și comerț) arată că in anul 1970 volumul exporturilor a crescut pe . plan mondial cu circa 7 la sută, în timp ce valoarea lor a sporit cu 13 la sută, de unde 

rezultă o creștere a prețurilor mondiale de export cu aproximativ 6 la sută.Reprezentanții G.A.T.T. au mai precizat că sporurile de prețuri la export au fost înregistrate în principal la produsele industriale, în timp ce respectivele prețuri la materiile prime, pro

sută ; producția de produse industriale — cu .42—46 la sută, dintre care la grupa „A" — cu 41—45 la sută, iar grupa „B“ — cu 44—48 la sută ; volumul mediu anual al producției agricole să crească cu 20—22 la sută în comparație cu perioada cincinalului precedent.Se preconizează ca în perioada cincinalului productivitatea muncii în industrie să sporească cu 36—40 la sută și pe seama acestei creșteri să se obțină 87—90 la sută din întregul spor al producției.Investițiile în economia națională în cursul cincinalului urmează să sporească cu 36—40 la sută.Se preconizează îmbunătățirea amplasării forțelor de producție.în perioada cincinalului, volumul schimburilor în domeniul comerțului exterior al U.R.S.S. urmează să sporească cu 33—35 la sută.Se prevede să sporească cointeresarea și răspunderea întreprinderilor și a uniunilor economice în elaborarea planurilor optimale, care să țină seama în cea mai mare măsură de posibilitățile folosirii intensive a fondurilor de producție existente, ale îmbunătățirii organizării muncii și producției.

sută pe an. Pentru majoritatea oamenilor muncii, această creștere a fost puțin sesizabilă, a spus vorbitorul. Există posibilități de sporire a ritmului creșterii venitului național pînă la 5,8 la sută față de 5,4 la sută cît a prevăzut vechiul plan. în anul în curs, a spus Jaroszewicz, nu avem o altă posibilitate decit să a- sigurăm creșterea oondițiilor de trai ale oamenilor muncii în limita mijloacelor de care dispunem și pe care le • creăm, mobilizînd pentru aceasta toate rezervele economice. în domeniul economiei financiare și bugetare, ne pregătim să promovăm o politică de economie rațională.P. Jaroszewicz a făcut apoi, anunță agenția P.A P„ propuneri privind unele schimbări în componența Consiliului de Miniștri.
★carne în a doua jumătate a anului în curs și în anul viitor, în înțelegere cu Prezidiul Consiliului Central al Sindicatelor, să se reducă de la 1 martie a.c. prețurile la produsele alimentare, inclusiv carne și produse din carne, la nivelul existent de pînă la 13 decembrie 1970. Paralel cu aceasta, s-a hotărît să se mențină in vigoare prețurile modificate la acea dată la produsele industriale. Ho- tărîrile luate necesită o sporire a li-' 'vrărilor de produse alimentare, folosirea tuturor rezervelor in agricultură, o muncă conștientă și plină de abnegație din partea colectivelor întreprinderilor, țăranilor, a întregului popor.

gătură cu întreruperea lucrului în unele unități.Piotr Jaroszewicz a înfățișat, în cuvintul rostit cu aoest prilej, situația grea din țară și posibilitățile o- biective limitate pentru rezolvarea problemelor oamenilor muncii acumulate în ultimii ani, relatează agenția P.A.P.In numele Biroului Politic și al guvernului, Piotr Jaroszewicz a chemat clasa muncitoare din Lodz să nu permită t.imănui să perturbeze viața politică și economică a țării, să slăbească disciplina socială.

declarat că mostrele lunare din zona 
vulcanului Fra Mauro conțin de a- 
proape 10 ori mai mult uraniu, toriu 
și potasiu, ceea ce înseamnă că văile 
lunare denumite „mări", vizitate de 
„Apollo-11" și „Apollo-12“ sint mult 
mai „tinere".

dusele alimentare și a- gricole in general au cunoscut creșteri neînsemnate sau chiar scăderi. De asemenea, s-a mai arătat că valoarea importurilor și exporturilor țărilor capitaliste dezvoltate a sporit într-o proporție mult mai mare decit a țărilor în curs de dezvoltare.
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