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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
în ziua de 30 ianuarie 1973 a avut loe 

ședința Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o informare în legătură 
cu vizitele efectuate de președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia în Pakistan și Iran, la începutul lunii 
ianuarie a.c.

Comitetul Executiv a luat cunoștință cu 
viu interes despre rezultatele foarte bune 
ale vizitelor și despre posibilitățile însem
nate de dezvoltare a colaborării bilaterale 
dintre România și Pakistan, precum și din
tre România și Iran. Comitetul Executiv a 
dat o înaltă apreciere activității desfășurate 
de președintele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a aprobat în unanimi
tate rezultatele vizitelor și a stabilit ca mi
nisterele și organizațiile economice să ia 
toate măsurile pentru transpunerea în via
ță a înțelegerilor stabilite cu ocazia vizitei.

în legătură cu evoluția situației din sud- 
estul Asiei, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. salută cu deosebită satisfacție în
cheierea acordului de încetare a războiului 
și restabilire a păcii în Vietnam. întreaga 
evoluție a evenimentelor din Vietnam de
monstrează că un popor hotărît să-și apere 
dreptul la viață liberă, independentă și 
demnă, să-și făurească destinele potrivit

voinței sale nu poate fi înfrînt de nici ® 
forță din lume. Prin lupta sa, poporul viet
namez, care s-a bucurat de un mare sprijin 
din partea poporului român, din partea tu
turor țărilor socialiste și a forțelor iubitoare 
de pace de pretutindeni, și-a cucerit respec
tul și simpatia tuturor națiunilor lumii. 
Acordul încheiat demonstrează o dată mai 
mult că în zilele noastre singura cale de 
soluționare a problemelor litigioase este 
calea tratativelor.

Comitetul Executiv își exprimă 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 dez
voltării lor economice și sociale, să-și poată 
soluționa problemele corespunzător voinței 
și hotărîrii lor, fără nici un amestec din 
afară.

Reafirmând solidaritatea Partidului Co
munist Român cu aspirațiile naționale ale 
poporului vietnamez, cu lupta sa, Comite
tul Executiv exprimă convingerea fermă 
că între Partidul Comunist Român și Par
tidul celor ce muncesc din Vietnam, între 
Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam se vor dezvolta conti
nuu relații de prietenie și solidaritate fră
țească, în interesul celor două popoare, al 
unității țărilor socialiste și al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale.

Comitetul Executiv exprimă, de aseme
nea, convingerea că între poporul român

și toate popoarele din Indochina se va dez 
volta o largă colaborare, considerînd că pe 
această cale România va putea contribui la 
lichidarea mai rapidă a urmărilor războiu
lui, la dezvoltarea acestor țări, la întărirea 
prieteniei între poporul român și popoarele 
din această zonă.

Comitetul Executiv a dezbătut proiectul 
de lege privind protecția mediului încon
jurător și a stabilit ca, pe baza observații
lor făcute în cadrul ședinței, proiectul să 
fie definitivat și apoi supus dezbaterii pu
blice în vederea înaintării spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat și aprobat 
unele propuneri de modificare și comple
tare a unor prevederi ale legislației penale. 
Principalele măsuri adoptate prevăd ca 
sancționarea unor fapte mărunte, care nu 
prezintă gradul de pericol social al unei 
infracțiuni, să fie în viitor sancționate ca 
abateri cu caracter administrativ ; să se in
troducă în legislația penală munca corec- 
țională fără privare de libertate ; să se in
troducă unele simplificări în activitatea 
judiciară pentru a mări operativitatea și a 
înlătura unele paralelisme ; de asemenea, 
au fost sporite atribuțiile comisiilor de ju
decată. Măsurile aprobate de Comitetul 
Executiv vor fi înaintate Consiliului de 
Stat spre legiferare.

Comitetul Executiv a rezolvat, de aseme
nea, unele probleme ale activității curente.

Ieri, la Consiliul de Stat,
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TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a înmînat marți, în ca
drul unei solemnități, care a avut 
loc la Consiliul de Stat, ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, conferit ziarului 
„România liberă" pentru contribu
ția deosebită adusă la înfăptuirea 
politicii partidului și statului, de 
construire a socialismului în patria 
noastră și pentru activitatea de 
educație socialistă a maselor de oa
meni ai muncii, cu prilejul aniver
sării a 30 de ani de la apariția pri
mului număr al ziarului.

La solemnitate au participat tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădules
cu, Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Gere, Constantin 
Stăteseu, secretarul Consiliului de 
Stat, Teodor Marinescu, șeful sec
ției de presă a C.C. al P.C.R., Nes
tor Ignat, președintele Uniunii Zia
riștilor, precum și reprezentanți ai 
conducerilor ziarelor centrale, Ra- 
dioteleviziUnii și Agenției române 
de presă „Agerpres", vechi colabo
ratori ai ziarului.

După înmînarea înaltei distincții, 
mulțumind pentru deosebita pre
țuire pe care conducerea partidului 
și statului o acordă activității zia
rului, tovarășul Octavian Paler, re- 
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C&wnwT tovarași//u/
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși.
Aș dori ca, in numele Comitetu

lui Central, al Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, al meu 
personal, să adresez calde felicitări 
întregului colectiv al „României 
libere" cu prilejul sărbătoririi a 30 
de ani de la apariția primului său 
număr și al decernării înaltei dis
tincții a Republicii Socialiste 
România. De asemenea, aș dori să 
adresez felicitări lucrătorilor de la 
„România liberă" care vor fi de
corați cu diferite ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Acordarea ordinului 
Republicii Socialiste 
clasa I constituie o 
conducerii de partid 
pentru contribuția pe 
„România liberă", cei
dactat și tipărit au adus-o la cauza 
eliberării patriei noastre, la dez
voltarea democratică și, apoi, la 
dezvoltarea socialistă a României.

Intr-adevăr, „România liberă" a 
apărut în condiții grele. Edi
tarea ei a avut menirea să unească

„Steaua 
România" 

apreciere a 
și de stat 
care ziarul 
ce l-au re-

dactor-șef al „României libere", 
spus :

(Continuare in pag, a Vil-a)

eforturile tuturor forțelor demo
cratice, patriotice din țară, sub 
conducerea partidului comunist, 
pentru răsturnarea dictaturii fas
ciste, scoaterea României din 
război și alăturarea ei la coaliția 
antifascistă. Astfel, alături de 
„Scînteia", în anii ilegalității, 
„România liberă" a adus o contri
buție de preț la activitatea parti
dului și a forțelor democrate.

Desigur, nu este momentul a- 
cum să vorbim de întregul drum, 
de 30 de ani. al „României libere". 
Ea are merite în toate etapele dez
voltării României. Astăzi, prin răs- 
pîndirea cuvintului partidului, al 
Frontului Unității Socialiste, al 
guvernului, „România liberă" con
tribuie la unirea eforturilor 
gului nostru popor pentru 
punerea în viață cu succes 
liticii interne și externe a 
dului nostru.

Dăm o apreciere deosebită acti
vității „României libere". Desigur 
că întotdeauna, și în toate dome
niile, mai este ioc de mai bine ;

între- 
trans- 
a po- 
parti-

nu doresc însă acum să vorbesc 
despre aceasta. Am reținut din 
ceea ce ați spus aici că în atenția 
conducerii ziarului stă îmbunătă
țirea continuă a activității, tratării 
mai exigente a diferitelor proble
me care se pun în actuala etapă 
a făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, inclusiv în ce 
privește afirmarea în viața socie
tății noastre a principiilor eticii și 
echității socialiste.

Presa are, într-adevăr, un rol 
deosebit de important. Sîntem con
vinși că, împreună cu întreaga 
presă, „România liberă" va face 
ca paginile ei să fie citite, să fie 
bine înțelese de cititori, contri
buind în acest fel Ia realizarea 
marilor schimbări revoluționare 
din societatea noastră.

Cu aceste gînduri, doresc să urez 
întregului colectiv, tuturor celor 
care lucrează și contribuie Ia apa
riția „României libere", succese 
tot mai mari în realizarea sarci
nilor de onoare și de cinste ce le 
revin. Multă sănătate și fericire. 
(Aplauze).

Președintele Consiliului de Sfat. 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe ministrul afacerilor externe
al Franței. Maurice Schumann9 u

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
marți, 30 ianuarie, pe ministrul afa
cerilor externe al Franței, Maurice 
Schumann, care face o vizită oficia
lă în țara noastră.

La începutul convorbirii, ministrul 
afacerilor externe, Maurice Schu
mann, a subliniat că are plăcuta în
sărcinare de a transmite personal 
președintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Georges Pompi
dou, un cordial mesaj de prietenie 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul român. Totodată, 
oaspetele s-a făcut mesagerul oma- 
giilor adresate tovarășei Elena 
Ceaușescu de președintele Franței și 
soția sa.

Mulțumind pentru amabilul me
saj, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspete să transmită pre
ședintelui Georges Pompidou un 
cordial salut, cele mai bune urări 
de fericire personală, de prosperita
te pentru poporul francez. Totodată, 
președintele Consiliului de Stat a 
rugat să transmită, din partea sa și

lui statului francez și soției sale 
expresia celor mai alese sentimente.

în cursul întrevederii s-a dat o 
înaltă apreciere relațiilor tradițio
nale și colaborării multilaterale din
tre România și Franța, relevîndu-se 
importanța deosebită pe care au a- 
vut-o întîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Georges Pompidou pentru dezvolta
rea și adîncirea prieteniei româno- 
franceze. în context, s-a reliefat do
rința comună de a pune în valoa
re, intr-o măsură și 
sibilitățile existente 
rea și diversificarea 
conlucrării reciproce 
planuri — politic, economic, tehni- 
co-științific și cultural — în folo
sul ambelor popoare, al înțelegerii și 
cooperării între țările europene, în
tre toate statele lumii. în acest spi
rit s-a subliniat preocuparea co
mună de a amplifica și echilibra 
schimburile comerciale și a da o

mai mare, po- 
pentru lărgi- 
în continuare a 

pe multiple

pondere crescîndă cooperării econo
mice sub diferite forme, inclusiv in 
domeniul industrial.

Abordîndu-se aspecte ale vieții 
internaționale, a fost consemnat cu 
satisfacție cursul favorabil al eve
nimentelor din ultima vreme, sub- 
liniindu-se necesitatea participării 
tuturor statelor la procesul de dez
voltare a climatului de destindere 
și securitate, la soluționarea tuturor 
problemelor care privesc întărirea 
păcii și colaborării între state. în 
aceeași ordine de idei s-a apreciat 
contribuția deosebită pe care o re
prezintă crearea celor mai favorabi
le condiții pentru participarea cit 
mai largă și nestînjenită a tuturor 
statelor la schimburile economice in
ternaționale. A fost exprimată con
vingerea că principiile respectării in
dependenței și suveranității naționa
le, egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc constituie fundamentul 
trainic al înțelegerii și cooperării 
rodnice între state.

în cadrul convorbirii a fost reafir
mată voința României și Franței de 
a contribui pe mai departe la reali
zarea unei securități trainice pe con- 

' t'îi16ntul' nostru, apreciindu-se că în
ceperea pregătirilor pentru conferin
ța de securitate și colaborare în Eu
ropa reprezintă un moment de o în
semnătate deosebită în cadrul acestui 
proces multilateral.

S-a constatat cu satisfacție că cele 
două țări au puncte de vedere foarte 
apropiate sau identice față de edifi
carea securității în Europa, fapt care 
s-a reflectat și în cadrul convorbiri
lor preliminare de la Helsinki, cît și 
față de alte probleme ale vieții in
ternaționale, ceea ce permite promo
varea mai departe a colaborării fruc
tuoase între România și Franța, în 
interesul păcii și cooperării interna
ționale.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

României l-a reținut, apoi, pe oaspe
te la dejun.

Au participat tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Rădulescu, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Gliga, adjunct

minlstrului, Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris.

Au luat parte, de asemenea, Fran
cis Levasseur, ambasadorul Franței 
la București, Paul Lemerle, directo
rul de cabinet al ministrului, Emma
nuel de Margerie, director pentru 
Europa în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Franței.

în toastul său, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a exprimat satisfacția 
pentru relațiile bune care se dezvoltă 
între România și Franța și și-a ma
nifestat speranța că actuala vizită 
a ministrului afacerilor externe, 
Maurice Schumann, va contribui la 
extinderea acestei colaborări în toa
te domeniile, îndeosebi în domeniul 
economic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat pentru dezvoltarea colaboră
rii româno-franceze, pentru o Europă 
a colaborării și păcii intre state 
egale și independente, pentru bună
starea și fericirea poporului francez, 
în sănătatea președintelui Franței, 
a ministrului afacerilor externe.

Răspunzînd, ministrul Maurice 
Schumann a subliniat, în toastul 
său, că onoarea ce i s-a făcut: de a 
fi primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu revine, în primul rînd, 
țării sale, care, de atîția ani, este 
prietena României. Oaspetele a re
levat caracterul principial al colabo
rării politice româno-franceze, cursul 
ascendent al cooperării economice, 
exprimîndu-și convingerea că ea 
poate ajunge la o dezvoltare con
stantă. Ministrul francez a arătat 
că ceea ce apropie, înainte de toate, 
Franța și România este o egală vo
ință de a vedea statele din întreaga 
Europă, indiferent de sistemul lor 
politic sau social, cooperînd pe baza 
suveranității, independenței și ega
lității.

Maurice Schumann a toastat în 
onoarea președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, în onoarea 
Republicii Socialiste România, pen
tru prietenia franco-română.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

40 DE ANI DE LA DES

FĂȘURAREA EROICELOR

LUPTE MUNCITOREȘTI

DIN FEBRUARIE 1933

PRELUDIUL
în pag. a ll-a

Tovarășul Nicolae Ceausescu
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Uruguayului la București
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți după-amiază, pe ambasadorul 
Republicii Orientale a Uruguayului 
la București, Victor Pomes, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul Victor 
Pomes a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu invitația oficială a pre
ședintelui Republicii Orientale a 
Uruguayului. Juan Maria Borda- 
berry, de a vizita această țară.

Invitația a fost acceptată cu plă-

cere, urmînd ca data efectuării vizi
tei să se stabilească de comun acord.

Ambasadorul Uruguayului a ținut 
să sublinieze că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu este așteptată cu 
mare interes, guvernul și poporul 
Uruguayan rezervindu-i o foarte 
călduroasă primire. în cadrul con
vorbirii s-a subliniat deosebita im
portanță pe care o reprezintă vizita 
șefului statului român pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și coope
rare dintre cele două țări, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

ÎN PAGINA A IV-A;

Chemarea Consiliului popular al comunei
Stoicănești, județul Olt, către toate

consiliile populare, către toți locuitorii
comunelor și satelor țării

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

GALATI« OLT

40 DE ANI

DE LA DESFĂȘURAREA

EROICELOR LUPTE

MUNCITOREȘTI

DIN FEBRUARIE 1933

® în 1973 se va realiza, suplimentar, o producte 
globală în valoare de 250 milioane lei, concretizată în : 
50 000 tone fontă, 50 000 tone oțel ș.a.;

® Se vor obține economii la prețul de cost în va
loare de 16 milioane lei și 25 milioane lei beneficii peste 
pian ;

® Vor fi executate lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe 12 000 hectare, iar 5 900 hectare vor fi scoase 
de sub influența inundațiilor și a excesului de umiditate.

Conferința organizației județene de 
partid Galați, la care au participat peste 
700 delegați și invitați, a constituit un pri
lej de amplă și exigentă analiză a activi
tății comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din orașele și satele județului, pentru 
înfăptuirea programului elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, a relevat hotărîrea lor de a ac
ționa neabătut pentru îndeplinirea la nivel 
maximal a planului pe 1973, an hotăritor 
in realizarea înainte de termen a preve
derilor cincinalului.

La lucrările conferinței a luat parte to
varășul Miron Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale.

Darea de seamă prezentată de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, privind re
trospectiv activitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid, de oa
menii muncii din județ, a reliefat impor
tantele succese obținute în industrie și 
agricultură, in domeniul vieții social-cul- 
turale. Astfel, în ultimii 4 ani volumul in
vestițiilor realizate a fost de 15,5 mi
liarde lei, fiind date în funcțiune 132 obiec
tive economice și sociale. Se obține în 
prezent, la Galați, peste o treime din pro
ducția națională de oțel, 50 la sută din 
producția de nave. Acționînd in spiritul 
Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, 
comuniștii, oamenii muncii din industria 
și agricultura județului și-au orientat acti
vitatea în direcția valorificării rezervelor 
de sporire a producției, de reducere a chel
tuielilor și Îmbunătățirea calității produse
lor. Reliefind experiența bună dobindită de 
organele și organizațiile de partid, in con
ducerea diferitelor sectoare de activi
tate, darea de seamă a făcut o analiză, 
in spirit critic și autocritic, a neajunsurilor 
existente în munca de partid, în condu
cerea economică, supunind dezbaterii par- 
ticipanților la conferință căile și metodele 
de înlăturare a acestora, de afirmare în și 
mai mare măsură a rolului conducător al 
organizațiilor de partid.

In cuvinte vibrind de emoție, de adincă 
dragoste și atașament față de partid, parti- 
cipanții la dezbateri, de la tribuna confe
rinței, au adresat călduroase urări de ani 
mulți și sănătate, putere de muncă în con
ducerea partidului și statului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, cu prilejul împlinirii a 55 de ani 
de viață și 40 de ani de luptă in rindurile 
mișcării comuniste.

în centrul atenției dezbaterilor pe margi
nea dării de seamă, desfășurate intr-un 
climat de exigență, combativitate și de 
înaltă responsabilitate partinică, au stat 
problemele muncii de partid axate pe 
principalele sarcini economice — cu
rente și de perspectivă — de mobi
lizare a tuturor eforturilor în vederea în
deplinirii ritmice a planului de produc
ție, a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă.

— Colectivele de muncă din întreprinde
rile gălățene — a spus tovarășul Ion Bejan, 
prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Galați — au obținut în acest an suc
cese remarcabile pe linia creșterii eficien
ței economice, acționind în spiritul indica
țiilor desprinse din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 

'din noiembrie 1972. Dar rezultatele obținute 
nu reflectă pe deplin posibilitățile de care 
dispun întreprinderile, în fiecare unitate 
industrială mai sînt incă multiple rezerve 
care pot și trebuie valorificate. Din 
analizele și studiile întreprinse de co
mitetul municipal de partid la șan
tierul naval, de exemplu, rezultă că 
parametrii principali economici — pro
ductivitatea muncii, prețul de cost, ca
litatea produselor — pot fi îmbunătățiți 
în și mai mare măsură, iar angajamentele 
asumate, de a realiza în acest an, peste 
plan, o producție globală de 84 milioane lei 
și o producție-marfă de 115 milioane lei, 
vor fi înfăptuite integral, prin creșterea 
aportului organizațiilor de partid, al tuturor 
comuniștilor, la mobilizarea întregului co
lectiv în vederea introducerii pe scară largă 
a tehnicii noi, a folosirii mai eficiente a ca
pacităților de producție, a materiilor prime 
și materialelor, a timpului de lucru.

Ideea creșterii eficienței economice a ac
tivității întreprinderilor, prin folosirea unei 
game largi de forme și metode de condu
cere și organizare a producției, a fost re
luată de mai mulți vorbitori in cadrul con
ferinței. Arătind cauzele care au dus la 
pierderi de producție și nerealizarea unor 
indicatori ai planului pe anul trecut, tova
rășii Ion Potoceanu, director general al 
Combinatului siderurgic Galați, Valeriu 
Teodoru, maistru la laminorul de benzi Ia 
cald, și tovarășul Ștefan Drugescu, direc
tor general al Ș.N.G., au subliniat necesita
tea ca în fiecare sector de muncă să 
existe preocuparea în și mai mare măsură 
pentru pregătirea în condiții optime a fa
bricației, creșterea indicilor de folosire a 
utilajelor și instalațiilor, ridicarea califi
cării muncitorilor. In același timp, tovară
șii Gelu Kahu. directorul Institutului de 
Cercetări și Proiectări Navale, Gheorghe 
Niță, maistru la Uzina de mașini agricole 
și industrializarea agriculturii, au formu
lat sugestii importante privind moderniza
rea proceselor tehnologice, legarea cerce
tării științifice de practica producției.

Numeroși participanți la dezbateri, prin
tre care Mircea Sgrumala, secretar al con
siliului județean al sindicatelor. Ștefan 
Răzvan. director al T.C.M.M.G.. și Iulian 
Simionescu, director al D.N.F. Navrom Ga
lați, au insistat asupra sarcinilor ce revin 
organelor și organizațiilor de partid în di
recția dinamizării întrecerii socialiste, o- 
rientării ei către obiectivele majore ale 
producției și înlăturării unor practici for
male, ineficiente.

O atenție deosebită au acordat partici
pantei la conferință problemelor privind 
dezvoltarea agriculturii județului. Subli
niind faptul că multe I.A.S. și C.A.P. au 
obținut irf 1972 rezultate remarcabile pe 
linia creșterii producției vegetale și ani
male, tovarășii Emil Petrache, directorul 
general al direcției județene a agriculturii, 
Petrache Botezatu. președintele C.A.P. 
Schela, Dumitra Birsan, secretara comi

tetului comunal de partid Cudalbi, au ară
tat că mai sint incă multe unități agricole 
care, deși dispun de multiple posibilități 
de sporire a producțiilor și pe această 
cale, de întărire a puterii lor economice, 
s-au dezvoltat într-un ritm destul de 
lent. Tocmai de aceea, organizațiile de 
partid, consiliile de conducere ale C.A.P. 
trebuie să se preocupe și mai mult de an
trenarea tuturor cooperatorilor la efectua
rea in timpul optim a lucrărilor agricole, 
la punerea in valoare a terenurilor nepro
ductive prin aplicarea unor măsuri de com
batere a eroziunii solului și a excesului de 
umiditate.

