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® Conducerea gospodărească implică o cunoaștere pre
cisă ® Marile rezerve ascunse în umbra „locurilor înguste" 
0 Optici neclare sau interpretări comode ? © Limitele- 

plafon nu sînt imuabile

între 11 ianuarie, și 11 februarie a.c., în toate întreprinderile industriale din țară se desfășoară o largă acțiune pentru redimensionarea mărimii capacităților de producție. Cerința cunoașterii realiste a potențialului productiv în dinamica sa, necesitatea evidențierii clare a modului cum sînt utilizate capacitățile productive și stabilirii rezervelor potențiale ce continua ducției au rinduri de lui nostru.dința comună a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că : „Planul nu trebuie să fie ceva impus de sus, ci rezultatul cunoașterii și valorificării tuturor capacităților, a întregului potențial de producție, a tuturor rezervelor. îsi această privință nu pot spune că există ordine deplină in întreprinderi și nici la organele centrale, la ministere și Ia Comitetul de Stat al Planificării. Astăzi, centralele, ministerele nu au o evidență clară a capacităților de producție de care dispun fabricile și uzinele din subordine» lor". ■ ■Realizarea unei evidențe clare, pre- cise și „la zi" asupra mărimii capacităților de producție nu este, cum considerau unii conducători de întreprinderi, o sarcină benevolă, care ar viza doar întocmirea unor anumite sinteze statistice. Practica a dovedit că numai stabilind realist capacitățile de producție anuale, la nivelul fiecărei întreprinderi se creează posibilitatea dimensionării juste a nivelurilor de producție, fundamentării acestora pe baze științifice. identificării rezervelor potențiale de producție care urmează a fi mobilizate în vederea sporirii avuției materiale. De asemenea, cunoașterea la nivel macroeconomic a potențialului productiv, a modului în care acesta este folosit constituie un important instrument la îndemina factorilor de decizie pentru avizarea necesității creării' sau dezvoltării unor noi car pacități în anumite sectoare ale industriei. De altfel, Legea nr. 11, privind organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, adoptată la sfîrșitul anului 1971 de către Marea Adunare Națională, stabilește pentru toate intreprinderile industriale sarcina de a organiza o asemenea evidență pentru capacitățile de producție în funcțiune și urmărirea modului de utilizare a lor.In prezent se desfășoară cea de-a treia evaluare a mărimii capacităților de producție industrială. Ținind seama de implicațiile deosebite pe care le are acțiunea în aces,t an — ca urmare a faptului că datele respective urmează a fi folosite atît

angajamente- planului pe realizare a termen — cit lucrărilor
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pot fi mobilizate pentru sporire a volumului pro- fost subliniate în repetate către conducerea partidu- încă din anul 1970, la șe-

pentru fundamentarea lor de depășire a anul în curs și de cincinalului inaintc de și in vederea elaborăriipreliminare pentru cincinalul 1976— 1980 și a prognozei de dezvoltare economico-socială pînă în anul 1990 — s-a dat o atenție deosebită etapelor pregătitoare, din punct de vedere metodologic și organizatoric.. A fost asigurat un cadru adecvat prin crearea comisiei centrale de coordonare a lucrărilor de determi-
ÎN CURS UE DESFĂȘURARE 
— 0 LARGĂ ACȚIUNE PEN
TRU DETERMINAREA REA
LISTĂ A CAPACITZĂTILOR 
DE PRODUCȚIE DIN INDUS

TRIE

nare a capacităților de producție, formată din. factori de răspuricTe're ai' organelor economice centrale, precum și constituirea unor colective de lucru în cadrul ministerelor, centralelor și întreprinderilor. De asemenea, la nivelul fiecărui județ au avut loc instructaje organizate de către comisiile economice din cadrul comitetelor județene de partid.Dacă în ce privește necesjtatea cunoașterii și luării în evidență'a tuturor capacităților de producție se manifestă înțelegere și claritate, in legătură cu interpretarea noțiunii de capacitate de producție apar însă unele păreri contradictorii. Există, de exemplu, la unii conducători de unități, tendința dc a pune semnul egalității intre capacitatea de producție a unei instalații, secții sau întreprinderi, in ansamblu, și producția obținută la nivelul unui „loc îngust". Stabilirea, în acest mod, a capacității are ca efect scoaterea din evidență a unor capacități care, astfel, rămîn ca simple obiecte de inventar, fără a fi utilizate corespunzător. Din a- nalizele noastre rezultă că datorită „locurilor înguste", car.e apar, așa cum se știe, din diferite cauze — ca neasigurarea unei corelări juste între randamentul productiv al diverselor verigi de producție, deficiențe la nivelurile utilajelor auxiliare sau ale transportului intern sau chiar la depozitarea semifabricatelor — in 1972, pe ansamblul întreprinderilor industriale, nu au putut fi utilizate circa 20 Ia sută din rezervele de ba- pacitate.Iată de ce, în acțiunea noastră căutăm să dovedim la fața locului că,

fără excepție, fondurile necesare eliminării lor sînt incomparabil mai reduse față de cele care ar trebui investite pentru dezvoltarea sau construirea unor capacități noi. Așa cum cere conducerea partidului trebuie să se acționeze pretutindeni cu hotă- rire pentru încărcarea cît mai judicioasă a mașinilor și utilajelor, pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate în acest domeniu. Insistăm a- supra, acestui lucru intrucît, în ciu- / da calculelor economice concludente, în unele întreprinderi — Uzina de mașini casnice din Satu-Mare, Uzina mecanica din Cugir ș.a. — continuă să fie tolerate o serie de locuri înguste care afectează cel puțin 20— 30 la sută din capacitatea existentă a unor secții.O altă variantă In legătură cu interpretarea noțiunii de capacitate are in vedere promovarea elementului static, respectiv a capacităților fixe, stabilite odată pentru totdeauna. fie prin param trii proiectați, fie prin cei precizați in fișele tehnice dc către întreprinderea constructoare. Abordind problema din âcert punct dc vedere înseamnă, de fapt, a nega aportul experienței și al pd- ' iențialului uman în perfecționarea continuă a tehnologiilor de fabricație, înseamnă a nega’ înseși realitățile vieții care ne demonstrează h’Iitatea obținerii, dană ooa:lă relativ scurtă de la atingerea p irametrilor din documentație, ■ a unor volume de producție superioare capacităților proiectate. Amint;m, C? piid'i. că la Uzina de fibre cfii-
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(Continuare în pag. a V-a)

Analizînd împreună cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor rezultatele obținute în anul 1972 la principalele culturi și produse animaliere, Uniunea Națională a • Cooperativelor Agricole de Producție a acordat titlul de „cooperativă fruntașă pe țară", premii și mențiuni unui număr de 124 de unități. Premiul I a fost acordat Ia gtîu cooperativei agricole „Ho Și Min", comuna Dor Mărunt, județul Ialomița ; la porumb — cooperativei agricole Slăveni, județul Olt ; la sfecla de zahăr — cooperativei agricole Iazu, județul
r

vizită

persoaneun copiltrăiască !

— Alo 1 Am citit la „mica publicitate" că șveți o garsonieră de închiriat.— Da, domnu’. Dacă ve- niți imediat mai aveți ceva șanse... Da’ cite sinteți ?— O familie cu de vreo 7 ani.- Ooo ,1 Să văDa’ vreo 7.—8000 de .lei a- veți ?— Poftiiim ?!...— Mă rog. Dacă vă condiție : cu chiria înainte \pe -uri-ap. Altfel, uite, am un 'client aici... Mă gîndesc la dumneavoastră... aveți și copil... Vreau să vă ajut !— Vă sîntem recunoscători. Venim imediat.Am plecat in grabă, să nu pierdem „ocazia", ușa apartamentului nr. 11 'din blocul E 11, Aleea Aliorului nr. 1, ne-a întîm- pinat aceeași inimă simțitoare la milii cu- Ați— Mai garsoniera, timid o tocmeală.’ — Poftiți, poftiți 1 'chiar o garsonieră ; o meră cu grup parat. Nu știți apartamentele mere ?— Cu spațiul să avem Încurcături ?— Nici o grijă, am aran-

La
greutățile unei fa- copii, dar...venit și cu banii ? întîi să vedem încercăm noi

sanitar cum cu 4
Nu-i i ca- ■ se- sînt ca-locativ n-o

® Mehedinți
® Vrancea
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la chiriași
»jat totul. Am dreptul, că mai am o seră îfi spațiu, nu vă neliniștiți. Ea e numai cu numele aici, ca să pot ocupa tot apartamentul. Cu asta mă descurc eu...— De ce nu ne-am descurca chiar noi la spațiu ? Ne-ar costa numai 40 de. lei chiria în loc de... 500.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit la 29 ianuarie pe președintele Băncii ,,The Chase' Manhattan", din S.U.A., David Rockefeller, care face o vizită în țara noastră.La primire au participat Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Vasile Voloșeniuc, președintele Consiliului de Administrație al Băncii române de Comerț Exterior, și Ion Românu, consilier al președintelui Consiliului de Stat,

A fost de față Leonard Meeker, ambasadorul S.U.A. București.Cu acest prilej a avut loc
C. la etate

o convorbire, în cadrul căreia au fost abordate probleme ale colaborării și cooperării, în domeniul economic și al relațiilor fi- nanciar-bancare și zăte modalități de ciproc avantajoase, lății.întrevederea s-a tr-o atmosferă cordială.

tovtalni
au fost anali- dezvoltare, a acestor re

te

Iftfc Ceausescu
desfășurat în- In pag. a Ill-a

Zăpada e bună pe cîmp,
1

nu pe arterele de circulație!
FAPT PENTRU CARE, ÎN CAPITALĂ ȘI ÎN JUDEȚELE ÎN CARE A NINS 
ABUNDENT, S-AU LUAT - ȘI TREBUIE LUATE ÎN CONTINUARE-

MĂSURI ENERGICE PENTRU DEGAJAREA ZĂPEZII

0 ACȚIUNE CARE IMPUNE PARTICIPAREA ACTIVĂ A TUTUROR CETĂȚENILOR

Ce s-a întreprins în Capitalăîn ultimele 24 de ore, în Capitală a nins abundent. Ce s-a întreprins în cursul zilei de,ieri pentru ca activitatea cotidiană să nu fie stînjenită?„Acțiunea de deszăpezire s-a declanșat incă de la ora 2,30 — ne spune ing. Mihai Enescu, directorul neral al Direcției de gospodărie munală, a Capitalei. Au intrat funcțiune în cursul nopții și au crat pe parcursul zilei, pentru prăștierea sării și apoi pentru înlăturarea zăpezii, 486 de utilaje ale întreprinderilor de specialitate, alături de cele ale diverselor întreprinderi și instituții. Servirea lor a fost asigurată de peste 900 de sala- riați de la I.S.B., I.D.P.B., ș.a., acestora alăturindu-li-se alți 30—35 000 de salăriăți ai diferitelor întreprinderi. Ca urmare, circulația s-a menținut normală pe toate arterele, iar mijloacele de transport în comun au putut să respecte în bună parte graficele de mers".

ge- co- în lu- im-

Totuși, acest prim „examen" al iernii a scos la iveală și unele defecțiuni de organizare, nefolosirea tuturor utilajelor și mașinilor. Un exemplu : în plină zi, circa 10 autobasculante se „odihneau" pe bd. Republicii, pe lingă un încărcător de zăpadă defect, fără ca forurile de resort să intervină. S-a semnalat și controlul insuficient asupra formațiilor de lucru.Deszăpezirea nu este insă numai o acțiune care privește întreprinderile specializate, ci o îndatorire a fiecărui colectiv de întreprindere și instituție, a fiecărui cetățean. Din cite am putut constata ieri, mii și mii de cetățeni au înțeles acest lucru, de- gajînd zăpada din fața caselor, de pe trotuare. In mobilizarea mitetele de cartier, prin deputați a fost tratată cu mai puțină atenție. Este inadmisibil ca in fața u- nor blocuri cu 9 etaje, cum sînt cele
unele cartiere insă, cetățenilor prin co-
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5 blocuri D, de pe B-dul Leontin Sălăjan — cartierul Balta Albă, în care locuiesc sute de cetățeni, să se aștepte venirea salariaților de Ia salubritate pentru a face pîrtie pînă la stradă.Iată' și un alt aspect. Decizia nr. . 1 019 — a consiliului popular municipal prevede că „responsabilii magazinelor, ai centrelor de desfacere și ai depozitelor vor lua măsuri de curățire a zăpezii imediat după a- șezare, asigurînd accesul de la partea carosabilă a străzii la unitățile respective". <Cu toate acestea, unii lucrători din comerț și din unitățile de servire publică nu și-au îndeplinit această îndatorire. A trebuit ca inspecția comercială să a- plice amenzi (cum s-a întîmplat la magazinul „Muzica", de pe j Calea Victoriei, și la altele), pentru’ca sa- lariații de aci să curețe zăpada din fata unității.Ieri seară, comandamentul i constituit în mod special la nivelul Capitalei s-a întrunit pentru a stabili măsurile ce se impun în continuare. S-a indicat ca, în paralel cu mobilizarea tuturor mijloacelor mecanice pentru menținerea unei circulații normale pe toate arterele, să se înceapă evacuarea zăpezii fie prin gurile de canal, fie cu ajutorul mașinilor încărcate manijal. acordin- du-se prioritate punctelor de trecere a pietonilor de pe trotuare spre partea carosabilă și peroanelor din stațiile I.T.B. De asemenea, s-a insistat ca cetățenii să adune zăpada din fața locuințelor in grămezi — și nu să o împrăștie pe partea carosabilă — spre a putea fi transporr lată mai ușor.
Mihai IONESCU

---

în Capitală, mii de cetățeni și salariati din întreprinderi au ajutat ieri la degajarea zăpezii

Ialomița ; la floarea-soarelui— cooperativei agricole „1 Mai", comuna Segarcea-Vale, județul Teleorman; la cartofi — cooperativei agricole Ghimbav, județul Brașov ; la legume — cooperativei agricole Tomnatic, județul Timiș ; pentru producția de carne — cooperativei agricole Salonta, județul Bihor ; la creșterea vacilor de lapte — cooperativei agricole Bucecea, județul Botoșani ; la producția de ouă — cooperativei agricole Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman ; la producția de lină— cooperativei agricole Salonta, județul Bihor. *

I

să ne subînchiriezemeră cu, suprapreț, pe motiv că o lege pe care noi n-o cunoaștem îi dă acest drept. Dar să clarificăm lucrurile : nu noi, ci care se arătase atît competent în materie legislație Iocativă nu noștea legea ; sau o. . noștea limitat — doar acele
• cel de de cu- cu-

mare, are 27 mp. înainte au stat două inginere. Bune fete, păcat că au plecat.1 Le-a dat cămin de la întreprindere...— Și, cît ?— Păi ele îmi dădeau cîte 400 de lei. Deci, 800...— Nu e cam mult ? Surorile noastre sînt eleve.— Asta nu mă interesea-
O „Vă ajut, dacă dați pe loc 8 000 lei, chiria înainte, pe un an I" 
© „Cu spațiul locativ mă descurc eu, nu vă neliniștiți" © - „Mărișoară 
familie aveți. Să vă trăiască I" — „O, nu-i a mea. E o grădiniță... par
ticulară" © Apucăturile hrăpărețe apar mai ales în absența contro
lului ® Două întrebări pentru consiliile populare : Cum gospodăriți 
suprafața Iocativă a statului? Cum îngrădiți specula de spațiu locativ?

lui pe su- lâco-
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Relatări 
ale corespondenților 

noștri din țară

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului LE DUAN 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam 
Tovarășului TRUONG CHINH 

Președintele

cît ne pretindeți dumneavoastră.Zîmbește subțire, ne amenință :— Oho, se vede treabacă nu cunoașteți legea con- simțămintului (?!?). Să știți că eu nu sînt de acord decît in condițiile pe care vi le-am spus...loan Boldea, ospătar la bodega „București-Nbrd". el însuși chiriaș al statur lui, încerca fără nici o jenă

prevederi ce i se par că-1 avantajează și care le interpretează biectiv, în favoarea miei sale de cîștig oneros,fără să țină cont de prevederile de ansamblu, de spiritul unitar al legii....Sunăm la parterul imobilului de pe strada Rozelor nr. 18. Gazda. Ana Andrei, ne poftește înăuntru :— Asta e camera. Intrare separată, luminoasă,

zi. E ultracentral, apoi am și eu cheltuieli : chirie, întreținere...— Plus impozit, ne arătăm noi concesivi...— Ehe, dacă aș mai plăti și impozit 1...— Dacă surorile noastre ar mai veni cu incă o colegă ?— Să vină și cu două, că loc e berechet. Insă să-și aducă paturi, că eu n-am.

— In cazul acesta tot 800 ?— Cum tot 800 ? Ei, fie, să nu ziceți că sînt hapsî- nă, am să fac o reducere.— Adică ?— în nici un caz sub 350 Iei de fiecare. Plus, separat, telefonul...Nu, nu este nici o greșeală. Chiriașa statului, care plătea pentru această cameră suma de 111 lei, voia s-o speculeze cu 1 400 de Iei 1 1 Comentariile, credem, sînt de prisos...Sînt bine cunoscute eforturile deosebite pe care statul nostru le face pentru a cpea tuturor oamenilor muncii condiții optime de locuit. Construim intr-un ritm susținut cvartale întregi.de locuințe. In fiecare an zeci de mii de oameni ai muncii se mută în locuințe noi. Cu tot acest ritm înalt de construcție, nu pot fi satisfăcute toate cererile de locuințe : apar familii noi, se măresc cele vechi și, în raport cu a- ceasta, cresc cerințele ,de confort ale celor care acum locuiau în case puțin confortabile.Desigur, așa cum se ___liniază și în documentele de partid, în următorii am se vor face noi eforturi pentru a rezolva problema
pînă maisub-

(Continuare în pag. a Il-a)

----- Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Republicii Democrate VietnamDragi tovarăși,In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Vietnam și poporului frate vietnamez cele mai calde felicitări cu prilejul semnării acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam.Salutăm cu deosebită satisfacție încheierea acestui a- cord, care reprezintă o victorie istorică obținută de poporul vietnamez prin lupta sa eroică împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea independenței și suveranității patriei, a ființei sale naționale.*întreaga evoluție a evenimentelor în Vietnam demonstrează că nici o forță din lume nu este în stare să înfrîngă uh popor hotărit să-și apere dreptul sacru la o viață liberă, independentă și demnă, să-și făurească destinele potrivit voinței sale. Prin dirzenia și înaltul spirit de sacrificiu de care a dat dovadă, poporul vietnamez și-a cucerit respectul și simpatia tuturor națiunilor lumii, s-a bucurat de un imens sprijin din partea țărilor socialiste, a forțelor iubitoare de pace de pretutindeni.Rezultatele convorbirilor de la 1 aria învederează, o dată mai mult, că în zilele noastre singura cale eficientă de soluționare a problemelor litigioase este calea tratativelor. .Acordul încheiat la Paris reafirmă drepturile naționale fundamentale ale poporului vietnamez — independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a Vietnamului, prevede încetarea acțiunilor militare, retragerea totală a trupelor americane, restabilirea păcii în Vietnam, ceea ce corespunde atit .intereselor popoarelor vietnamez și american, cît și cauzei păcii in întreaga lume.Ne exprimăm speranța că acordul realizat va crea condiții pentru instaurarea unei păci trainice, pentru ca poporul vietnamez, celelalte popoare din Indochina să-și poată consacra forțele dezvoltării lor economice și sociale, să-și poată soluționa problemele corespunzător voinței și hotărîrii lor. fără nici un amestec din afară.Partidul Comunist Român, guvernul și poporul nostru își reafirmă solidaritatea cu aspirațiile naționale ale poporului vietnamez și sprijinul'lor internaționalist in vederea făuririi unei vieți 'libere și independente, pentru refacerea . țării, in opera de construcție socialistă, pentru reunificarea patriei.Ne exprimăm ferma convingere că relațiile de prietenie și solidaritate frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul celor ce Muncesc din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii.

I NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

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

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri

Excelenței Sale Domnului 
avocat NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud 

Președintele Consiliului Consultativ 
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale Domnului 
arhitect HUYNH TAN PHAT

Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu 
ai Republicii Vietnamului de SudIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, al poporului român și al nostru personal, adresăm Excelentelor Voastre, Comitetului Central al Frontului Național de . Eliberare, Consiliului Consultativ, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și eroicei populații sud-vietnameze, cele mai călduroase felicitări, cu prilejpl semnării acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii in Vietnam.Salutăm cu bucurie această victorie istorică a poporului vietnamez, care reprezintă un moment de o semnificație deosebită in lupta forțelor populare și progresiste sud- vietnameze pentru independență, libertate și pace, pentru dreptul sacru de a-și hotărî singure destinele potrivit propriei voințe și aspiiațiilor lor.Evoluția evenimentelor din Vietnam care au dus la semnarea acordului demonstrează că nici o forță din lume nu poate îngenunchea un popor hotărit să facă orice sacrificiu pentru apărarea ființei sale naționale, a libertății și demnității lui. Prin eroismul și dirzenia de care a dat dovadă, poporul vietnamez și-a cucerit admirația tuturor popoarelor lumii, bucurindu-se de sprijinul lor multilateral.Acordul semnat la Paris reafirmă drepturile naționale fundamentale ale poporului vietnamez, dreptul la autodeterminare al populației sud-vietnameze, principiul reunificării treptate a Vietnamului pe baza înțelegerii între Nord și Sud. Prevederile acordului privind Încetarea războiului, retragerea trupelor americane și restabilirea păcii în Vietnam corespund pe deplin atit intereselor poporului vietnamez, cit și ale poporului american, cauzei păcii și destinderii internaționale.Rezultatele convorbirilor de la Paris confirmă încă o dată faptul că în- zilele noastre problemele litigioase pot fi și trebuie soluționate pe calea tratativelor, in conformitate cu aspirațiile legitime ale popoarelor.Ne exprimăm speranța că acordul realizat va crea condiții pentru instaurarea unei păci trainice, pentru ca poporul vietnamez, celelalte popoare din Indochina să-și poată consacra forțele dezvoltării lor economice și sociale, sâ-și poată soluționa problemele corespunzător voinței și hotărîrii lor, fără nici un amestec din afară.Partidul, guvernul și poporul român își reafirmă și cu acest prilej solidaritatea cu poporul vietnamez și hotă- rîrea de a-i acorda în continuare întregul sprijin în lupta pentru făurirea unei vieți libere și independente în Vietnamul de sud, pentru democrație și progres social, pentru reunificărea patriei.Ne exprimăm convingerea că relațiile de strînsă prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Vietnamului de Sud se vor dezvolta continuu în folosul popoarelor noastre, al unității forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii și progresului in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste
, din Republica Socialistă România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri

%25c3%25aentregi.de
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0 TRIBUNĂ DE LUPTĂ A PARTIDULU 
pentru o Românie independentă,- 

democrată și prosperă
în urmă cu trei decenii, la 28 Ianuarie 1943, in condiții de adîncă ilegalitate, a văzut lumina tiparului întîiul număr al ziarului „Româ- . ’■ :o- eforturilor mobilizarea și coa-

Trei decenii denia liberă", creat ca armă politici ideologică în slujba eforturiii P.C.R. pentru lizarea tuturor forțelor antifasciste. Publicație centrală Îndrumată de partid, „România liberă" și-a înscris de la bun Început activitatea pe linia celor mai înaintate tradiții ale presei revoluționare românești, a devenit, alături de alte ziare și reviste conduse de partid, o tribună de luptă pentru interesele vitale ale poporului,După cum se știe, in acei ani România era subjugată de dictatura fascistă, care • aservise țara Reichului , hitlerist în războiul funest O teroare sălbatică , înăbușe orice acțiune potrivnică' cestei politici criminale. Cu toate a- cestea, împotrivirea poporului se manifesta tot mai puternic, iar partidul comunist, vent ca exponentul pirațiilor i ‘ popor, se ; cării deEditarea stituit o componentă deosebit de importantă a activității desfășurate de partid. In coloanele sale, și-a găsit o vie expresie platforma politică' a P.C.R. care, după cum se știe, se adresase încă de la începutul războiului tuturor partidelor și grupărilor politice, chemîndu-le ca, în pofida deosebirilor de orientare, să pună mai presus de orice și să se coalizeze pentru salvgardarea intereselor naționale fundamentale, pentru răsturnarea dictaturii fasciste și scoaterea țării din războiul anti- sovietic, pentru libertatea și independența României.„Lupta oe o ducem este a întregii suflări românești — sublinia în editorialul primului «număr „Roniân a liberă" ilegală. Sunăm chemarea la unire sub cutele gloriosului și neînvinsului drapel al independenței și libertății naționale. Pină la izbîndă, pe care o vom cuceri cu orice sacrificiu, noi vom repeta chemarea noastră : Jos războiul hitlerist ! Trăiască unirea tuturor forțelor naționale antihitleriste 1 Trăiască România liberă !“.Prin cele mat mic, lor ilegale, răspîndit cu rile la luptă ale partidului comunist. „Muncitori ceferiști, din porturi și industrie ! Sabotați prin toate mijloacele fabricarea armamentului și transportul pentru războiul hitlerist !“, „Țărani 1 Ascundeți recolia și păstrați-o pentru voi !“, „Soldați, subofițeri și ofițeri români ! Euptați pentru salvarea țării de la dezastru !" sînt numai citeva din titlurile articolelor „României libere" prin care partidul comunist, adresîndu-se celor mai largi și difărite forțe sociale,' '.l Ie chema la luptă activă, neobosită împotriva dictaturii militareiȚascistș, p,entjîu jugul

număr al ziarului

la apariția primului 

„România libera" —

derea în victorie. însăși munca de scoatere a ziarului în acele condiții grele ale clandestinității — de la organizarea tipăririi și pînă la difuzarea în păturile largi ale populației — a prilejuit o verificare a forței partidului. în condițiile dezmățului publicațiilor fasciste, care ațîțau anticomunismul, rasismul, teroa-

toare a 'insurecției și răsturnării regimului militaro-fascist, adresind tuturor cetățenilor «chemarea de a se înrola in formațiunile patriotice de luptă. In perioada care a urmat, „România liberă", alături de celelalte ziare de partid, a militat pentru mobilizarea maselor populare in marile bătălii sociale purtate subși o tîrise antisovietie. ^urmărea .-ă
acționînd consec- fidej al as- și voinței întregului situa în fruntea miș- rezistență antifascistă,. .României libere" a con-

patru pagini de for- de tipul manifeste- „România liberă" a vigoare în mase chemă-
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„România liberă" de la primul număr apărut în ilegalitate — 28 ianuarie 
1943 — la primul număr legal care aducea țării vestea victpriei insurec

ției armate de la 23 August

eliberarea ,.; .’ț'ăyij.v» >:‘.^>,9hitlerist. ’ Prin informațiile bogate despre acțiunile de luptă antifascistă care se in rindurile muncitorilor, intelectualilor, ale tuturor categoriilor și păturilor sociale, ziarul a devenit o frescă vie a acelor ani de luptă aspră și eroică, a întețit flacăra patriotismului și a demnității naționale, a făcut să crească hotărîrea de luptă a maselor largi, le-a întărit încre-

extindeau țăranilor,

q Filarmonica de stat „George 
• Enescu" (la Sala Mică a Palatu

lui) : Ciclul laureațifai concursu
rilor internaționale. Recital susți
nut de Gheorghe Crăsnaru — 20. 
a Radioteleviziuriea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con- 
cert-dezbatere — 19.
a Opera Română : Don Carlos 
— 19.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20, (sala' din str. Al. Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.
a Teatrul Mic : Testamentul cîi- 
nelui — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara’ 
Magheru) : Bună seara 
Wilde — 19,30.

M (sala 
domnule

(Urmare din pag. I)locuințelor. Dar pină atunci iată că se găsesc indivizi care, obținînd pe căi legale sau lăturalnice o suprafață de locuit, uneori excedentară, o speculează la prețuri exorbitante. Cei mai mulți dintre cei cu care am Stat de vorbă apelau invariabil la dreptul lor, consacrat prin lege, de a sub- închiria. Dar nici unul nu era dispus să subînchirieze conform tarifului legal. Argumentul lor 7 Simplu : „dacă vă convine !“. Spus cu aerul că îți fac un mare „favor". Potrivit mentalității lor, faptul că statul*le-a oferit, cu o chirie echitabilă, o locuință bună. înseamnă că o pot folosi și pentru a-și procura venituri ilegale, la umbra unei palide aparențe de legalitate : e apartamentul meu, fac ce vreau cu el. Dacă e cinstit sau nu să pretindă aproape un salariu pentru o cameră pe care o subînchiriază asta „nu,-i mai interesează. Principalul este să scoată cit mai mult. Și. mai ales, să nici nu _ plătească impozit. Uită ca, de fapt, apartamentul nu e al lor, ci al statului, deci al societății, și că nu pot, nu au dreptul să facă ce vor cu el.Mai mult decit atita, unii și-au făcut un scop din a obține venituri ilicite pe această cale, erijindu-se in roiul de redistribuitori de suprafețe locative. Binein-: țeles, după tarifele și bunul lor plac. Din păcate, la acest lucru au contribuit

rea sălbatică antipopulară, activitatea „României libere", alături de a altor publicații ilegale, a înscris ■'"o' [ââ’giriă luminoasă în’îMofiâ'"pi^s'âi’”'v române, ilustrînd o dată mar mult , . i, Patriotismul fierbinte ăl cotaiirfiștilor"1'
conducerea partidului comunist Împotriva reacțiunii, economică a țării, pentru insti și consolidarea puterii’^pt*. pentru înfăptuirea unor adinei trans-pentru refacerea r_._'..„taurarea puterii 'Aîp'opiiiare.c <

și perfecționare a Întregii noastre vieți social-economice, vasta activitate desfășurată pentru formarea și dezvoltarea omului nou. Ca organ al consiliilor populare și, mai tirziu, al Frontului Unității Socialiste, „România liberă" a adus o valoroasă contribuție la îmbunătățirea activității organelor și aparatului de stat, la întărirea legăturilor acestora cu masele largi populare, la atragerea tot mai activă a oamenilor muncii în conducerea și rezolvarea treburilor obștești, la întărirea legalității socialiste, la procesul de adîncire a democratismului orinduirii noastre — afir- mîndu-se ca exponent eficace al opiniei publice înaintate, militînd atît pentru generalizarea experienței valoroase, cit și pentru dezvăluirea oricăror lipsuri sau neajunsuri. Dez- voltîndu-și un profil propriu și ridi- cîndu-și mereu nivelul publicistic, sporindu-și gradul de atractivitate și pătrundere în mase, ziarul a devenit una din publicațiile cele mai populare d!n țara noastră — așteptat și soli- citat cu viu și legitim interes de cititori.Sărbătorirea jubileului de trei decenii al „României libere" are loc în împrejurările în care întregul popor se află angajat în lupta .pentru înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului de edificare a societății socialiste multila- .teral dezvoltate în patria noastră. își mobilizează toate energiile pentru realizarea cincinalului înainte de termen. In această luptă, presei îi revin importante îndatoriri. Așa cum sublinia secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, „este o înaltă îndatorire patriotică a tuturor ziariștilor de a-și aduce din plin contribuția la înlănțuirea programului elaborat de Congres. Ia lupta întregului popor pentru ridicarea ne o treaptă superioară a edificării socialiste în România. îndeplinirea cu succes a acestor sarcini va amplifica si mai mult rolul nresei în viața socială, forța ei mobilizatoare. Izvorul prestigiului și autorității presei în rin- dt’.rile maselor, ai încrederii cu care este înconjurată de oamenii muncii rezidă în devotamentul cu care ea Slujește cauza socialismului. în înflăcărarea cu care acționează ca purtător de cuvînt a! partidului, ca tribună de răspîndire a no’iticit sale, a ideilor marxîsm-lnninismulni. cu ea-e îsl îndeplinește înalta răspundere față de popor".Aceste indicații reprezintă pentru Întreaga noastră, pentru toți cei ce lucrează în presa de nartid. o sarcină de cinste. o orientare clară si o sursă de inspirație spre a-și perfecționa continuu activitatea, a adinei tratarea vastei problematici a societății contemporane românești, a spori continuu bogăția de idei, a articolelor, pe baza studierii realități’or vie- ■■'tVU a folosirii inteligentei și experienței maselor, a promova forme ■■publicistice mereu mai vii, croindu-și

presă comunistă din țara

. formări ’democratice', menttd' să'’asi- ■ ->jtșitaniifașeiștilor romăfii'“In’^țM?#tti'i>tza;î”’<«'gbre?mersul înainte al societății ro^ ,■-.•—z-'’-'- -hiat. larg
___™st rnnRîtînra rihiririInrpoporului român, vor- rămîrie incrustate pentru totdeauna eroismul, abnegația și dăruirea redactorilor, tipografilor și difuzorilor „României libere", care și-au riscat și de multe ori și-au sacrificat libertatea și viața pentru a tipări și răspîndi cuvîntul partidului.La 24 august 1944, apărea cel dinții număr legal al „României libere", aducînd poporului vestea însufleți- •

mănești.In anii construcției socialiste, „România liberă" s-a afirmat ca un instrument activ In lupta organizată și condusă de Partidul Comunist Român pentru înnoirea societății, pentru transpunerea in viață a politicii partidului și statului nostru socialist. In coloanele sale și-au găsit oglindirea dinamismul edificării noii orîn- duiri, amplul proces de dezvoltare

și conștiința cititorilor.Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări, „Scîntei-a" adresează colectivului redacțional și tehnic ai ziarului „România liberă", tuturor colaboratorilor săi, calde felicitări și urări de noi succese in activitatea lor pusă In slujba partidului, a poporului, a înfloririi patriei socialiste, a cauzei generale a socialismului și păcii.
• Teatrul Ciulești : Vassa Jelez- 
nova — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă'* (la Mo
dern club) : Cele 12 luni ale anu
lui — 16.
• Studioul I.A.T.C. ,,I. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — 20. 
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala din xCalea Victoriei nr. 
174). Trăsnitul meu drag — 19,30. 
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.

cinema
a Nunta de piatră : CAPITOL — 
9,30: 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30.
a Căldura mîinilor tale : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30.

a Anul carbonarilor : FESTIVAL
— 8,30; 11: 13.30: 16; 18.30; 21.
a Maria Stuart : LUCEAFĂRUL
— 8,30: 11: 13,30; 16; 18,30; 21.
a E o poveste veche : LUMINA
— 18,15: *20,30.
a Ursul Vogi : LUMINA
11,15; 13,30: 16. VIITORUL 
18; 20.
a Pe aripile vîntului :
— 10; 14,30; 19,15.
0 Zestrea : BUZEȘTI — -15,30: 18; 
20,30, MIORIȚA — 10; 12.30; 15;
17,30; 20.
a Poliția mulțumește : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 4399) ; 20,15 (seria de bilete —
4391), SCALA - 8,30: “ ------ '
18.30: 21. BUCUREȘTI
13,15: 16: 18.45: 21, FAVORIT -
9,15: 11,30; 13.45: 16: 18.15: '20,30.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
DOINA - 17: 20.15. CRÎNGAȘI - 
15,30; 19.
o Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, Călătorie pen
tru un surîs — 11; 13; 15 : DOINA.

LUMINA 9;
16;

PATRIA

11: 13.39; 16; 
8,45: 11;

• Războiul tui Murphy : MELO
DIA - 8,45; 11; 13,30: 16; L8<30; 
20,45. MODERN - 9; 11,15;' 13.30; 
16: 18,15; 20,30.
O Legenda lui Rustam : AURORA 
- 9,30; 11,45; 15,30; 18; 20,30.
A Domnului profesor, cu dragos
te : FEROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, EXCELSIOR -
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLA
MURA - 9: 11,15; 13.30; t6; 18,15; 
20,30.
a Quelmada : GLORIA — 8,30;
îl: 13,30; 16; 18,30: 21, TOMIS — 
9: 11,v45; 14,30: 17,15; 20,15.
a Sfidarea — 10; 12: 14, Rasho- 
mon — 16.30; 18,45, Stigmatul rău
lui - 20.45 : CINEMATECA (sala 
Union). ,
a Explozia : BUCEGI — 15,45: 18; 
20.15. FLOREASCA - 15.45; 18.15: 
20,30.
a Filiera : GRIVITA ' — 9; 11,15;
13.30: 16; 18.15; 20,30, VOLGA - 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30,
ARTA — 10: 12,30: 15,30; 18; 20,15.
O Vara bărbaților : UNIREA — 
16; 18; 20.

Mijloacele mecanice ale salubrității Capitalei în fața primului „examen"' 
mai dificil al acestei ierni Foto : S. Cristia»

ZflPADA E BUNA PE ClMP
Din țară, corespondenții noștri transmit:
DOLJ : Mijloacele meca

nizate în acțiune. în judetuI Dolj, zăpada căzută in ultima vreme nu atinge’ straturi prea groase, dar comandamentul de deszăpezire este pregătit pentru. a face față oricăror dificultăți. Pe drumurile naționale, tractoare, autogredere și autocamioane patrulează în permanență pe o distanță de aproape 350 km, împrăștiind sare și înlăturind zăpada acolo unde este viscolită. La comandamentul județean fac de serviciu zi și noapte specialiști, care țin legătura cu sectoarele de drumuri.
OLT: Suficiente forțe 

pentru prevenirea înzăpe- 
zirilor n i°cai*tățiie din județul Olt, stratul de zăpadă este de 13—22 cm. Echipele de deszăpezire au intrat în acțiune. Circulația este normală pe toate drumurile. Sînt concentrate suficiente forțe — autogredere, gredere purtate, autofreze, pluguri de fier și de lemn,, tractoare S—650 prevăzute cu lame de buldozer — pentru prevenirea înzăpezi- rilor.

GALAȚI-BRĂILA : Atenție 
deosebită căilor de acces 
spre marile* unități eco
nomice urma ninsorii a-bundente au fost luate măsuri energice pentru preîntîmpinarea înzăpe- zirii căilor de comunicație și a accesului spre unitățile economice. Forțe importante au fost concentrate mai . ales pe arterele care leagă Galațiul de Combinatul siderurgic și șantierele navale, iar la Brăila — pe arterele care duc spre combinatele C.C.H.. C.F.A. și Uzina Progresul.

BUZĂU : Pe șosele, zi șl 
noapte Dispeceratele direcției d» drumuri și poduri și direcției județene de drumuri au luat’/măsuri o- ' perative pentru dislocarea imediată a utilajelor de deszăpezire. Lucrul a Tost organizat în două schimburi ■ prelungite, astfel ca să se poată patrula pe șosele și pe timpul nopții. Circulația s-a desfășurat în condiții bune in tot cursul zilei, pentru toate tipurile de autovehicule. Comandamentul județean a luat măsuri ca utilajele de patrulare să poată fi deplasate rapid în punctele critice.
Q Micul om mare : DACIA — 9; 
11,15: 13,30; 16: 18,15: 20,30, GIU- 
LE.STI ~ 15,30; 18; 20.30.
O Bariera : PACEA — 15,45;
20, COSMOS - 15,30; 18; 20,15.
9 Seceră vintul sălbatic : LIRA
- 15,30: 18; 20,15.
A Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia : DRUMUL • -------
18; 20,15.
a Am
TARI
- 15,30; 18;
0 Casa de 
MUNCA -
a Vacanță
CENI — 15,30: 18; 20,15.
O Marea evadare î FLACĂRA 
15,30: 19.
e Joe Hill : RAHOVA - 15,30; 
20,15.
0 Arena aeriană : 
15,30: 17,30; 19,30.
o Cazul Mattei : 
15,30; 18; 20,15.
q Capcană pentru
TAN — 15,30; 18;

SĂRII 15,30;

legea î FEREN-
20, PROGRESUL

încălcat
16: 18:

20.15.
Ungă
16; 18; 20.
la Roma : COTRO-

calea ferata :

LAROMET

POPULAR

18:

general : VI- 
20,15.

4
IJ)
*

ț

*)

Pe drumurile naționale 
autovehiculele circulă 

normalDepartamentul transporturilor navale și rutiere aduce la cunoștință că în cursul zilei de luni, în pofida înrăutățirii bruște a vremii — ninsori abundente, îngheț și formare de polei — circulația autovehiculelor nu a fost întreruptă pe nici unul din drumurile naționale. Pentru desfășurarea în condiții normale a traficului rutier, Încă din timpul nopții de duminică spre luni pe șoselele din județele Ilfov, Teleorman, Olt, Dolj, Ialomița, Brăila, Galați, Buzău și Vrancea au patrulat continuu, pentru evitarea înzăpezirii, sute de mașini și utilaje, printre care autogredere, tractoare de mare capacitate cu lamă, pluguri semipurtate și răs- pînditoare de sare. Acțiuni de o mare intensitate s-au întreprins mai ales pe rutele București — Ploiești, București — Urziceni — Rm. Sărat, Slobozia — Buzău — Brăila, Pitești — Slatina — Craiova, Craiova — Bechet și Caracal — Craiova. Pe traseele Hirșova — Oyidiu și Slobozia— Călărași s-au împrăștiat materiale antiderapante și pentru înlăturarea poleiului.De remarcat că pe șoselele traversează Carpații “ ‘ Meridionali, printre ____ ______Gheorghieni, Bacău — Tg. Secuiesc, Predeal — Brașov, Rm. Vîlcea — Sibiu și Petroșani — Tg. Jiu, nu s-a semnalat nici o perturbară a circulației.
„NAVR0M" Informează : Datoriță condițiilor atmosferice nefavorabile, gerului și ninsorilor abundente și viscolite, au fost suspendate temporar toate cursele de pasageri pe Dunăre, In condiții excepționale. se desfășoară numai traficul de mărfuri între porturile Dro- beta-Tr. Șeverin și Giurgiu.Pentru asigurarea accesului In porturile Brăila și Galați al tuturor na- -yelor .comerciale sub pavilion românesc,„și., străin, echipajele spărgătoarelor de gheață „Viteazul" și „Voinicul", precum și ale remorcherelor „’’Farul", „Negdi'til"* și „Făgăraș" lucrează Ia deblocarea parțială a jenatului navigabil al fluviului.

Evoluția vremii

careOrientali și care Bicaz—

Ieri a nins abundent in mal multe zone ale țării. In Oltenia, de exemplu, la ora opt seara grosimea stratului de zăpadă era cuprinsă între 4 și 21 cm, în Muntenia intre 2 și 23 cm, iar in Moldova de la 4 la 16 cm. In Dobrogea și Maramureș nu s-a format strat de găpadă, iar în Banat și Podișul Transilvaniei, doar în citeva. zone; în restul țării cerul a fost variabil și izolat s-au semnalat ninsori slabe și ceață. Vintul a prezentat intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei și Bărăgan, unde a spulberat zăpada. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 9 grade la Joseni și piu» 4 grade la Sfintu Gheorghe și Mangalia.în următoarele trei zile, în prima parte a intervalului, vremea va ,fi în general închisă' și umedă, îndeosebi in jumătatea de sud-est a țării, unde vor cădea precipitații mai ales sub formă de ninsoare, și lapoyiță. în celelalte regiuni precipitațiile vor fi izolate Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, izolat mai coborite in depresiunile din estul Transilvaniei, iar maximele între minus 5 și plus 3 grade. In București : vremea se va menține umedă, mai ales la începutul intervalului, cînd vor mai cădea precipitații temporare, mai ales sub formă de ninsoare.

FAPTUL
DIVERS
Prima
misiune

Petru Andrei și'Florin Prăji- 
naru, elevi la școala generală 
nr. 1 din Botoșani, se întorceau 
de la sediul Inspectoratului de 
Miliție. Erau mindri. Tocmai 
primiseră, pentru dresare, un 
pui de ciine-lup. Dar inainte de 
a ajunge acasă, micii milițieni 
au ți trebuit să pornească in 
prima lor misiune. Pe o alee din 
parcul orașului au găsit o po
șetă. Conținea 7 205 lei și alte 
obiecte de valoare, pe care co
piii le-au dus la miliție, de 
unde poșeta a reintrat in posesia 
stăpinei ei. O faptă pentru care 
cei doi pionieri au fost distinși 
cu medalia și diploma de „cu
tezător".

Cine poate
da relații?

9

în ziua de 21 ianuarie a. c.,în ziua de 21 ianuarie a. c., in jurul orelor 19,30, Ion Dorobanțu din comuna Vînătorii Mici (Ilfov) a fost accidentat mortal pe autostrada București — Pitești, în dreptul kilometrului 46-1-750. Autovehiculul care l-a lovit a dispărut de la locul accidentului și, cu toate cercetările întreprinse, pină acum nu a fost încă identificat. In urma investigațiilor efectuate s-a stabilit că autovehiculul respectiv este de culoare albastră, proaspăt vopsit, se deplasa în direcția Pitești și, din cite se pare, a suferit avarii destul de mari in partea din față. Cei ce sînt în măsură să dea relații pentru descoperirea lui se pot adresa fie Inspectoratului județean Ilfov al Ministerului de Interne (tel. 14 66 19 interior 107, 108), fie celor mai apropiate organe de miliție.
Lectură
CU... T-Intr-o seară, înainte de care, Petru Schiopu din 1! eul- ___ Bacău,• cartierul Cornișa Bistriței, citea Ila lumina unei veioze acoperite cu un ziar. După citeva minute însă, P.S. a adormit, iar ve- Iioza a rămas aprinsă. Mai tirziu, de la aceasta s-a aprins ziarul care o acoperea, iar de la ziar — mai multe reviste aflate pe

I -noptieră și apoi alte-lucruri din. <ja3ă-.::; Cînd s-a trezit, din somm să stingă lampa, a constatat I că.,, trebuie să cheme pompierii : arseseră aproape toate lucrurile din apartament 1 Și totul — dintr-o imprudență Ipe P.S. putea să-l coste propria-i viață.
tragic

care chiar

în satul Frunzaru din comuna Sprîncenata (Olt), cu prilejul unui concurs de iarnă organizat în cadrul școlii generale din localitate, s-d produs un eveniment tragic. în timp ce un grup numeros de elevi se afla pe gheața unui lac din apropiere, aceasta a cedat și trei copii au căzut în apa adîncă de 2—3 metri. încercările de a-i salva s-au dovedit zadarnice. Un accident cu atît mai dureros cu cit. el putea fi evitat. Pentru că un asemenea concurs se putea organiza în incinta școlii, pe un patinoar natural care nu era greu de amenajat.
| Unde-i
| patiserul ?

și serviciile de spații locative ale consiliilor populare care n-au urmărit mișcarea persoanelor din locuințele pe care le au în evidență.Este îndeobște cunoscut faptul că acolo unde slăbește acest control, unde el nu se exercită cu rigoarea stabilită de lege își fac loc abuzul, specula cu spații locative ale statului. Cei care au răspunderea evidentei și distribuției spațiului locativ trebuie să dovedească o grijă sporită in îndeplinirea cu exigență a obligațiilor lor, să bareze din capul locului apariția fenomenului neîngăduit de speculă.Dar, - pentru a vedea mai pe îndelete ce consecințe pot avea ignorarea evidenței și controlului în distribuția spațiului locativ, să ne oprim și asupra altor fapte. Sînt, de pildă, o seamă de persoane care au plecat din locuințele statului, fie mutîndu-se în locuințe proprietate personală, fie în alte localități. Suprafețele, devenite astfel libere, n-au fost atribuite acelor oameni care realmente aveau nevoie de ele, ci colocatarilor in baza unor drepturi de extindere foarte străvezii. Or, unii din aceștia, așa cum arătam, s-au autoinvestit ca distribuitori, la prețuri veroase, a suprafețelor excedentare pe care le dețin. La o sumară cercetare, intr-un singur cartier — Balta Albă, am întîlnit numeroase situații ca acestea : o singură persoană intr-un apartament de 3 camere ; o sin

gură persoană în 3 camere : ca să nu- mai vorbim de numeroasele cazuri cînd un apartament de două camere este ocupat de o singură’ persoană. La fel și situația apartamentelor de trei camere ocupate de două persoane. Desigur, e o dorință firească a oricui de a locui cit mai confortabil,

după puterile pe care le avem in prezent. De aceea; în situația in care sini mulți oameni care n-au incă asigurate condiții normale de locuit este inechitabil ca unii să-și poată permite luxul de a hălădui fără nici un fel de restrîn- gere pe spații vaste, în casele statului.

locuințe nu cei care au cele mai grele condiții, ci aceia care ar mai putea incă să stea in locuințele care le au și din păcate cei care au prieteni și cunoseuți care le înlesnesc acest lucru" — arăta secretarul general al partidului la Conferința organizației județene 'de partid Iași. Subliniere care

solicita Asociației de locatari Titan I șă-i reducă cheltuielile de întreținere, pe care le considera exagerate. Am pornit pe urmele acestei petiții să vedem despre ce este vorba. Din- dărătul ușii, pe care o plăcuță elegantă ne anunța că acolo locuiește inginer Pompei Teodoru, ne intîm-

din ce „DAR" 
îsi fac unii rai?

de a avea o suprafață de locuit cit mai mare.Așa după cum am mai arătat, statul, în dorința firească de a asigura pentru fiecare om ai muncii condiții cit mai bune de locuit, face, de ani de zile, eforturi perseverente. Se construiește mult în Capitală, in toată țara. Sint orașe care; practic, au fost înnoite din temelii. Cerințele sînt însă din ce în ce mai mari și, deocamdată, deși construim mult, construim

Este cu atît mai de ne- admis practica unor indivizi fără scrupule care se fac luntre și punte pentru a obține venituri veroase și nemuncite prin specularea directă și nerușinată a locuințelor puse la dispoziție \de stat ; este cu atît mai ’grav cu cit această speculă se comite împotriva unor principii inalienabile ale societății noastre și intr-un domeniu in care sint afectați oamenii muncii, familii întregi.„Cîteodată, mai primesc

desemnează o realitate căreia trebuie să i se pună neapărat capăt.Uneori, mijloacele prin care o serie de oameni puși pe căpătuială încearcă să profite cit mai mult de pe urma spațiului excedentar ce-1 dețin îmbracă forme care întrec orice închipuire. Cazul pe care-1 vom relata mai jos confirmă din plin această afirmație....Mai întîi am citit o cerere prin care locatarul principal al apartamentului nr. 113, din blocul M 35,

pină un sobor de voci zglobii. Ne-a deschis chiar gazda, care ne-a și luat in primire :— Iar reclamații ?— Oho, dar aveți o familie numeroasă, încercăm noi să-l Îmbunăm, arătînd spre cele 14—15 căpșoare care se ițeau prin deschizătura ușii.— Aaa, nu sînt ai mei. Aici stau numai patru ore. Credeam că pentru asta ați venit. Știți cum sint vecinii... Se țin numai de reclamații.

Da, întreprinzătorul inginer s-a gindit'că, din moment ce tot are atita spațiu (n.n. r- un apartament cu 3 camere pe care-1 o- cupă singur), n-ar fi rău să deschidă., o grădiniță particulară,— M-am gîndit la micuții ăștia... Apoi, eu am destul timp liber... Știți, sint profesor la grupul școlar P.T.T.— Dar e legal ?— Legea este elastică, intervine cu un zimbet șăgalnic Marcela Rusu de pe str. Macaralei, prezentă aici oe post de... educatoare.— Cum adică ? — ne »- rătăm noi mirați.— Poate ti interpretată și cu ochii inimii (?!?)... Așa cum sperăm să tăceți și dumneavoastră, ne lămurește zîmbăreața „educatoare".Filantropia acestor „su- fletiști" nu este decit „o combinație personală" (n.n. expresia lui M.R.), care le aduce celor doi afaceriști un venit de peste 4 500 de lei pe lună 1 De fapt, un mod mai „eficient" de a specula suațiul excedentar pe care-1 deținea sus-nu- mitul inginer.Cele citeva cazuri prezentate mai sus. sînt simp- tome ale unei situații inadmisibile in domeniul repartizării și gospodăririi locuințelor de stat. Această problemă se cere a ti reglementată cit mai repede; cu răspunderea necesară, în spiritul eticii și echității noastre socialiste, astfel incit, așa cum sublinia șl tovarășul Nicolae

Ceaușescu, în viitor . „nimeni să nu poată dispune de un fond de locuit suplimentar, pe care să-l închirieze, de multe ori cu chirii peste prevederile legale".Nu putem încheia aceste rînduri fără a supune meditației tuturor factorilor interesați și obligați a pune ordine și în atest domeniu — consiliile populare — aceste neajunsuri, de a le cere să acționeze cu hoțărîr? împotriva oricăror nereguli, a , speculei de locuințe date de stat, pentru satisfacerea unor neVoi reale. nu pentru afaceri oneroase. Se cere apoi, în egală măsură, o rigoare sporită și din partea, celor care decid acordarea de spațiu locativ — am numi aici, înainte de toate, organele sindicale — astfel incit să beneficieze de locuințele statului, in primul rînd, cei care au neapărată nevoie și nu cel puși pe căpătuială, in chipul faptelor pe care le-am adus aici la cunoștință opiniei publice.Vorbind, despre echitatea socialistă, despre necesitatea triumfului ei in toate domeniile vieții noastre sociale nu putem însă uita că in acest domeniu, al repartizării locuințelor, care vizează probleme umane atît de complexe, spiritul echității trebuie Să fie lege. O lege pe care nimeni și sub nici un motiv să n-o poată’ încălca.
Emil MARINACHE 
loan POPA

Gheorghe Furtună, președin
tele cooperativei de consum din 
Odobești (Vrancea), descoperise 
că Gheorghe Ene, responsabilul 
secției patiserie, are lipsă in 
gestiune făină in valoare dt 
10 009 Ipi.

— Păsuiți-mă două-trei zile — 
t-a rugat Gh. E. — și aduc to
tul la loc. Pină la ultimul gram!

Și... a fost păsuit ! După ci
teva zile, la o nouă verificare, 
s-au găsit intr-adevăr, in plus, 
cîțiva saci. Dar in ei nu se afla 
făină, ci... rumeguș ! In această 
situație, Gh. E., prins din nou 
cu mița-n sac, a dispărut șori- 
cește și nu a mai fost găsit 
nici pînă astăzi. Dacă-l intil- 
niți, îndreptaț.i-l spre organele 
de miliție, unde-l așteaptă un 
dosar „copt" ca la tavă !

trenului’. După ce iși trăsese bine clapele căciulii pe urechi, Ion Savin, salariat la C.E.I.L. Piatra Neamț, pornise intr-una din zilele trecute la plimbare pe fi- x rul unei linii ferate uzinale. La un moment dat a fost ajuns din urmă de un șir’de. vagoane manevrate din soațe de o locomotivă Diesel. Trîntit între șine, el a l’dst aruncat în afara căii ferate de Scăpat „gura" doar cu , și... o spaimă, pe care, desigur, n-o s-o uite multă vreme.
grătarul locomotivei, ca prin minune din trenului, I, S. s-a ales citeva contuzii ușoare

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scinieii"

I
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a dumneavoastră, vă adresez urările mele cele mai sincere de prosperitate, fericire și sănătate.Apreciez în modul cel mai deosebit sprijinul important pe care România, sub strălucita dumneavoastră conducere, 11 acordă promovării obiectivelor și idealurilor Cartei Națiunilor Unite. . .Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte conside- ' rațiuni.

KURT WALDHEIM
Secretar general 

al Organizației Națiunilor Unite

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresăm cele mai calde și sincere salutări frățești și cordiale felicitări.Activitatea neobosită pe care timp de 40 de ani ați desfășurat-o în cadrul mișcării muncitorești din țară și în rîndurile gloriosului Partid Comunist Român, atașamentul dumneavoastră profund față de idealurile și interesele clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii din România au determinat alegerea dumneavoastră în cele mai înalte funcții ale partidului și statului, devenind încercatul, iubitul și respectatul conducător național și popular al Republicii Socialiste România.Minunatele cuceriri ale României noi, intensa, multilaterala și rapida dezvoltare a țării, îmbunătățirea continuă a nivelului de trai și cultural al oamenilor muncii, eforturile continue pentru perfecționarea și dezvoltarea pe mai departe a democrației socialiste, imaginea prefacerilor și modernizărilor permanente, de astăzi, ale României sînt rodul aplicării creatoare, la specificul țării dumneavoastră, a învățăturii marxist-leniniste și a spiritului novator și creator ce domină viața și activitatea maselor muncitoare, care pe drept cuvînt vă consideră inițiatorul și inspiratorul prefacerilor istorice ce au loc în Republica Socialistă România.’ In persoana dumneavoastră, comuniștii greci salută îndeosebi un marxist-le- ninist și internaționalist consecvent, un luptător neobosit pentru pace, colaborare și înțelegere între popoare, un prieten și sprijinitor ferm al popoarelor asuprite, inclusiv al poporului grec care geme sub un regim tiranic, un sprijinitor de nădejde al mișcărilor de eliberare națională, antiimperialiste și democratice, un inițiator consecvent al luptei pentru eliberarea popoarelor de orice dominație străină și d» orice fel de dictat, pentru triumful dreptului lor inalienabil de a deveni stăpîne pe propria soartă. Totodată, activitatea dumneavoastră principială pentru unitatea marii comunități a țărilor socialiste, preocupările dumneavoastră neslăbite pentru statornicirea unei unități noi în mișcarea comunistă, bazată pe principiile independenței, egalității în drepturi și solidarității internaționaliste combatante, precum și pentru coeziunea și întărirea colaborării în rîndurile forțelor comuniste, socialiste, antiimperialiste și democratice, vă impun ca un eminent conducător al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca o personalitate politică marcantă a lumii contemporane.Cu convingerea fermă că relațiile strînse statornicite între cele două partide ale noastre, care reflectă legăturile îndelungate tradiționale între cele două popoare ale noastre, se vor întări și mâi mult în viitor, primiți, dragă tovarășe Ceaușescu, urările noastre din toată inima pentru viață, lungă, multă sănătate și putere de muncă, pentru noi succese în opera dumneavoastră creatoare, spre binele poporului român prieten și al Republicii Socialiste România, al cauzei noastre comune, pentru triumful păcii, independenței, democrației și al socialismului în lumea întreagă.

BIROUL COMITETULUI CENTRAL AL P. C.
DIN GRECIA (INTERIOR)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România' In amintirea recentei întîlniri cu care m-ațî ondrât, vă rog să primiți urările mele călduroase cu ocazia aniversarii zilei dumneavoastră de naștere.’■/'\ m'tătrfcj ."imiiv‘ GIUSEPPE MEDICI

Ministrul afacerilor externe 
al Italiei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Statîmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia aniversării dumneavoastră, în numele Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și al meu personal cele mai bune urări de sănătate și să vă exprim urările cele mai sincere de succes deplin în realizarea misiunii dumneavoastră.

S1GVARD ARNE EKLUND
Director general 

al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței Voastre, vă rog să primiți sincerele mele felicitări, împreună cu cele mai călduroasa urări de fericire pentru dumneavoastră personal și pentru nobilul popor român prieten.

PH. anninos cavaueratos
Ministru supleant al afacerilor externe 

al Greciei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ăl Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele mai vii și sincere felicitări.
GIOVANNI MOSCA

Vicesecretar al Partidului Socialist 
Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit sincere urări de sănătate și noi succese în activitatea dumneavoastră.

GIANCARLO PAJETTA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Am onoarea și plăcerea să vă rog să primiți sincerele mele felicitări și cele mai bune urări cu ocazia aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre.în perioada de cînd Excelența Voastră deține funcția înaltă și plină de responsabilitate de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, țara dumneavoastră a arătat întotdeauna față de Organizația Meteorologică Mondială un spirit de cooperare prietenească, fapt care a fost deosebit de apreciat.Transmițîndu-vă — cu această fericită ocazie — urările mele cele mai bune, doresc respectuos să asigur pe Excelența Voastră in mod călduros de același spirit de cooperare prietenească șl îmi exprim încrederea într-o colaborare pe mai departe în folosul României și al organizației, în eforturile sale de a-și îndeplini sarcinile.Vă rog încă o dată, Excelență, să primiți, cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, bunele mele urări și asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte.