Perfecționarea muncii de partid, sarcinile 
creșterii rolului conducător al organizații
lor de partid in toate sectoarele de activi
tate au fost, de asemenea, amplu dezbătu
te. Tovarășul Vasile Dumitru, prim-secre
tar al Comitetului municipal de partid 
Tecuci, Ștefan Bubenec, vicepreședinte al 
consiliului popular județean, Ștefan Tenea, 
directorul direcției comerciale județene, 
s-au referit la modalități concrete de le
gare a muncii de partid de producție. Re
partizarea comuniștilor în punctele-cheie 
ale producției, creșterea rolului exemplu
lui acestora pentru ceilalți muncitori con
stituie garanții ale mobilizării în și mai 
mare măsură a tuturor oamenilor muncii 
la îndeplinirea sarcinilor de plan.

Tovarășii Mircea Răuță, secretar al
comitetului de partid de la Institu
tul politehnic, Marin Stoian, prim-secre
tar al comitetului județean al U.T.C., Ru- 
xandra Simionică, președinta comitetului ju
dețean de cultură și educație socialistă, E- 
leonora Mărculescu, președinta comitetului 
județean al femeilor, Catinca Simion, di
rectoarea liceului nr. 3, au formulat nume
roase sugestii privind perfecționarea proce
sului de invățămint în spiritul indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința județeană de partid Iași, accentuind 
necesitatea legării mai strînse a studiului 
teoretic de practică, folosirii tuturor mij- 

' loacelor de educație în scopul dezvoltării 
la tineri a respectului față de muncă, ca 
organizațiile de partid, organizațiile de 
masa și obștești să desfășoare : acțiuni 
ferme, dinamice, menite să exercite o pu
ternică influență în formarea omului nou.

Participant.» la conferință, printre care 
Constantin Popescu, directorul spitalului 
nr. 1, Traian Cruccanu, directorul între
prinderii de industrializare a cărnii, au 
arătat că, alături de întregul popor, oa
menii muncii din județul Galați iși ex
primă totala adeziune față de politica ex
ternă a partidului și statului nostru, po
litică înțeleaptă, clarvăzătoare pusă in 
slujba intereselor națiunii noastre, a cau
zei generale a păcii și socialismului.

în încheierea lucrărilor conferinței, a luat 
cuvintul tovarășul MIRON CONSTANTI
NESCU. Vorbitorul a transmis participan- 
ților la conferință, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din județul Galați, un 
călduros salut din partea Comitetului Cen
tral, a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimind 
aprecieri pozitive pentru rezultatele ob
ținute in domeniile industriei, agricul
turii, in creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual, și urări de noi succese 
în îndeplinirea și depășirea planului pe 
anul 1973 la nivel maximal.

Apreciind că atit darea de seamă cit și 
dezbaterile s-au caracterizat printr-un 
pronunțat spirit critic și autocritic, de a- 
naliză matură, in spiritul expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu la Conferința 
organizației de partid Iași, vorbitorul a 
insistat asupra aspectelor majore care de
finesc anul 1973, drept anul decisiv pen
tru realizarea cincinalului înainte de ter
men. Vorbitorul a subliniat necesitatea con
centrării tuturor forțelor creatoare din e- 
conomia județului — ale muncitorimii, ță
rănimii, intelectualității — condiție esen
țială pentru realizarea planului din acest 
an la nivelurile maximale și asigurarea ți
nui demaraj și mai puternic în următorii 
ani ai cincinalului. Cu acest prilej au fost 
precizate măsurile practice, concrete, ce 
trebuie întreprinse pentru înlăturarea grab
nică a neajunsurilor ce s-au manifestat a- 
nul trecut in activitatea unor unități indus
triale, punindu-se un accent deosebit pe re
ducerea cheltuielilor materiale de producție, 
creșterea eficienței fondurilor fixe in in
dustrie, realizarea sarcinilor de export, uti
lizarea integrală a fondului de timp, spo
rirea productivității muncii, asigurarea u- 
nei înalte calități a producției, respectarea 
prevederilor contractelor economice, pregă
tirea Și perfecționarea cadrelor etc. Un spa
țiu larg a consacrat vorbitorul și proble
melor agriculturii, subliniind necesitatea 
dezvoltării puternice a zootehniei, valori
ficării marilor rezerve potențiale de creș
tere a producției animaliere. în acest con
text a fost subliniată necesitatea ca orga
nele și organizațiile de partid, afirmindu-și 
mai puternic rolul de conducător politic 
la fiecare loc de muncă, să-și intensi
fice eforturile în direcția mobilizării în
tregului potențial material și uman exis
tent pentru punerea în valoare a multiple
lor resurse de sporire a producției, de creș
tere a eficienței activității economice.

O direcție principală spre care trebuie 
să-și îndrepte și mai mult atenția organi
zațiile de partid, a arătat în continuare 
vorbitorul, este perfecționarea continuă a 
activității ideologice și îmbogățirea vieții 
spirituale a oamenilor muncii, ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor.

în încheiere, vorbitorul s-a oprit pe 
larg asupra politicii externe a parti
dului și statului nostru, în centrul 
căreia se situează, în mod statornic, 
întărirea și dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare cu țările socialiste ; a 
relevat, de asemenea, că țara noastră, ac
ționind în spiritul coexistenței pașnice, 
dezvoltă raporturi de colaborare cu toate 
statele lumii.

Delegații au adoptat hotărîrea conferin
ței județene de partid și au ales noul co
mitet județean și comisia de revizie. în 
funcția de prim-secretar a fost reales to
varășul Constantin Dăscălescu. Participanții 
au adresat apoi o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care sînt formulate angaja
mentele pe anul 1973.

Vasile MIHA1 
Tucîorel OANCEA

® în 1973 se vor obține pesîe plan 900 tone alu
miniu și laminate din aluminiu, 200 km cabluri de forță 
din aluminiu, 500 tone mașini și utilaje agricole, 2 000 
osii montate cu roți monobloc ,*

® Se vor economisi 700 tone metal, 10 milioane 
kWh energie electrică, 1 000 tone combustibil convențio
nal ;

• Va fi dată în funcțiune, cu 30 de zile mai devreme, 
hala nr. 6 de electroliză de la uzina de aluminiu Slatina.

Desfășurîndu-și lucrările într-un spirit de 
înaltă exigență, conferința organizației ju
dețene de partid Olt a analizat cu respon
sabilitate activitatea organelor și organiza
țiilor de partid pentru realizarea sarcinilor 
ce le revin în conducerea întregii vieți eco
nomice și sociale in vederea înfăptuirii hotă- 
ririlor Congresului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, ale Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972, și a stabilit 
programul de lucru în vederea îndeplinirii 
înainte de termen a obiectivelor actualu
lui cincinal.

La lucrările conferinței a participat to
varășul Ion Dincă, secretar al C.C. al 
P.C.R.

înfățișînd profundele transformări care 
au avut loc in ultimii ani in viața econo
mică și socială a județului, darea de seamă, 
prezentată de tovarășul Constantin Sandu, 
prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a relevat că, în condițiile unei pu
ternice dezvoltări industriale — ca urmare 
a politicii consecvente a partidului de re
partizare judicioasă a forțelor de producție 
pe intreg teritoriul țării — producția in
dustrială a județului a crescut în anii 
1968—1972 într-un ritm de 27 la sută. Au 
fost puse în funcțiune importante obiective 
și capacități, între care Uzina de prelucrare 
a aluminiului Slatina, Fabrica de osii și bo
ghiuri Balș, Fabrica de zahăr Corabia ; 
unitățile agriculturii. înzestrate cu o solidă 
bază tehnico-materială, s-au dezvoltat și 
întărit continuu, și-au dublat producțiile, iar 
în urma rezultatelor obținute, 19 dintre ele 
au fost distinse cu Ordinul Muncii clasa I.

Totodată, darea de seamă, subliniind defi
ciențele existente încă în unele sectoare de 
activitate, s-a oprit, îndeosebi, asupra mă
surilor ce trebuie luate în vederea îndepli
nirii sarcinilor majore prevăzute in pla
nul cincinal.

în cadrul conferinței, participanții la dez
bateri, în cuvinte calde, izvorite din inimă, 
și-au exprimat sentimentele lor de înaltă 
prețuire și stimă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresindu-i secretarului general 
al partidului, cu prilejul împlinirii a 55 de 
ani de viață -și 40 de ani •’tic activitate re
voluționară, felicitări și urări de viață 
lungă, multă sănătate, spre binele patriei 
și al poporului.

In cadrul dezbaterilor pe marginea dării 
de seamă, numeroși delegați au abordat pe 
larg sarcinile multiple ce revin unităților 
și colectivelor lor de muncă, făcind propu
neri prețioase pentru realizarea la parame
trii maximali a planului pe 1973.

— Platforma industrială a Slatinei — a 
spus ing. Ioan Buda, directorul Centralei 
industriale de aluminiu, a cunoscut o amplă 
dezvoltare, numai în anul trecut intrind in 
funcțiune 4 noi obiective și capacități. Co
lectivului nostru, avind în vedere că și in 
acest an sint programate numeroase puneri 
in funcțiune — noi obiective și capacități 
la o valoare de aproape 2 miliarde lei — 
ii revine sarcina de a munci in așa fel in
cit să asigure o eficiență maximă investi
țiilor făcute de stat, să dea pentru economia 
națională cit mai multe produse de calitate, 
competitive, cu cheltuieli cit mai reduse. 
Avem elaborat în acest sens un program 
concret de acțiune, dar, in același timp, 
solicităm un sprijin eficient, prin fapte și 
nu prin vorbe, din partea institutelor de 
proiectare, a ministerului de resort, a celor
lalte ministere care concură la realizarea 
obiectivelor de pe platforma Slatinei. Spun 
aceasta pentru că, după cum știți, avem de 
recuperat urgent unele rămineri în urmă, 
iar, pe de altă parte, există posibilități reale 
ca multe obiective să producă mai devreme, 
față de termenul planificat. Continuind 
ideea, ing. Marin Mită, directorul Grupului 
de șantiere Slatina al T.C.I. Craiova, după 
ce a vorbit despre rezultatele activității 
constructorilor unităților industriale, ș-a 
angajat să realizeze ritmic și la timp in
vestițiile prevăzute, să devanseze punerea 
în funcțiune a halei nr. 6 de electroliză de 
la uzina de aluminiu, precum și a altor ca
pacități.

în cuvintul lor. mai mulți delegați, prin
tre care Matei Fira, secretarul comitetului 
de partid de la Uzina de prelucrare a alu
miniului, Ilie Marin, maistru la Fabrica de 
zahăr Corabia, infățișînd experiența dobin
dită de către organele și organizațiile de 
partid din unitățile respective, au supus 
unei analize exigente activitatea pe care au 
desfășurat-o acestea și au subliniat necesi
tatea creșterii continue a rolului lor con
ducător, ca o condiție esențială a îndepli
nirii sarcinilor ce le revin din actualul cin
cinal.

Avind în vedere complexitatea sarcinilor 
privind ridicarea eficienței economice, _ a- 
tingerea parametrilor proiectați de către 
noile unități industriale, precum și realiza
rea integrală a planului la export, in inter
vențiile lor Nicolae louescu, directorul Fa
bricii de osii și boghiuri Balș, Gheorghe 
Tirpea, directorul Fabricii de produse căr- 
bunoase Slatina. Dinei Stemate, directorul 
Fabricii de vagoane Caracal. Tiberiu Radu, 
directorul „Alurom" din cadrul Centralei de 
aluminiu, au criticat modul defectuos in 
care Grupul de uzine de construcții de va
goane Arad, Ministerul Construcțiilor de 
Mașini Grele. Ministerul Industriei Metalur
gice și Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale au sprijinit rezolvarea unor pro- 
blijme-cheie ale producției acestor, unități, 
cum sint stabilirea unor tehnologii avan
sate de fabricație, aprovizionarea cu utilaje, 
piese de schimb și materii prime cores
punzătoare.

Un loc important in cadrul dezbaterilor 
l-au ocupat măsurile elaborate privind dez
voltarea agriculturii județului. Arătind ca 
anul trecut cooperativele agricole din județ 
au livrat suplimentar la fondul de stat 
15 090 tone griu, 10 000 tone porumb și peste 
18!000 tone sfeclă de zahăr. Dumitru Tudosc, 
președintele C.A.P. Stoicănesti. Angela Sin- 
cu. președinta C.A.P. „Unirea“-Corabia, 
Marin Degeratu, președintele CA.P. Seaca, 
au relevat că producțiile mari obținute in 
multe unități din județ sînt în bună măsura 
consecințele generalizării acordului global 
și au insistat pentru aplicarea acestui sis
tem de organizare și retribuire a muncii 
în toate sectoarele, ca o cale sigură de 
sporire a recoltelor.

O însemnătate deosebită pentru valorifi
carea mai bună a posibilităților de care dis
pune agricultura județului — a subliniat

Constantin Onilă, instructor al comitetului 
județean de partid — au realizarea integra
lă a programului de gospodărire rațională 
a pămintului, a resurselor de apă, extinde
rea lucrărilor de irigații, de îndiguiri, de
secări și de combatere a eroziunii solului. 
Prin asemenea acțiuni, care solicită nu atit 
eforturi mari de investiții materiale, cit, 
mai ales, price.pere și spirit gospodăresc din 
partea cadrelor de conducere din unitățile 
agricole, a tuturor lucrătorilor din acest sec
tor. încă din acest an se vor putea obține 
importante cantități de produse agricole 
suplimentare. în aceeași ordine de idei, 
Constantin Bălan, directorul Stațiunii expe
rimentale Caracal, și Gelu Dragomir, direc
torul I.A.S. Corabia, au făcut propuneri pri
vind folosirea intensivă a terenurilor agri
cole prin extinderea culturilor duble, a unor 
soiuri autohtone de mare productivitate, uti
lizarea judicioasă a terenurilor irigate, a 
întregului fond funciar.

în acest context, a remarcat Ion Florea, 
directorul S.M.A. Vișina, un accent din ce 
in ce mai mare se va pune pe .creșterea 
gradului de mecanizare a lucrărilor agri
cole, corespunzător cu sporirea zestrei teh
nice a fiecărei unități de producție. Rele- 
vind că organizațiile de partid și conduce
rile întreprinderilor agricole de stat și sta
țiunilor de mecanizare a agriculturii trebuie 
să se ocupe îndeaproape de exploatarea co
respunzătoare a tractoarelor, mașinilor și 
instalațiilor din dotare, el a subliniat că 
încă de pe acum este necesar să se elabo
reze un program detaliat de pregătire a 
cadrelor necesare realizării în bune condi
ții a sarcinilor ce revin acestor unități în 
actualul cincinal.

Subliniind importanța pe care o acordă 
partidul problemelor sociale, creșterii nive
lului de trai al populației, Nicolae Crăciun, 
președintele consiliului județean a! sindica
telor, și Gheorghe Staicu. directorul Direc
ției sanitare, au arătat că organele locale 
de partid și de stat trebuie să manifeste o 
preocupare continuă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, aprovizionării popu
lației, diversificării și ridicării calității ser
viciilor.

în intervențiile lor. Ion Boștinaru, prim- 
secretar al comitetului județean U.T.C., 
Constanța Zamfira, director-adjunct al li
ceului „Ion Minulescu" Slatina, Culai 
Dulea și Gheorghe Isac, șeful inspec
toratului județean al Ministerului de Inter
ne, referindu-se la acțiunile întreprinse 
pentru înfăptuirea programului.de educație 
comunistă a maselor, au subliniat că în cen
trul preocupărilor organizațiilor de partid 
și al organelor locale de stat trebuie să stea 
și in viitor respectarea legalității socialiste, 
promovarea principiilor eticii și echității so
cialiste.

Luind cuvintul în încheierea lucrărilor 
conferinței, tovarășul ION DINCĂ a trans
mis delegaților, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii de pe meleagurile Oltului, un 
cald salut și urări de noi succese din par
tea Comitetului Central al P.C.R., a secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. După ce a prezentat un 
amplu tablou al realizărilor obținute de po
porul nostru în înfăptuirea programului 
trasat de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, vorbitorul, relevind 
transformările profunde survenite în ultimii 
ani in județul Olt, a făcut o aprofundată 
analiză asupra activității politice și organi
zatorice desfășurate de organele și organi
zațiile locale de partid, pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce au revenit industriei și agri
culturii. insistind în mod deosebit asupra 
direcțiilor prioritare de care depinde ridi
carea eficienței economice în toate unități
le : creșterea productivității muncii, a com
petitivității produselor pe piața externă, 
gospodărirea judicioasă a rezervelor de ma
terii prime și materiale, asigurarea funcțio
nării la parametrii proiectați a noilor ca
pacități, valorificarea mai bună a resur
selor de care dispune agricultura.

Subliniind necesitatea creșterii rolului 
conducător al tuturor organizațiilor parti
dului, vorbitorul a recomandat comitetului 
județean de partid să imprime mai multă 
exigență și combativitate muncii organiza
țiilor de partid, să intensifice activitatea 
de educație comunistă a membrilor de 
partid, a tuturor cetățenilor, în spiritul eti
cii și echității socialiste, respectării legali
tății și apărării avutului obștesc, să adopte 
un asemenea stil de muncă, incit toți co
muniștii, toți oamenii muncii să participe 
la elaborarea. înfăptuirea și controlul deci
ziilor adoptate.

în continuare, vorbitorul s-a oprit pe 
larg la problemele politicii externe a parti
dului nostru, infățișînd bogata activitate 
desfășurată de partid și guvern pentru în
tărirea prieteniei cu țările socialiste, dez
voltarea colaborării cu toate statele, pentru 
triumful cauzei socialismului și păcii.

în încheiere, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că în județul Olt sint întrunite 
toate condițiile pentru ca sarcinile mari și 
complexe, stabilite de Conferința Națională 
și Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972 să fie îndeplinite în mod exemplar.

Delegații au adoptat hotărîrea conferinței 
și au ales apoi noul comitet județean de 
partid și comisia de revizie. în funcția de 
prim-secretar a fost reales tovarășul Con
stantin Sandu.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
delegații la conferință au adresat o tele
gramă Comitetului Central al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, cuprinzind an
gajamentele asumate pe anul 1973.

Dumitru IÎRCOB
Emilian ROUĂ

PRE
întregul nostru popor a- 

niversează in acest an îm
plinirea a patru decenii de 
la desfășurarea luptelor re
voluționare ale ceferiștilor, 
petroliștilor și altor deta
șamente muncitorești din 
ianuarie-februarie 1933 — 
moment eroic în istoria 
clasei muncitoare în care 
și-au găsit o strălucită a- 
firmare înalta ei conștiin
ță, combativitatea, abne
gația, devotamentul față 
de interesele vitale ale po
porului român. în contex
tul epocii, aceste lupte nu 
au constituit momente izo
late, ci s-au înscris ca 
punctul culminant al unui 
intreg lanț de bătălii so
ciale care au zguduit Ro
mânia în perioada 1929— 
1933.

Acum 40 de ani, în ma
rea frâmintare revoluțio
nară care a cuprins masele 
largi ale celor ce muncesc, 
din rindurile poporului 
s-au ridicat militanți com
bativi, căliți in aspra în
cercare a luptelor de clasă. 
Nu întîmplător aniversarea 
a 40 de ani de la aceste 
lupte coincide cu aniversa
rea a patru decenii de la 
începuturile activității în 
mișcarea muncitorească a 
secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — anul 1933 
fiind și anul primei sale 
arestări, la virsta de 15 
ani, de către autoritățile 
regimului burghezo-mo- 
șieresc pentru „incitarea 
la grevă" și „răspindirea 
de afișe împotriva ordinii 
de stat".

Evocind evenimentele din 
acel timp, ni se pare nece
sar să începem prin a în
fățișa cadrul general in 
care au avut loc. cauzele 
care le-au generat. Un a- 
semenea preludiu va deta
șa mai clar caracteristicile 
luptelor care îndreptățesc 
aprecierea lor ca cele mai 
viguroase acțiuni proletare 
organizate și conduse de 
Partidul Comunist. Român 
pină la cel de-al doilea 
război mondial, o manifes
tare elocventă a capacității 
clasei muncitoare de a uni 
în jurul ei pături din cele 
mai largi ale populației. 
După cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
„în bătăliile de clasă pur
tate in anii 1929—1933, cla
sa muncitoare, în frunte cu 
partidul comunist, s-a afir
mat cu putere pe arena is
toriei ca cea mai înaintată 
forță a societății românești, 
avangarda luptei întregului 
popor împotriva pericolului 
fascist, pentru drepturi e- 
conomice și politice, pentru 
democrație, independență și 
suveranitate națională".

0 C&IZĂ ECONOMICĂ 
FĂRĂ PRECEDENT
Așa cum se știe, după o 

perioadă de relativă stabili
tate și dezvoltare, întreaga 
lume capitalistă a fost lovi
tă in 1929 de una din cele 
mai violente și îndelungate 
crize economice din istoria 
de pină atunci a capitalis
mului. Pozițiile puternice 
deținute de monopolurile 
străine în economia Româ
niei. predominarea în eco
nomie a unei agriculturi 
înapoiate, cu însemnate ră
mășițe semifeudale, au fă
cut ca urmările crizei să se 
resimtă deosebit de ascuțit 
in țara noastră. Producția 
industrială a scăzut cata
strofal, ajungînd in 1932, 
anul de apogeu al crizei, la 
57 la sută față de 1929. Un 
mare număr de întreprin
deri au dat faliment, ceea 
ce a dus La creșterea fără 
precedent a șomajului. 
Buletinul consiliului ge
neral al sindicatelor uni
te nr. 1 din decembrie 1932 
aprecia că aproape 50 la 
sută din numărul total al 
muncitorilor erau șomeri, 
iar că, din rest, 20 la sută 
lucrau doar 2—3 zile pe 
săptămînă. Una din cele 
mai ascuțite forme de ma
nifestare a crizei au consti
tuit-o prăbușirea prețurilor 
la produsele agricole, redu
cerea. la mai puțin de ju
mătate, a producției agri
cole.