DAVID ARTHUR DAVIES
Secretar general al Organizației 

Meteorologice Mondiale

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes în dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre.

ABDUL RAHMAN AL-IRIANI
Președintele Consiliului Republicii

Arabe Yemen

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Seoretar general al Partidului Comunist Român frate,Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a dv., permiteți-ne, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Sirian, să vă prezentăm cele mai călduroase și cordiale felicitări.Marea stimă și respectul de care vă bucurați au la bază rolul activ pe care îl aveți în îndrumarea și orientarea partidului comunist, pentru strîngerea rîndurilor maselor de oameni ai, muncii, ca și pentru cooperarea multilaterală cu Uniunea Sovietică și cu toate celelalte state socialiste.România și-a construit astfel drumul său pe calea socialismului, militînd activ pentru edificarea societății socialiste evoluate și obținînd succese însemnate în acest domeniu.Solidaritatea României cu mișcarea de eliberare națională și apărarea păcii mondiale se bucură de respectul și stima tuturor luptătorilor pentru libertate, democrație și socialism.Țările noastre au fost legate în trecut prin lupta împotriva ocupației otomane, iar astăzi sînt unite în același front, acela al luptei împotriva imperialismului, pentru cauza independenței și libertății popoarelor, pentru pace.’’'Cauză justă pentru care poporul nostru luptă, cauza securității și evoluției independente, consolidarea regimului progresist, apărarea realizărilor progresiste și calea de dezvoltare spre socialism și unitatea arabă nu se pot realiza fără a face față agresiunii israeliene, susținută de imperialismul american și fără a se elibera teritoriile și a apăra drepturile naționale legitime ale poporului palestinean arab. Ajutorul României socialiste și al tuturor forțelor socialiste și libere din lume pentru această cauză este o problemă vitală și primordială pentru poporul și partidul nostru.Cele două partide ale noastre, unite pe baza principiilor marxism-leninismu- lui și ale internaționalismului proletar, au fost întotdeauna legate prin relații de prietenie care se consolidează din ce în ce mai mult.în încheiere, permiteți-ne, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă exprimăm cele mai bune și sincere urări pentru o viață lungă, sănătate și pentru o activitate continuă și fructuoasă, spre binele și progresul poporului român frate, în interesul victoriei cauzei nobile a socialismului și comunismului în lume.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST SIRIAN

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânIubite tovarășe,Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă transmite călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, do- rindu-vă noi succese în activitatea ce o desfășurați în fruntea partidului și a marii națiuni române.îndelungatul drum revoluționar pe care l-ați parcurs și valorosul aport la construcția socialismului în țara dumneavoastră sînt motive în plus pentru care ne asociem la bucuria manifestată de poporul român cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere.Comuniștii venezueleni vă urează, tovarășe Ceaușescu, mulți ani de viață și luptă împotriva imperialismului, pentru pace și pentru socialism.

Pentru Comitetul Central
\ al Partidului Comunist

din Venezuela

JESUS FARIA
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, C.C. a! P.C. Sanmarinez vă adresează călduroase urări și viață îndelungată, pentru continuarea luptei, în fruntea partidului comunist și a statului român, pentru apărarea păcii, independenței popoarelor și triumfului socialismului.
ERMENEGILDO ' GASPERONI

Secretar general 
al P.C. Sanmarinez

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de StatCu, ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit urările mele cele mai bune, salutînd încă o dată România ca membră a fondului.

PIERRE PAUL SCHWETZER
Directorul general

al Fondului Monetar Internațional

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaIn numele meu, precum și în numele Ligii Societăților de Cruce Roșie, Federației Societăților Naționale de Cruce Roșie, Semilună Roșie, Leul și Soarele Roșu, permiteți-ne să vă adresăm cele mai sincere felicitări cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere și să vă mulțumim călduros pentru interesul viu pe care-1 acordați operelor umanitare ale Crucii Roșii române.Dorim succes și prosperitate țării dumneavoastră.Cu înaltă considerație,

• HENRIK BEER
Secretar general al Ligii 

Societăților de Cruce Roșie 
Geneva

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaUltimii ani au însemnat în atmosfera politică a continentului nostru o dispariție a prejudecăților și a poverilor create de către cel de-al .doilea război mondial, precum și o perioadă nemaiîntîlnită de dezvoltare spre prosperitate.în'acblași timp, cooperarea și securitatea între popoare au crescut foarte mult, o dovadă în acest sens constituind-o faptul'că statele europene discută in prezent în legătură cu convocarea conferinței europene de securitate.Contribuția României la crearea acestei atmosfere a fost foarte importantă. Folosim acest prilej pentru a vă, cere permisiunea să vă prezentăm, domnyle președinte, felicitări cordiale cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și, în același timp, să vă urăm cele mai bune succese în activitatea viitoare, pusă în slujba poporului român.

JOHANNES VIROLAINEN
Președintele Partidului de Centru 

din Finlanda

MIKKO IMMONEN
Secretar general

Președintelui Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCUCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Mișcarea Democratică din Cipru vă transmite cele mai bune urări de fericire personală, noi realizări și succese și sentimente de prietenie pentru poporul român, de care poporul Ciprului se simte legat.
VASSOS LYSSARIDES

Președintele Partidului Edek

COMITETULUI CENTRAU
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNîn numele Comitetului Central, al tuturor comuniștilor din Brazilia, al celorlalte forțe progresiste din țara noastră și al meu personal, vă transmitem, tovarășe Nicolae Ceaușescu, calde felicitări cu ocazia cetei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere, urări de sănătate, viață îndelungată și salutări frățești.i , ■ .-■ < , • -

LUIS CARLOS PRESTES

Excelenței Sale Domnului Președinte
al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCele mâi bune urări cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere. Cu cele mai bune amintiri.

BERNHARD
Prințul Olandei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, guvernul și poporul Botswanei mi se alătură pentru a vă adresa cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări.

SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, în numele Organizației populare din Africa de sud-vest (S.W.A.P.O.) a Namibiei, doresc să adresez Excelenței Voastre multă sănătate și succes în activitatea ce o desfășurați pentru asigurarea unui viitor prosper țării și poporului român.Al dumneavoastră tovarăș,

SAM NUJOMA
Președinte al S.W.A.P.O.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu. ocazia aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre, vă adresez cele mai cordiale felicitări. Urez Excelenței Voastre sănătate, viață lungă și progres continuu poporului prieten al României.

ZAID BIN SULTAN AL-NAHYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAniversarea zilei de naștere a Excelenței Voastre ne oferă plăcuta ocazie de.- 

a vă adresa, în humele'guvernului și al- poporului saSmarlnez, călduroase urări șij'îft’ același timp, de a reafirma sentimentele de cordială prietenie care leagă popoarele noastre. ■ Ct| sentimente de înaltă ..stimă,
ROSOLINO MARTELLI 

și BRUNO CASALI 
Căpitani Regenți.

GIANCARLO GHIRONZI
Secretar de stat pentru afacerile 
externe al Republicii San Marino

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Seoretar general al Partidului Comunist RomânFelicitări cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei, dumneavoastră de naștere. Vă exprimăm solidaritatea noastră prietenească și respectul pentru dumneavoastră și activitatea dumneavoastră desfășurată spre binele păcii mondiale, progresului social și construcției socialismului în România.Vă doresc rezultate cît mai depline în activitatea dumneavoastră și multă sănătate.

TOMOMI NARITA
Președintele Partidului Socialist 

Japonez

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist RomânAm onoarea să prezint Excelenței Voastre, în numele meu și al conduceri! Uniunii Socialiste Arabe din guvernoratul Cairo, cele mai sincere felicitări cu prilejul aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre. De asemenea, transmitem urările noastre de progres și prosperitate mărețului popor român, care construiește o viață nouă, sub conducerea înțeleaptă a Excelenței Voastre.
SAYED ZAKI

Secretar al organizației 
din guvernoratul Cairo 
Uniunii. Socialiste Arabe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe,în numele Partidului Socialist Popular din Danemarca, vă transmit cele mai călduroase felicitări cu. ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere'Folosim acest prilej spre șj vă mulțumi pentru strălucita luptă pe care o duceți pentru înțelegere internaționala,-și pace mondială.Vă asigurăm de dorința de a menține între partidele noastre legături bune și cordiale, la stabilirea cărora dumneavoastră personal ați contribuit atît de mult
SIGURD OMANN

Președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți felicitările mele cele mai călduroase cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire. ■ 'Cu cea mai înaltă considerație,

SADRUDDIN AGHA KHAN 
înaltul Comisar al Națiunilor Unite 

pentru Refugiați

j
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Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

MURES9 MEHEDINȚI
9

VRANCEA
© înfăptuirea sarcinilor ce revin din cincinal în 

patru ani și jumătate, obținîndu-se o producție suplimen
tară de 7,7 miliarde lei.

© Realizarea planului de stat pe 1973 Ia indicatorii 
săi maximali și depășirea producției-marfă planificate cu 
180 milioane lei;

® în 1973 se vor obține 3 110 kg grîu, 3 320 kg po
rumb la hectar în întreprinderile agricole de stat, 2 300 
kg grîu și 2 840 kg porumb Ia hectar în cooperativele 
agricole de producție.

® în 1973, prevederile maximale ale planului vor 
fi depășite, la producția-marfă și la prestările de servi
cii, cu 142 milioane lei;

® Economii la prețul de cost — 10 milioane lei;
© Depășirea sarcinii de creștere a productivității 

muncii, pe anul 1973 și în viitorii ani ai cincinalului, cu 
1 la sută ;

® Prin acțiuni de muncă patriotică vor fi redate în 
circuitul agricol, în 1973, 650 ha teren arabil;

© Planul de livrări la fondul central al statului va fi 
depășit cu 2 000 tone grîu, 800 tone porumb, 10 000 tone 
sfeclă de zahăr și 1 000 tone legume și fructe.

• în 1973 se vor realiza, peste sarcinile prevăzute 
' în planul maximal, o producție-marfă industrială în va

loare de 50 milioane lei și 3 milioane lei beneficii;

® Fabrica de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule 
așchietoare, precum și alte șapte capacități de produc
ție vor fi puse în funcțiune cu 2-4 luni înainte de terme
nul planificat;

© Se vor executa, peste prevederile planului de 
îmbunătățiri funciare, lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe 3 600 ha, desecări - peste 8 000 ha.

Conferința organizației județene de partid Mureș, eveniment major în viața comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de pe aceste meleaguri a constituit un moment de puternică afirmare a hotărîrii de a transpune în viață obiectivele stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului.La lucrările conferinței a participat tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Sintetizînd problemele desprinse In cadrul dezbaterilor care au avut loc cu prilejul adunărilor și conferințelor de alegeri în organizațiile de partid din județ, darea de seamă; prezentată de tovarășul Nicolae Vereș, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., a relevat modul în care comuniștii, toți oamenii muncii din județ s-au angajat în lupta pentru îndeplinirea înainte de termen a actualului cincinal. Onorîndu-și acest angajament, colectivele de salariați din județ au depășit cu 1,1 miliarde lei prevederile planului pe primii doi ani ai cincinalului, obținînd astfel un avans de 45 zile în competiția pentru devansarea cincinalului. Analizînd. în lumina sarcinilor mobilizatoare adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, activitatea din industrie, agricultură, viața social-culturală, darea de seamă a evidențiat, totodată, hotărirea comuniștilor, a tuturor oamenilor mutjcii din județ, de a spori aceste rezultate, de a fructifica la un nivel superior potențele creatoare existente în toate domeniile de activitate.însuflețiți de înaltele sentimente care animă în aceste zile întregul nostru po- pOr, participant^ la , dezbateri au folosit prilejul de a-și exprima bucuria pentru aniversarea a 55 de ani de viață și 40 :de '.! ani de activitate revoluționară a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu — omul în care.se întruchipează, cele mai înalte virtuți ale Partidului Comunist Român, ale întregului popor român. Alături de felicitările lor izvorite din adîncul inimii, vorbitorii i-au adresat calde urări de viață lungă și activitate rodnică spre binele patriei, spre marile împliniri de mîine ale țării.Abordînd o gamă largă de probleme, participant» la dezbateri și-au concentrat a- tenția, cu deosebire, în direcția depistării și fructificării celor mai eficiente căi pentru onorarea exemplară a angajamentului organizației județene de partid : îndeplinirea înainte de termen a cincinalului. Vaier Giurgiu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Sighișoara. Mircea Birău, directorul Trustului județean de construcții-montaj, Ion Florea, director general al C.E.I.L. Tg. Mureș. Iosif Dicher, maistru, secretar al comitetului de partid din secția carbid a. Combinatului, chimic Tirnăveni, Maria David, directoarea Țesătoriei de lînă din Sighișoara, au arătat că organizațiile de partid au datoria de a stabili măsuri politice și organizatorice eficiente, în așa fel ca fiecare comunist, fiecare salariat să se considere mobilizat în .lupta pentru plan. în consens cu unele aspecte relevate în darea de seamă, vorbitorii au subliniat că o condiție a îndeplinirii sarcinilor sporite din acest an este înlăturarea deficiențelor care, pe alocuri, au diminuat rezultatele bune pe întreg județul. Așa, de pildă, in 1972, întreprinderea ,,-Elec- tromureș", Combinatul chimic Tîrnăveni, întreprinderile de industrializare a cărnii și laptelui nu și-au realizat sarcinile ce le reveneau la producția destinată exportului. Or, la Conferința organizației județene de partid Iași, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii să ia măsuri pentru realizarea planului la export, aceasta constituind una din sarcinile esențiale ale producției, ale dezvoltării socialiste a României. Vorbitorii au mai subliniat, de asemenea, că indicatorul de productivitate a muncii nu a fost realizat la unele întreprinderi — Combinatul chimic din Tîrnăveni, întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară ș.a. — că indicele de utilizare a timpului de lucru și cel al fondului de timp disponibil aj mașinilor este necorespunzător la Complexul de faianță și sticlă din Sighișoara, la Uzina de reparații auto și Fabrica de pielărie și mănuși din Tg. Mureș etc. ; într-un șir de. întreprinderi, schimburile de noapte sint, defectuos organizate, numărul salariaților din schimburile II și III înregistrează procente reduse. Toate acestea dovedesc rezervele însemnate existente în întreprinderi, precum și direcțiile hotăritoare spre care trebuie. să-și îndrepte atenția organizațiile de partid în vederea realizării sporurilor de producție prevăzute pe anul 1973.Evidențiind importanța realizării integrale a lucrărilor de investiții in contextul actualului cincinal, tovarășul inginer Dorel Popa, directorul general al Combinatului de îngrășăminte azotoase Tg. Mureș, a solicitat organizațiilor de partid de pe șantierele obiectivelor Azot-5 și unitatea de îngrășăminte complexe să intensifice munca politico- educativă în rîndui muncitorilor constructori, pentru a se evita astfel. în viitor, ră- minerile sub plan din anul trecut. Vorbitorul a adus, totodată, critici întemeiate Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele pentru neasigurarea la timp a utilajelor, fapt ce va îngreuna și în acest an darea in exploatare la termen a obiectivelor aflate în construcție.Alături de industrie, agricultura ocupă o pondere însemnată în economia județului. Apreciind că perioada care a trecut de la precedenta conferință județeană a marcat importante transformări in activitatea oamenilor muncii de pe ogoare, tovarășii Gheorghe Duma, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. Săulia de Cîmpie. Petru Solyom, directorul general adjunct al direcției agricole județene. Mircea luliu, directorul S.M.A. Luduș, loan Cătărig, direc

torul Trustului I.A.S. Tg. Mureș, au subliniat sprijinul substanțial din partea statului în vederea modernizării și dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii. Vorbitorii au relevat, totodată, că rezultatele bune obținute în sporirea producției în ultimii doi ani sînt strîns legate de introducerea sistemului de organizare și retribuire a muncii în acord global, făcînd în acest scop numeroase sugestii și propuneri pentru generalizarea lui.O mare atenție a fost acordată în cadrul conferinței sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid în vederea întăririi rolului lor de conducător politic în toate domeniile de activitate. Pavel Chiorean, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Tg. Mureș, Mihail Gliga, secretarul comitetului de partid de Ia Complexul de prelucrare a lemnului Reghin, și Aron Pleșa, secretarul comitetului de partid din comuna Band, au evidențiat necesitatea ca organizațiile de-partid să se integreze tot mai puternic în viața și activitatea colectivelor de muncă, să asigure toate condițiile pentru participarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, la rezolvarea sarcinilor ce Ie revin în înfăptuirea mai devreme a cincinalului.Insistînd asupra diferitelor laturi aje activității politico-ideologice. Ioan Benko, prim- vicepreședinte al consiliului popular județean, Andrei Herman Baier, profesor, prof, univ. Aurel Cojocaru, scriitorul Kovacs Gyorgy au abordat problematica intensificării activității educative pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor de oameni ai muncii, a tinerilor muncitori și a st.uden- țimii din centrul universitar Țg. Mureș, pentru însușirea de către toți cetățenii a normelor eticii și echității socialiste, întărirea legăturii școlii cu producția, cu practica socială., în acest context a ’fost bine-,, venită — a apreciat în cuvîntul său tovarășa Ana Sideriaș, secretar al comitetului județean a) U.T.C. - inițiativa biroului comitetului județean de partid de a supune a- probării conferinței un plan de măsuri concret, vizînd organizarea unei cuprinzătoare acțiuni politico-educative, sub genericul „Cu ce ești azi mai Om decît ieri" ; ’ este vorba de o acțiune menită să contribuie la formarea omului nou. Ia dezvoltarea lui pe planuri multiple, la deprinderea tuturor normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Munca politico-educativă trebuie să aibă ca un obiectiv central, au subliniat Susana Gâlnăl, președinta consiliului județean al femeilor. Iosif Andrejko, președintele consiliului județean al sindicatelor. loan Scrie- ciu. ofițer, și alții. întărirea unității moral- politice a oamenilor muncii de dc aceste meleaguri — români, maghiari, germani și de alte naționalități — cimentarea frăției lor, crearea unui climat propice participării tuturor cetățenilor la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Luînd cuvîntul, în încheierea dezbaterilor, tovarășul IOSIF BANC a transmis organizației județene de partid salutul Comitetului Central al P.C.R.. al tovarășului Nicolae Ceaușescu și a adresat oamenilor muncii — români, maghiari și germani, care trăiesc și lucrează înfrățiți pe aceste meleaguri — felicitări ' pentru contribuția adusă la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R. Referindu-se apoi la succesele din Întrecerea socialistă obținute în 1972. Ia fantul că, în ultimii ani, pe harta județului au apărut noi obiective industriale, rod al politicii înțelepte a partidului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor patriei, vorbitorul a subliniat că aceasta oferă o garanție sigură a rezultatelor deosebit de-valoroase ce se vor dobîndi în marea competiție declanșată de. comuniști, de țoți oamenii muncii pentru îndeplinirea înainte de termen a cincinalului actual.„Vizita pe care am facut-o în zilele premergătoare conferinței în 18 obiective economice, științifice și culturale — a spus in continuare vorbitorul — mi-a întărit a- ceastă convingere. Totodată am constatat — fapt remarcat și de unii delegați la conferință — unele deficiențe pentru înlăturarea cărora organizațiile de partid trebuie să acționeze foarte serios. Am in vedere nerealizările unor întreprinderi la producția destinată exportului, la o serie de produse agricole, la productivitatea muncii, neutilizarea corespunzătoare a mașinilor, a timpului de lucru și cu deosebire a schimburilor II și III Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, vorbitorul a subliniat necesitatea ca toate organizațiile de partid să-și îmbunătățească stilul de muncă, să ia măsuri în vederea creșterii rolului lor de conducător politic, pentru atragerea tuturor comuniștilor, a maselor de oameni ai muncii la rezolvarea problemelor cu care silit cotidian confruntate. Organizațiile de partid au datoria să cultive în conștiința oamenilor muncii dragostea de țară și partid. frăția între toți cetățenii patriei - români, maghiari, germani și de alte naționalități — o atitudine înaintată față de muncă, o comportare demnă, de înaltă ținută comunistă".O amplă parte a cuvîntării a fost consacrată politicii externe a partidului și statului nostru, politică activă, îndreptată neabătut spre slujirea cauzei socialismului, spre întărirea păcii in lume.La ultimul punct din ordinea de zi au fost alese noile organe județene de partid și adoptată hotărirea conferinței. In funcția de prim-secretar al comitetului județean de partid a fost reales tovarășul Nicolae Vereș. în încheiere, particlpanții la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, o dată cu cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și viață îndelungată, sint exprimate angajamentele asumate în întrecerea socialistă.
Ioan VLANGA 
Lorand DEAKI

Desfășurată într-un climat de lucru, conferința de dare de seamă a organizației județene Mehedinți a P.C.R. a constituit cadrul unei temeinice dezbateri a întregii activități desfășurate de către organizațiile de partid, de toți oamenii muncii din județ pentru înfăptuirea vastului program de dezvoltare economico-socială a patriei stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, cît și a sarcinilor reieșite din hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, în vederea realizării la parametrii maximali a planului pe anul 1973.La lucrările conferinței a participat tovarășul Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul energiei electrice.Darea de seamă, prezentată de tovarășul Iulian Ploștinaru, prim-secretar al comitetului județean de partid, a făcut bilanțul succeselor obținute de oamenii muncii din județ, care s-au angajat să realizeze cincinalul-în 4 ani și jumătate și chiar mai devreme. Așa cum s-a subliniat, în cel de-al doilea an al cincinalului s-au înregistrat ritmuri înalte de dezvoltare, volumul producției sporind în 1972 cu 40.7 la sută față,de 1971 Ca urmare a politicii partidului de repartizare cît mai rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării și de dezvoltare într-un ritm tot mai accelerat a zonelor rămase în urmă. în Mehedinți, în aceste locuri cu bogate tradiții istorice, s-au petrecut profunde mutații : s-a înălțat — înainte de term'enul prevăzut — hidrocentrala de la Porțile de Fier, s-a extins și modernizat baza de producție a uzinei de vagoane și șantierului naval, se află în plină construcție, combinatul de celuloză și hîrtie, s-au ridicat noi edificii social-culturale. Darea de seamă a prilejuit; totodață,, conturarea sarcinilor de viitor, pe prim plan situindu-se* ■ problemele îmbunătățirii continue a producției de bunuri materiale, ale perfecționării vieții sociale.Lucrările conferinței desfășurîndu-se în preajma aniversării zilei de naștere a secretarului general al partidului, împlinirii a 55 de ani de viață și a 40 de ani de activitate în rîndurile mișcării comuniste, delegații au adresat, de la această înaltă tribună, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ, cele mai calde urări de Sănătate și viață lungă tovarășului Nicolae Ceaușescu, spre binele patriei și al întregii națiuni.In cadrul dezbaterilor, cea mai mare parte dintre vorbitori s-au referit în mod deosebit la sarcinile sporite ce revin industriei în 1973. încă de la finele anului trecut — spunea maistrul Ion Ștefănescu de la întreprinderea de construcții căi ferate Drobeta Turnu-Severin — colectivul nostru a realizat 50 la sută din sarcinile actualului cincinal. Descoperind alte rezerve, ne angajăm ca în acest an să depășim sarcinile maximale de plan cu peste 40 milioane lei. Alți vorbitori, printre care inginerul Gheorghe Sălăgean, de la grupul de șantiere I.C.H. Porțile de Fier, Erou al Muncii Socialiste, Petre Despinoiu, directorul combinatului de celuloză și hîrtie; Fernando Hogea, directorul întreprinderii de industrializare a cărnii, au arătat că se impune să se acționeze în viitor cu mai multă competentă pentru a se asigura folosirea la indici superiori a suprafețelor și capacităților de producție, utilizarea deplină a timpului de lucru, generalizarea schimbului doi și extinderea schimbului trei, realizarea unor produse cu caracteristici tehnice și funcționale superioare. Vorbitorii au criticat unele centrale' industriale și ministere, care au unități în subordine în județul Mehedinți, solicitînd, totodată, un sprijin operativ în rezolvarea problemelor ce apar pe parcurs.— Numai în acest an — arăta inginerul Vasile Bacalu, directorul Ukinei de vagoane Drobeta Turnu-Severin — noi vom asimila 12 noi tipuri de vagoane. Cea mai mare parte din producția anului 1973 este destinată exportului. Or, aprovizionarea tehnico-materială este încă necorespunzătoare, ajutorul centralei în rezolvarea acestei probleme intîrziind nejustificat.Dintre propunerile făcute de vorbitori au reținut, de asemenea, atenția cele privind grăbirea realizării proiectelor pentru cargourile noi de către Institutul de proiectări din Galați ; necesitatea urgentării proiectelor de modernizare a unor drumuri din zona Orșovei : asigurarea prin mijloace rapide de transport aerian a asistenței medicale de urgență în localitățile izolate, in timpul iernii, pe clisura Dunării.Dezbaterile au acordat o atenție deosebită problemelor agriculturii. Ing. . Constantin Bulugiu, directorul direcției generale județene a agriculturji, a arătat că generalizarea experienței .pozitive, extinderea acordului global, valorificarea tuturor rezervelor vor face să se obțină producții superioare celor de anul trecut. Cooperatorii — precizau în cuvîntul lor Sofia Maxim, președinta C.A.P. Simian, și Ilie Leca, președintele C.A.P. Pristol — au trecut, încă din această perioadă. Ia efectuarea unor .lucrări : fertilizarea cu îngrășăminte chimice și naturale, construirea canalelor de evacuare a apei de pe unele suprafețe de teren, spre a se asigura, o bază temeinică producției din cel de-al treilea an al cincinalului. Cooperatorii din Pristol și-au propus ca în acest an să livreze peste plan, la fondul centralizat de oro- duse, peste 2 000 tone grîu. porumb, floa- rea-soarelui. sfeclă de zahăr și struguri, precum și 40 000 litri laote.Activitatea politico-ideologică și cultural- educativă pentru formarea omului nou, cu o înaltă conștiință, este o latură inseparabilă a întregii opere dedicate înfăptuirii politicii partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate — au arătat. finind' seama de acest adevăr, numeroși vorbitori — între care Mișu Bu- șescu, secretarul comitetului de partid de la Șantierul naval Drobeta Turnu- 

Severin, Mina Știrbu, secretara comitetului de partid de la fabrica de confecții „Porțile de Fier", Ion Andronache, secretarul comitetului de partid din comuna Jiana, Marian Brehui, secretarul comitetului de partid de la C.E.I.L., și medicul Gheorghe Stancu, directorul spitalului din Orșova. în acest sens, vorbitorii au împărtășit experiența organizațiilor de partid în folosirea cît mai eficientă a mijloacelor muncii politice de masă, subliniind rolul important ce revine învățămințului de partid, cabinetelor de științe sociale, colectivelor de agitatori. Tovarășul Marius Cojocaru, președintele consiliului județean al sindicatelor, referindu-se la existența unor fenomene de indisciplină, soldate anul trecut cu pierderi de producție, a evidențiat sarcinile ce revin sindicatelor în direcția mobilizării tuturor salariaților în întrecerea socialistă pentru devansarea cincinalului, a cultivării unei atitudini înaintate față de muncă, acordîndu-se un sprijin mai substanțial comitetelor oamenilor muncii. Aportul organizațiilor de femei în îndeplinirea acelorași sarcini a fost pus în evidentă de tovarășa Elisabeta Bădescu, vicepreședintă a comitetului județean al femeilor. Tovarășul Mihai Burci, inspector general al Inspectoratului școlar județean Mehedinți, s-a referit pe larg la rolul școlii, al organizațiilor U.T.C. în educarea tinerei generații, la integrarea învățămințului cu producția.Numeroși alți vorbitori, între care tovarășii Mihail Ivan, secretar al comitetului județean de partid. Ion Radu, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Drobeta Turnu-Severin, și Gheorghe Dăoga- ru, secreta'r al Comitetului orășenesc de partid Orșova, au relevat căile per- -fecționării stilului și metodelor de muncă ale. organizațiilor de-’partid și întăririi rolului lor conducător.' insistînd asupra necesității ca acestea să depună eforturi mai susținute pentru cunoașterea realităților, pentru sporirea exigenței față de rezultatele propriei lor activități.— Lărgirea atribuțiilor consiliilor populare este de natură să contribuie în mod substanțial la creșterea eficienței economiei' locale, domeniu în care există încă importante rezerve — a spus tovarășul Ion Albulețu, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean. Dintre aceste rezerve, una din cele mai valoroase o constituie folosirea mai judicioasă a cadrelor de ingineri, tehnicieni și specialiști, al căror timp este încă măcinat de numărul mare de situații și hîrtii pe care sint ne- voiți să-l întocmească. Numai în perioada 1 ianuarie — 15 septembrie 1972, de la C.S.E.A.L., de exemplu, s-au primit circa 400 de circulare, adrgse, instrucțiuni — de două ori mai mult decît în 1970, acest aspect fiind întîlnit și în practica unor direcții de la nivelul județului, care transmit încă numeroase circulare spre orașe și comune.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul CONSTANTIN BABALAU a transmis organizației județene de partid, tuturor oamenilor muncii din județul Mehedinți, un salut călduros și urări de noi succese din partea Comitetului. Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cei doi ani care au trecut din actualul cincinal — a subliniat apoi vorbitorul — atestă1, prin rezultatele obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii, în creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului, în perfecționarea întregii activități de partid și de stat, justețea programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, hotărî- rea tuturor oamenilor muncii de a-1 înfăptui neabătut. Această hotărîre este confirmată și de angajamentul organizației județene de partid Mehedinți de a îndeplini cincinalul în 4 ani și jumătate, valorificînd la un nivel superior resursele de energie și creativitate ale oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, toate rezervele care permit accelerarea dezvoltării economice.Apreciind atmosfera de lucru, exigența cu care au fost abordate problemele in conferință, analiza responsabilă a deficiențelor și a cauzelor ce le-au generat și îndeosebi efortul de a găsi mijloacele înlăturării lor, vorbitorul s-a oprit pe larg asupra căilor concrete ale îndeplinirii planului pe 1973 la indicatorii maximali, evidențiind necesitatea întăririi disciplinei, punerii în valoare a întregului potențial material și uman, a diversificării și modernizării continue a producției, îmbunătățirii activității de comerț exterior, în vederea sporirii eficienței economice. Relevînd că îndeplinirea sarcinilor economice presupune creșterea rolului conducător al . organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă, vorbitorul a subliniat metodele Cu ajutorul cărora a- cestea pot și trebuie să acționeze pentru intensificarea activității politico-ideologice și cultural-educative, în vederea indicării conștiinței socialiste a maselor.In încheiere, vorbitorul a subliniat principalele probleme ale politicii externe a partidului și statului, arătînd că astăzi România se bucură de inalt prestigiu pe plan mondial, datorită activității bogate, consecvente pentru socialism și pace, pentru progres și dezvoltare socială, pentru înțelegere între popoare.După adoptarea hotărîrii. conferința a a- les noul comitet județean de partid și comisia de revizie. Ca prim-secretar a fost ales tovarășul Iulian Ploștinaru. Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participant» la conferință au adresat apoi o telegramă Comitetului Central ai P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, sporindu-și angajamentele în marea întrecere socialistă pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen.
Maria BABOIAN 
Virgil TĂTARU

Conferința organizației județene de partid Vrancea, desfășurată la Focșani, în preajma emoționantului eveniment pe care îl trăiește întregul popor — aniversarea zilei de naștere a secretarului general al partidului — a prilejuit o vibrantă manifestare a dragostei nețărmurite față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, încercatul conducător al destinelor națiunii noastre. Lucrările conferinței au constituit, pentru comuniști și, prin ei, pentru toți oamenii muncii din județ, un prilej de a-și exprima hotărirea neabătută de a înfăptui exemplar programul elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, de a realiza la nivel maximal prevederile planului pe 1973, an hotărîtor pentru îndeplinirea înainte de termen a cincinalului.La lucrările conferinței a luat parte tovarășul Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.Darea de seamă prezentată de tovarășul Simion Dobrovici, prim-secretar al comitetului județean de partid, a subliniat faptul că în ultima perioadă județul Vrancea a cunoscut profunde și înnoitoare transformări, expresie vie a politicii partidului de dezvoltare armonioasă a întregii țări. In ultimii 4 ani s-au investit peste 3 miliarde lei pentru construirea și dezvoltarea unor importante obiective economice și social-culturale. Astfel, s-au pus în funcțiune 15 noi capacități de producție, iar în prezent sint în curs de execuție, cu termen de punere în funcțiune în 1973, alte 8 obiective industriale. Darea de seamă a examinat totodată în spirit critic, exigent, neajunsurile care s-au . manifestat în anumite domenii. A fost, astfel, relevat faptul că în 1972 șapte întreprinderi din județ nu au atins indicatorii privind productivitatea muncii, că beneficiul total pe județ nu a fost realizat cu 2,5 milioane lei, ca urmare a depășirii consumurilor specifice, a lipsei controlului tehnologic etc. Au fost analizate de asemenea o serie de aspecte privind necesitatea gospodăririi mai bune a pămîntului, a plantațiilor de viță de vie și pomi fructiferi, îngrijirii și exploatării e- fectivelor de animale.Numeioși delegați au scos în relief posibilitățile de care dispun unitățile pentru realizarea și depășirea sarcinilor încredințate, au analizat căile concrete 'de valorificare a acestora prin stimularea și mobilizarea energiei creatoare a maselor largi de oameni ai muncii.- în urma unui amănunțit studiu tehnic la care și-au adus contribuția numeroși muncitori și specialiști, spunea tovarășa Alexandrina Mocanu, secretara comitetului de partid de la Fabrica de confecții Focșani, . s-au găsit rezerve pentru creșterea producției globale, astfel că prevederile cincinalului pot fi îndeplinite in numai patru ani. Ne vom îndeplini acest angajament, dar dorim de la colectivele de țesători din Pitești și Constanța să ne aprovizioneze la timp cu stofe de bună calitate. „De la comunist ia comunist" trebuie să ne întrajutorăm, pentru a ne îmbunătăți activitateaO bună parte din vorbitori, printre care Emil Botez, maistru mecanic la Atelierele C.F.R. Adjud, Emilian Hoit, directorul I.I.L. Adjud, au insistat asupra întăririi răspunderii fiecărui comunist, fiecărui om al muncii pentru creșterea producției și productivității muncii, pentru gospodărirea materiilor prime și a materialelor, a tuturor mijloacelor materiale.— Există serioase resurse ca inițiativa și price’perea oamenilor muncii să fie mai larg mobilizate în vederea utilizării mai bune a mașinilor și utilajelor, folosirii timpului de lucru, spunea tovarășul Ion Cioară, secretar al Comitetului județean de partid Vrancea. în județ, noi vom ajunge la 2,1 coeficientul de schimburi, vom extinde mecanizarea lucrărilor, vom perfecționa tehnologiile de fabricație. Astfel, cincinalul in patru ani și jumătate va deveni realitate.Una din căile concrete de acțiune pentru sporirea producției a fost, aprofundată de Aurel Cristea, directorul fabricii de ștanțe, matrițe și scule așchietoare : punerea in funcțiune inainte de termen a unor capacități de producție. Cum se poate realiza acest lucru 1 Organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii au și luat măsuri pentru pregătirea cadrelor, intensificarea ritmului de lucru pe șantiere, dar in această direcție este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, Ministerul Energiei Electrice să sprijine unitatea în aprovizionarea înainte de termen cu mașini și utilaje, cu energie electrică și gaz metan.Abordînd problemele agriculturii, unii vorbitori au arătat cauzele care au du3 la înregistrarea unor producții scăzute, propunind totodată și măsurile ce trebuie luate pentru realizarea la nivel maximal a prevederilor planului pe 1973. în acest sens. Dumitru Alexandru, secretarul Comitetului de partid al comunei Tă- tăranu, a vorbit despre inițiativa luată de a deseca peste 1 600 hectare pentru concentrarea și specializarea producției. „Este necesar, spunea vorbitorul, să îmbunătățim structura culturilor furajere, mecanizarea lucrărilor de recoltare, prepararea și administrarea furajelor, activitatea de selecție și reproducție a animalelor".— Am putea mari in mod simțitor producția la culturile principale, sublinia Ion Co- mân, președintele C.A.P. Ciorăști, dacă industria noastră ar asigura o gamă mai largă de mașini agricole cu care să putem executa mecanizat, pe suprafețe mari, lucrări esențiale ca : erbicidarea, recoltarea sfeclei de zahăr, a cocenilor și altele. De asemenea, cercetătorii noștri tfebuie să asigure, în cantități mai mari, sămînță de porumb din hibrizii mai productivi.Subliniind ponderea însemnată ce o ocupă viticultura in economia județului. tovarășul Nicolae Balosin, directorul general al direcției județene a agricul

turii, industriei alimentare și apelor, a arătat eforturile ce trebuie depuse în coiț- tinuare pentru îmbunătățirea activității de producere a materialului săditor, intensificarea ritmului de înființare a noilor plantații viticole, îmbunătățirea tehnologiilor, încît să se obțină producții la nivelul potențialului patrimoniului viticol.Una dih trăsăturile caracteristice ale conferinței a reprezentat-o analiza activității economico-industriale în strînsă interdependență cu felul în care au acționat de-a lungul acestei perioade organizațiile de partid. Majoritatea vorbitorilor nu s-au limitat lâ enumerarea unor cifre de plan, ci le-au privit prin prisma eficienței muncii de partid.— Angajamentul arăta Ion Comitetului șani. Vom ani și cinci obiectiv, ne-am propus organizațiile de partid, prin organizațiile de masă și obștești, nu numai în direcția perfecționării tehnologiilor de producție, ci și pentru întărirea disciplinei la locul de mun- . că, pentru educarea conștiinței patriotice a muncitorilor, pentru făurirea profilului omului nou al societății comuniste.Un asemenea program de acțiune presupune și o reevaluare a stilului și a metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid. Mai ales în ultima vreme — arătau Lucian Olteanu, director general al C.E.I.L. Focșani, și Mihai Cizmăriță, maistru, secretarul organizației de partid la întreprinderea viei și vinului — comitetul județean de partid a dovedit, prin felul său de a acționa,, că-problemele dificile ce se ivesc pot fi rezolvate nu din birou, ci direct, la fața locului, în discuții nemijlocite cu oamenii.— Noi am fost analizați periodic de biroul județean de partid, spunea Mihai Ple- șiță, secretarul Comitetului orășenesc P.C.R. Mărășești. Și cele mai multe dintre - aceste discuții au avut loc nu la reședința județului, ci aici, la noi în oraș, in satele din împrejurimi. Putem spune cu toată tăria că tocmai datorită acestui stil de muncă cele discutate au putut fi operativ rezolvate.In conferință, un mare număr de vorbitori, printre care Alexandru Mocanu, prim- secretar al comitetului județean U.T.C., Mircea Burlacu, directorul direcției sanitare județene, Dorina Ciulacu, președinta Comitetului orășenesc al femeilor Panciu, Drago- mir Buruiană, procuror șef al județului, loan Ioanovicl, președintele uniunii județene a cooperativelor de consum, maistrul Constantin Neagu. secretarul comitetului de partid de la I.S.C.M. Vrancea, au abordat un larg șir de probleme privind îmbunătățirea activității cultural-educative pentru ridicarea conștiinței socialiste â maselor, pentru înrădăcinarea normelor eticii și echității socialiste în comportamentul cotidian al oamenilor.în încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul PETRE BLAJOVICI, care a transmis delegaților, tuturor comuniștilor din județ, un călduros salut din partea Comitetului Central, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal.întreprinzînd o detaliată analiză a principalelor rezultate din industrie, agricultură, investiții, din alte sectoare ale economiei județului, vorbitorul a insistat îndeosebi asupra faptului că pentru a realiza la nivel maximal sarcinile planului pe 1973, a' traduce în viață angajamentul de a îndeplini cincinalul în patru ani și jumătate, este necesară o activitate susținută din partea tuturor organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă și obștești, a consiliilor populare, chemate să păstreze un contact viu cu masa oamenilor muncii, cu realitățile economice și sociale din județ.Ținînd seama de sarcinile mari ce stau în fața comuniștilor din Vrancea, vorbitorul a accentuat necesitatea îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale’comitetului județean de partid, ale celorlalte organe și organizații de partid, a consiliilor populare, pentru ca acestea să-și aducă o contribuție substanțială la îndeplinirea mobilizatoarelor angajamente asumate. De asemenea, s-a arătat că o sarcină deosebit de importantă o constituie întărirea în continuare a organizațiilor de partid, îndeosebi in unitățile nou înființate, pe șantierele de construcții, in unitățile forestiere, ca și ridicarea nivelului politico-ideologic al membrilor de partid, al tuturor oamenilor muncii.

nostru este ferm, Anastasiu, prim-secretar al municipal de partid Foc- îndeplini cincinalul in patru luni. Pentru a atinge acest să acționăm prin

Referindu-se la problemele agriculturii, vorbitorul a arătat că dată fiind tradiția județului în domeniul agriculturii, culturii viței de vie și creșterii animalelor va trebui ca în 1973 să se intensifice acțiunile pentru dezvoltarea și modernizarea patrimoniului pomicol și viticol, obținerea unor producții sporite de struguri la nivelul potențialului productiv al plantațiilor, sporirea și ameliorarea efectivelor de animale, creșterea producției de carne și lapte, gospodărirea și folosirea mai bună a fondului funciar,„în conferință ați dezbătut o hotărîre bună, a spus in încheiere vorbitorul. Ră- mîne ca ea să fie acum bine cunoscută de către toți comuniștii, să prindă neintîrziat viață".Conferința organizației județene a adoptat hotărirea supusă dezbaterii și a ales noul comitet județean de partid și comis’a județeană de revizie. în prima sa ședință plenară, comitetul județean a reales ca prim-secretar pe tovarășul Simion Dobrovici.într-o atmosferă entuziastă, delegații la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolao Ceaușescu, în care este subliniată hotărirea unanimă a oamenilor muncii din județ de a îndeplini și depăși prevederile cincinalului.
Radu CONSTANTINESCU 
Ion NISTOR

care.se
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irea mmistrolui afacerilor externe 
al Franței, Maurice SchumannLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, luni dimineață a sosit în Capitală, într-o vizită oficială, ministrul afacerilor externe al Republici Franceze, Maurice Schumann, cu soția.Oaspetele este însoțit de Paul Le- merle, directorul de cabinet ăl ministrului, Jean Beliard, director al serviciului de informație și presă, Emmanuel de Margerie, director pentru Europa, funcționari superiori din M.A.E., consilieri și experți.Pe aeroportul Otopeni se aflau în întîmpinâre George Macovescu cu soția, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, alte persoane oficiale.