Clasele dominante au ur
mărit ieșirea din criză pe 
seama maselor muncitoare 
și a unei și mai puternice 
înfeudări a economiei țării 
față de monopolurile străi
ne. Ele au contractat mari 
împrumuturi externe și au 
acceptat așa-numitul plan 
de la Geneva, care pentru 
garantarea creditelor acor
date de băncile străine pre
vedea o „asanare" a econo
miei și finanțelor statului, 
sub supravegherea emisa
rilor acestor bănci, ceea ce 
însemna în fapt punerea 
întregii economii românești 
sub controlul finanței in
ternaționale, știrbirea gra
vă a independenței și su
veranității naționale. Ofen
siva claselor exploatatoare 
împotriva nivelului de trai 
al maselor populare s-a 
concretizat In faimoasei*

UDIU
„curbe de sacrificiu", 
concedierile masive, scă
derea salariilor celor ocu
pați în producție, mărirea 
impozitelor, aplicarea pe 
scară largă a sistemului a- 
menzilor, scumpirea artico
lelor de primă necesitate 
etc.

TRIUNGHIUL NEGRU
SĂRĂCIA, FOAME 

TEA, ȘOMAJUL
Semnificativ pentru sa

lariile muncitorilor de la 
Ateliere e faptul că ei, 
după reținerea tuturor im
pozitelor și amenzilor, 
mîneau de multe ori 
plicurile goale. „Dacă mai 
adăugăm la scăderile de sa
lariu—scria „Scînteia" din 
15 august 1931 — și conce
dierile in masă, mutările cu 
miile ale muncitorilor și 
funcționarilor, amenzile 
care au întrecut orișice 
margini, care de cele mai 
multe ori se urcă la valoa
rea insăși a salariilor... apoi 
sistemul spionajului care 
este foarte răspindit • la 
C.F.R., atunci avem, tabloul 
situației lucrătorilor și 
funcționarilor de la C.F.R.".

Greu lovite de urmările 
crizei au fost și celelalte 
categorii ale 
Funcționarii, 
pensionarii nu-și primeau 
cu lunile drepturile bănești. 
Peste 15 000 dintre absol
venții școlilor normale din 
anii 1929—1933 nu și-au pu
tut găsi locuri de muncă, 
răminind pe drumuri, mu
ritori de foame. Scăderea 
vertiginoasă a prețurilor la 
produsele agricole, crește
rea impozitelor au dus la o 
accentuată înrăutățire a si
tuației țărănimii. „Plugări- 
mea — se consemna in do
cumente ale vremii — geme 
sub greutatea 
a impozitelor 
felul".

Guvernele 
șierești care 
la conducerea țării în toți 
acești ani ai crizei au ihc 
siituit, concomitent cu ’mă
surile restrictive dS'"ăuSte-' 
ritate economică, 
pini tot mai I 
limitare a 
și libertăților 
de înăsprire 
antimuncitorești. 
începută acțiunea de di
zolvare a sindicatelor uni
tare, numeroase ziare 
revoluționare și democratice 
au fost interzise, cele 5 
mandate de deputați obți
nute de Blocul Muncitoresc 
Țărănesc în alegerile din 
iunie 1931, invalidate. Cre
area încă din martie 1930 
a organizației fasciste 
„Garda de fier" a constituit 
fenomenul cel mai carac
teristic al tendințelor ultra- 
reacționare promovate de 
cercurile oligarhiei române.

Toate acestea au ascuțit 
și mai mult contradicțiile 
de clasă proprii regimului 
burghezo-moșieresc, au fă
cut să crească frămîntările 
sociale. întreaga această 
perioadă a cunoscut un to
rent 
care, 
mult 
mice 
crescut 
late și 
prinzînd 
rii de oameni ai muncii.

Chiar statistici oficiale 
burgheze recunosc crește
rea numerică a acțiunilor 
de luptă muncitorești ; 
fel, în timp ce in 1929 
mărul conflictelor 
muncă era de 199, în 
a ajuns la 317, iar numărul 
participanților a ajuns in 
același interval de timp de 
la 61 300 Ia 101 500. Minerii 
din Valea Jiului au inscris 
în 1929 prima mare bătălie 
de clasă din anii crizei 
economice — marea grevă 
de la Lupeni. înecată în 
singe de autoritățile bur
gheze — au căzut atunci 
uciși mișelește 30 de mun
citori, iar peste o sută au 
fost răniți — greva mineri
lor de la 
august 1929 a 
rirea de luptă 
mii române, 
de a se opune politicii anti
populare a claselor exploa
tatoare. Tot in acea vreme, 
pe Valea Mureșului, două
sprezece mii de muncitori 
forestieri impuneau patro
nilor obligația de a le plăti 
un spor de salariu de 10 la 
sută și de a respecta ziua 
de muncă de opt oro

ră-
cu

populației, 
învățătorii,

insuportabilă 
fiscale de tot

burghezo-mo- 
s-au perindat

un rc- 
brutal de 
drepturilor 

democratice, 
a legislației 

A fost

de acțiuni 
imbinind 

revendicările 
cu

de luptă 
tot mai 

econo- 
ccle politice, au 
mereu în intensi- 
combativitate cu- 

noi și noi catego-

ast- 
nu- 

de 
1930

Lupeni din 
arătat hotă- 
a muncitori- 
voința fermă

ȘUVOIUL LARG 
AL MIȘCĂRILOR 

POPULARE
începind cu a doua ju

mătate a anului 1930 se re
marcă o intensificare a ac
țiunilor muncitorești în nu
meroase centre industriale, 
evidențiindu-se tot mai 
pregnant creșterea comba
tivității muncitorilor, ten

dința lor de a Ieși In stra
dă, dc a-și susține revendi
cările in cadrul unor mari 
mitinguri și demonstrații. 
La 9 septembrie 1930 peste 
4 000 de muncitori ceferiști 
demonstrează în fața Mi
nisterului Comunicațiilor; 
la Cluj, la începutul lui oc
tombrie același an, timp de 
două ore muncitori cefe
riști au demonstrat In fața 
clădirii direcției, determi- 
nind conducerea atelierelor 
să promită satisfacerea re
vendicărilor muncitorești. 
La 29 ianuarie 1931, peste 
10 000 de muncitori cefe
riști din București s-au în
dreptat spre sediul sindi
catelor purtînd pancarte 
pe care erau înscrise cele 
mai arzătoare dintre re
vendicările lor : „Vrem 
pline". „Jos curba de sa
crificiu", „Jos cine fură 
munca" etc. Cercurile gu
vernante au trimis impo- 

. triva demonstranților jan
darmi și polițiști înarmați 
care au tras în muncitori. 
Au fost asasinați doi din
tre aceștia, iar mulți alții 
au fost răniți. în întreaga 
țară au avut loc mari a- 
dunări de protest, în care 
muncitorii, condamnînd re
presiunea singeroasă de la 
București, au cerut să în
ceteze concedierile, să fie 
mărite salariile.

Mari acțiuni revendica
tive au desfășurat, de a- 
semenea. metalurgiștii din 
București, Arad, Reșița, 
Brașov, muncitorii por
tuari din Constanța, Brăila, 
Turnu-Severin. textiliștîi 
din Buhuși, Cluj, muncitoj- 
rii din industria alimenta
ră. în numeroase orașe : la 
București. Timisoara. Arad 
etc. s-au desfășurat miș
cări ale șomerilor cu care 
s-au solidarizat adese» si 
muncitorii.

Concomitent au devenit 
tot mai frecvente acțiunile 
țărănești îndreptate îm
potriva impozitelor grele, 
a dobînzilor cămătărești. a 
sechestrării bunurilor și a 
executărilor silite. In co
mune ca Mișca, din jude-țul 
.Arad. . Șoocuius, din jude
țul Bihor, țăranii au alun
gat cu topoare și coase pa 
agenții fiscali și pe jan
darmi ; la Cornereva, din 
județul Severin, ei au de
vastat arhiva primăriei, a- 
lungînd pe primari și pe 
notari, la Carastelec, din 
județul Sălaj, au atacat 
postul de jandarmi etc.

La luptă s-au ridicat In 
acești ani și alte categorii 
sociale. în București, Iași, 
Timișoara și în alte centre 
au avut loc demonstrații ale 
învățătorilor, studenților, 
pensionarilor și invalizilor. 
Neliniștea și freamătul de 
revoltă bîntuiau pretutin
deni in țară. Practic, viitoa
rea mișcărilor de protest so
cial cuprinsese cele mal 
largi pături ale poporului.

în aceste condiții, în fața 
partidului comunist se 
punea sarcina intensificării 
activității politice și organi
zatorice in vederea organi
zării luptei maselor, a con
topirii tuturor mișcărilor 
protestatare intr-un puter
nic șuvoi revoluționar. Pu- 
nind capăt luptelor fracțio- 
niste din 1929—1930, care au 
dezorganizat grav pentru un 
timp activitatea sa, partidul 
a luat curs hotărît spre în
tărirea rîndurilor sale, 
spre legarea strinsă a în
tregii lui activități de cla
sa muncitoare, de masele 
largi ale celor ce muncesc, 
afirmîndn-se ca stegarul 
intereselor lor vitale, orga
nizatorul ți conducătorul 
lor încercat în lupta pen
tru libertate, independență 
națională și o viață mai 
bună. O importanță deose
bită a avut în această pri
vință Congresul al V-lea 
al P.C.R. Clarificind pers
pectivele luptei revoluțio
nare în România pentru o 
Întreagă etapă istorică, 
congresul a precizat, tot
odată, sarcinile perioadei 
imediate, subliniind nece
sitatea intensificării acti
vității partidului in ma
rile întreprinderi și cen
tre industriale, a acțiu
nii perseverente pentru 
făurirea frontului unic 
muncitoresc, recomandind 
forme de activitate in 
mase — comitetele de ac
țiune. comitetele de fabri
că. comitetele de grevă etc. 
— în măsură să asigure 
unitatea de luptă a tuturor 
muncitorilor, indiferent de 
apartenența lor politică.

Pe baza acestor orientări, 
in anii care au urmat, lup
tele muncitorimii, ale ma
selor populare au cunos
cut, sub conducerea parti
dului, o tot mai mare am
ploare. în cadrul acestor 
lupte, muncitorii petroliști 
și ceferiști s-au afirmat ca 
detașamente deosebit de 
combative ale proletaria
tului român, au înscris in 
istorie pagini de nepieritor 
eroism și abnegație revo
luționară.

Dr. Ion SPALAȚELU

programului.de
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Excelenței Sale Domnului 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, adre
săm Excelenței Voastre, în numele poporului din Burundi și al meu personal, 
felicitările noastre cele mai vii și urările noastre cele mai sincere de sănătate, 
pentru fericirea familiei și pentru prosperitatea poporului român. Salutăm cu respect 
și admirație progresele înfăptuite de bravul popor român, sub conducerea clarvăză
toare a partidului comunist și a strălucitei dumneavoastră personalități.

Fie ca Republica Socialistă România să continue să prospere sub conducerea 
partidului comunist și a clarviziunii Excelenței Voastre.

Cu foarte înaltă considerație,
Colonel MICHEL MICOMBERO

Președintele Republicii Burundi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășe președinte,
Anul 1973, pe care noi l-am întâmpinat cu optimism, ne aduce în mod atît de 

fericit cea de-a 55-a aniversare a zilei dv. de naștere ; acesta este un eveniment 
important nu numai pentru poporul muncitor din România, ci și pentru toate po
poarele din lume care au ales calea demnității.

Cincizeci și cinci de ani de viață nu este mult, dar aceasta este semnificativ 
cînd este vorba de un revoluționar a cărui fiecare zi de viață constituie pentru for
țele reacționare un adevărat obstacol.

Cu această ocazie, noi, membrii Asociației congoleze de prietenie între po
poare (A.C.A.P.), ținem să vă reînnoim sentimentele noastre de stimă și să vă dorim 
viață lungă și plină de succese în îndeplinirea dificilei sarcini pe care poporul ro
mân v-a încredințat-o, pe care dv. îl conduceți neîncetat către un viitor mai bun 
datorită liniei juste de conducere a Partidului Comunist Român, în fruntea căruia 
vă aflați.

Noi sîntem convinși că eforturile dv. se vor îndrepta și mai mult către întă
rirea legăturilor de prietenie și cooperare care unesc în mod atît de fericit popoarele 
român și congolez.

VITAL BALLA
Președintele Asociației congoleze 

de prietenie intre popoare

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă 
adresez, în numele membrilor asociației și al meu personal, cele mai sincere urări 
de bine pentru dumneavoastră, de prosperitate pentru poporul român, condus de 
eminenta dumneavoastră persoană. Doresc ca legăturile istorice și de prietenie între 
popoarele noastre să devină tot mai puternice și mai profunde în amplul cadru al 
colaborării internaționale, pe baza respectării principiilor inalienabile ale indepen
denței și suveranității fiecărui popor.

STEFANO VETRANO
Președintele Asociației de prietenie 

Italia—România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia împlinirii acestei importante aniversări, vă rugăm să primiți urările 
noastre sincere de sănătate și mulți ani, continuînd conducerea nației spre progres 
și afirmare internațională tot mai mare.

Omagii doamnei Elena Ceaușescu.
CONSTANTIN și TEREZA DRĂGAN

Roma — Italia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele președintelui, vicepreședintelui, comitetului executiv și al tuturor 
membrilor Asociației de prietenie Marea Britanie-România adresez felicitări 
Excelenței Sale domnului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, cu ooazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere 
și îi urăm un sincer „La mulți ani !“

HARRY GOLD
Secretar onorific 

al Asociației de Prietenie 
Marea Britanie-România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

La mulți ani cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței 
Voastre și cele mai bune urări de sănătate și prosperitate.

KOGORO UEMURA
Președinte al Keidanren, 

Federația Organizațiilor Economice 
din Japonia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, doresc să vă adresez, 
domnule președinte, sentimentele mele cele mai vii.

Mulțumindu-vă încă de pe acum pentru ospitalitatea pe care țara dv. o va re
zerva delegației Confederației generale a industriei italiene, care va face în 
curînd o vizită în România, pentru examinarea posibilităților de dezvoltare ulteri
oară a relațiilor economice dintre industria italiană și cea română, vă rog să-mi 
permiteți să-mi exprim dorința vie de a avea înalta onoare de a vă întâlni personal.

Vă rugăm să primiți, domnule președinte, expresia sentimentelor mele de 
cea mai înaltă considerație.

RENATO LOMBARDI
Președintele Confederației Generale 

a Industriei Italiene
t . --------------------------------------------------- ------------------------------

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă rog să aveți amabilitatea de a accepta felicitările mele cele mai respec

tuoase, precum și cele mai bune urări cu ocazia aniversării dumneavoastră.
Cu cea mai înaltă considerație,

ALEXANDER HOLT ROTIVAL
Reprezentant permanent 

al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare in România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al României

Adresăm președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări cu ocazia ani
versării zilei sale de naștere și îi dorim succes în realizarea proiectelor sale.

Exprimăm cu această ocazie din nou președintelui Consiliului de Stat și 
doamnei Ceaușescu mulțumirile noastre pentru vizita făcută la Charleroi anul 
trecut.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, DIRECȚIA 
GENERALĂ Șl PERSONALUL ATELIERELOR 

DE CONSTRUCȚII ELECTRICE 
DIN CHARLEROI-Belgia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, doresc să mă alătur 
tuturor celor din rîndul poporului dumneavoastră, din cadrul lagărului socialist și 
al mișcării comuniste internaționale care vă urează cele mai mari succese, atît în 
viața personală, cît și în activitatea de conducător comunist și al statului unei țări 
socialiste.

Cu toată atenția,
RODNEY ARISMENDI

Prim-secretar
al Comitetului Central

al Partidului Comunist din Uruguay

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Sanmarinez și al meu 
personal, vă adresez cele mai călduroase urări pentru dumneavoastră și pentru viito
rul Republicii Socialiste România, cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere.

/ REMY GIACOMINI
Secretar al Partidului Socialist 

Sanmarinez

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Rog Excelența Voastră să primească călduroasele mele felicitări cu ocazia 

aniversării zilei dumneavoastră de naștere, precum și cele mai bune urări de sănă
tate, fericire, viață lungă și depline succese în eforturile susținute pe care le de
puneți pentru progresul României, pentru bunăstarea și prosperitatea locui
torilor ei.

Vă rog să-mi permiteți ca, în această împrejurare fericită, să-mi alătur vocea 
tuturor celor care salută în dumneavoastră fiul devotat al unui popor care a cîștigat 
respectul universal, popor ale cărui geniu, hotărîre și tradiții seculare dumneavoas
tră le simbolizați. Prin opțiunile 'dumneavoastră judicioase pe arena internațională 
ați susținut și sprijinit scopurile și principiile înscrise în Carta Națiunilor Unite, 
aceste mari idealuri de înțelegere, cooperare, pace și libertate, care au animat ome
nirea dintotdeauna în lupta sa pentru construirea unei lumi mai bune.

Prestigiul personal de care vă bucurați pe toate nieridianele nu este altceva 
decît reflectarea admirației tuturor pentru justețea vederilor, claritatea obiectivelor 
și forța realizărilor dumneavoastră.

Reînnoindu-vă urările mele cele mai călduroase, vă rog să primiți, domnule 
președinte, omagiul profundului meu respect.

S. A. CHEDID
Directorul Centrului de Informare 

al O.N.U. la București

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Instituția noastră se bucură în mod sincer cu prilejul plăcutei ocazii oferite 
de cea de-a 55-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, care are o mare sem
nificație pentru că se referă la unul dintre cei mai iluștri conducători mondiali ai 
timpului nostru și în care se întruchipează atît de splendid pacea, prietenia și spi
ritul frățesc. /

Pentru toate acestea, vă rugăm să primiți, domnule președinte, salutările 
noastre cele mai vii, precum și urările noastre fierbinți de viață lungă, plină de 
victorii, în fruntea poporului frate, glorios, al României.

Fundația culturală peruano-română
JULIO CASTRO FRANCO Ing. dr. ABEL PEREYRA

președinte ...... vicepreședinte
Prof. JORGE THOMAS CARMELA IZAGUIRRE

secretar general director
SERAFINA ANGELES

director
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Stimate domnule președinte,
în numele comitetului de conducere al Asociației de prietenie Finlanda— 

România vă adresez un cald salut și cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 55-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare între Finlanda și România vor cunoaște o dezvoltare continuă în 
toate domeniile de activitate în interesul ambelor state și al păcii lumii.

Vă asigur că Asociația de prietenie Finlanda—România va contribui și în 
viitor la promovarea prieteniei, înțelegerii și a unei mai bune cunoașteri între 
popoarele finlandez și român.

Vă urez multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea pe 
care o desfășurați în fruntea statului român.

VILHO SIIVOLA
Președintele Asociației de prietenie 

Finlanda—România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Primiți cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de 
naștere. Vă dorim, totodată, sănătate dv. și prosperitate României.

ASOCIAȚIA DE PRIETENIE
JAPONIA-ROMÂNIA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Asocia
ția culturală Belgia-România vă asigură de întreaga sa simpatie și dorește ca 
România să continue, sub conducerea, dumneavoastră clarvăzătoare, edificarea socia
lismului și realizarea tuturor obiectivelor susceptibile de a duce la înfăptuirea 
securității, a dezarmării generale și la instaurarea unei păci durabile în lume.

JEAN TAILLARD
Secretar general 

al Asociației culturale
Belgia—România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Permiteți-mi să vă prezint cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naș
tere urările mele cele mai bune de fericire personală și pentru bunăstarea țării 
dumneavoastră.

LODE CRAEYBECKX
Primarul orașului Anvers

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere, permiteți-mi să vă 
transmit, Excelență, cele mai calde urări pentru dumneavoastră și pentru prospe
ritatea țării dumneavoastră.

Adresez, de asemenea, aceste urări pentru succesul acțiunilor pe care le în
treprindem în vederea intensificării și adîncirii relațiilor economice și comerciale 
între România și Franța.

Dumneavoastră cunoașteți cît de mult sînt atașat acestei acțiuni și mă bucur 
de constituirea recentă, în cadrul Consiliului Național al Patronatului Francez, a 
Comitetului Franța-România, care trebuie să ne permită să acționăm și mai 
profund în această direcție.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni.

GEORGES VILLIERS
Președintele de onoare 
al Consiliului Național

_ al Patronatului Francez
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere doresc să vă transmit, în numele colegilor mei din Consiliul Redeșteptării 
Naționale și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de bine 
Excelenței Voastre.

La conducerea țării, Excelența Voastră ați desfășurat o politică activă 
de mare anvergură, de bunăvoință și prietenie față de toate națiunile. în mod 
deosebit îmi amintesc vizita reușită a Excelenței Voastre în cîteva țări africane 
anul trecut.

Fie ca aniversarea dumneavoastră viitoare să aducă Excelenței Voastre 
fericire personală și hotărîrea continuă de a acționa pentru pacea lumii și pentru 
armonie internațională.

IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG
Președintele Consiliului 
Redeșteptării Naționale 

al Republicii Ghana
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Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, în numele Centrului 
și în 
urări

european al UNESCO pentru învățămîntul superior, al personalului acestuia 
numele meu, permiteți-mi, domnule președinte, să vă prezint cele mai bune 
de sănătate și fericire pentru prosperitatea și viitorul țării dv.

M. A. RIBBING
Directorul Centrului european 
al UNESCO pentru învățământ 

superior

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele grupului interparlamentar româno-luxemburghez, creat cu ocazia 
vizitei dumneavoastră oficiale în Luxemburg, și în numele meu personal, vă prezint 
felicitări călduroase și urările mele cele mai bune cu ocazia celei de-a 55-a aniver
sări a dumneavoastră.

PIERRE GREGOIRE
Președintele Camerei Deputaților 

Președinte al Grupului 
interparlamentar luxemburghez

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Toți membrii Asociației de prietenie India-România din Punjab ni se alătură 
în a vă transmite Excelenței Voastre cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. 
de naștere cele mai bune urări și la mulți ani.

HANSRAJ SHARMA
Ministru de finanțe al statului 

Punjab—India
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Domnule președinte,
Cu ocazia aniversării'zilei dumneavoastră de naștere am’ plăcerea ca, în nu

mele Asociației Danemarca-România, să vă transmit cele mai cordiale felicitări și 
cele mai bune urări pentru un viitor fericit și prosper dumneavoastră și țării dum
neavoastră.

Ca urmare a frecventelor vizite pe care le-am făcut în frumoasa dumneavoas
tră țară, eu am avut prilejul să urmăresc progresul României și creșterea standar
dului de viață al populației.

Sînt convins că dumneavoastră, domnule președinte, prin priceperea și ta
lentul dumneavoastră, ați contribuit într-un grad foarte înalt la această dezvoltare.

în numele Asociației Danemarca-România doresc să vă exprim urării» 
noastre de progres continuu, de sănătate deplină pentru dumneavoastră șl să vă 
felicităm ou ocazia zilei dumneavoastră de naștere.

In numele Asociației 
Danemarca-România 

președinte
KRISTIAN ALBERTSEN

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

De ziua nașterii vă dorim mulți și fericiți ani, cu sănătate și mult spor la con
ducerea României pe calea păcii și prosperității, cu strălucite succese în tot ce doriți 
să realizați pentru neam și țară.

Protopop G. MORARU 
NICU IOANNOU 
BORIS PUȘCAȘU

Pentru Comitetul român american —• 
S.V.A.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 55 ani, permiteți-mi să vă transmit felicită

rile mele cordiale.
în speranța că relațiile dintre țările noastre se vor înscrie în continuare pe 

linia concepțiilor și așteptărilor celor două părți și că legăturile economiei dumnea
voastră cu firma Krupp se vor consolida continuu, în interesul unei colaborări fruc
tuoase care să servească ambelor părți, rămîn ou expresia deosebitei mele consi
derațiuni.

Al dumneavoastră,
BERTHOLD BEITZ

Președintele Consiliului
de administrație al firmei Krupp —» 

R.F. a Germaniei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele acelei companii japoneze care a încheiat contractul cu privire la 
ce! mai mare proiect pentru stimata dumneavoastră țară, exprim în mod respec
tuos cordiale felicitări Excelenței Voastre cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere. Fie ca Excelența Voastră să se bucure de sănătate de
plină și să desfășoare o activitate continuă și progresistă pentru prosperitatea Re
publicii Socialiste România.

Cu cele mai călduroase salutări
IWAO IKEDA

Președintele companiei 
„Koyo Seiko Co. Ltd".

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați felicitările mele cele mai sinoere cu ocazia aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere.

Permiteți-mi să vă prezint urările mele cele mai bune pentru succesul activi
tății dumneavoastră, pentru prosperitatea țării și poporului dumneavoastră.

Reamintindu-mi cu plăcere de vizita dv. în Finlanda, fie ca prietenia între 
România și Finlanda să prospere 1

ERKKI PARTANEN
Președintele consiliului 

de administrație al concernului 
industrial „Huhtamaki^
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către toate consiliile populare comunale, 
către toti locuitorii satelor tării7 7

adresată de către sesiunea Consiliului popular al comunei Stoicănești - Olt
Gospodarii din Stoicănești, județul 

Olt — unde există una din cele 
mai vechi cooperative agricole din 
țară, distinsă pentru a 4-a oară cu 
Ordinul Muncii clasa I — reuniți

marți in sesiune a consiliului 
popular comunal, au hotărit să che
me la întrecere socialistă toate con
siliile populare, pe toți cetățenii 
din comunele și satele patriei, pen

tru realizarea și depășirea sarcini
lor economice, edilitare și social- 
culturale pe anul 1973.

Inlr-o atmosferă de puternic en

tuziasm, participanții au adresat o 
telegramă Comitetului Central 
al. P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care se spune :

Circulația, aprovizionarea 
întreprinderilor și magazinelor

Deputății Consiliului popular al comunei Stoicănești. județul Olt, în
truniți in sesiune pentru dezbaterea planului de dezvoltare eoonomico- 
socială și a bugetului pe anul 1973, vă adresează, mult iubite și stimate 
tovarășe Ceaușescu, in numele tuturor locuitorilor de aici, cele mai calde 
simțăminte de dragoste, devotament și nețărmurită prețuire pentru tot 
ceea ce faceți în fruntea partidului și statului, în numele celor mai 
scumpe idealuri ale poporului de înflorire continuă a patriei, de dezvol
tare a tuturor localităților țării, în cadrul mărețului program de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Noi, stoicăneștenii, n-am uitat și nu vom uita niciodată oe ne-ați spus 
la înființarea C.A.P.. în 1949, cînd 
am avut fericita ocazie ca la acest 
important eveniment din viața sa
tului să fiți in mijlocul nostru, să 
ne arătați calea ce trebuie s-o ur
măm împreună cu întreaga țărăni
me a țării. Cuvintele rostite atunci 
in fața obștei satului, îndrumările 
și indicațiile date ulterior cu pri
lejul altor vizite, rezultatele obți
nute, ne dau obligația cetățe
nească ca celui care este — așa cum 
se spune la noi — nașul celor peste 5 100 locuitori ai comunei să-i adu
cem calda noastră mulțumire pornită din piepturile tuturor stoicăneșle- 
nilor. de la mic Ia mare, profunda recunoștință și dragoste fierbinte ce 
i-o acordăm. Cum vă putem mulțumi dumneavoastră, care în tot ceea 
ce ați făcut pentru noi ați pus ceva din toată ființa, decît prin a vă ra
porta, iubite conducător, că noi. cei din Cîmpia Boianului, a griului și a 
dropiilor, ne-am ținut de cuvînt și am sporit an de an averea C.A.P. și 
o dată cu ea au crescut comuna și oamenii.

Analizînd cu_ grijă și inaltă răspundere, ne-am propus ca, printr-o 
muncă susținută, plină de entuziasm, să lucrăm în acest an și mai bine 
pămîntul și să obținem o depășire de 750 kg la hectarul de grîu față de

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

4 000 kg producție planificată, un spor de 600 kg la hectarul de porumb 
față de 4 800 kg. o creștere de 6 500 kg Ia hectarul de sfeclă de zahăr 
față de 35 000 kg planificat, precum și o depășire a producției medii la 
lapte cu 250 litri față de 3 000 litri planificat. Putem astfel să livrăm 
statului peste plan 700 tone cereale, 1 300 tone sfeclă de zahăr, 1 200 hl 
de lapte și 150 tone carne, la care se adaugă importante cantități de pro
duse animaliere contractate și livrate statului peste plan de locuitorii 
comunei.

însuflețiți de sarcinile mobilizatoare pe care Conferința Națională și 
Plenara C.C. al P.C.K. din noiem
brie 1972 le pun in Țața agricultu
rii. a satului in general, am ho
tărit, într-o atmosferă de puternic 
atașament față de partid, față de 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
generai, să lansăm o chemare Ia 
întrecere către toate consiliile 

■populare, către toți locuitorii comu
nelor și satelor patriei noastre. 

Știind că și alte cooperative agri
cole și comune din Banat, Transil

vania. Dobrogea. din întreaga țară au obținut rezultate bune și foarte 
bune și că tot mai multe unități se angajează în marea întrecere a re
coltelor bogate, a dezvoltării multilaterale a localităților rurale, 
știind că in această patriotică întrecere cîștigă omul, cooperativa de 
producție, comuna, țara, vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu, să nu 
precupețim nici un efort, să răspundem cu fapte, așa cum dumneavoastră 
ne-ați învățat, marii cinste ee o avem de a lansa această chemare, să 
muncim cu pasiune, abnegație și totală dăruire pentru a înfăptui fn mod 
exemplar obiectivele ee ne-am propus, fiind convinși că astfel ne adu
cem contribuția Ia ridicarea țării noastre pe cele mai înalte eulmi de 
prosperitate și civilizație.

Ieri, stratul de zăpadă din Moldova era cuprins 
Intre 2 cm Ia Cîmpulung Moldovenesc și 18 cm la 
Birlad. (Tecuci — 16 cm. Galați — 15 cm, Tîrgu-Ocna 
— 13 cm. Adjucl și Tulnici — 12 cm, Tîrgu-Neamț —
11 cm). In Muntenia stratul era cuprins între 2 cm
în estul regiunii și 25 cm la București (Fundulea și 
Urziceni — 22 cm. Videle — 24 cm, Alexandria — 23 
cm. Turnu-Măgurele — 21 cm. Giurgiu — 20 cm,
Ploiești — 13 cm. Cîmpina — 12 cm. Buzău — 11 cm). 
In Oltenia stratul măsura intre 7 cm la Tîrgu-Jiu 
și 24 cm la Bechet. (Caracal — 22 cm. Drăgășani — 
20 cm, Craiova — 19 cm. Rîmnicu-Vilcea — 17 cm, 
Băilești și Calafat — 10 cm, Drobeta Turnu-Severîn.—
12 cm). In sud-estul Transilvaniei zăpada măsura între 1 
cm la Făgăraș și 11 cm la Joseni. (Intorsura Buzăului — 
6 cm. Brașov și Miercurea Ciuc — 8 cm. Toplița — 
5 cm). în Dobrogea stratul de zăpadă era între 1—3 
cm. In Maramureș, Crișana, cea mai mare parte a Ba

natului și centrul podișului Transilvaniei nu se for
mase strat de zăpadă, excepție făcind zonele de munte.

Pentru astăzi meteorologii anunță că vremea se va 
menține in continuare umedă și închisă în jumătatea 
de est a Munteniei, Dobrogea și Moldova, unde vor 
cădea precipitații temporare, mai ales sub formă de 
ninsoare. în Oltenia, vestul Munteniei și sud-estul 
Transilvaniei ninsorile vor fi locale. In celelalte re
giuni precipitațiile vor deveni izolate. Vintul va sufla 
potrivit, cu intensificări temporare in sud-estul țării, 
unde pe alocuri va spulbera zăpada. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 10 grade și zero grade, 
local mai scăzute in depresiunile din estul Transilva
niei și nordul Moldovei, iar maximele între minus 5 și 
plus 5 grade. Tn zonele în eare va continua să ningă, 
adică in jumătatea de est a țării, straiul de zăpadă 
va putea crește eu pînă la 18 centimetri.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

Consiliul popular al comunei 
Stoicănești, județul Olt, în sesiu
nea din 30 ianuarie 1973. a dezbătut 
într-o atmosferă de exigență și 
responsabilitate modul de îndepli
nire a sarcinilor economice și a bu
getului local pe anul 1972, precum 
și prevederile planului de dezvol
tare economico-socială în profil 
teritorial și ale bugetului local pe 
anul 1973. Consiliul popular apre
ciază că, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, colectivele de oa
meni ai muncii din cooperativa 
agricolă de producție, din unitățile 
de comerț și prestări de servicii, 
din instituțiile de învățământ. să
nătate și cultură, toți locuitorii co
munei au obținut în anul care a 
trecut succese însemnate în spori
rea producției vegetale și animale, 
tn buna aprovizionare și servire a 
populației, în domeniile edilitar- 
gospodăresc, al învățămîntului, 
sănătății, culturii, educației socia
liste și sportuluj, egre au creat o

puternică bază materială și spiri
tuală pentru dezvoltarea în conti
nuare a comunei. Ca urmare a or
ganizării producției și a muncii pe 
baza acordului global, a eforturilor 
depuse și a folosirii unor tehnologii 
moderne, cooperativa agricolă de 
producție din comuna noastră a ob
ținut în anul 1972 o producție medie 
la hectar în teren neirigat de : 
4 655 kg grîu față de planul de 3 690 
kg; 4 827 kg porumb boabe față de 
4 000 kg planificat; 41 067 kg sfeclă 
de zahăr față de 30 000 kg prevăzu
te în plan. Efectivele de animale la 
sfirșitul anului au fost realizate 
in proporție de 104 la sută la bo
vine și de 147 la sută la porcine. 
De la cele peste 700 vaci furajate 
s-a obținut o producție medie de 
3 070 litri lapte pe cap de vacă, 
față de 3 000 litri planificați.

Rezultatele obținute în producția 
agricolă au creat posibilitatea li
vrării la fondul’de stat ă unbr can
tități de: 4 060 tone cereale, cu 1 050

tone peste plan ; 8 000 tone sfeclă 
de zahăr, cu 2 000 tone peste plan; 
65,6 tone carne, mai mult cu 230 
tone față de planul stabilit: 15 009 
hl lapte, cu 2 509 hl peste plan, și 
a altor însemnate cantități de pro
duse agroalimentare. Livrarea către 
stat a acestor cantități sporite de 
produse a făcut ca in anul 1972 
valoarea producției-marfă la 100 
hectare să fie de 790 969 lei. con
tribuind în acest fel la o mai bună 
aprovizionare a populației din me- 
diyl urban, la creșterea cantităților 
de produse livrate la export și, tot
odată. la sporirea veniturilor coo
perativei agricole, la ridicarea ni
velului de trai al populației din 
comuna noastră. Totodată, s-au 
efectuat lucrări prin muncă patrio
tică in valoare de 512 000 lei. re
venind 109 lei pe fiecare locuitor.

Un rol de seamă in obținerea 
acestor succese l-a avut întrecerea 
socialistă organizată .. in e cinstea 
Conferinței Naționale'ă pSft'fciuTtli

și aniversării a 25 de ani de Ia pro
clamarea republicii, precum și mo
bilizatoarea chemare la întrecere 
pentru realizarea sarcinilor econo
mice. edilitare și social-culturale a- 
dresată tuturor comunelor din țară 
do către comuna Pechea, județul 
Galați.

CONSILIUL POPULAR. expri
mând adeziunea locuitorilor comu
nei Stoicănești de a traduce neabă
tut în viață hotăririlc Congresului 
al X-Iea și ale Conferinței Naționa
le ale partidului, sarcinile rezultate 
din rezoluția Conferinței pe țară a 
secretarilor comitetelor comunale 
de partid și primarilor din comune, 
privind creșterea producției agrico
le și dezvoltarea economico-socială 
a satelor. ADRESEAZĂ TUTUROR 
CONSILIILOR POPULARE DIN 
ȚARA CHEMAREA LA ÎNTRE
CERE PENTRU ÎNDEPLINIREA 
ȘI DEPĂȘIREA SARCINILOR PE 
ANUL 1973 IN PRINCIPAL LA 
UftteTOAttELE OBtECTIVE :

I. în domeniul economic
A). In agricultură

1. Acționînd cu mai multă fermitate pentru a- 
plicarea legii fondului funciar și intensificarea 
lucrărilor de desecare, de scurgere a apelor și 
de corectare a excesului de umiditate a tere
nurilor, precum și a altor lucrări de îmbunătă
țiri funciare ca : nivelări, combaterea eroziu
nii solului, defrișări de mărăcinișuri, reduceri 
de drumuri etc., prin mobilizarea locuitorilor co
munei și a mijloacelor materiale locale, se va a- 
sigura cultivarea întregii suprafețe arabile de 
3 595 hectare, precum și folosirea integrală in 
scopuri productive a suprafețelor din centrele 
gospodărești, a grădinilor populației și terenu
rilor intravilane. Totodată, se vor lua măsuri 
pentru fertilizarea a 600 hectare teren arabil 
cu îngrășăminte naturale.

2. Prin continua îmbunătățire a folosirii for
ței de muncă și a mijloacelor de producție, a 
structurii culturilor și a raselor de animale, a- 
plicarea de noi măsuri de cointeresare a coo
peratorilor și lucrătorilor din S.M.A., prin in
troducerea și generalizarea acordului global in 
legumicultura, viticultură, pomicultură și creș
terea animalelor, în anul 1973 se vor obține ;

• Depășirea producției medii planifi
cate de 4 000 kg Ia hectar grîu. cu 750 kg ; 
a producției de 4 800 kg la hectar porumb, 
cu 600 kg ; a producției de 35 000 kg la 
hectar sfeclă de zahăr, cu 6 500 kg. pre
cum șî depășirea producției medii cu 250 
litri lapte față de planul de 3 000 litri pe 
cap de vacă furajată :

• Sporirea efectivelor de animale pla
nificate cu 200 capete taurine, 500 capete 
porcine și cu 300 capete ovine, pentru a 
se realiza la finele anului cite 73 taurine 
— din care 29 vaci și juninci — 57 por
cine, 40 ovine, respectiv 90 unități vită 
mare Ia 100 hectare teren ;

• Creșterea cantităților livrate fondu
lui de stat la principalele produse vege
tale și animale, după cum urmează :

ProdusulUnitate di 
măsură

e Plan Angaja
mente

Depă
șire

La sută 
depășire

Griu tone 1 800 2 100 300 116
Porumb tone 1 800 2 200 400 120
Sfeclă tone 7 000 8 300 1 300 120
de zahăr
Carne tone 575 725 150 126
Lapt.e hl 15 000 16 200 1 200 108
vacă

Repartizînd producția-marfă ce se va realiza 
de Pe cele 3 595 hectare, în anul 1973, rezultă 
că de pe fiecare hectar, în afară de aprovizio
narea din belșug a populației comunei — de 
5100 cetățeni — și asigurarea furajelor nece
sare creșterii animalelor, se vor livra statului : 
201 kg carne, 600 kg griu, 610 kg porumb, 2 300 
kg sfeclă de zahăr, 133 kg fioarea-soarclui, 450 
kg legume, 100 kg ciuperci, 20 kg căp
șuni și alte produse. Tn aceste condiții, produc
ția-marfă de pe fiecare hectar va fi de circa 
9 500 lei.

• Din gospodăriile populației se vor 
contracta și livra statului peste plan 1 000 
kg carne pasăre. 20 000 kg carne porc, 
500 kg carne oaie, 20 000 ouă și 90 hl 
lapte de oaie.

3. Prin realizarea angajamentelor asumate, 
producția globală planificată a cooperativei a- 
gricole va fi depășită cu 5 la sută, iar averea 
obștească cu 10 la sută, revenind 1 200 000 lei, 
respectiv 1 600 000 lei la 100 hectare ; fondul de 
dezvoltare va ajunge la 5 600 000 lei, ceea ce re
prezintă o creștere de 10 la sută față de 1972. 
Veniturile membrilor cooperatori vor crește cu 
8 Ia sută, revenind fiecărui braț de muncă circa 
14 000 lei venit anual.

4. Secția pentru mecanizarea agriculturii, 
care își desfășoară activitatea pe raza comunei, 
prin îmbunătățirea organizării muncii, întări
rea disciplinei, extinderea și diversificarea me
canizării, folosirea intensivă a tractoarelor și 
mașinilor, va realiza în anul 1973, peste preve
deri, venituri în valoare de circa 100 000 lei, pre
cum și reducerea ou 6.25 Iei a cheltuielilor pla
nificate la 1 000 Iei venituri.

E). tn sectorul activităților industriale 
și al prestărilor de servicii

Prin descoperirea de noi resurse locale și va
lorificarea superioară a acestora, prin înființa
rea de noi secții de producție-prestații pe te
ritoriul comunei, prin dezvoltarea și moderni
zarea celor existente, precum si prin mai buna 
organizare a procesului de producție și a activi
tăților de prestări de servicii către populație, 
în anul 1973 se vor realiza :

o Depășirea cu 20 la sută a planului 
producției-marfă industrială la cooperati
va agricolă de producție, ajungind Ia 14 
milioane lei șî cu 37 la sută a planului de 
prestații al unităților industriale și de 
prestări de servicii de pe teritoriul comu
nei :

• înființarea. în baza legii nr. 7 1971. 
a unei secții noi de producție, precum si 
dezvoltarea celor 12 unităti existente de 
prestări servicii către populație :

• Depășirea planului de încasări in 
numerar la unitățile de prestări servi&ii 
către populație cu 5 la sută.

C) . Privind exportul, comuna Stoicănești
se angajează să depășească livrările cu 57 la sută 
față de sarcină planificată, adică de ia 500 mii 
lei valută la 785 mii lei valută
D) . Aprovizionarea populației sătești

cu bunuri de larg consum
Prin unitățile comerțului socialist din comu

nă se va desface populației un volum suplimen
tar de mărfuri față de plan de 8,2 la sută, asi- 
gurîndu-se o bună aprovizionare și servire * 
populației.
E) . Investiții pentru dezvoltarea eco

nomică și socială a comunei
Din fondurile proprii și necentralizate ale 

unităților economice, din fondurile de dezvol
tare ale cooperativei agricole de producție, din 
mica mecanizare, precum și din contribuția bă
nească a locuitorilor se vor realiza lucrări în 
agricultură, industrie și comerț, precum și obiec
tive social-culturale și edilitar-gospodărești in 
valoare de 5 500 mii lei. dintre care menționăm :

1. — terminarea și dotarea complexului 
sanitar din comună, compus din dispen
sar. staționar și casă de naștere ;

2. — din fondurile populației și cu cre
dite acordate de cooperativa agricolă de 
producție se vor construi, pe baza cere
rilor cooperatorilor, in cadrul schiței de 
sistematizare aprobată, un număr de 41) 
case noi ;

3. — se vor asigura concedii plătite 
cooperatorilor care lucrează permanent 
in cooperativa agricolă, alocații pen
tru copii și bilete de tratament pen
tru cooperatorii care se încadrează în con
dițiile stabilite de regulamentul de or
dine interioară al cooperativei agricole, 
în plus tată de cele plătite de casă de 
pensii.

4. — terminarea construcției și dotarea 
cu utilaje și aparatură a unei secții de me
zeluri și a unui laborator de producere a 
sporilor in vederea cultivării ciupercilor 
pe cei 10 000 mp amenajați in acest 
scop :

5. — construcția a două grajduri cu o 
capacitate de 600 capete bovine ;

F) . Realizarea planului de venituri 
prevăzute în bugetul comunei, a celor extrabu
getare, precum și atragerea suplimentară la bu
get a sumei de 280 000 lei ; încasarea contribu
ției bănești pentru lucrările de interes obstesc, 
potrivit legii nr. 20/1971, în sumă de 90 000 lei.

II. Tn domeniul cultural-educativ 
și sportiv

Pentru Intensificarea acțiunilor menite să 
contribuie la formarea șl dezvoltarea conștiin
ței socialiste a cetățenilor, a educării maselor 
în spiritul eticii și echității socialiste ne pro
punem :

• Permanentizarea activității căminu
lui cultural, bibliotecii, cinematografului

și cluburilor organizate la fermele și bri
găzile cooperativei agricole de producție.