Erau prezenți Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București, membri ai ambasadei.La sosire, cei doi miniștri au rostit scurte alocuțiuni, în care au relevat că actuala vizită se înscrie în contextul bunelor relații existente între România și Franța. Ei au subliniat importanța deosebită a vizitelor generalului. de Gaulle în România și președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în Franța, a convorbirilor avute cu președintele Franței, Georges Pompidou, pentru evoluția mereu ascendentă a raporturilor româno-franceze. Totodată, a fost exprimată convingerea că vizita ministrului Maurice Schumann oferă prilejul unui schimb util de păreri

asupra stadiului și. perspectivelor de dezvoltare a legăturilor tradiționale de prietenie dintre cele două țări.(Agerpres)

La puțin timp de la sosire, ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze, Maurice Schumann, a făcut o vizită protocolară ministrului afacerilor externe, George Macovescu.Convorbirea care a avut loc cu a- cest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)
CONVORBIRI OFICIALELuni după-amiază, la Ministerul Afacerilor Externe au început convorbirile oficiale dintre George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Maurice Schumann, ministrul' a- facerilor externe al Republicii Franceze.La convorbiri participă Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior. Vasile Gliga. adjunct al ministrului a- facerilor externe. Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris,

Gheorghe Săulescu, Gheorghe Bă- descu, Dumitru Mihail, directori în Ministerul Afacerilor Externe, și alți funcționari superiori ai M.A.E.*Iau parte, de asemenea. Francis Levasseur, ambasadorul Franței' la București, Paul Lemerle, directorul de cabinet al ministrului afacerilor externe, Jean Beliard, director al serviciului de informație și presă, Emmanuel de Margerie, director pentru Europa, funcționari superiori din M.A.E., consilieri și experți.în cursul convorbirilor a avut ’ Ioc

un schimb de vederi în legătură cu evoluția relațiilor dintre România și Franța, evidențiindu-se posibilitățile extinderii lor în continuare, și au fost discutate unele probleme actuale ale situației internaționale, îndeosebi cele privind pregătirea conferinței pentru securitate și cooperare in Europa.Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială. în spiritul relațiilor tradiționale de prietenie și înțelegere reciprocă dintre cele două țări.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă exprim profunda mea recunoștință pentru felicitările călduroase și prietenești pe care mi le-ați adresat, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al dumneavoastră personal, cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Republicii Populare Democrate Coreene și adoptării noii Constituții socialiste a țării noastre. Sînt foarte satisfăcut că relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări ale noastre se dezvoltă cu succes, pe zi ce trece, și sînt încredințat că aceste relații vor continua să se întărească și să se dezvolte și de acute înainte pe baza principiilor mar- xism-leninismului și internaționalismului proletar. _Vă urez din toată inima succese și mai mari în activitatea dumneavoastră de răspundere, în numele înfloririi și dezvoltării Republicii Socialiste România.
KIM IR SEN

‘ Secretar general
al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului EDMOND LEBURTON

Primul ministru al Belgiei BRUXELLESCu ocazia învestirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru al Belgiei, in numele guvernului român și al meu personal, vă adresez felicitări cordiale și urări de succes în activitatea dumneavoastră viitoare.'îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între Republica Socialistă România și Belgia se vor dezvolta în continuare în interesul țărilor și popoarelor noastre, al păcii și'cooperării în Europa.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliutui de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de Miniștri
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Vizita in țara noastră a președintelui
Băncii „The Chase Manhattan",

David RockefellerLuni dimineața a sosit în Capitală David Rockefeller, președintele Băncii „The Chase Manhattan", care, împreună cu soția și membri ai conducerii băncii, face o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții americani au fost salutați de Vasile Malinschi, președintele Consiliului de Administrație, guvernator al Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, Vasile Voloșeniuc, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Române de Comerț Exterior, Iulian Bituleanu, adjunct al

ministrului de finanțe, de alte persoane oficiale.Au fost de față Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.
*Președintele Băncii „The Chase Manhattan", David Rockefeller, a avut în cursul zilei de luni întrevederi cu George Macovescu. ministrul afacerilor externe, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor. Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat Ia Ministerul Comerțului Exterior, și Vasile Malinschi. , (Agerpres)

ȘEDINȚA PLENARĂ A

PENTRULuni a avut loc în Capitală ședința plenară a Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, în cadrul căreia a analizat activitatea comisiei în anul trecut, a dezbătut și aprobat planul de activitate pe anul 1973.A fost evidențiată participarea activă a României, corespunzător politicii externe a partidului și statului nostru, la înfăptuirea programului UNESCO, la difuzarea și realizarea obiectivelor și recomandărilor acestui for internațional. în acest sens, Comisia națională pentru UNESCO iși va aduce contribuția, în anul în curs, la organizarea celei de-a doua conferințe a miniștrilor învățămîntului

COMISIEI NAȚIONALE

din țările europene membre ale UNESCO, a unor dezbateri și mese rotunde pe probleme de educare a tineretului in spiritul idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare, a simpozioanelor „Cooperarea internațională și cercetarea științifică", „România și civilizația europeană", „Tendințe ale cercetării științifice în deceniul al 8-lea“ etc. în scopul pregătirii și perfecționării specialiștilor din numeroase țări ale lumii, România va găzdui cursul internațional post-universitar în domeniul petrolului — seria a 8-a —'," și un nou curs intitulat ..Matematica și informatica in serviciul cercetării".(Agerpres)
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, împreună cu soția, a oferit, luni, un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Franceze, Maurice Schumann, și a soției sale.La dejun au participat loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Mihail Florescu, mi- , nistrul industriei chimice, loan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, funcționari superiori din M.A.E.De asemenea, au luat parte Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București, precum și persoanele oficiale care il însoțesc pe oaspete in vizita in țara noastră.în timpul dejunului, desfășurat într-o atmosferă ■•> cordială, George

fermă a statelor unui nou sistem tale, care să excludă folosirea forței sau amenințarea cu forța, să asigure conviețuirea și conlucrarea activă a tuturor statelor pe baza respectării principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajteui reciproc.Sîntem deosebit de bucuroși să constatăm că țările noastre au o concepție foarte apropiată în privința edificării securității în Europa, ceea ce le-a permis, de altfel, și o colaborare fructuoasă în pregătirea și desfășurarea actualei reuniuni de la Helsinki. Este încă o' dovadă a faptului că apartenența noastră la alianțe sau orînduiri social-politice diferite nu constituie deloc o piedică în cooperarea -rodnică și multilaterală între România și Franța, în vederea • atingerii obiectivului final : realizarea securității europene, deziderat major al popoarelor de pe continent.Preocupările intense pentru realizarea procesului de. destindere și cooperare pe continentul nostru nu ne fac să uităm, desigur, că în lume există și alte probleme care iși așteaptă rezolvarea.în urmă cu cîțeva zile ș-a ajuns la un acord privind încetarea, răz-

pe calea edificării de relații intersta- în continuare, ministrul afacerilor externe al Franței a spus : Diplomația română, sub înalta conducere a președintelui Ceaușescu, a căutat, cu răbdare și perseverență, să mențină sau să deschidă’ căi de comunicare, să găsească posibilități de înțelegere. Omagiul pe care il aduc acestei acțiuni este cu atit mai sincer cu cit, după cum știți, țara 'mea și-a îndreptat acțiunile in aceeași direcție, atit in cadrul Națiunilor Unite, cit și în alte împrejurări. Și. o mărturie strălucită în acest sens este discursul pronunțat de generalul de Gaulle, chiar aici, în anul 1968.Dar cum am fi, atit dumneavoastră. cit și noi, făuritori ai apropierii între popoare, dacă popoarele noastre nu ar fi însuflețite, in primul rînd, de dorința de a fi ele insele ? Acest sentiment profund al unicității lor constituie astăzi una din trăsăturile lor comune' cele mai evidente. Tocmai' in măsura în care noi apărăm suveranitatea națională, și afirmam dreptul nostru la independență, putem să fim legați unii de alții. De aceea, pentru ele se pune problema,, in primul rînd, de a rea- minți, ori de cite ori este necesar, că relațiile intre state sînt și trebuie să rămină bazate pe principiile fun- , dqmențale ale respectului șuverani- țilț11o’r"'tiyționale și dr'bptute’i 'lă':'lh- -țilțp’fe'n.dență. ks

Luni după-amiază, Janos Faze- kas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe Jaromir Matu- șek, ministrul federal al combustibilului și al energeticii din R.S. Cehoslovacă, care face o vizită în țara noastră.Au fost prezenți Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geo

logiei, și Miroslav Sulek, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.în cadrul întîlnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, au fost abordate. probleme privind extinderea în continuare a colaborării tehnico-științi- fice dintre cele două țări în domeniile industriei miniere și petroliere.(Agerpres)
Cronica zilei

SOSIREA VICEPREȘEDINTELUI BĂNCII INTERNATIONALE de Reconstrucție și dezvoltare
Protocol romano - cehoslovac 

de colaborare tehnico-științificăLuni Ia amiază a fost semnat Protocolul de colaborare tehnico-științi- fică intre Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei și Ministerul Federal al .Combustibilului și al Energeticii din R.S. Cehoslovacă. Documentul prevede, între altele, efectuarea de schimburi de documentație tehnică, studierea unor teme privind tehnica securității și protecției muncii miniere. perfecționarea și modernizarea tehnologiilor extracției țițeiului și

gazelor, forajul sondelor adinei, a utilajelor din aceste sectoare, vizite reciproce de specialiști.Din partea română, protocolul a fost semnat de Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, iar din partea cehoslovacă de Jaromir Matușek, ministrul federal al combustibilului și al energeticii.La semnare a fost prezent Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București. (Agerpres)

Vicepreședintele Băncii internațio- rjale de reconstrucție și dezvoltare (B.I.R.D.), Munir Benjenk, a sosit luni după-amiază în Capitală. La sosire, pe aeroportul Otopeni, vicepreședintele B.I.R.D. a fost întîmpinat de Mihai Diamandopol. președintele Băncii de Investiții, Ion Rușinaru, președintele Băncii pentru agricultură și industrie alimentară, și Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului finanțelor. Erau, de asemenea, prezenți Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U., și A- lexander H. Rotival, reprezentantul permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare la București.
*

NUMIREA AMBASADORULUI 
ROMÂN IN REPUBLICA 
ISLAMICĂ MAURITANIAPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Ion Moangă a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România 'în Republica Islamică Mauritania.
Premiera filmului 

„Nunta de piatră"

Macovescu și Maurice 'Schumann-âU”'o ’ bolului și restabilifbțr pȘ.c'tî în Vtet- rostit toasturi. > • știi stevipssa rt Apreciihd încheiere'a'âcp'tj'dui'țti; .no^ă.^sP^6s^-'?::-sfc©*tW^î’.^*:..*î'te totodată, se’ pune .. iprobjerpa,. ca,<,:.st.îP viata_ înțer.națipnală,/. ăi,.eficax,,,; dincolo* de grupările existente, să urmărim instaurarea unei lumi în care națiunile,, bogate sau sărace, tinere sau bătrine. să aibă libertatea de a-și face auzit glasul și de a dezvolta, egale in drepturi, indispensabila lor colaborare.în continuare, vorbitorul a spus : în urmă cu două luni s-a deschis la Helsinki o vastă acțiune, ai. cărei promotori cei mai convinși au fost, din primul moment. România și Franța. Folosesc aici această ocazie publică pentru a sublinia că, intr-o largă măsură, convingerea noastră a fost formată și luminată de cea a dumneavoastră. într-adevăr. pregătirea, apoi, intr-un viitor pe care îl sperăm apropiat, ducerea la bun sfîrșit a conferinței pentru securitate și cooperare în Europa corespund tocmai obiectivelor pe care le-am enunțat și carp sînt conforme intereselor vitale ale popoarelor europene: a face să prevaleze pe continentul nostru principiile esențiale ale relațiilor internaționale, a strînge relațiile dintre membrii familiei europene, a construi, în sfîrșit, un „model" — dacă mi-e permis să împrumut de la economiști acest termen — susceptibil Să consolideze securitatea și cooperarea între națiuni, prea deseori și prea mult timp opuse unele altora in trecut.Exprimind certitudinea și convingerea că sarcinile viitorului vor găsi cele două țări continuîndu-și eforturile* comune, ministrul de externe al Franței a toastat in sănătatea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. a președintelui Consiliului de Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, a ministrului afacerilor externe. George Macovescu. in cinstea prieteniei franco-române.

Șalutînd prezența in țara „noastră •; a ministrului afacerilor externe"'’aT Franței, Maurice Schumann, a personalităților franceze care-l însoțesc, ministrul român a spus :Sîntem bucuroși să primim in persoana dumneavoastră,, domnule ministru, pe reprezentantul unei țâri față de care poporul român a nutrit întotdeauna sentimente de constantă și caldă prietenie. Activitatea dumneavoastră dedicată Franței de astăzi și afirmării dreptului fiecărei . națiuni la 6 existență' Suverană este bine cunoscută și apreciată in România.în continuare, vorbitorul a spus : în zilele noastre, tradiționalele raporturi prietenești, de colaborare dintre România și Franța au căpătat noi dimensiuni.Momente de o deosebită semnificație în evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale le-au constituit vizitele reciproce, la nivel înalt — vizita în România a generalului de Gaulle in mai 1968 și vizita în Franța in iunie 1970 a președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, convorbirile rodnice purtate de șeful statului nostru, cu președintele ' Republicii Franceze, Georges Pompidou.Aceste vizite au reprezentat etape superioare pe calea continuă a dezvoltării relațiilor româno-fran- ccze.Putem împărtăși sentimentul că relațiile noastre bilaterale se află pe un drum bun, a apreciat vorbitorul. Dar convingerea noastră este că există incă foarte multe posibilități de dezvoltare a acestor raporturi,Abordind o serie de probleme ale actualității internaționale, ministrul român a spus: Se afirmă tot., mai viguros un nou curs în relațiile dintre state, generat de voința imperioasă a popoarelor de a înlătura din raporturile internaționale orice manifestări de forță, dictat sau ingerințe in treburile altora și de a asigura condițiile pentru ca toate națiunile să trăiască în pace’ și înțelegere, să-și consacre resursele .progresului și prosperității.Ca țară europeană, România acordă, desigur, o importanță primordială realizării unei securități trainice pe continentul nostru. După părerea noastră, începerea pregătirilor pentru conferința de Securitate și colaborare în Europa reprezintă un moment de o importanță deosebită pentru viitorul relațiilor intereuropene. Modul in care s-au desfășurat lucrările pregătitoare în prima fază, rezultatele obținute "pînă. acum ne întăresc convingerea că întrunirea conferințe’ europene va contribui la angajarea

lîst in viața inter.nățibriâlâ...'â;. efîcai citații metodei tratativelor pentru reglementarea problemelor litigioase, dorim să ne exprimăm speranța că acest eveniment va exercita o influență pozitivă asupra climatului internațional in direcția eliminării, focarelor de încordare, a consolidării păcii în lume.în încheiere, George Macovescu a toastat în sănătatea președintelui Republicii Franceze, Georges Pompidou, a primului ministru, Pierre Messmer; a ministrului afacerilor externe, ' Maurice Schumann, pentru prietenia și colaborarea româno-franceză.Răspunzînd, ministrul Maurice Schumann a spus in toastul său : Un .francez nu se poate simți, străin în România. Aceasta este cu atit mai valabil pentru mine, deoarece vin la Bucur.ești pentru a treia oară — în 1965 ca președinte al Comisiei de afaceri externe a Adunării Naționale, în 1967 ca ministru de stat însărcinat cu cercetările științifice șl probleme tehnice și spațiale, iar acum pentru prima oară in calitate de ministru al afacerilor externe.După ce a evocat unele momente din istoria relațiilor franco-române, ministrul francez a afirmat că. dorind să se bazeze pe rațiune și logică, cele două, diplomații ale noastre se întîlnesc în mod firesc în nurperoase puncte. într-adevăr, ce urmăresc francezii și. românii în activitatea lor internațională ? înainte de toate să fie făuritori ai apropierii între națiuni, într-o Europă prea multă vreme divizată, într-o lume prea des sfîșiată de antagonisme. în context, vorbitorul s-a referit la războiul din Vietnam, a • cărui reglementare trebuie consolidată, cit și la criza din Orientul Apropiat.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze, Maurice Schumann, împreună cu soția, a oferit luni un dineu in onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. și a soției sale.Au participat membri ai guvernului. conducători ai unor instituții centrale, personalități ale vieții

noastre științifice și culturale, ambasadorul României la Paris.Au luat parte ambasadorul Franței la București, precum și persoanele oficiale care-l însoțesc pe ministrul francez în vizita sa în România.în timpul dineului, desfășurat într-o ambianță de cordialitate, cei doi miniștri de externe au rostit scurte toasturi. , (Agerpres)
>■

i.
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12,00
12.20
12,45

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Belgiei. Renat Van Elslande, ciu prilejui bufnirii sale în această tuncție. (Agerpres)!:

La cinematograful Capitol din București a avut loc, luni seara, premiera filmului „Nunta de piatră".Regia și scenariul acestei noi producții a studioului „București" — a- dapt.are cinem'itagrnrjc/ a două cunoscute povestiri de Ion Agîrbîcea- nu : „Fefeleaga" și „La o nuntă"! — sînt. semnate de Mircea Veroiu și Dan Pița.Din distribuție fac parte Leopoldi- na Bălănuță. Radu Boruzescu, George Calboreanu junior, Mircea Diaco- nu și alții.> ;[/jIpaaginea. apgrțțne. operatoșulpj,., : r&Affliffl.)' {..parfitura muzicală!'.co.tepo.z.iXoi:ului•*, -Q.6r.in . Qiviu Zah^ijai/' 0> .te 6)eN •.'>'.* pb (Agerpres).!
Tovarășul Ion Dincă, secretar ai C.C. al P.C.R., a plecat luni la amiază la Conakry, unde va participa, ca reprezentant al Partidului Comunist Român, la funeraliile tui Amilcar Cabrai, secretar general al Partidului African al Independenței din Gui-

neea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.).La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau de față Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass. membru' al C.C. al P.C.R. (Agerpres)

in Republica Populară Democrată Coreeană"Luni la amiază a avut loc in București, la Galeriile de artă fotografică, vernisajul expoziției de fotografii „Construirea socialismului în Republica Populară Democrată Coreeană".Deschisă sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, in cadrul planului de colaborare culturală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, expoziția înfățișează sugestiv, în peste B0 de fotografii, aspecte din viața și munca poporului coreean, succesele înregistrate de țara prietenă în anii construcției socialiste.La vernisaj au participat loan Jin-

ga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, reprezentanți ai presei, un numeros public.Au fost prezenți Li Ho Zang, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene Ia București, și membri ai ambasadei!Erau, de asemenea, prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în România și alți mbmbri al corpului diplomatic. (Agerpres)

» tXȘtelM

handbal Derbiul Universitatea - Steaua
a fost ciștigat de echipa studențeascăPLOIEȘTI (Prin telefon). — După ce simbătă seara am asistat la lași la ultimele meciuri ale turneelor d.e sală ale campionatului feminin, de ieri,, „cartierul general" al handbalului s-a instalat la Ploiești : aici a început ultimul turneu de sală al echipelor masculine. Printr-o fericită împrejurare, încă din prima zi, publicului ploieștean (mare amator și de handbal, nu numai... de fotbal : sala „Victoria" a fost a- proape plină, circa 1 500 de spectatori) i s-a oferit un program în general atractiv, încheiat cu unul din. derbiurile de marcă ale handbalului nostru. Steaua și Universitatea București, echipe aflate în fruntea clasamentului la egalitate de puncte, au susținut al doilea lor meci direct din actualul campionat.Nu mult după primele schimburi

(Urmare din pag. I)

de pase. înainte de orice, ne-am dat cu toții seama că în apriga lor dispută echipele aveau să scoată în joc tactici afectate special acestei împrejurări, tactici care au presupus scheme interesante, dar, din păcate, și angajarea totală a forței fizice... Mărturisite că nu ne așteptam ca,* intr-un meci cu o miză atit de importantă, jucătorii să nu aibă în vedere rezultatul și să nu lupte cu toată energia pentru acesta. Dar, parcă. în unele momente, tensiunea a fost prea mare, duritățile și protestele depășind admisibilul. Este ilustrativ faptul că în prima repriză (la pauză Universitatea conducea cu 11-/5 s-a'v abordat 6 lovituri de Ia 7 metri (5 pentru Universitatea) și au fost eliminați de pe teren (cu dreptul de a reintra, firește) Roșu, Anton' și Cosma (toți de la Universitatea). Din punct de vedere al e- voluțioi scorului și ăl jocului în ansamblu. handbaiiștii de la Universitatea au fost mai clari, mai eficienți, în tot ceea ce au întreprins. La diferența. totuși, mare de goluri pe care a trebuit să o suporte pînă Ia urmă echina Steaua — scor final 19—11 —. un „merit" aparține și portarului Dincă. aseară puțin inspirat și neatent...Cu această victorie, după un joc evident superior, Universitatea a trecut pe primul Ioc în clasament, devansînd cu două puncte pe foștii lideri — handbaiiștii de la Steaua.
Ion DUM1TR1U

din evidența operativă a secțiilor sau atelierelor productive, constituie o muncă de răspundere, intrucît de aceasta depinde determinarea cit mai obiectivă a potențialului productiv. In legătură cu acest aspect, trebuie avut în vedere faptul că nu este suficientă folosirea unor formule corespunzătoare de calcul a capacității, dacă conținutul elementelor nu este semnificativ pentru produsul și utilajul respectiv, adică dacă nu redă realist cele mai bune rezultate înregistrate in producție.Dacă în ce privește utilizarea extensivă a. mașinilor și utilajelor a- ■ ceasta are un caracter limitat (folosirea instalațiilor la nivelul fondului de timp calendaristic. în regim de trei schimburi pe zi reprezentînd limita superioară): nu același lucru este valabil și pentru utilizarea intensivă. Indicatorul care exprimă folosirea . instalațiilor și utilajelor din acest punct de vedere constituie unu) din factorii cei mai importanți care conferă noțiunii de capacitate ? un caracter dinamic, o direcție de acțiune de primă însemnătate,, trasată la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, pentru realizarea planului la parametrii săi maximali. Introducerea unor tehnologii mai perfecționate, ridicarea calificării și experienței/ profesionale a cadrelor de muncitori și specialiști. întărirea, disciplinei în muncă vor influența direct asupra mărimii indicatorului de utilizare intensivă a mașinilor. Practic. mărimea acestui indicator nu poate fi încadrată in anumite limite-pla- fon, imuabil, date oda'â pentru totdeauna Precizăm însă că și pentru calculul capacității, la majoritatea produselor este necesar să fie adoptați indicatorii de utilizare intensivă — selectați din datele statistice ale

întreprinderilor — care exprimă cele mai bune realizări obținute, ca medie de vîrf, în decursul unei perioade limitate de timp.Determinarea justă a' mărimii capacităților de producție — acțiune în plină desfășurare în întreprinderi — duce la descoperirea rezervelor potențiale de producție, la stabilirea cauzelor concrete care împiedică folosirea deplină a potențialului productiv Dacă pentru nevoile de centralizare a acestor rezerve pe diverse trepte de agregare, determinarea și raportarea lor în această formă este absolut necesară, la nivel microeconomic, în cadrul .fiecărei unități productive, se impun analiza și detalierea fiecărei cauze în parte. Numai pătrunzînd în intimitatea fiecărei cauze care îngreunează buna utilizare a fondurilor fixe, disecînd în amănunt cauzele respective se vor putea stabili măsurile majore necesare pentru sporirea gradului de u- tilizare a capacităților, pentru creșterea volumului producțieiStabilirea realistă a capacităților de producție și dimensionarea corectă a rezervelor potențiale de producție vor permite comitetelor și consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi și centrale industriale să elaboreze prog-ame de măsuri concrete, riguros fundamentate pentru maxima utilizare a potențialului productiv, cerință esențială a îndeplinirii cincinalului înainte de termen.
Ion GRAMA 
director
H. PINCAS
Direcția industrie și capacități 
de producție din Comitetul 
de Stat al Planificării

mice din Săvinești, printr-o serie de măsuri organizatorice, ca și pe baza îmbunătățirii tenologiilor de fabricație. s-a ajuns ca, in prezent, capacitatea proiectată la unele instalații sa fie depășită cu 20—30 la sută, eco- nomisindu-se însemnate, fonduri de investiții.Nu mai °ste* cazul să insistăm prin a demonstra că folosirea tinor asemenea argumente are ca scop obținerea unor sarcini de plan nemobilizatoare. comode, acceptarea lor în- semnînd, în fond, tutelarea pagubei, a risipei de capacități. Iată de ce, pentru a elimina multitudinea și diversitatea interpretărilor în circulație și a orienta stabilirea potențialului productiv după o concepție unitară și realistă, prin acte normative s-a precizat că. fără excebție. capacitatea reprezintă „producția maximă ce poate fi obținută într-o perioadă dată, pentru o anumită structură și calitate a producției. în condițiile folosirii depline — intensive și exten- sive — a fondurilor fixe productive, potrivit celui mai eficient regim de lucru și organizare rațională a producției și a muncii".Capacitatea de producție se obține, cum se știe, prin efectuarea produsului dintre fondul de timp disponibil a! utilajelor, instalațiilor sau «- gregatelor și indicatorul de utilizare intensivă Acești doi parametri de bază — care constituie de altfel principalii factori de influență — contribuie la stabilirea dimensiunilor reale ale capacității fondului fix respectiv, în măsura în care mărimea lor reflectă realizările cele mai bune obținute în procesul de producție. Selectarea cu grijă a acestor date.

TENIS

ILIE NĂSTASE CîSÎSGĂ 
TURNEUL DE LA 0MAHA, 

DAR ESTE ÎNVINS 
DE.. ION TIRIAC !Tenismanul român Ilie Năstase a debutat cu succes în noul sezon internațional, cîștigînd, pentru a treia oară consecutiv, turneul „indoor" de la Omaha (Nebraska).în finala actualei ediții a concursului, Ilie Năstase l-a întîlnit pe americanul Jimmy Connors. La scorul de 5—0 in primul set în favoarea lui Năstase, tenismanul american a abandonat, acuzînd efectele unei întinderi musculare suferite în partida semifinală disputată cu vest-germanul ■Fassbender. Din această cauză, nici finala de dublu, în care urmau să se întîlnească cuplurile Connors—Gisbert și Brown—Estep nu s-a mai putut disputa.In această situație, organizatorii turneului au decis să ofere celor peste 3 000 de spectatori prezenți in tribune două partide demonstrative, în meciul de simplu, desfășurat intr-un singur Set, Ion Tiriac l-a întrecut, la capătul unei dispute spectaculoase, cu 6—5, pe Ilie Năstase ! în partida de dublu, perechea Ion Țiriac (România) — Juan Gisbert (Spania) a dispus cu 6—3, 6—3 de cuplul american Brown—Estep.
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Univer- 
Pollteh-

Teleșcoală.
Telex.
Publicitate.
Avanpremieră.
Teleenciclopedia.
Teleeinemateca pentru 
pii : „Jack și fasolea ferme
cată".
Reportaj TV : Micronii. 
Cîntece șl jocuri populare. 
52 de inițiative în 52 de săp- 
tămini.
Telejurnal.13.00___ .---------

15,00—16.00 Lecții TV pentru lucră-
torii din agricultură.
Curs de limbă rusă 
Publicitate.
Tehnic-club.
Panoramic științific.

de amortizare

17.30
10,05
13.10
18.35
19.10 Tragerea 

ADAS.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Reflector.

Seară de teatru : „Acciden
tul" de Cristian Munteanu. 
Avanpremieră.
Interpretul săptămînil : Doi
na Badea.
Poșta TV. Schema 
gram pe anul 1973.

24 de ore. Contraste 
mea capitalului. 
Handbal masculin : 
sitatea București — 
nica Timișoara

Seară pentru tineret, 
dimineață la ora 10

transmisiune înregistrată de 
la F.R.B. despre inițiativele 
lansate în cadrul întrecerii. 
„Tineretul — factor activ in 
îndeplinirea cincinalului îna-\ 
inte de| termen".
Concursul nostru de dans 
modern; j.
Punctul! pe „i“ — pe urmele 
unor semnale critice.
Mapamond : Bălaiul și podul 
— reportaj despre viața " 
neretului. din Iugoslavia.
Universitaria. Institutul 
petrol din Ploiești iși lansea
ză prima promoție.
Teletonornat : 5 melodii la
cererea dv.

21,35 Faceți cunoștință cu...
■ lâe Dini, doctor în 

strucții.
21,55 Tinerețea maeștrilor : 

del.
22.40 Țrei melodii cu Ioana

loiu ■

ti

de

Nlco- 
con-

Haen-

Negrl-



Dupâ intrarea în vigoare a acordului de la Paris

Evoluția situației în

In spiritul înțelegerii naționale,

al unirii întregului popor
O Apel al C.C. al F.N.E. și G.R.P. al Republicii Vietnamului de SudVIETNAMUL DE SUD 29 (Agerpres). — Agenția de presă „Eliberarea" a dat publicității un apel al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud și al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, adresat tuturor compatrioților și combatanților din Vietnamul de sud, în legătură cu semnarea Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.în apel se arată că semnarea acordului este o victorie a poporului vietnamez în lupta sa îndelungată, a tuturor națiunilor iubitoare de libertate, a întregii omeniri progresiste, inclusiv a poporului american.în prezent, sarcina poporului din Vietnamul de sud este să acționeze în spiritul înțelegerii naționale, al unirii întregului popor, să mențină ferm pacea și să asigure o adevărată independență și suveranitate, exercitarea libertăților democratice, să îmbunătățească condițiile de’ trai, să construiască un Vietnam de sud pașnic, independent, democratic și prosper și să avanseze către reunifi- carea pașnică a patriei. îndeplinirea acestor deziderate reprezintă aspirația tuturor păturilor populației sud- vietnameze — se arată în apel.Frontul Național de Eliberare și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud declară solemn că, în ceea ce îi privește, vor respecta cu strictețe și vor aplica în întregime prevederile acordului.în continuare, apelul subliniază că F.N.E. și G.R.P. al R.V.S. sînt gaia

"1 
ț
ț 
\ 
î 
ț
ț 
î 
î
î 
î 
ț

î 
ț 
î 
î

î

ț

ț 
\ 
ț 
î
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
I 
I 
ț
î 
ț
ț
* 
î 
î 
I 
î 
ț 
ț
î 
ț 
ț
î 
î 
I 
î 
î 
ț 
î 
î 
ț 
I

î 
î 
I 
î 
î 
î 
ț 
î 
I 
î 
î 
î 
I 
I 
I 
î 
î A

multilaterale de la Helsinki
Prima reuniune

a Comisiei mixte
militare cvadripartite

AT£na Verdictul în procesul intentat unor comuniști greci
Bombardamente americane

în Laos și Cambodgia

(Agerpres)

ordinea de zi n pentru securitate

tului, în cadrul alegerilor prezidențiale, care au avut loc, duminică, in Senegal.

— De Ia trimisul Dumitru Ținu : în

Agențiamează, din Saigon, că Statele Unite au , început, duminică, retragerea celor 23 000 de militari care șe mai află încă in Vietnamul de sud.

japono-american

Indochina
LONDRA

218 Unmi Sovietice in anul 1972

0 NOUĂ PROVOCARE
A
LA FRONTIERA CU ZAMBIA

ungare in anul 1972

fostla nivelul ianuariea

studențești, scrie ziarul „Al reluat de agenția M.E.N.

acu- sta- 1973, de

(Agerpres). — de Statistică a publicității co-

PACIFICUL — U?/ /MENS 
DEPOZIT DE GUNOI

Cel mai vîrsînic locuitor 
al Egiptului, Hassan Gallad, care împlinise nu demult 150 de ani, a decedat. Numărul descendenților săi este de 110 persoane.

productivitatea muncii a

Cu certitudinea 
care o indică 
calculele din 
previzibilului.

să . colaboreze cu toate persoanele, indiferent de trecutul lor, iu cazul cînd acestea militează pentru pace, independență și înțelegere națională.' Adresîndu-se propriilor combatanți, apelul le cere șă apere prevederile acordului,' să aplice ordinul de încetare a focului. Adresîndu-se militarilor .armatei administrației de la Saigon, apelul subliniază că pacea este o victorie comună și că lor le revine, de asemenea, sarcina de a o menține, colaborînd cu luptătorii forțelor de eliberare și evitind orice conflicte regretabile.„în aceste momente importante ale istoriei noastre naționale, G.R.P. al R.V.S. nădăjduiește că administrația de la Saigon va pune interesele patriei mai presus de orice, va întîm- pina favorabil cererile tuturor straturilor poporului nostru și va forma grabnic, prin consultări sincere, un Consiliu Național al reconcilierii și jnțelegerii naționale, alcătuit din trei părți egale la toate nivelurile, pentru a se ajunge la ținerea cit mai grabnică a unor alegeri generale cu adevărat libere și democratice, pentru ca poporul vietnamez să poată decide în mo.d liber r.egimul său politic.G.R.P. al R.V.S., unicul reprezentant autentic al poporului sud-viet- namez, declară că va menține și va dezvolta relațiile prietenești cu toate țările care au relații cu Republica Vietnamului de Sud și se 'declară gata șă stabilească relații diplomatice cu toate celelalte țări, pe baza principiilor independenței, suveranității, egalității și avantajului reciproc.

SAIGON 29 (Agerpres). — La Saigon a hvut loc, luni, prima reuniune a Comisiei mixte militare cvadripartite, constituită în conformitate cu Acordul .de. încetare a’ războiului și restabilire a păcii în Vietnam. La lucrările comisiei participă delegații militare ale guvernului Republicii Democrate Vietnam. Guvernului Re- tyoluționar Provizoriu al Republicii .Vietnamului de Sud, Statelor Unite ale Americii și Republicii Vietnam.
★La Saigon au sosit membrii Comisiei internaționale pentru supraveghere și control — reprezentanți ai Poloniei, Ungariei, Canadei și Indoneziei. în cadrul unei întruniri desfășurate la 29 ianuarie, ' aceștia examinat misiei — au activitatea viitoare a Co- relatează agenția T.A.S.S.
★Associated Press infor- Saigon, că

După cum informează agențiile Associated Press și France Presse, în perioada scursă după jntrarea in vigoare a Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, peste 100 de avioane militare americane, inclusiv bombardiere „B-52", cu baza în Tailanda, au bombardat unele zone din Laos și Cambodgia.
încălcări ala acordului de către administrația saiganezaHANOI 29 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al Ministerului A- facerilor Externe al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității, la 29 ianuarie, o declarație în care se arată că, după intrarea in vigoare a Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam, administrația de la Saigon a mobilizat, la 28 ianuarie, importante forțe militare care, în coordona
re cu aviația, tancurile și artileria, au lansat atacuri violente în meroase zone populate controlul Guvernului Provizoriu al Republicii 
de Sud.

nu-aflate sub Revoluționar Vietnamului

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Vietnamului de Sud condamnă această . încălcare a acordului și cere S.U.A. și administrației saigoneze să aplice complet și riguros prevederile acestuia.Un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam a dat publicității o declarație în care este exprimat sprijinul pentru declarația din 29 ianuarie a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Vietnamului de Sud, transmite agenția V.N.A.

HELSINKI 29 nostru special, ședința de luni, din cadrul consultărilor L.privind pregătirea conferinței gene- ral-europene, au luat cuvîntul reprezentanții Elveției, Vaticanului,U.R.S.Ș., Belgiei, României, Ciprului, Suediei, Maltei, care s-au la catalogul propunerilorale statelor participanteSpaniei, referit oficiale pregătit de delegația elvețiană. Luîn- du-se ca bază de lucru acest document, s-a trecut la dezbateri asupra

TOKIO 29. — Corespondentul Agerpres, FI. Țuiu, transmite : Partidul Komeito și-a schimbat poziția față de tratatul militar japono-american. într-o ședință a Comitetului Central, președintele acestui partid, Yoshi- katsu Takeiri, a afirmat că a venit timpul cînd Komeito trebuie să studieze în mod pozitiv problema abolirii imediate a tratatului.

ATENA 29 — Corespondentul nostru, Al. Cimpeanu, transmite : Luni după-amiază a fost' pronunțat verdictul în procesul intentat unor cadre și militanți ai Partidului Comunist din Grecia (interior), desfășurat timp de o săptămînă la Curtea de a- pel din Atena. Haralambos Draco- poulos, secretar general al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia (interior), a fost condamnat la închisoare pe 12 ani și patru luni, iar Dimitrios Partsalidis, membru al secretariatului Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia (interior), la 12 ani și două luni. Aspasia Papathanaso- poulou și Gherasimos Antoniu

. primului punct la viitoarei. conferințe și cooperare în Europa,Totodată, în luările de cuvint, numeroși delegați, printre care și ■reprezentantul României, subliniind că pacea este indivizibilă, au salutat semnarea acordului cu privire la încetarea focului și restabilirea păcii în Vietnam și au exprimat speranța că aplicarea în viață a acestui acord va avea o înriurire pozitivă asupra păcii și securității în întreaga lume.