• Organizarea unor manifestări tradi
ționale : ..Sărbătoarea griului". „Sărbă
toarea bujorului românesc" ele., cu prile
jul cărora vor fi invitați fiii satului, ce
tățeni născuți în comună, dar care in pre
zent iși desfășoară activitatea în alte lo
calități. muncitori, ingineri șî tehnicieni 
din unitățile producătoare de îngrășămin
te chimice, de tractoare și mașini agri
cole și din stațiunile de mecanizare a agri
culturii.

• Pentru lărgirea sferei activităților 
cultural-educative și cuprinderea unui 
număr cil mai mare de cetățeni la con
ducerea și realizarea acestora vom con
stitui „Asociația culturală a comunei 
Stoicănești”.

• Desfășurarea a două concursuri cul
tural-sportive, primăvara și toamna, cu 
participarea tuturor formațiilor artistice șî 
sportive din comună și cu invitarea celor 
din comunele vecine. Se va asigura un 
schimb permanent de activități culturale 
cu căminele culturale din județul nostru 
și din alte județe.

• Orientarea profesională potrivit ap
titudinilor elevilor și cerințelor economi
ce și social-culturale ale comunei și ju
dețului.

• înființarea pe lingă S.M.A. Stoicănești 
a două cercuri ale „Micilor mecaniza
tori”.

• In vederea ridicării nivelului de cu
noștințe profesionale și de cultură gene
rală vor fi organizate 3 concursuri „Cine 
știe ciștigă”. pe teme agricole și social- 
culturale.

• Lărgirea sferei de cuprindere a oa
menilor în cadrul cursurilor universității 
populare Ia cercurile : cunoașterea mași
nilor agricole și conducerea tractorului, 
creșterea animalelor, educația sanitară șî 
cadranul politie internațional. Pentru ea 
invățăminful agrozootehnic să fie cit mai 
strins legat de activitatea practică și de 
cercetare se va dezvolta activitatea casei- 
laborator, iar în cadrul acesteia se va în
ființa un punct de cercetare cu concursul 
Stațiunii experimentale agricole din Ca
racal.

• Pe lingă ansamblul folcloric și cele
lalte formații existente, se vor infiînța in 
acest an un cor mixt, brigăzi artistice de 
agitație pe ferme, un taraf al elevilor, o 
formație de buciumași și fluierași care 
vor participa la acțiunile pe plan local, 
Județean și național.

• Creșterea numărului de abonamente 
la presa centrală și locală la 250 la mia 
de locuitori și lărgirea difuzării cărții so- 
cial-politioe, științifice, agrozootehnice și 
beletristice.

• Organizarea in permanență a unor 
acțiuni sportive și turistice sub forma în
trecerilor sportive locale, la care să fie 
antrenat un număr tot mai mare de cetă
țeni. precum și organizarea de acțiuni 
menite să contribuie la pregătirea tine
relului pentru apărarea patriei.

Amenajarea șî extinderea, prin mun
că patriotică, a complexului sportiv, prin 
construcția unui teren de tenis de cîmp. 
un teren de volei, unul de baschet și o 
popicărie.
• Vor fi organizate excursii cu mem

brii cooperatori pentru cunoașterea obiec
tivelor industriale și agricole din județ și 
din țară.

• îmbogățirea muzeului comunal cu noi 
piese și documente ce privesc istoria co
munei și amenajarea unei secții de etno
grafie.

*
Consiliu] popular, toți locuitorii comunei vor 

depune eforturi pentru îndeplinirea exemplară 
a angajamentelor asumate, convinși fiind că. ne 
vom aduce contribuția la traducerea în viață 
a înțeleptei politici a partidului nostru de înflo
rire a scumnei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

CONSILIUL POPULAR 
AL COMUNEI STOICĂNEȘTI

ÎN CAPITALĂ
Cele aproape 500 de mijloace me

canice servite de 2 000 de lucrători 
de la serviciile de salubritate ale mu
nicipalității au continuat în cursul 
nopții și al zilei trecute să degajeze 
arterele de circulație. Ieri au ajutat 
la strîngerea zăpezii de pe trotuare 
și la încărcarea ei în mașini peste 
50 000 de cetățeni. Prin îndepărtarea 
unui volum de circa 30 000 mc de ză
padă, pînă ieri seară o bună parte 
din arterele principale de circulație 
ale Capitalei au fost complet elibera
te. Această acțiune a continuat in 
cursul nopții și va continua și în 
cursul zilei de azi, urmind ca pînă 
diseară toate străzile principale și 
cele de legătură cu cartierele intens 
populate să fie curățate total de 
zăpadă.

Ieri, pe toate traseele de transport 
în comun, autobuzele, troleibuzele și 
tramvaiele au ieșit conform graficelor 
stabilite, iar deplasarea salariaților 
Ia întreprinderi — in cele trei schim
buri — s-a desfășurat normal. De a- 
semenea nu s-a semnalat nici o 
perturbație in aprovizionarea între
prinderilor cu materii și materiale.

In prezent, atenția principală a 
municipalității este îndreptată spre 
continuarea acțiunii de dislocare a 
zăpezii de pe arterele de circu
lație și desfundarea gurilor de canal, 
astfel, ca apa rezultată din topirea 
ninsorii să fie evacuată și să se 
evite formarea poleiului. S-au fixat, 
totodată, pe lingă principalele între
prinderi, puncte suplimentare de'de
panare a mijloacelor mecanice de 
îndepărtare a zăpezii.

Comandamentul Capitalei — întru
nit ieri seară intr-o nouă ședință — 
face anei la toți cetățenii să-și în
deplinească obligația ce o an de a 
aduna zăpada de pe trotuare in grăț- 
mezi. incit să poată fi apoi încăr
cată in mașini.

IALOMIȚA
Pe șoselele care traversează Bără

ganul. circulația se desfășoară nor
mal. Grupele de intervenție de la 
districtele de drumuri au intervenit 
cu operativitate in puținele cazuri 
care s-au ivit pentru degaiarea dru
murilor. acolo unde zăpada spulbe
rată de vini a format slraturi mai 
groase, impiedicirid circulația. In 
punctele nevralgice au fost depla
sate din vreme autogredere și alte 
utilaje. Tn cursul dimineții, pe dru
mul județean 291 D și pe drumul 
comunal 53 Poiana Păltiniș, s-a sem
nalat întreruperea circulației: S-a 
intervenit imediat pentru degajare.

La fel și în zona Malu. Pe drumurile 
Slobozia—Călărași și Fetești—Călă
rași s-a format polei din cauza ploi
lor (in această zonă a nins mai pu
țin), dar echipe speciale au împrăș
tiat sare, restabilind circulația cu 
oarecare restricție la viteză.

De remarcat că la toate unitățile 
S.M.A., I.A.S. și întreprinderi care 
dispun de utilaje s-au constituit 
echipe speciale. Dar pină acum nu 
a fost nevoie de intervenția lor.

BUZĂU

ținere în stare normală a căilor d» 
comunicație spre depozitele de lemne, 
spre centrele de pîine, lapte și alte 
magazine, spre gară, spitale etc. Mii 
de cetățeni și salariați au ieșit pe 
străzi cu hirlețe, lopeți, pentru a 
îndepărta zăpada, pentru a desfunda 
rigolele și gurile de scurgere a apei.

TULCEA

Ninsoarea a căzut cu intermiten
țe in ultimele 48 de ore in județul 
Buzău, ingreunind pe unele sectoare 
do drum accesul autovehiculelor. 
Pină marți dimineața utilajele de 
deszăpezire au restabilit circulația pi? 
drumurile județene Gherăseni, Cos- 
teșli. Padina, Pogoanele. Rimnicu- 
Sărat. Puiești — acțiune la care au 
participat și un mare număr de ce
tățeni. Pe artera Zmeeni — Gheră
seni circulația este încă întreruptă, 
fapt pentru care a fost trimis în aju
tor un buldozer de tipul S 1300. Pen
tru a preveni eventualele întreruperi 
ale accesului spre comunele Neboiu, 
Scorțoasa, Bisoca. ușor înzăpezibile, 
magazinele cooperației de consum 
au constituit stocuri suplimentare de 
mărfuri.

Tn municipiul Buzău peste 1 000 de 
cetățeni din întreprinderi și institu
ții. elevii au sprijinit acțiunea de 
curățire a străzilor. In raza depo
zitelor comerciale. situate la margi
nea municipiului. 78 dc autocamioa
ne sint mobilizate pentru transpor
tul zăpezii și eliberarea căilor de 
acces Marți la prin».. circulația ne 
maiorita'ea drumurilor publice se 
desfășura în condiții normale, iara- 
provjzionarea unităților comerciale 
nu a suferit nici o dereglare.

BRĂILA
Pe unele drumuri — însurățel — 

Bărâganu. Făurei — Galbenu — 
Jirlău. circulația a fost intreruptă 
pentru citeva ore. La Brăila sc aș
teaptă vasele „Voinicul" și „Vitea
zul" pentru a sparge gheata de pe 
Dunăre in vederea prevenirii inun
dațiilor si a reluării trecerii cu ba
cul in punctele insula Mare a Brăi
lei și Smirdan. Transportul salariati- 
lor la uzina „Progresul”, spre cele 
două combinate de celuloză și fibre 
artificiale de la Chișcani si la termo
centrală se desfășoară normal. în șe
dința de ieri dimineață a comanda
mentului județean și municioal de 
deszăpezire s-au luat măsuri de men

Ultimele 24 de ore au constituit 
pentru locuitorii județului Tulcea 
o perioadă de intensă activitate 
pentru degajarea căilor de acces 
spre unitățile industriale, depozitele 
de materii și materiale, spre locali
tățile rurale temporar blocate ide 
zăpadă. Forțelor mecanizate de care 
dispune comandamentul județean 
de deszăpezire li s-au adăugat mii 
de cetățeni din întreprinderi și in
stituții. locuitori ai comunelor. Ast
fel, peste 150 de muncitori ău acțio
nat incă de la căderea zăpezii pen
tru eliberarea arterei de trafic spre 
șantierul Uzinei de alumină, a d;- 
verselor puncte de lucru din acest 
șantier. De asemenea, locuitori) ai 
municipiului Tulcea și-au conjugat 
ieri eforturile la îndepărtarea zăpe
zii de pe străzile ce duc la între
prinderea de industrializare a peș
telui, la Fabrica de conserve „Du
nărea". întreprinderea de construc
ții și reparații nave și utilaje. De 
aceeași lăudabilă inițiativă au dat 
dovadă și muncitorii de la exploa
tările miniere Somova și Mahmudia. 
care au reușit, in numai două or?, 
să asigure un trafic normal Intre 
întreprinderile miniere și arterele 
principale de trafic.

PLOIEȘTI
Foarte multe artere ale orașului 

Ploiești sint in momentul de față 
necurățate, zăpada înmuiată și băl
țile ingreunind circulația mașinilor 
și a pietonilor. Nu s-au curățat nici 
străzile centrale, nici cele din car
tierele mărginașe. Deși municipali
tatea dispune de suficiente mijloace 
mecanice. acțiunea de curățire a 
orașului se desfășoară anevoios 
pentru că cei obligați să urmărească 
această activitate nu-și fac datoria. 
Există, ce-i drept, un comandament 
al deszăpezirii, condus de un vice
președinte al consiliului popular 
municipal, dai. după cum se con
stată. rolul său de coordonare și de 
control nu se prea face simțit. Gos
podarii Ploieștiului uită, probabil, că 
dacă timpul se răcește și vine în
ghețul pericolul de accidente in 
circulație este extrem de mare.

tnAzi

lut

tn agrlcul-

21.50

22,00

22,40

Va-

fA-

8.30; eu
PROGRAMUL TI

idee : Ton20,00

20.30

21.55

PROGRAMUL I
22.15

europeni'4 
sala Fio-FLA-

18.15:

Wilma 
operei 

ciștigă- 
„M-me

20.15,
20.30.

20.45
20,55
21.25

Ciclul Jean 
preriilor'4.

9,00 Curs de limbă engleză. Lec
ția a 38-a.

din 
nătărăi

19.20
19.30
20.00
20.20

15.30: 18;
12.30: 15;

Tă- 
are 

19.30. (sala din Calea 
174) : Trăsnitul meu

L. Cara-
Dulcea

19.
My fair

o Nunta de piatră : CAPITOL — 
9.30: 11.45; 14: 16; 18.15; 20.30.
a Căldura miinilor tale : CEN
TRAL - 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18; 
20.30.
e Anul carbonarilor : FESTIVAL
— 8,30: 11 : 13,30: 16; 18.30: 21.
• Maria Stuart : LUCEAFĂRUL
— 8,30: 11: 13,30: 16: 18.30; 21.
a E o poveste veche : LUMINA
— 18.15; 20,30.
• Ursul Yogi : LUMINA 
11.15: 13.30: 16. VIITORUL 
18: 20.
a Pe aripile vtntului : PATRIA
10: 14,30: 19,15.
a Zestrea : BUZEȘTI
20.30. MIORIȚA - 10:
17.30. 20.
a Poliția mulțumește : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 4392) : 20,15 (seria de bilete —
4393). SCALA - 8.30: 11 : 13.30;

18.30; 21, BUCUREȘTI — 8.45; 
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.
a Program de desene animate 
pentru copii — 9.30. Călătorie pen
tru un surts — 11: 13: 15 : DOINA, 
a Războiul lui Murphy : MELO
DIA — 8,45: 11 : 13.30: 16; 18.30;
20,45. MODERN — 9: 11.15: 13.30: 
16: 18.15: 20i30.
a Legenda lui Rustam : AURORA
— 9.30: 11.45: 15,30: 18: 20.39.
a Domnului profesor, cu dragos- 

FEROVIAR - 9: 11.15; 13.30: 
; 18; 20.30. EXCELSIOR —

11; 13.30: 16: 18.30: 21.
MURA - 9: 11.15: 13.30: 16:
20.30.
a Queimada î GLORIA —
11 : 13.30: 16: 13.30: 21. TOMIS — 
9: 11.45: 14.30: 17,15; 20.15.
A Sfidarea — 10: 12: 14. A trăi — 
16.39: 19 : CINEMATECA (sala
Union).
a Explozia : BUCEGI — 15.45: 18; 
----- FLOREASCA — 15.45: 18.15:

• Filiera : GRIVITA — 9: 11.15;
13.30: 16: 15: 20.30. VOLGA —
9: 11.15: 1 45,45: 18.15; 20.30,
ARTA - 10: 12.30: 15.30: 18: 20,15. 
n Vara bărbaților : UNIREA — 
16: 18: 20
a Micul om mare : DACIA — 9; 
11.15. 13.30: 16: 18.15: 20.30. GIU- 
LESTÎ - 15.30: 18: 20.30.
A Bariera : PACEA - 15.45: 18;
20. COSMOS - 15.30: 18: 20.15.
A Seceră vîntul sălbatic : LIRA 
- 15.30: 18: 20.15
a Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia : DRUMUL SĂRII - 15.30: 
18: 20.15

• Am încălcat legea : FEREN
TARI - 1G; 13; 20. PROGRESUL
— 15.30; 18: 20.15.
a Casa de Ungă calea ferată 1 
MUNCA - 16: 18: 20.
a Vacanță la Roma: COTROCENI
— 15.30: 18: 20.15.
a Marea evadare : FLACĂRA 
15.30: 19.
a Joe Hill : RAHOVA — 15.30; 18;

a Filarmonica stat ..George
Enescu" (Ia Ateneul Român) : 
Concert de Trio-uri de Beethoven 
susținut de pianistul Valentin 
Gheorghiu, violonistul Ștefan 
Gheorghiu și violoncelistul Cătă
lin Ilea — 20
a Opera Română : Traviata 
a Teatrul de operetă : 
lady — 19.30.
a Teatrul National „I. 
giale“ (sala Comedia) 
pasăre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri și deficiențe în domeniul 
dragostei — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul — 
20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu
la ndra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20. (sala din str. Al. Sabia) : 
lentin și Valentina — 20.
a Teatrul Mic : Fata care a 
cut o minune — 19.30.
a Teatrul „Țăndărică44 (sala 
str Academiei) : Răi și
— 17.
a Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio, Charlie - 
Bărbați fără neveste — 20 
a Teatrul Giulești : Comedie 
olteni — 19.30.
a Teatru] satiric muzical ..C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
cuvîntul — ‘ ‘
Victoriei nr. 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă șî comedie 
..Ion Vasi!escu“ : Siciliana — 19.30. 
a Circul ..București44 : Aprindeți 
stelele — 19.30.

De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi. 
Telex.
lai aveți o întrebare T 
Mari proiecte ale omeni- 
ii“ (II).

La ordinea zilei. a
'județul Dolj.
Revista literară TV. 
Film serial : „Pe urmele 
Caplja" — producție a Tele
viziunii iugoslave. Episodul I. 
Regia : Ivan Hetrich.
Telex tehnico-științific. 
Telejurnal.
Curs de limbă germani. 
Lecția a 38-a.
Telex.

13,05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 întrebări și răspunsuri.
18,40 Aniversarea unui cor. Repor- 

prileju! aniversării 
..Doina44, realizat la 
Turnu-Severln.
anotimp

taj cu 
corului 
Drobeta

19.QO Timp și 
tură. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Teleobiectiv. 
Telecinemateca : 
Gabin. ..Strada 
Regia : D. de la Pattelliere. 
Cu : Jean Gabin, Claude 
Brasseur.
Florica Eodeuț — Inedit...* 
Vechi doine bihorene.
24 de ore. a România în 
lume.
Gala maeștrilor. în studiou
rile noastre soprana .....
Vernoccjii. solistă a 
..Scala" din Milano, 
toare a premiului 
Butterfly — Osaka 1972“. 
Baschet masculin : Dinamo 
București — Ignis Varese 1n 
sferturile de finală ale ..Cu
pei campionilor 
înregistrare de Ia 
reasca.

O viață pentru o 
Cantacuzino (II).
Muzică populară cu acordeo- 
nistul Sile Ungureanu.
Agenda.
Portativ ’73.
Handbal masculin : Steaua
—Dinamo București (repriza 
a II-a). înregistrare din Sala 
sporturilor de la Ploiești.
Bucureștiul necunoscut. Ora
șul. Pentru scriitorul Petre 
Pbpescu, eminamente cita
din. orașul său este o filă de 
jurnal intim. Așadar, orașul 
descris de Petre Popescu și 
văzut de Mana Predut și Mi
hai Romașcu.
Roman foileton : ..Destăinui
re44. Episodul II — „Căsăto
ria".
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Odată, mai demult, am 
privit, vreme de o jumăta
te de oră, ceva care m-a 
fermecat nespus. Era pe 
platforma oțelăriei Siemens 
Martin nr. 2 din Hunedoa
ra. Multe lucruri te pot 
fascina acolo : uriașele 
limbi de flăcări care ies 
prin ușile cuptoarelor, 
spectacolul mirific al curge
rii oțelului lichid la eva
cuarea șarjelor, momentul 
încărcării cuptoarelor, cli
pele extragerii unei probe, 
dansul greoi al macarale
lor de șarjare... Le cunoș
team. Altceva m-a fascinat 
atunci : se executa repa
rația la cald a unui cuptor 
și o echipă de 8 oțelari 
tineri aruncau înăuntru lo- 
peți de dolomit (un mine
reu special), 
ția trebuia 
repede și 
Flăcări mari 
de pe gura cuptoru
lui. în timp ce oțe- 
larii, rinduiți într-o 
horă, treceau, pe 

■rind, pe la grămada 
de dolomit, apoi 
înaintau în cerc 
cind ajungeau 
fața cuptorului, 
runcau înăuntru, 
o mișcare magnifi
că, conținutul lopc- 
ții. Și astfel, cercul 
celor 8 se rotea con- 
"tinuu și egal cu e- 
xact aceleași miș
cări, într-o sincroni
zare de mecanism, 
intr-o armonie de- 
săvirșită... Da. ar
monia aceasta m-a 
fascinat și mai tir- 
ziu, cînd am regă
sit-o în întregul sis
tem de relații al o- 
țelăriei, în munca 
și în felul de a gin- 
di al oțelarilor. E- 
xista. desigur, o le
gătură intre 
pe care am 
rit-o ' 
torului 
armonie 
care sudează colec
tivul și-i dă forța și 
liniștea necesare.

Armonia aceasta 
este rezultatul ma
turizării unor con
flicte... Este vorba, 
in esență, de acțiu
nea persistentă a 
spiritului revoluționar, 
fensiv, practic. Iată 
episod, concludent in 
ceasta ordine de idei, 
torisit de maistrul Arcadie 
Schwartz, secretarul comi
tetului de partid al secției 
de furnale nr. 1.

Pină în 1970. vreo trei 
ani la rînd, secția era me
reu amenințată să nu-și 
facă planul Și-l îndepli
nea, de fapt, la limită și 
numai in ultima clipă, cu-. 
mari eforturi. Situația a- 
ceasta 
tul că 
cătorii 
trativi 
intens . . _____ ,
neglijîndu-și adesea înda
toririle de serviciu. Ei au 
putut să persiste in acest 
mod de înțelegere a înda
toririlor favorizați de fap
tul că, aici, inexplicabil, 
se înrădăcinase mentalita
tea că în secție trebuie să 
domnească, orice s-ar în- 
timpla. deplina armonie... 
Da, armonie, orice s-ar în- 
timpla, armonie. Or, o po
ziție foarte hotărîtă 
triva celor cițiva 
care dețineau însă 
cheie în secție ar 
naștere, automat,

Opera- 
făcută 
ritmic, 
ieșeau

mai multă nemulțumire în 
cugetul furnaliștilor. Iar 
inevitabilul, actul salutar 
al curmării acestei stări de 
lucruri, s-a produs. Cineva 
a sugerat să se deschidă 
fereastra, apoi a deschis-o 
de-a dreptul și a pătruns 
aerul pur, . tonifiant. Tot 
mai des, în adunările de 
partid, comuniștii au adus 
în discuție situația exis
tentă, apoi au atacat-o 
direct, au înfierat com
portarea grupului și... fur
tuna purificatoare a 
ceput. Faptele au fost ana
lizate. interpretate, supuse 
judecății opiniei colective 
și. în ciuda protestelor, a 
ripostei, a gălăgiei pe care 
au stîrnit-o cei vinovați, 
lucrurile au evoluat firesc :

scena 
urmă- 

In fața cup- 
și acea.stă 

interioară

o- 
un 
a- 
is-

era generată de fap- 
o parte din condu- 
tehnici și adminis- 
ai secției se ocupau 

de ale paharului.

împo- 
cheflii 

posturi 
fi dat 

unui 
conflict. Sigur, armonia e 
mai mult decit necesară 
într-un colectiv, dar care 
mai erau binefacerile ei, 
cind pentru a o obține, se 
plătea un greu tribut ?

îngăduința se înrădăcina
se atit de adine, îneît unii 
taxau combativitatea drept 
răutate, critica drept răfu
ială sau duritate... Ce era 
mai imporlant : randamen
tul productiv al colectivu
lui acesta, sau a.șa-zisa lui 
armonie ? E limpede, sute
le de furnaliști nu veneau 
la slujbă ca să plutească 
într-o dulce și sterilă pace. 
„Armonie" era. dar era și

în-

0

Martin nr. 2 mi s-a vorbit 
despre o situație care ilus
trează, fără echivoc, efectul 
pozitiv direct al dirijării 
reflectorului opiniei colec
tive tocmai asupra acelor 
conflicte care aparent ar 
tiebui aplanate „pentru a 
nu strica armonia" dar care 
conțin germenii unor dis
crepanțe morale grave, ai 
unor abateri de la normele 
etice ale colectivului. Se 
întimplă uneori ca, la orele 
de predare a schimbului, 
intre echipa de topitori care, 
elaborind o șarjă a în
ceput-o pe a doua, urmind 
s-o predea echipei ce-i va 
lua locul, să se nască dis
cuții, neînțelegeri provoca
te, cel mai adesea, do su
perficialitatea celor dinții

oc
în climatu

pentru că n-a renunțat la 
apucăturile lui, șeful sec
ției a fost destituit. Și-au 
mai primit și 
nile pe care 
Necazuri au 
după aceea, 
mentalitatea 
tăcere a manifestărilor re
probabile. de dragul ..bu
nei înțelegeri", n-a dispă
rut dintr-o dală- ■

— Cu timpul.- spune - se
cretarul comitetului de 
partid, pînă și cei mai con
secvenți apărători ai „li
niștii cu orice' preț" s-au 
convins că. de fapt, e mult 
mai sănătoasă poziția fer
mă și promptă față de tot 
ce atacă adevăratele bune 
relații de muncă... Anul 
trecut secția noastră s-a 
numărat printre primele 
din combinat care și-au în
deplinit planul și 
mentele și asta 
nici o atitudine 
bunului 
n-a fost trecută 
re. ci a devenit 
blemă, a intrat 
opiniei colectivului.

Situația aceasta demon
strează limpede că acolo 
unde spiritul revoluționar 
muncitoresc este adine în
rădăcinat, el iși 
împotriva tuturor 
fiilor, modalitatea 
interveni activ, de 
schimbări în conștiința oa
menilor și de a instaura 
deplina unitate dc concep
ții — singura in măsură să 
asigure o autentică armo
nie. Pentru că armonie nu 
înseamnă tăcere (o tăcere 
care poate ascunde mari 
neînțelegeri) și nicidecum 
toleranță asupra mentalită
ților și manifestărilor care 
contravin normelor eticii 
noastre.

La oțelăria Siemens

alții sancțiu- 
le meritau, 

mai fost și 
pentru 

trecerii

mers

reclaman-

că 
sub

angaja- 
pentru că 
potrivnică 
al muncii 
sub tăce- 

o pro- 
in atentia

va găsi, 
obstruc

ție a 
a dicta

In pregătirea șarjei pe care 
ceilalți vor trebui s-o ducă 
pină la capăt. Sint. firește, 
dispute asupra atitudinii 
față de răspunderile muncii.

— Sigur — mărturisește 
secretarul comitetului de 
partid Victor Petrocscu — 
nu sintem întotdeauna 
consecvenți în a stinge 
aceste conflicte... De alt
minteri, nici "nu ne intere
sează orice modalitate de a 
Ic înlătura. Vrem nu sa Ic 
stingem cu orice preț, ci să 
o facem în mod construc
tiv. specific comuniștilor.

Și secretarul apelează lot 
la un argument faptic pen
tru a ilustra felul in cate 
gîndesc oțelarii hunedoreni 
despre aceste „conflicte". 
Anul trecut o echipă care 
începuse o șarjă ce urma 
a fi predată schimbului ur
mător a ..uitat" să prepare 
feroaliajul... Că a uitat să-l 
prepare n-ar fi fost nimic. 
Dar a uitat și să anunțe 
acest fapt echipei dm 
schimbul următor. Numai 
printr-o intimplare a fost 
descoperită neglijența și 
șarja a putut fi salvată in 
ultima clipă. De aici, cear
ta intre cele două echipe... 
O ceartă care a luat am
ploare. Cineva din secție, 
un om cu o muncă de răs
pundere, 
arbitreze 
du-i-se, 
care se 
seseră. realmente, defavori
zați. să stabilească și sa pe
depsească vinovăția, 
însă a intervenit 
totul aR fel.

— Ce vină am eu 
nu vă înțelegeți ? 
sinteți neserioși... 
ce s-a întîmplat ? 
cat vreo șarjă ? 
stricat. Atunci ?

— Dar putea să se

a fost chemat să 
conflictul cet'în- 

din partea celor 
considerau și fu

Omul 
in cu

că voi 
Zău 
In 
S-a
Nu

asa. 
fond 
stri-

s-a

stri-

ce ! au replicat 
ții...

— Ei. asta-i 
putea dar că nu 
asta-i altceva... 
chidăm certurile 
păcați-vă și gata 
la...

Lucrurile însă nu 
oprit aici. Cițiva i 
niști din organizația 
pectivă au considerat că o 
astfel de „împăcare" 
duce la nimic bun, ci. dim
potrivă. In fond, nu despre 
o ceartă era vorba, ci des
pre o manifestare de 
goism și superficialitate. Nu 
o șarjă de oțel fusese 
primejdie ; în primejdie se 
afla acuratețea concepțiilor 
care guvernau relațiile de 
muncă in oțelărie. Așa a 

luat naștere o dez
batere mai amplă 
asupra cazului 
pricina. In loc să 
„stins" cum și-ar 
dorit cel chemat 
arbitreze (care, 
babil, n-ar fi 
să se știe că în sec
torul lui se petrec 
asemenea lucruri) și 
cum și-ar fi dorit, 
cu ardoare, înșiși vi
novății. cazul a fost 
scos din umbră și 
lăsat să-și dezvăluie 
toate implicațiile-.

— Pină la urmă
— spune Victor Pe- 
troeseu — lucrurile 
s-au limpezit. dar 
nu înainte ca cei vi
novați să înțeleagă 
cit de grave conse
cințe poate avea u- 
șurința lor. Oamenii
— de ce să n-o spu
nem ? — greșesc u- 
neori tocmai aici : 
fac mare caz dc o 
pagubă materială 
sau alta, dar uită să 
dezbată, cel puțin cu 
aceeași fermitate, 
mentalitatea care a 
generat-o, cu alte 
cuvinte uită să facă 
procesul mentalită
ților. al atitudinilor 
ce contravin nor
melor moralei noas
tre. Tn cazul concret 
amintit, noi am dez
bătut 
nu neapărat 
unei 
deși

de neglijat 
integrității lor morale Si
gur că n-a fost plăcui să 
scriem in procesele verba
le ale organizației că ia 
noi se petrec asemenea 
lucruri... Și sigur că nu-i 
plăcut să intri in conflict 
cu unii și cu alții... Dar nu 
putem fi de acord nici cu 
așa-zisa bunăințelegere în 
care să crească nestirrghe- 
rite toate buruienile menta
lităților străine nouă...

Merită să întîr.ziem ouțin 
mai mult asupra acestui 
aspect. De ce credem noi 
că adevăratul spirit revolu
ționar este cel care luptă 
împotriva unei false li
niștiri a spiritelor ? Tocmai 
pentru că atunci cind ..li
niștirea spiritelor" se face 
fără a vedea de ce natură 
sint conflictele care le a- 
gită. se 
timpla ca 
sta urată 
neze armonia 
acea armonie care se con
stituie ținînd seama de in
teresele muncii, ale colec
tivului. bazată pe franche
țe. pe sudura sufletească, 
pe adinca înțelegere a nor
melor noastre etice.

Armonia adevărată în
seamnă. prin urmare, in
tre multe altele, nu nete
zirea forțată a asperități
lor ivite in raporturile din
tr-o colectivitate, ci înlătu
rarea lor prin acțiuni deci
sive asupra carențelor mo
rale care le-au dat naștere.

Amintindu-mi acum, din 
nou. „hora" celor 8 din fața 
cuptorului, am înțeles-o mai 
adine, nu ca pe un spec
tacol. ci ca pe un simbol al 
armoniei conștiințelor.

acum! Că 
s-a stricat 
Hai să li- 
astea. îm- 

socot<ja-

s-au 
comu- 

i res-

n-ar

e-

în

cu 
fie 

fi 
să

pro- 
vrut

se

r

consecințele 
asupra 

șarje sau alteia, 
nici asta nu-i 
la noi. ci asupra

poate ușor în- 
..armonia" in- 

forțat să submi- 
autentică,

Mihai CARANFll

Copilul vitreg

— Alo !... Tovarășe proiectant, li
nele cote din proiect nu corespund 
calculelor. Sinteți amabil să coboriți 
pină la noi ?

Vocea de la capătul tirului șovăie 
o clipă.

— ...Știți la ce mă gîndesc ? N-ați 
putea veni dv. la mine, mi-ar fi mai 
la îndemină să fac corecturile in bi
roul meu...

— Dar, tovarășe, insistă celălalt, 
ne grăbim. Oamenii nu mai pot con
tinua lucrul, așteaptă să introduceți 
modificările...

— ...Bine. Cobor tn cîteva mi
nute.

...Ne aflăm în uzina de utilaj chi
mic „Grivița roșie" din Capitală. 
Convorbirea telefonică de mai sus 
am surprins-o cu citeva clipe mai 
înainte intre tehnicianul principal 
Traian Sian, de la cazangeria grea, și 
inginerul proiectant Titus Burlan, din 
cadrul Institutului de cercetări și 
proiectări pentru utilaj chimic și ra
finării (I.C.P.U.C.R.). convorbire 
absolut firească, între cel care a gin
dit un utilaj și cei care il execută 
— părți inseparabile ale aceluiași 
mecanism de creație — oameni care 
trebuie să se cunoască, să discute, să 
se întîlnească și să conlucreze per
manent.

Departe de noi gîndul de a între
prinde aici o analiză pe îndelete a 
muncii proiectanților. Nu asta ne-am 
propus ! Știm cu toții de cită pre
țuire se bucură activitatea omului 
da la planșetă, ce răspunderi apasă

pe umerii acestuia. Proiectantul este 
cel care lucrează mai ales la prefi
gurarea viitorului, profesia lui se 
bucură de superbul privilegiu de a 
investiga ziua de mîine, de a-i. defi
ni cit mai exact contururile, de a o 
ajula sâ se statornicească prin efor
tul de edificare, de construcție al 
omului epocii noastre. Noi vom stă
rui aici mai ales asupra unor ati
tudini față dc profesie. atitudini 
greșite care apar uneori chiar și la 
proiectanți cu vechi state de serviciu 
la planșetă, cu merite incontestabile. 
Ne vorbește 
iectant 
această ___ .. ..

„Sint. mulți proiectanți care încă 
nu știu .. _
aceea că n-ar strica să organizăm, 
o dată pe trimestru, cile o excursie 
prin uzine, să vedem și noi cum se 
lucrează acolo".

Amintim că sediul institutului, pe 
care l-am numit mai la începutul 
acestor rinduri, se află... în pavilio
nul administrativ al uzinei, in 
curtea uzinei și că de la ușa insti
tuției lor pină în cea mai apropială 
hală de producție sint exact 50 de 
metri...

N-am înțeles dacă se intenționează 
organizarea excursiilor prin O.N.T. 
sau prin sindicat, cu un ghid spe
cializat sau se va pretinde ca uzina 
să le ofere niște prospecte tipărite... 
Oricum, ne imaginăm o asemenea 
excursie în felul următor : vor mer
ge in grup călcind cu multă pruden-

fă și uimire printre agregatele 
zinei, vor privi cu ochii 
strucțiile metalice pe care 
le alcătuiesc cu efort și 
vor întreba :

— Vai, ce interesant 1 
sînt acestea ?

— Proiectele dumneavoastră ! 
se va răspunde.

Imaginea aceasta nu e doar rodul 
fanteziei noastre ; ea ne-a fost su-

mari 
muncitorii 
dibăcie

Oare

Elena Călin, pro-
principal. cu 20 de ani in 

activitate :

cum e în uzină. Eu cred de

în ampla dezbatere pe marginea proiectului de Norme ale vieții• •

si muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste
Dezideratul permanentei perfecționări, al autodepășirii și eficien

tei — hotâritor pentru atingerea telurilor pe care și Ie-a propus po
porul nostru in actuala etapă istorică — nu-și poate afla împlinire de- 
cit in măsura in care omul însuși, ca producător de bunuri materiale și 
spirituale, ca făuritor al societății socialiste multilateral dezvoltate, se 
perfecționează spiritual, se autodepășește ca entitate morală, devine 
mai eficient in activitatea profesională, civică, politică...

Ziarul nostru a publicat numeroase sugestii venite din partea oa-

mcnilor muncii, rod al însuflcțitoarei dezbateri etice pe care o prile
juiește proiectul de norme. In continuarea firească a acestei preocupări, 
redăm mai jos citeva argumentări desprinse din realitatea concretă a 
unor unități industriale din Capitală și oferite, prin intermediul repor
terilor. ea prețioase schimburi de experiență, ca o rodnică continuare, 
cu mijloacele, cuvîntului tipărit, a dezbaterilor din cadrul organizațiilor 
de partid, al colectivelor de muncă.

Omeniei comunisteo subliniere mai apăsată
Pe comunistul Dumitru lonescu 

l-am găsit la locul său de muncă, 
in secția „Seleniu" a uzinei „Elec
tromagnetica". Cu ochii la cele două 
cadrane ale aparatului de sortare 
a plăcuțelor de seleniu, exigentul 
controlor de calitate ne face semn 
să-l așteptăm. După cîteva mo
mente, mulțumit de rezultatele ve
rificării, se îndreaptă spre noi.

— Dorim să stăm de vorbă in le
gătură cu propunerea pe care a-ți 
făcut-o la adunarea de partid.

— Vedeți dumneavoastră, propu
nerea nu este numai a mea. încă 
înainte de această adunare, noi, co
muniștii de la „Seleniu" am discu
tat proiectul, așa, de la om la om. 
In urma discuțiilor am constatat 
că, deși acest document este stră
bătut de grija față de om. față de 
preocupările și idealurile sale, ar fi 
util ca această trăsătură să-și gă
sească o subliniere și mai apăsată 
în acest cod al nostru. De aici pro
punerea ca articolul 34 al proiec
tului — care definește principalele 
trăsături morale ale comuniștilor — 
să fie completat. Prima parte a 
articolului 34 spune : „Comunistul, 
indiferent de poziția pe care o 
ocupă în societate.- trebuie să fie 
modest, simplu, să combată ingîm- 
farea, aroganța, disprețul fată de 
semeni...". Ei, aici m-am gindit eu 
că ar fi nimerit ca. după cuvîntul 
simplu să fie introdus cuvitul 
UMAN. Căci, nu-i așa ? în întregul

proiect despre asta e vorba, despre 
umanismul comunist, despre ome
nia epocii pe care o trăim.

— Ce înseamnă să fii uman, din 
acest punct de vedere ?

— Să nu treci nepăsător pe lîngă 
oameni ; să dovedești multă sensi
bilitate, să " 
dai o mină 
oamenii au 
să le oferi 
tepți să ți se ceară, 
seamnă că trebuie să treci 
derea greșelile, 
uman înseamnă a 
dau un exemplu : 
urmă au venit la 
tineri. Intîrziau, uneori lipseau zile 
în șir. pe scurt, nu se încadrau in 
disciplina de producție. Mi-a plăcut 
reacția colegilor mei mai vîrstnici 
față de acești tineri. Și-au dat sea
ma că băieții nu sint răi. dar au 
luat-o nițel razna. Și-atunci, comu
niștii Ilie lonescu și Andrei Pietra
rii i-au luat „în primire". De fapt, 
toată secția i-a ajutat. Cu mult 
tact. Rezultatul ? Azi, cei doi tineri 
sint oameni de bază ai secției 1 Nici 
nu vreau să mă gîndesc ce s-ar fi 
întîmplat cu ei dacă ar fi fost lă- 
sați de capul lor. După părerea 
mea. asta inseamnă umanism co
munist. Și. cum omenia trebuie să 
fie proprie fiecăruia dintre noi. so
cotesc necesară sublinierea mai a- 
păsată a acestei obligații. în textul 
proiectului de norme.

și gata să 
i cind 
ajutor, 
nu aș- 
nu în- 
cu ve- 

Dimpotrivă. a fi 
fi exigent. Să vă 
cu citva timp in 
noi în secție doi

fii receptiv
de ajutor atunci 
nevoie de acest 
tu ajutorul, să 

Asta

rînd viața maistrului, împiedieîn- 
du-1 in ultimă instanță să mun
cească din plin. Dar nu numai 
atit. Se știe că asemenea oameni, 
certați cu ordinea, sint 
activi in șușoteli și se întimplă, 
nu o dată, să fie crezuți 
nu cunosc realitatea.

— Concluzia ?...
— De la sine înțeleasă : să ve

ghem ca fiecare afirmație in legă
tură cu tovarășii noștri să fie 
plin fundamentată și temeinic ar
gumentată. " . ' 
rifica justețea unor 
prezintă o atitudine

cei mai

de cei ce

de-

ve- 
re-

După mine, a nu 
afirmații 

etică retrogra-

dă. Dimpotrivă, a ridica cu îndrăz
neală și sinceritate, deschis proble
mele care frămîntă și cu care se 
confruntă un colectiv, un tovarăș 
de muncă, reprezintă o atitudine 
înaintată, răspunzînd pe deplin spi
ritului normelor de etică comunistă 
cuprinse în proiect. Curajul opiniei 
care vizează îndreptarea unor nea
junsuri. înlăturarea lipsurilor în 
comportamentul unui om atestă din 
plin respectul pe care-1 datorjăm 
omului, și acesta nu poate fi con
fundat cu șușoteala pe la colțuri, cu 
vorba molfăită in colțul 
fără fermitatea și curajul

buzelor, 
necesar.

Kll Ce adevărați stăpîni
a/ am

bine înțeles

curajoasă, temeinic
argumentată, în numele
respectului pentru om

Tn adunarea de partid consacrată 
dezbaterii proiectului de norme 
care a avut loc cu citva timp in 
urmă în organizația nr. 1B (secția 
a 7-a) de la Fabrica de confecții și 
tricotaje București, tovarășa Ema 
Puni, locțiitor de secretar in aceas
tă organizație, a propus să se in
troducă in articolul 32 din pro
iect, următoarea precizare : „Comu
nistul să combată cu fermitate ca
lomnia, orice încercări de denigrare 
a tovarășilor săi de muncă și de 
viață".

Stăm de vorbă cu autoarea aces
tei propuneri.

pornit de la o serie 
pe care le-am făcut 

anilor

— Ca să mă fac mai
în legătură cu propunerea noastră 
— ne spune maistrul termoenergetic 
Ghcorghc Ostafie de la serviciul 
energetic-șef al uzinelor „Semănă
toarea" din Capitală — am să în
cep cu un exemplu. Cu citva timp 
în urmă, din organizația de partid 
a serviciului nostru a pornit iniția
tiva de a se face un control, pe 
întreaga uzină, menit să depisteze 
risipa, să scoată la lumină cheltuie
lile nejustificate de energie electri
că. de combustibil, de aer compri
mat, de apă potabilă, modul in care 
sint folosite și îngrijite mașinile 
etc. Observațiile rezultate din a- 
ceastă acțiune ne-au determinat să 
organizăm dezbateri pe această 
temă în toate sectoarele uzinei. Au 
rezultat, in cadrul discuțiilor, pro
puneri concrete privind eliminarea 
risipei. Dar a rezultat și o propu
nere de principiu la fel de prețioa
să : permanența preocupării pentru 
economii. De aici, sugestia ca arti
colul 13 din proiectul dc norme să 
fie reformulat astfel : „Fiecare co
munist să acționeze cu fermitate 
pentru a mobiliza întreaga masă de 
oameni ai muncii să manifeste — 
dată fiind dubla lor calitate de pro
ducători și proprietari — cea mai 
mare grijă și răspundere pentru 
sporirea și înflorirea continuă *

de muncă. De 
un maistru, 

profesional, cu 
in meserie, dar

— Ați avut în vedere o situație 
anume ?

— Da. Am 
de constatări 
pe parcursul
pildă, am cunoscut 
foarte bine pregătit 
o experiență bogată 
care, cu toate rezultatele bune in 
producție, trăia amărăciunea de a 
s° vedea discutat pe la colțuri, dis
creditat. Cine întreținea această 
atmosferă ? Cițiva leneși față de 
care maistrul era neiertător. Ir 
față nu-i reproșau niciodată nimic, 
nici n-ar fi avui ce. Vorbitul pe la 
colțuri iși făcea efectul nociv, amă-

Și

ce

li

gospodA*avuției naționale, pentru 
rirea cit mai eficientă a mijloace
lor și resurselor societății noastre, 
să lupte împotriva neglijenței și ri
sipei, a tuturor manifestărilor car» 
duc la irosirea averii obștești".

— Ce precizări noi ar aduce a- 
ceastă formulare ?

— în primul rînd, rolul de factor 
mobilizator, care revine fiecărui co
munist, in antrenarea masei de 'oa
meni ai muncii, în obținerea de eco
nomii. Deci : nu este de ajuns ca 
tu. personal, să aperi avutul ob
ștesc, ci trebuie să-i îndemni și pe 
alții s-o facă.