Pînă In prezent, Komeito se pronunța pentru reducerea treptată a angajamentelor asumate de Japonia prin tratat. Reconsiderarea intervenită a fost explicată de Takeiri prin evoluția climatului politic în Asia, inclusiv normalizarea relațiilor diplomatice diritre Japonia și R. P. Chineză și semnarea acordului de încetare a războiului în Vietnam.

fost condamnați la detențiune pe o perioadă de trei ani și, respectiv, doi ani. Pentru alte patru persoane au fost pronunțate sentințe de condamnare la închisoare între un an și an și șase luni. Nouă persoane fost achitate.După cum este știut, militanții fost acuzați, în baza legislației vigoare, de crearea de organizații partidului în diferite orașe ale Greciei, tipărirea și difuzarea de ziare și reviste ilegale, atragerea de noi membri in partid, organizarea de acțiuni pentru susținerea financiară a partidului.

corespondentii nostri tranșmit
Redefiniri în relațiile1

anglo-americane
© O traversare tradițională a Atlan
ticului, care ridică mai multe semne 
de întrebare © Raporturi speciale 
sau legături normale ? © Probleme 
financiare, dar

neaMarți seara, primul ministru Heath, însoțit de ministrul de externe Alec Douglas- Home, pleacă la Washington pentru o nouă rundă de convorbiri, una din „cele mai cruciale din istoria relațiilor dintre cele două țări" — ca să folosim cuvintele ziarului „Guardian".A devenit tradițional ca, în primele luni ale fiecărui an, premierul britanic să traverseze Atlanticul pentru a se întîlni cu președintele S.U.A. și a discuta împreună atît probleme ale raporturilor bilaterale, cît și ale vieții internaționale. în decursul anilor postbelici se conturaseră așa-numi- tele „relații speciale" anglo-americane. Trăinicia lor s-a dovedit efemeră, mai ales după ce Marea Britanie a început să-și reorienteze politica, a- propiindu-se de Piața comună.în situația actuală, cînd între Statele Unite și țările vest-euro- pene se înmulțesc ne- concordanțele și contradicțiile de interese, Anglia a devenit membru cu depli- drepturi și obliga- în C.E.E., relațiile anglo-americane par print.i-o

și politice 
de zi.

la ordi-

a altfel, evo- zi-nouă fază luției. De lele trecute, premierul Heath afirma că nu mai este să se folosească menul „relații ciale". Raporturile Angliei cu S.U.A., arăta el, „sînt relații normale, ca și cu oricare alt stat".Convorbirile prevăzute pentru joi și vineri sînt privite de presa londoneză camenite să delimiteze mai clar pozițiile celor două țări și, mai ales — pe plan financiar — să definească raportul între dolar |Și lira sterlină. în același timp, întîlnirea cu președin- ■ tele Nixon este apreciată ca importantă și pentru „jalonarea viitoarelor relații dintre Piața comună vest- europeană și Statele Unite" („Daily Mirror") ; relații care, in ultimul timp, sînt considerate ca a fi în curs de răcire. „Dl. Heath, scrie revista „Economist", poate a- vea rolul unui efectiv purtător de cuvint al comunității" sau al unui eventual „mediator între Europa occidentală și America". Potrivit însă aceleiași publicații, premierul britanic „este, totodată, expus vechilor acuzații că Anglia, odată
RIO DE JANEIRO

Scrutin
; 11 iți ii” W' •

surprize

cazul ter- spe-

aflată in interiorul comunității vest-europe- ne, va acționa ca un cal troian american". La rîndul său, „Guardian" vede ca „principal subiect al convorbirilor Nixon-Heath relațiile economice și monetare dintre comunitatea lărgită, S.U.A. și Japonia".în același context al preocupărilor față de viitorul relațiilor dintre S.U.A. și Piața comună, „Times" a publicat zilele trecute un interviu acordat ziarului de nanțelor Schmidt, exprimat grijorare față de starea relațiilor dintre S.U.A. și Europa occidentală'’; „Actualele divergențja de păreri privind re-’’ forma sistemului monetar și relațiile comerciale pun sub semnul întrebării bazele alianței tice“, scria „Times", citind ministrului man.Potrivit presei londoneze, pe agenda' convorbirilor Nixon — Heath se află și alte' probleme, ca relațiile' Est-Vest, convorbirile pregătitoare de la Helsinki, situația din O- rientul Mijlociu etc. In multe din aceste subiecte, după cum scrie' ziarul „Sun", convorbirile de la Washington se vor desfășura într-o atmosferă favorizată de actualul curs mondial spre destindere, înțelegere și cooperare.

ministrul fi- vest-german care și-a „adînca în-:

înseși atlan- ziarul opinia vest-ger-

N. P1OPEANU

PARIS. — Referindu-se, într-o declarație de presă făcută la Paris, la discursul rostit de conducătorul regimului saigonez, Nguyen Van Thieu, în 28 ianuarie a.c., Li Van Sau, reprezentant al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la convorbirile de la Paris în problema Vietnamului, a relevat că, intr-un moment în care poporul vietnamez și toate popoarele lumii își exprimă satisfacția față de semnarea acordului de la Paris privind Vietnamul, șeful administrației de la Saigon, Nguyen Van Thieu, „a repetat denaturările adevărului și

amenințările la adresa torțelor revoluționare și a persoanelor care militează pentru pace, independență și înțelegere națională".în continuare. Li Van Sau a arătat că discursul lui Thieu arată că acesta „tot nu dorește încă o pace bazată pe înțelegere națională". Poziția lui Nguyen Van Thieu — a spus reprezentantul delegației G.R.P. al .R.V.S. — „contravine celor mai fierbinți năzuințe ale populației sud-vietnameze și nu contribuie Ia crearea unei atmosfere favorabile pentru înfăptuirea acordului recent semnat".

0 Adunări electorale în umbra baio
netelor și cu... răcoritoare oferite 
gratuit ® „Jocurile sînt făcute" © Un 

teren care rămîne tabu.rămîne tabu.

1Guvernul R. P. Polone a dat publicității o declarație în care salută semnarea Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam ca „o mare victorie a păcii asupra războiului și un succes sorios al realismului politic și al rațiunii", informează agenția P.A.P. Declarația relevă că guvernul polonez a subliniat în repetate rînduri că războiul din Vietnam poate fi lichidat definitiv numai pe balea reglementării politice, care să garanteze dreptul la autodeterminare al popoarelor din Indochina. în acest' spirit, Polonia a, acceptat, la solicitarea sțatelor. semnatare ale acordului, să participe la Comisia internațională de supraveghere și control.Guvernul R. P. Ungare a primit cu satisfacție semnarea acordului cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, se arată 'într-o declarație transmisă de agenția M.T.I. El acordă o importanță excepțională semnării acordului, care constituie o realizare istorică a poporului vietnamez. In dorința de a contribui la cauză păcii

în Vietnam și a destinderii internaționale, relevă declarația, la cererea părților interesate, guvernul R. P. Ungare a acceptat să participe la lucrările Comisiei internaționale de supraveghere și control.Guvernul și poporul chilian salută semnarea acordului de încetare a războiului și restabilirea păcii în Vietnam — se arată intr-un comunicat oficial publicat la .Santiago de Chile. După ce se subliniază că acordul recunoaște principiile .independenței naționale și autodeterminării, comunicatul exprimă speranța poporului chilian că pacea va fi instaurată in întreaga Indochină.Guvernul Afganistanului salută realizarea acordului cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam — se subliniază ■ într-o declarație oficială, difuzată la Kabul. Poporul vietnamez trebuie să-și hotărască soarta fără nici un amestec din afară, arată declarația, relevînd, totodată că acordul servește cauzei securității internaționale.

MOSCOVA 29 (Agerpres)’. — Direcția Centrală de Statistică a U.R.S.S. a dat publicității comunicatul privind realizările economice și social-culturale ale Uniunii Sovietice pe anul 1972.Comunicatul relevă că sporul producției industriale a fost, în comparație cu anul 1971, de 6,5 la sută, volumul valoric total al acestei producții cifrindu-se la peste 424 miliarde ruble. în ritm rapid s-ău dezvoltat electroenergetica, industriile chimică și petrochimică, construcțiile de mașini și alte , ramuri. A sporit. de asemenea, considerabil producția de bunuri de larg consum.Comunicatul arată, totodată, că, in

anul trecut, din cauza condițiilor meteorologice, culturile agricole au . a- vut de suferit pe vaste suprafețe, dar că, datorită măsurilor inițiate de P.C.U.S. și guvernul sovietic, au putut fi. atenuate urmările negative ale timpului nefavorabil, recolta fiind strînsă cu cele mai mici pierderi posibile.Venitul național al U.R.S.S. a sporit. în 1972, cu 11 miliarde ruble. Creșterea productivității .muncii a a- sigurat peste 80 la sută din sporul producției industriale și circa 75 la sută din sporul, venitului național.La 1 ianuarie 1973, populația Uniunii Sovietice era de aproximativ 248 600 000 oameni.

Mii de oameni au demonstrat 
la Dortmund (R.F. a Germaniei) 
in sprijinul luptei de eliberare 
duse ae patrioții din Angola, 
Guineea-Bissau și*Mozambic, îm
potriva politicii rasiste d' 

Africa de Sud
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BUDAPESTA 29 Direcția Centrală R.P. Ungare a dat municatul privind îndeplinirea planului economic pe anul 1972 — anunță agenția M.T.I. Venitul național — se arată în document — a crescut cu 5 la sută, corespunzător cu ritmul stabilit de plan. Producția globală a industriei socialiste a fost eu 5,6 la sută. mai mare decît in anul 1971, iar

crescut cu 6,5 la. sută. Comerțul exterior a avut în anul 1972 o balanță pozitivă. Producția agricolă a crescut anul trecut cu 4 la sută, față dc 2—3 la sută cît prevedea plănui. Creșterea consumului populației a fost sub nivelul planificat, iar mutările n-au ajuns bilit de plan. La 1 populația Ungariei 10 415 000 persoane.

LUSAKA 29 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al guvernului zam- bian a anunțat că trei persoane au fost ucise, iar alte opt rănite, ca urmare a exploziei unei mine plantate de trupele rhodesiene pe malul zam- bian al fluviului Zambezi. Purtătorul de cuvint a menționat că accidentul a avut loc în dreptul punctului de frontieră Kazungula, mina explodînd sub un camion plin cu muncitori.

agențiile de presă transmit
0 întrunire a Comisiei 

mixte comerciale chino- 
chiliene, 13 care au luat parte • delegație chineză, condusă de Pai Sîan-kuo, ministrul comerțului exterior, și o delegație chiliană, condusă de Clodomiro Almeyda, ministrul afacerilor externe, a avut loc Ia Pekin — informează agenția China Nouă.

Președintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, a primil’ luni, delegația parlamentară nepa- leză, condusă de președintele Pan- chayat-ului, Ramhari Sharma, care face o vizită în R.P.D. Coreeană.

Premierul guvernului lao
țian de Ia Vientiane, prin’ul Suvanna Fuma, care efectuează o vizită oficială de trei zile în India, a fost primit de președintele Varaha- giri Venkata Giri. Suvanna Fuma a avut, de asemenea, o întrevedere cu premierul Indira Gandhi, cu care a trecut în revistă unele probleme legate de situația din Indochina, după încheierea acordului cu privire la Vietnam.

denteAhram",Raportul se concentrează asupra aspectelor politice și subliniază existența în universități a unui vid politic „pe care unitățile Uniunii Socialiste Arabe și ale Uniunilor studențești nu au reușit sâ-1 umple".

Președintele Republicii
Senegal Leopo,d Sedar Senghor, 
a fost reales în funcția de șef al sta-

Sscretariatul Uniunii So
cialiste Arabe a prezentat pre_ ședintelui Egiptului, Anwar Sadat, un raport conținînd punctul său de vedere cu privire la recentele inci-

0 delegație a companiei 
petroliere braziliene „Pe
trobras" condusa' de vicepreședintele Consiliului de Administrație, Chijiki Pequi, a sosit la Bagdad. Delegația urmează să examineze cu membrii guvernului irakian, precum și cu conducătorii companiei naționale irakiene de petrol posibilitățile de creștere a cantității de țiței irakian comercializat în Brazilia. în cursul anului 1972, „Petrobras" a cumpărat petrol brut irakian in valoare de 12 500 000 dolari.

Apreciind după obiectele care 
mai plutesc încă pe apele ocea
nului, o expediție științifică a- 
mericanâ a ajuns la concluzia 
că zona nordică a Pacificului a 
devenit unul dintre cele mai 
mari depozite de gunoi din 
lume. Publicind o parte din re
zultatele expediției, revista bri
tanică „Nature" informează că 
peste 100 milioane de obiecte 
plutesc pe apele din nordul 
Oceanului Pacific, incluzînd, in
tre altele, sticle de plastic, plu
te de pescuit, încălțăminte din 
cauciuc etc. Aceste estimări au 
fost posibile pe baza „eșantioa- 
nelor" culese, raportate lâ uni
tatea de suprafață.

Prezentarea proiectului 
de buget

în Congresul S. U. A.WASHINGTON 29 (Agerpres). - Președintele. S.U.A., Richard Nixon, a trimis luni Congresului, spre aprobare, proiectil de buget, federal pe anul fiscal viitor, care începe la 1 iulie 1973.La capitolul cheltuieli, proiectul noului 1 buget prevede 268,7 miliarde de dolari, cu aproximativ 19 miliarde mai mult decît actualul buget.Aproximativ 30 la sută din noul buget — respectiv 81,1 miliarde dolari — urmează a fi alocat cheltuielilor militare, ceea ce reprezintă o sporire, cu . 4,7 miliarde dolari față de cheltuielile militare ale actualului exercițiu financiar.In mesajul care însoțește proiectul de buget, președintele Nixon subliniază că a redus fondurile alocate unui număr de 70 de programe federale în domeniile educației, calificării profesionale, dezvoltării centrelor urbane' și a suspendat temporar subsidiile pentru construcții de noi locuințe. Proiectul de buget prevede, de asemenea, reducerea cheltuielilor programelor agricole, prin anularea subsidiilor la export și majorarea acordate fermierilor.Mesajul menționează, . totodată, că „Statele Unite au operat o reducere semnificativă dar prudentă a forțelor lor armate", care numără în prezent cu 30 la sută mai puțini angajați militari și civili decît în . 1968.
dobînzilor împrumuturilor
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pe 
toate 
sfera 

____  , gene
ralul Alfredo Stroes
sner, de 18 ani preșe
dinte al Paraguayului, 
va fi reales pentru 
încă o perioadă de 
cinci, ani, la scrutinul 
din 11 februarie. In 
condițiile de crincenă 
dictatură din această 
țară, o asemenea pre
viziune nu este cîtuși 
de puțin greu de fă
cut. La adunările e- 
lectorale — la care a- 
tunci cind nu sînt a- 
duși cu forța alegăto
rii sînt atrași mai 
mult de răcoritoarele 
oferite gratuit in a- 
cest sezon 'torid în a- 
ceastă parte a anului 
pe continent — ge
neralul promite, așa 
cum face de 18 ani, li
niște, justiție și pros
peritate. Nu se poate 
spune că această ve
che platformă electo
rală a rămas in între
gime pe terenul vag 
al promisiunilor. Deși 
nu a dat paraguayeni- 
lor justiție și prospe
ritate (citeva zeci de 
familii, alături de mo
nopolurile străine, sînt 
stăpinii virtuali ai ță
rii), Stroessner a știut 
insă să asigure „liniș
tea" prin organizarea 
unui aparat de repre
siune a cărui eficien
ță poate stirni invidia 
multor altor dictaturi. 
Intre altele, această 
„liniște" a făcut ca 
vreo treime din para- 
guayeni să ia drumul 
exilului. Nu se cu
noaște exact numărul 
deținuților politici (o- 
ficial " ' 
goria 
drept 
surse 
poate 
vorba 
la o populație de 2,5

trecuți în cate- 
delicVenților de 
comun"), dar din 
extraoficiale se 
deduce că ar fi 
de 8 000—10 000,

milioane locuitori. 
Mulți deținuți politici 
rămin in închisoare 
uneori peste 10 
fără formularea vrei- 
unei acuzații, in 
drul practicii generali
zate de „detenție pre
ventivă". De regulă, 
deținuților politici le 
sint rezervate lagăre 
de concentrare, unde 
sint supuși unui re
gim de exterminare, 
așa cum semnalează 
de ani de zile diverse 
plingeri ajunse și la 
O.N.U. '

Mai poate încape 
vreo indoială că Stro- 
gssner va fi reales ? 
Același aparat de re
presiune, alături 
prezența, in toate 
calitățile, a organiza- 

' fiilor Partidului Colo
rado, a căror structură 
a fost copiată după 
tipicul nazist, și de o 
presă controlată se
ver, garantează : con
sacrarea la urne a ce
lui mai longeviv dic
tator din America La
tină. Pentru opoziție 
rămin fărimiturile de 
rigoare, disputate in
tre partidul liberal, 
partidul febrerist și 
cel liberal-radical — 
a căror principală 
funcție este aceea de 
a legaliza farsa elec
torală. Divizată, debilă 
și bine „dresată", opo
ziția legală nu consti
tuie nici un fel de pe
ricol pentru Stroes
sner. Senatorul Riart, 
candidatul Partidului 
liberal, a doua forță 
politică a țării — dar 
la distanță cosmică de 
Partidul Colorado — 
declara recent unui 
ziarist străin : „Posi
bilitățile noastre sint 
nule. Am acceptat 
candidatura 
mijloc de a 
contra situației 
tente in țară și, de a-

ani,

ca-

de 
lo-

ca un 
protesta 

exis-

semenea, pentru a o- 
feri o alternativă de- 
niocratică corpului e- 
lectoral. Dar jocurile 
sint gata făcute". Dacă 
— in limitele permi
se — partidele de o- 
poziție formulează Ur 
nele critici, in schimb 
ele evită cu orice preț 
să meargă prea de
parte cind este vorba 
de corupția adminis
trativă, nivelul peri
culos al datoriei ex
terne, contrabanda o- 
ficializată, creșterea 
costului vieții și a nu
mărului de șomeri, 
persecuțiile împotriva 
elementelor progresis
te, în umbra cărora 
crește, lent, mișcarea 
de rezistență. Desi
gur, terenul reforme
lor structurale rămîne 
„tabu", căci abordarea 
lui ar putea însemna, 
in perspectivă, pericli
tarea întregului edifi
ciu al piramidei dic
tatoriale. Or, tocmai 
spre conservarea lui 
intactă converg atit 
interesele oligarhiei 
paraguay ene, cit șt 
cele economice și stra
tegice ale S.U.A. — 
care dețin in Para
guay și baze militare.

Stroessner continuă 
să dețină puterea cu 
aceeași mină forte, 
așa că opoziției ii ră
mîne doar speranța 
timpului. In 1978 nu 
va mai putea candida, 
împiedicat fiind de 
prevederile consti
tuției pe care el . îti- 
suși a promulgat-o in 
1967. Dar în Paraguay 
părerea cea mai răs- 
pîndită este că Stroes
sner va abandona pu
terea doar cînd și 
dacă o să vrea el, sau 
cînd va muri. In ori
care din aceste cazuri, 
se apreciază că nu ar 
fi exclus ca paragua- 
yenilor să li se j 
zinte o alternativă 
stil Haitian, cu 
„Baby Stroessner" 
președinția 
cli.

pre- i in 
un 
la 

republi-

V. OROS

Reuniunea Comisiei constituționale

interyemeniteADEN 29 (Agerpres). — In capitala Republicii Democrate Populare a Yemenului a început prima reuniune a Comisiei constituționale interyemenite. Alcătuită din 32 de membri (cite 16 de fiecare parte), comisia . a fost- formată in baza acordului de la Tripo-li asupra unificării R.D.P. a Yemenului și R. A. Yemen și are ca sarcină elaborarea constituției noului stat.

într-o alocuțiune rostită la deschiderea lucrărilor, premierul sud- yemenit, Aii Nasser Mohamed, a subliniat importanța acordului de unificare, exprimîndu-și, totodată, speranța că realizarea acestuia va permite înlăturarea completă a sechelelor colonialismului și construirea unui stat yemenit dezvoltat.
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