— Și în al doilea rînd ?
— Am constatat că mai sînt tova

răși care fac o netă diferențiere 
între bunurile personale și cele ob
ștești. Dacă cu primele sînt foarte 
grijulii, față de celelalte manifestă 
o comportare indiferentă. Și, se 
știe, cele mai multe prejudicii pro
vin tocmai din această atitudine, din 
această mentalitate. Or, precizin- 
du-se în proiect dubla noastră ca
litate — de producători și proprie
tari în același timp — se sublinia
ză exact, limpede, una dintre cele 
mai însemnate sarcini ce ne revin 
ih calitate de oameni ai muncii, de 
cetățeni, de comuniști.

Emil MARINACHE 
P. ION

j

Frate, frate, dar mașina!?..."
Discuția, care avea 

să ducă la un proces 
incilcit, a început la 
cimitir. Cei doi frați 
ai răposatului, abia 
coborit in mormint. 
s-au adresat cumnatei, 
dorind să afle ce are 
ea de gind cu mașina : 
o păstrează, o vinde ? 1 
Cu mașina, da. cu ma
șina care intrase in
tr-un zid de beton, și 
la volanul căreia mu
rise soțul femeii, fra
tele lor. ~ 
ea și o 
tunci — 
ei nu-1 
mult de optsprezece, 
douăzeci de mii. Dacă 
e sâ contribuie și ei 
la reparație, pentru 
ca apoi s-o vîndă. a- 
tunci e altceva, atunci 
ei pretind treizeci de 
mii. Cit privește cele
lalte bunuri rămase de 
pe urma răposatului, 
firește, ei nu ridică 
mari pretenții, cite 
ceva din fiecare. Fe
meia îndoliată a pri
ceput greu ce va să-n- 
semne povestea asta 
cu mașina, cu celelal
te bunuri, iar în clipa 
cind a priceput și-a 
și pierdut cunoștința. 
Nimic de zis, cumnații 
i-au sărit in ajutor, au 
condus-o acasă, unde 
i-au pregătit o limo
nada. „Ei, acum să 
discutăm serios. Legea 
prevede că... Actul de

cumpărare a mașinii e 
numai pe numele lui... 
n-aveți copii... și noi 
sintem moștenitori 1" 
Ascultindu-i, femeia 
îndoliată se-ntreba 
mereu dacă aceștia 
sint cumnații ei, oa
menii liniștiți și înțe
legători. pe care i-a a- 
jutat în atitea rînduri, 
sau niște escroci ? 1

Adunaseră 
i citi le-ar

Dacă o repară 
păstrează, a- 
e una, atunci 
pretind mai

FIȘIER SOCIAL
Nu, nu mai încăpea 
nici o îndoială, erau 
chiar cumnații ei. Da, 
legea-i lege, legea pre
vede, ia zi, cumnată, 
hotărăște-te, albă sau 
neagră. Și-atunci, fe
meia aceea, simțind că 
se află la capătul pu
terilor, le-a spus că ca 
nu știe nimic de exis
tența unei asemenea 
legi, se poate să fie... 
însă acum, acum s-o 
înțeleagă și pe ea... ii 
roagă, ii roagă din su
flet să amine discuția. 
Cei doi, nu și nu. Pină 
cind femeia a spus : 
„Afară ! N-o să vă dau 
nimic. Tot ce-am adu
nat, am adunat din 
munca mea și-a lui". 
Iar cei doi : „Așa, va 
să zică 1“ Cei doi vo
iau să-și cumpere și ei

mașină. i 
bani, dar nu 
fi trebuit.

Și atunci, 
nu mai era 
ci „ea", o femeie oa
recare, avind niște o- 
bligații față de ei. Și 
fiindcă ea zisese că 
nu le dă nimic, nici 
un leu, chiar a doua zi 
și-au angajat un avo
cat și au deschis pro
ces. „Mergem la sigur, 
legea-i lege !“. Prin 
telefon i-au transmis 
fostei cumnate că pre
tențiile lor au crescut. 
Acum nu mai acceptă 
o învoială ca 
neamuri. Nu. nu. 
femeia continuă 
se-ntrebe : oare 
tr-adevăr aceștia 
sint cumnații ei ? Dacă 
sint, de ce nu-i dau un 
răgaz, măcar să-și 
poată plînge in liniște 
omul care i-a fost atit 
de drag ?■ Nu, nu-i 
timp de pierdut. Vine 
primăvara, cumnații 
ar vrea să iasă cu ma
șinile la iarbă verde... 
Legea. Dar legea ome
niei ? încă îndoliată, 
femeia urcă treptele 
tribunalului. Iși apără 
durerea. Apără Me
moria unui om. Va ob
ține ciștig de cauză ? 
Să avem încredere in 
judecători.

cumnata 
cumnată,

între
Iar 
să

În
doi

Nicoiae Ț1C

une- 
să 

face 
ci nd

acesta, că mai sînt cazuri cînd 
punsurile vin cu întîrziere, că 
ori se intîmplă ca executantul 
meargă la proiectant pentru a 
corectura, și asta chiar și atunci
eroarea aparține proiectantului...

Dintr-o „condică de sesizări" a 
secției a IV-a cazangerie. spicuim la 
intimplare :

..6 octombrie '72. Comanda 72 512. 
Semnalat greșeală în proiect. Râs-

uzină răspund că „n-au timp 
pierdut acum"...

Chiar in timpul șederii noastre în 
uzină am fost martori la o astfel de 
intimplare : inginerului proiectant 
Constantin Pecingine, șef de colec
tiv. i-a trebuit o lună de zile (!) ca 
să dea o simplă semnătură prin care 
se punea de acord documentația cu 
un utilaj deja expediat din uzină 
către beneficiar.

@ Se propune o excursie lungă, lungă de 50 de metri @ Vai, chiar noi 
am proiectat minunile acestea ? @ însemnări sugerate de niște oameni 

minunați, buni profesioniști, dar... cu lipsuri

gerată de modul In care concep unii 
proiectanți propria activitate. Iată și 
alte fapte :

Ori de cite ori se ivește o neclari
tate in 
(uzina), 
lanțului, 
fiind că 
clădirea 
pelul se 
Și, tot de regulă, 
prompt, fără aminări

Din secțiile uzine' am iflat insă, 
spre surprinderea noastră, că nu în
totdeauna lucrurile decurg in felul

proiect, grupul de execuție 
solicită intervenția proiec- 

La „Grivița roșie". dat 
I.C.P.U.C.R.-ul se află in 

de la intrarea in uzină a- 
face. de regulă. telefonic, 

răspunsul este

puns primit după 4 zile : „Se vor 
lansa desene modificate. Așteptați..." 

..7 octombrie '72. Comanda 72 306. 
Semnalat greșeală în proiect Răs
puns primit după 3 zile : ..Sâ se pre
lucreze de la cota de 270 la cota de 
250“ etc.

— Nu sint sesizări care să 
vească lucruri prea 
spunea inginerul 
șeful atelierului < 
— dar ele constituie 
ror rezolvare necesită prezența 
intervenția promptă
Dar, nu o dată, cind îi chemăm in

pri-
i complicate — ne 

Virgil Muștuc. 
cazangerie-montaj 

chestiuni a că- 
Și 

a proiectanților.

— Cum s-a întlmplat ? îl întrebăm.
— Intr-adevăr, purtăm și noi o 

vină, fiindcă nu răspundem imediat, 
dar cred că mai vinovați sint ei, 
pentru că nu se țin de capul nos
tru... Se mulțumesc să sesizeze o sin
gură dată (? 1)

..Scuza1' nu e singulară. O regăsim 
aproape 
colectiv,

— Știu 
d-astea . .. ...........
vină... înseamnă că n-a insistat (? !)

Cele de mai sus ar putea fi inter
pretate ca mici neînțelegeri dintre

identică și la un alt șef de 
Alexandru Cîuhurezu : 
eu ce să zic ? tn cazuri 
numai reclamantul e de

uzină și proiectanți. Tot astfel 8-ar 
putea considera că ridieulul situații
lor rezidă din puerilitatea explicații
lor citate. Ceea ce ne șochează este, 
o spunem cu convingere, altceva. 
Ne-am obișnuit, noi toți, cu un stil 
de muncă direct, fără ocolișuri și 
aminări inutile, un stil ce exclude 
formalismul. repudiază refugiul în 
turnuri crenelate. La orice nivel în 
țara aceasta se împămintenește obi
ceiul contactului nemijlocit cu viața, 
cu realitatea.

Pină și activitatea de decizie, în 
cele mai importante probleme și a 
celor mai responsabili factori, se 
mută in afara birourilor. Ca o loca
lizare a acestui stil dc muncă, dar 
și ca o imperioasă cerință obiectivă 
a vieții, a practicii foarte complexe, 
gindirea teoretică, deci și concepția, 
se leagă tot mai strins de finalita
tea lor, de producție. Pentru mulți 
membri ai societății, această legătură 
cu terenul presupune parcurgerea a 
zeci sau sute de kilometri, absente 
mai scurte sau mai lungi din locali
tatea de reședință. Este firesc atunci 
ca „terenul" să fie o problemă cind 
de el te despart numai cîteva etaje ?

Am cunoscut destui arhitecți. ino
vatori etc, care au gindit. au con
ceput o clădire, un mecanism oare
care, și care nutreau o mereu 
proaspătă nerăbdare de a-și vedea 
și revedea opera, o căutau mereu. 
Voiau să se convingă cum rezistă 
timpului, iar timpul scurs îi ajuta 
să vadă in ce măsură gîndul lor s-a

Încorporat total sau nu în lucrul 
născut din efortul pasionat de crea
ție. Cu alte cuvinte, am citit în in
teresul 
oameni, 
țiune cu 
fantezia 
grare în , 
produs atit de trainic îneît meseria, 
clădirea ori inovația respectivă a- 
junseseră să facă parte firească din 
ființa lor. Este și acesta un semn de 
adincă prețuire a profesiei, un 
semn de indentificare cu opera, 
probînd emoționant dorința intimă, 
orgolioasă, dacă vreți, de a izbuti un 
lucru durabil, util, care să merite 
stima și lauda celor din jur.

Ca să nu mai vorbim că, în epi
soadele concrete înfățișate pînă aici, 
însemnătatea legăturii dintre plan
șetă și locul în care proiectul prinde 
viață este atît de mare, îneît în
săși amplasarea unităților de proiec
tare, în speță a I.C.P.U.C.R.-ului. 
ține seama de ea. Această apropiere 
in spațiu obligă și sugerează, creează 
condiții ca legătura cu terenul să nu 
răpească prea mult din timpul oa
menilor de la planșetă.

Este vorba, la urma urmei. do 
soarta finală a proiectului. Nimeni 
nu urmărește efectuarea de desene 
tehnice în sine. Face parte din am
biția profesională de a vedea lucra
rea prinzînd viață și din obligațiile 
etice elementare de a pune umă
rul pînă la capăt.

niciodată obosit al acestor 
identificarea pină la adop- 
lucrul născut din mîinile și 
lor, faptpl că această inte- 
procesul de creație s-a

Ion POPA
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Unde dai
și... unde 
explodează!

într-una din zile, o gospodină 
dintr-un apartament situat în- 
tr-un bloc din cartierul „Parcul 
Libertății" din Bacău a spălat 
cu gazolină mai multe obiecte 
de îmbrăcăminte. La sfîrșit, a 
aruncat gazolina întrebuințată 
în instalația sanitară din baie. 
După numai ctteva minute, în 
apartamentul de la etajul su
perior, < ' ’ 
explozie : vaporii de 
urcaseră pe conductă pînă 
baia de deasupra, în care un 
locatar : 1_
spital din cauza arsurilor sufe
rite) încercase să aprindă o 
țigară. Așadar, atenție, gospo
dine I

a izbucnit o puternică 
. . " 'j gazolină 

' " în

(internat ulterior la

Cont și...
decont

Maria Anghel, casieră la li
ceul de cultură generală din 
Mărășești, deschisese pe cont 
propriu... un cont de împrumut 
din casa de bani a școlii. Și, 
printre clienții săi, se aflau 
contabilul șef Constantin Po
pescu, directorul Nicolae Hanță 
și directorul adjunct al liceului, 
Aurel Olteanu. în asemenea „o- 
perații" de casă, efectuate pe 
bază de chitanțiere false, era a- 
jutată îndeaproape de soțul său, 
Victor Anghel, administratorul 
cantinei și căminului de elevi. 
Totul a mers bine pînă Într-una 
din zilele trecute, cînd un con
trol financiar, descoperind 
„contul" cu pricina, a constatat 
că M. A. are o lipsă în casă de 
44 327 lei. Drept pentru care, a- 
cum urmează... decontul pre
văzut de lege.

În luptă 
cu flăcările

într-una din serile trecute, 
pe la ora 20,45, în locuința lui I 
Teodor Bușoi, din București ■ 
(șos. Giurgiului 276), s-a de
clanșat un incendiu. Observind j 
fumul, lucrătorii de miliție Va- 
sile Prodan și Alexandru Opri- 
șan, care treceau prin apro
piere, au intrat imediat in ac- 1 
țiune. Anunțind pompierii, ei i 
au început să evacueze, din lo
cuință și din magazinul aflat la | 
parterul aceluiași imobil, lucru
rile amenințate de flăcări. Cind 
au sosit pompierii, care au loca
lizat și stins incendiul, toate lu- I 
crurile și valorile găsite in lo- i 
cuință și în magazin erau sal
vate.

VDupă faptă
Dumitru Ciobanu din comuna 

Corni (Botoșani) se certase cu 
soția sa. După ceartă, aceasta se 
retrăsese Ia mama ei, Anica Ro
man, din aceeași localitate. Su
părat pentru faptul că i-a acor
dat adăpost soției, D. C. s-a dus 
la A. R. și i-a aplicat mai multe 
lovituri de cuțit, în urma cărora 
a decedat. Arestat imediat, au
torul acestei fapte a compărut 
zilele trecute în fața instanței 
de judecată. în urma procesului 
care a avut loc în sala căminu
lui cultural din 
prezența a

&

localitate, în 
prezența a peste 400 de per- ' 
soane, Dumitru Ciobanu a fost 
condamnat la 13 ani închisoare.

Salba era
prea grea

iu țară, un tren 
stațî a 

A 
în

Abia intrat 
Internațional a oprit în 
C.F.R. Stamora-Moravița. 
început controlul vamal, 
timpul acestei operații, sub per
nele fotoliilor dintr-un compar
timent, controlorii vamali 
descoperit 424 verighete, 30 
inele, 246 lănțișoare și alte 
obiecte de podoabă. Toate 
aur- După cum s-a stabilit 
terior, ele aparțineau turistului 
străin B.D., care nu le declarase 
însă la vamă. Drept pentru care 
toată această „salbă" a fost con
fiscată. De altfel, ea era și greu 
de purtat de către o singură per
soană. Cîntărea un kilogram și 
325 de grame.

au 
de

248 
din 
ul

I Vernisajul
I neglijenței ?
I
!
I
I
I
1

De curind a țost efectuat un 
control pe șantierele nr. 2, 3 și 4 
aparținînd întreprinderilor de 
construcții și montaj nr 1, 5 și 2 
din Capitală. Constatările nu 
sînt deloc îmbucurătoare pen
tru constructorii în cauză. Pre
tutindeni — tîmplărie peste care 
a nins, elemente din beton auto- 
clavizat deteriorate,, var înghe
țat, radiatoare și instalații sa
nitare depozitate în noroi. Fi
rește, cei ce au luat in primire 
aceste produse care se degra
dează sint buni de plată. între
barea este insă ce fac pînă a- 
tunci conducerile 
respective ? De ce îngăduie 
asemenea risipă ?

șantierelor
o

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteîi"

Domeniul cercetării lite
rare ridică — la rîndu-i — 
așa cum practica lui a do
vedit-o cu limpezime, nu 
mai puține preocupări eti
ce ca acelea pe care le su
gerează celelalte tărîmuri 
ale activității Spirituale. Și 
aci înregistrăm succese îm
bucurătoare, o tendință de 
a se depăși necontenit ni
velul anterior și a se aduce 
contribuții de preț operei 
educative care se desfășoa
ră perpetuu în concepție și 
aplicații, în spiritul po
liticii culturale a partidului. 
Cercetători din toate gene
rațiile s-au dedicat muncii 
creatoare in domeniul teo
riei, criticii și istoriei lite
rare, desfășurind într-un 
ritm viu o harnică activi
tate îndreptată atît spre 
descoperirea unor date și 
materiale informative cu 
privire la scriitori, cît și 
spre interpretări marxist- 
leniniste tot mai suple și 
mai adecvate fenomenului 
literar în structura Iui spe
cifică. Identificăm aci stă
ruința și pasiunea, străda
nia necurmată, încrederea 
entuziastă a celor care au 
dăruit istoriografiei noastre 
literare de după eliberare 
monografii și studii de te
meinică exegeză estetică 
și etică ce alcătuiesc o bi
bliografie bogată, de calita
te științifică. Astfel de lu
crări interesează deopotrivă 
pe specialiști, cit și publicul 
mare de cititori, dornic de 
a se apropia tot mai re
ceptiv de valorile de sea
mă ale literaturii noastre, 
de comentariile cele mai 
sugestive capabile a le 
scoate în relief.

Avîntul de care vorbim 
a fost însoțit în genere de 
o ținută etică adecvată 
care a tins să se afirme, in 
mod vădit, prin manifestări 
precum cele care le vom 
enumera deîndată. S-a pu
tut constata, astfel, în 
ultima vreme, că s-a re
nunțat. de pildă, in creația 
literară și științifică. la 
semnarea unor lucrări co
lective de către anumiți 
factori din conducerea unor 
instituții sau colective care 
nu participaseră deloc Ia 
alcătuirea lor sau a că
ror influență îndrumătoa
re fusese abia schițată. 
Era firesc ca meritul să 
fie adjudecat exclusiv celor 
care s-au trudit necurmat, 
așa cum se și întîm- 
plă în celelalte sectoare 
ale muncii socialiste. A 
dispărut apoi, în bună 
parte, obiceiul „confiscării" 
subiectelor, după care orice 
contribuții venind din afara 
unor cercuri sau cercetători 
„specializați" în tematica 
respectivă fuseseră socoti
te ca imixtiuni nedorite, în- 
lăturîndu-se astfel tendin
țele spre monopolizare. Au 
scăzut, de asemenea, unele 
manifestări ale subiectivis
mului înclinat spre polemici 
de caracter personal, deși 
sechelele lor mai persistă 
totuși 6ub diverse forme.

S-a renunțat, cel puțin In 
parte, la vînătoarea de 
greșeli cu orice preț și mai 
ales la răscolirea unor 
chestiuni minore sau a unor 
amănunte fără vreo semni
ficație deosebită de pe vre
mea în care se desfășurau 
adevărate bătălii pentru o 
dată insignifiantă orî pen
tru mărunte aspecte biogra
fice.

S-a desfășurat mai de
parte o muncă neobosită, 
mereu receptivă, în vederea 
însușirii unor metode de 
cercetare moderne, integra
bile exegezei marxiste, de- 
păsindu-se — în acest fel — 
obiectivul analizei intrin
sece operei literare fără si
tuarea ei în cadrul general 
al evoluției societății noas
tre. S-a cultivat apoi, insis-

pările majore cu minuscule 
îndeletniciri de însemnătate 
cu totul secundară. Se aso
ciază acestei mentalități u- 
tilizarea insistentă a unui 
stil alambicat menit nu să 
comunice idei și sentimen
te, ci — dimpotrivă — să 
le ascundă sau să le aco
pere. In aceeași matcă se 
așază și tendința unora 
dintre critici de a estompa 
aspectele negative ale fe
nomenului literar analizat. 
Intervine aci, cîteodată, 
crearea pe lîngă unele re
viste sau instituții de cer
cetare a unor cercuri în
chise primenirilor din afa
ră și care intonează imnuri 
de laudă doar celor care 
aparțin cercurilor respec
tive.

Ni se pare apoi că, prin-

apar însă uneori și în do
meniul istoriei literare, în 
sensul că asistăm și aci, 
uneori, la ignorarea inten
ționată a contribuției cer
cetătorilor anteriori la un 
anume subiect cu prile
jul reluării acestuia în 
studii sau chiar în lu
crări de ansamblu. Sur
prindem astfel tendința de 
a nu fi citați istorici lite
rari de seamă care au ofe
rit date noi, interpretări 
proprii, au soluționat pro
bleme ce rămăseseră — de 
multă vreme — in suspen
sie. Opiniile personale ale 
acestora sînt, în aceste 
cazuri, amestecate cu cele 
ale noului cercetător în 
așa fel încît, în lipsa 
unor referințe directe prin 
citări, se lasă impresia că

Rigori ale eticii 
cercetării literare

puncte de vedere

tent, spiritul colaborării în 
colectivele de cercetări din 
cuprinsul institutelor, cate
drelor sau redacțiilor de 
periodice, combătîndu-se 
astfel tendințele individua
liste și supraprețuirea con
tribuțiilor proprii.

Din păcate însă stăruie 
încă racile împotriva cărora 
o cercetare literară cu ade
vărat sănătoasă are datoria 
de a lupta cu hotărîre. 
Ne-am luat, de aceea, mi
siunea cel puțin de a schi
ța aci cîteva din aceste as
pecte ce trebuie neapă
rat abandonate din cimpul 
plin de atitea realizări 
al științei literare con
temporane. A le supune 
unei reexaminări lucide 
înseamnă a contribui la 
înlăturarea văditelor lor e- 
fecte dăunătoare. Ne vom 
referi astfel, mai întîi, la 
atitudinea acelei părți a 
criticii care elogiază pro
ducții literare ce eludează 
marile obiective ale tema
ticii actuale, marile reali
zări ale orînduirii noastre, 
substituindu-le pedante și 
îndelungi analize psihologi
ce cu scop în sine sau ri- 
dicînd aparent răscolitoare 
„probleme existențialiste" 
în consonanță cu anume 
mode de prin alte părți. 
Se produce, în acest caz, de 
fapt, o răsturnare de fina
lități înlocuindu-se preocu-

tre deficiențele cercetării 
literare care trebuie com
bătute, se situează și încli
nația unor critici de a nu 
respecta operele despre 
care vorbesc, în textele lor 
autentice, redactate de au
tori după voința lor. Cei 
cure lucrează intr-un ast
fel de stil sînt puțin preo
cupați de conținutul real, 
ideologic și expresiv al fe
nomenului analizat, de la 
care purced doar ca de la 
un pretext spre a proiecta 
asupra operei propriile lor 
gînduri și intenții. Ei par 
a se „lustrui", după vorba 
eminesciană, mai mult pe 
ei înșiși, pierzînd din ve
dere scopul corect al mi
siunii lor. Faptul se repe
tă cu și mai apăsate ac
cente, în lumea teatrului, 
în care domnește uneori — 
după cum se știe — o ten
dință regizorală de a de
forma textul originar, in- 
troducînd elemente străine 
de piesă și de concepția 
autorului. Respectarea fe
nomenului literar, în fac
tura lui proprie, exprimînd 
intenția adevărată a scrii
torilor, trebuie considerată 
însă ca o obligație morală 
a criticii literare, nu nu
mai una estetică, însemnînd 
— în fond — prețuire și 
respect pentru muncă și 
artă.

Manifestări asemănătoare

totul purcede de la autorul 
ultimului studiu. Firește, 
nimeni nu pretinde origi
nea exactă a unor date e- 
lementare de mare circu
lație (de caracter biografic 
sau chiar general, interpre
tativ), dar a trece cu ve
derea unele descoperiri, lă
muriri noi sau interpretări 
originale aparținînd altor 
cercetători nu înseamnă a 
proceda corect. „Justifica
rea" ce apare din partea 
unora după care citarea re
ferințelor se cade să fie 
eludată printr-o bibliogra
fie generală la sfîrșitul lu
crării nu ni se înfățișează 
ca acceptabilă.

Nu mai puțin luate în 
considerare sînt — in ulti
ma vreme — însemnatele 
contribuții documentare pe 
care unii le aduc. Se con
fundă aci îndreptățitul dis
preț pentru „factologie" cu 
prețuirea cu care se cade 
să însoțim pe descoperitorii 
de acte, de mărturii de tot 
felul, de manuscrise inedi
te, de corespondență, de 
date biografice noi etc. E- 
pitetul de „arhivari" și „an
ticari", care li se acordă în 
sens peiorativ, ni se pare 
cu totul nejustificat. Și aci 
ne întîmpină, din nou, des
considerarea unei munci 
modeste, dar utile, fără de

care — în fond — nici o 
lucrare serioasă de istorie 
literară nu s-ar putea în
chega. Faptele reale și de
terminante nu vor fi înlo
cuite niciodată cu produ
sele imaginației celor care 
socotesc că se poate clădi 
un edificiu trainic fără că
rămizile componente.

Nu credem, de asemenea, 
că istoriile literare autenti
ce ar putea fi vreodată 
identificate cu simple com
pilații sau parafrazări ale 
unor respectabile lucrări 
anterioare. Se vorbește, 
de la un timp tot mai 
frecvent, despre necesi
tatea sintezelor, fapt de
sigur îmbucurător, dar ne 
întimpină — din păcate 
— cazuri în care așa-numi- 
tele „sinteze" nu sînt aco
perite de nici un fel de a- 
nalize prealabile de autori, 
opere sau culegeri care . să 
fi fost aprofundate mai 
înainte. Sărindu-se peste a- 
ceste date (nu înțelegem 
prin aceasta epuizarea tu
turor) e firesc să se ajun
gă la compilații. Iată-ne, de 
aceea, nevoiți să repetăm 
o chemare mai veche a 
noastră : sinteze, sinteze, 
dar unde ne sînt analizele ? 
Și în situația de care vor
bim nu se reflectă numai 
procedee sau metode ne
științifice, ci și o concepție 
cel puțin facilă cu privire 
la cercetare și la conștiin
ciozitatea cu care trebuie 
întreprinsă.

Ne surprinde, alteori, o a- 
nume tendință de impunere 
a „autorității" cu orice preț 
prin simple afirmații cat .- 
gorice fără acoperire de 
argumente. Ni se spune, 
pur și simplu, că proble
ma x nu se poate soluționa 
decît în felul dorit de cri
ticul în cauză, orice altă 
ipoteză nemaifiind accesi
bilă. încep să apară, cu a- 
cest prilej, „chestiuni în
chise" o dată pentru totdea
una, ceea ce nu corespunde 
firește spiritului în conti
nuă efervescentă al cerce
tării.

Ceea ce am dorit în pri
mul rînd să reliefăm în 
considerațiile de față e fap
tul că procedee eronate 
științific și etic, precum 
cele amintite aci (desigur, 
mult diminuate de climatul 
sănătos în care se desfășoa
ră cel mai adesea munca 
în acest domeniu al acti
vității științifice), nu dău
nează numai cercetătorilor 
respectivi, ci și cercetării 
însăși și, ca atare și for
mării tinerilor, care nu pot 
fi educați după astfel de 
exemple ce nu se încadrea
ză în normele generale ale 
eticii socialiste. Privirea lor 
se cade să se îndrepte spre 
numeroasele îndrumări po
zitive ilustrate de atîtea 
contribuții de seamă ale 
cercetării noastre contem
porane.

Prof. univ. Al. D1MA

Un militant devotat 
idealurilor socialismului
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în centrul orașului Suceava

LISTA DE ClSTIGURl C.E.C. IN AUTOTURISME
TRAGEREA LA SORTI PENTRU TRIMESTRUL IV/1972

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
cîștigător

N 
cr

Cite un autoturism 49
DACIA-1 300 în valoare 50

de 70 000 lei 51
52

54
1 702—223—446 55
2 731—106—17455 56
3 701—200—724 57
4 706—1—2137 58
5 701—222—61 59
6 702—1—34057 60
7 702—1—49016 61
8 713—1—4394 62
9 735—1—15425 63

10 735—177—1178 64
11 703—1—21682 65
12 703—822—16 66
13 706—102—4268 67
14 732—1—29079 68
15 732—1—43997 69
16 718—210—133 70
17 709—1—28556 71
18 709—1—53514 72
19 709—1—67913 73
20 709—217—2771 74
21 724—104—12735 75
22 721—251—913 76
23 708—209—2014 77
24 710—1—13061 78
25 722—306—1695 79
26 710—113—9855 80
27 710—633—115 81
28 715—1—51816 82
29 715—1—73655 83
30 715—1—88408 84
31 718—1—7001 85
32 754—1—16374 86
33 711—214—284 87
34 716—1—31840 88
35 716—1—47027 89
36 742—1—3128 90
37 736—210—962 91
38 717—205—1077 92
39 717—1—30613 93
40 717—1—45026 94
41 713—130—172 95
42 738—256—147 96
43 730—201—953 97
44 719—1—6593 98
45 719—201—10824 99
46 711—1—1286 100
47 727—1—6209 101
48 727—1—31636 102

Numărul 
libretului 
cîștigător

725—1—1446 
741—106—95 
741—212—6710 
756—206—59 
745—1—6735 
750—211—3492
718— 619—138 
734—1—21479 
714—1—4144 
736—202—6020
719— 131—238 
736—1—39976 
736—1—55565
736— 212—19539 
704—417—13 
741—1—18033
758— 205—202 
723—102—3594 
743—1—19641 
743—1—46167 
743—1—61599 
743—209—6343
737— 213—139 
755—202—1598 
728—1—7749 
752—1—24765
752— 201—3850
753— 1—7126 
739—258—64 
723—1-4787 
731—103—19670 
731—106—22951 
731—111—12026 
761—205—29429
761— 208—34715
762— 207—16449 
766—1—29214 
762—1—27343
762— 201—17064 
734—103—13371 
734—103—38598
763— 139—2890
764— 1—16954 
764—208—8715
759— 1—54031 
759—1—90343 
759—1—112339 
759—1—129242
759— 205—4698
738— 103—18706
760— 1—20991 
760—1—46957 
760—206—19968 
760—209—5635

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 
cîștigător

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
cîștigător
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J
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Foto : E. Dichisean

Cu opt decenii în urmă, pregătin- 
du-se pentru Congresul de constitui
re a primului partid al muncitori
lor din România, P.S.D.M.R., ce 
urma să întrunească delegați din 
Capitală și din țară, muncitorii din 
Iași au ales între reprezentanții lor 
și un tînăr student în medicină, 
înalt, spătos, cu fața luminoasă ; era 
Litman Ghelerter, de la a cărui 
naștere s-au împlinit, la 27 ia
nuarie anul acesta, o sută de ani. 
Activitatea sa consacrată luptei pen
tru triumful idealurilor socialismu
lui îl situează printre personalități
le de seamă ale mișcării noastra 
muncitorești și revoluționare.

Elev al marelui Creangă la școa
la „Treisfetitele" din Iași, L. Ghe
lerter a urmat apoi Facultatea de 
medicină. în drumul său spre tămă
duirea rănilor omenești aflase că 
înaintașul său întru socialism și 
medicină, dr. Nicolae Codreanu, 
nu s-a mulțumit numai să le
cuiască tarele fizice ale oame
nilor nevoiași, ci a luptat, în ace
lași timp, împotriva mediului so
cial generator de boli și mizerie 
umană. Cunoștea în mod direct dă
ruirea totală a doctorului Ștefan 
Stîncă pentru introducerea tn sate
le noastre, atunci, 
în veacul trecut, 
a metodelor cura
tive preventive. 
Pe drumul acesta 
a mers, cu con
secvență, și doc
torul L. Gheler
ter. Ctitor a două 
spitale, unul la 
Iași, altul Ia 
București, al unui 
așezămint medi
co-social „întra
jutorare", doctorul L. Ghelerter a 
militat neobosit pentru îmbunătățirea 
stării sanitare a populației nevoiașe. 
Nenumărați militanți comuniști și 
socialiști au găsit adăpost, îngrijire 
medicală, alinare, din partea lui.

De la vîrsta de 20 de ani, dr. Ghe
lerter a devenit un activ militant so
cialist. în preajma creării primului 
partid al muncitorilor, ziarul „Mun
ca" publicase adresa Comitetului 
Executiv al „Societății Muncitorilor" 
din Iași trimisă Comitetului Execu
tiv al Clubului Muncitorilor din 
București, în care se anunța că la 
Iași s-a înființat o societate a mun
citorilor de toate breslele, fără deo
sebire de meserie, sex sau religie, 
sub denumirea de „Societatea mun
citorilor" din Iași cu sediul la „Lit
man Ghelerter, str. Palatului nr. 
18". Alături de alți militanți socia
liști, tînărul student în medicină era 
preocupat ca muncitorii, membri ai 
noii societăți, să lupte pentru a 
„strînge într-un singur mănunchi pe 
toți frații lor de muncă, la ajutora
re, înfrățire și luminare". „Avînd de 
călăuză programul nostru, cu con
vingere și adîncă credință, cu entu
ziasm și devotament, vom lupta cu 
toții pentru ajungerea cît mai neîn- 
tîrziată a țelului nostru" — scria el 
în articolul „Mișcarea socialistă din 
Iași", publicat în ziarul „Munca" din 
25 aprilie 1893.

La sfîrșitul veacului trecut. în timp 
ce unii intelectuali au părăsit parti
dul muncitorilor provocînd vremelni
ca sa dezorganizare, dr. Ghelerter, 
consecvent idealurilor socialiste, a 
rămas alături de muncitori. în anul 
1900, „Lumea nouă", care apărea sub 
conducerea lui I. C. Frimu, anunța 
că printre organizațiile socialiste 
care au rămas să lupte, în conti
nuare, pentru socialism, se afla și 
cea din Iași. în anii 1903—1905, dr. 
Ghelerter a condus, împreună cu 
Max Vexler, „Cercul de studii so
ciale" de la Iași. M. Gh. Bujor își 
amintea că atunci cînd mișcarea 
muncitorească a luat un nou avînt, 
„ca niște pui din cuib și-au luat zbo
rul din Cercul de studii sociale din 
Iași și s-au pus în slujba socialis
mului un număr de luptători noi... 
plini de convingere, de entuziasm și 
de dor de muncă".

în anii de furtunoasă creștere a 
mișcării revoluționare din România

0 sută de ani de la 
nașterea doctorului 

L Ghelerter

— 1918—1921 — dr. Ghelerter s-a 
aflat in primele rînduri ale luptei. 
El a inițiat în 1920 întemeierea aso
ciației „Crucea roșie socialistă" a 
cărei necesitate a susținut-o cu o 
argumentare puternică în ziarul 
partidului, „Socialismul" : „In toate 
închisorile militare, în carcere, în 
beciurile polițiilor, în cotețele și 
grajdurile jandarmeriilor rurale, se 
experimentează metoda nouă de stîr- 
pire a bolșevismului, deținerea înde
lungă și în neștirea nimănui, in 
foame, murdărie și bătaie a preve- 
niților". A participat în mod activ, 
alături de cele mai înaintate perso
nalități ale vieții culturale și sociale 
de la noi, la conducerea „Ligii Drep
turilor Omului", a Ligii contra te
roare!, a făcut parte din Comitetul 
pentru amnistie politică.

A militat din adîncă convingere și 
fără odihnă, pentru unitatea organi
zatorică, politică și ideologică a miș
cării noastre muncitorești. în alege
rile parlamentare din 1922, împotriva 
voinței acelora care căutau să exa
gereze deosebirile dintre socialiști și 
comuniști, dr. L. Ghelerter a candi
dat la Iași pe o listă pe care figurau 
comuniști și socialiști. în alegerile 
comunale din februarie 1926, de a- 
semenea, dr. Ghelerter a candidat 

pe lista frontului 
comun socialist- 
comunist din Ca
pitală, fiind ales, 
împreună cu alții 
reprezentanți aij 
mișcării muncito
rești, consilier co
munal. Vorbind în 
fața maselor, el 
spunea : „Ne-am 
apropiat de su
fletul muncito
rimii. EI bate din 

toate fibrele sale pentru unificare. 
Vrea acțiune pozitivă și vrerile sale 
se vor înfăptui". Militant socialist de 
stînga, el a acționat în conducerea 
Partidului Socialist-Unitar și în con
tinuare în cadrul P.S.D. pentru apro
pierea și colaborarea strînsă dintre 
socialiști și comuniști. Și-a adus cu 
tenacitate, cu întreaga sa autoritate, 
contribuția la realizarea acordului de 
Front Unic Muncitoresc între P.C.R. 
și P.S.D. în aprilie 1944.

A fost înzestrat de natură cu un 
deosebit talent oratoric. Vasta sa cul
tură, imaginile ce le folosea, tonul 
cald și emotiv captivau auditoriul. 
A desfășurat totodată o susținută ac
tivitate publicistică. Numeroasele ar
ticole pe care le-a publicat în zia
rele și revistele socialiste și democra
tice, iscălite fie cu numele său 
propriu, fie cu pseudonimele Mihai 
Văleanu, Dr. Păcurariu, impresionea
ză prin spiritul militant, prin slova 
înaripată, cînd sclipitoare, cînd pă
trunsă de adîncă cugetare. EI era de 
părere că presa muncitorească tre
buie să fie partinică, să facă educați» 
Ideologică și politică celor cărora se 
adresează, muncitorilor în primul 
rînd. Dr. Ghelerter a ridicat această 
problemă și la Congresul Partidului 
Socialist din 1914, ca raportor la 
punctul de pe ordinea de zi : „Presa 
partidului".

Doctorul L. Ghelerter a murit cu
rind după eliberarea țării, în 1945, 
cînd clasa noastră muncitoare pășea 
cu toată hotărîrea spre înfăptuirea 
unității de monolit, pentru cucerirea 
puterii politice, idealul pentru a că
rui înfăptuire el militase din fragedă 
tinerețe.

Este foarte greu ca In limitele unui 
articol comemorativ să-1 înfățișezi, 
oricît ai cunoscut îndeaproape omul 
șl fapta, pe acest strălucit reprezen
tant al socialismului român. A iubit 
pămîntul țării, a iubit pe muncitori, 
pe țărani, pe intelectualii onești de 
pe meleagurile unde a văzut lumina 
zilei.

Un ucenic întru socialism al doc
torului L. Ghelerter, și el de acuma 
purtînd povara multor ani, își expri
mă bucuria că noile generații cinstesc 
după prețuire pe înaintașii socialiști, 
printre care se află la loc de frunte, 
dr. L. Ghelerter.

Ion FELEA

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
113
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

760—202—12809
701— 203—6335 
719—212—2599
702— 1—14322 
702—1—38851
702— 218—2891 
735—211—195 
735—1—20615
703— 1—4929 
703—1—24862 
703—414—1088
706— 210—307 
732—1—33813
732— 213—149
707— 1—5231 
709—1—37104 
709—1—58134 
709—201—2305
709— 217—7526 
724—104—18242
708— 1—4439 
708—212—268
710— 201—184
733— 201—6711
710— 119—5738 
715—1—22035 
715—1—59103 
715—1—78262
715— 1—91471
718— 205—3149 
754—203—4191
716— 1—6328 
716—1—36832
716— 215—1134 
742—1—7724 
748—1—4939
717— 1—7532 
717—1—35350 
717—216—4062
713— 194—5131
714— 118—76 
724—223—733
719— 1—12780 
719—222—834
711— 203—8 
727—1—15823 
727—1—35503 
726—615—122 
741—201—10707 
744—1—2683 
754—205—1203 
750—1—13302 
750—211—9588

156
157
158
159
160
161
162
163 

' 164
165
166
167
168
169
170
171
172

■ 173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

734—1—8951 
740—1—2732 
714—201—464 
736—202—11094 
736—1—17721 
736—1—44843 
736—201—833
736— 279—5069 
704—523—4909 
706—718—207 
745—2—6575 
723—103—5057 
743—1—28973 
743—1—50945 
743—1—64648 | 
743—209—10100 
747—1—7375 
725—211—110 
752—226—149 
752—1—30974 
752—203—1542 
704—1—5393 
739—1—5636 
723—1—9442 
731—103—25095 
731—106—28265 
761—205—11927 
761—208—16805
761— 208—38182 
766—1—13053 
733—107—228
762— 1—31701
762— 210—1710 
•734—103—24489 
76.3—1—1324
763— 201—4558
764— 203—4863 
738—102—3850 
759—1—66042 
759—1—97087 
759—1—117286 
759—1—132728
759— 205—10523 
738—103—22540
760— 1—31734 
760—1—50251 
760—207—8583
737— 113—4958 
760—202—16685
701— 1—6500 
723—533—12
702— 1—25504

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
cîștigător

N 
c

208 702—1—44481 266
209 701—523—399 267
210 735—1—1178 268
211 735—1—26281 269
212 703—1—15437 270
213 703—809—3673 271
214 706—418—146 272
215 732—1—19175 273
216 732—1—39499 274
217 705—1—9161 275
218 709—1—10589 276
219 709—1—46491 277
220 709—1—63415 278
221 709—209—643 279
222 724—102—2455 280
223 724—104—23301 281
224 708—1—12906 282
225 710—1—5023 283
226 738—1—3027 284
227 733—262—1019 285
228 710—120—8082 286
229 715—1—40257 287
230 715—1—66713 288
231 715—1—83768 289
232 715—207—1887 290
233 754—1—10305 291
234 711—102—8162 292
235 716—1—22924 293
236 716—1—42511 294
237 716—354—40 295
238 742—207—524 296
239 748—1—11818 297
240 717—1—22467 298
241 717—1—40609 299
242 713—102—342 300
243 724—1—12439 301
244 749—1—8090 302
245 731—1—4803 303
246 715—506—1135 304
247 719—203—5846 305
248 711—205—3207 306
249 727—1—24702 307
250 727—1—40096 308
251 763—203—1799 309
252 741—201—17114 310
253 756—1—3758 311
254 750—201—5256 312
255 750—1—24374 313
256 750—211—14640 314
257 734—1—16459 315
258 740—1—10869 316
259 746—1—7608 317
260 736—258—241 318
261 736—1—31345 319
262 736—1—50917 320
263 736—212—14181 321
264 704—230—121 322
265 741—1—12098 323

Titularilor libretelor de economii 
care în cursul unui an premergă-

Numărul 
libretului 
cîștigător

710— 904—159 
745—2—12905 
723—138—429 
743—1—38690 
743—1—56788 
743—207—4184 
712—202—1121 
747—1—13271 
755—1—2828 
752—1—7387 
752—1—37417
711— 276—23 
726—1—1407 
739—212—123 
723—211—404 
731—106—5437
731— 106—33436 
761—205—23620
761— 208—28052
762— 207—9071 
766—1—23802 
762—1—18563 
762—201—3342
762— 210—13086
734— 103—32796
763— 1—14492
764— 1—7745
764— 206—5886 
759—1—30990 
759—1—79227 
759—1—104844 
759—1—123766 
759—1—137092 
738—103—6748
759— 207—8176
760— 1—40594 
760—206—13570 
760—208—5866 
760—201—12348
765— 1—13024
701— 205—1686 
719—212—3140
702— 1—15788 
702—1—39522
702— 218—3441
735— 266—31 
735—1—21285
703— 1—6614 
703—212—400 
706—314—409
706— 222—351
732— 1—34401 
705—1—2068
707— 115—46 
709—1—38284 
709—1—58761 
709—202—471 
709—217—7999

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
cîștigător

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
cîștigător

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

724—104—18895 
708—1—5786 
708—213—75 
710—207—122 
733—201—7808 
710—119—6198 
715—1—24590 
715—1—60055 
715—1—78838
715— 1—91923
710— 805—918 
754—203—4740
716— 1—9352 
716—1—37497
716— 215—2761
742— 206—415 
748—1—5995
717— 1—10474 
717—1—35981 
717—216—4674 
724—1—1055 
714—628—115 
730—1—1379 
719—1—13467 
719—209—229
711— 203—1532 
727—1—16883 
727—1—36070
733— 212—156 
741—201—11567
744— 1—3413 
754—205—2117 
750—1—14907 
750—211—10323
734— 1—9900
740— 1—4009 
714—253—13 
736—202—11594 
736—1—19877 
736—1—45563 
736—212—3397 
736—279—5589
741— 1—525 
706—721—577
745— 2—7461 
723—103—5768
743— 1—30086 
743—1—51633 
743—1—65080 
743—211—290 
747—1—8298
726— 115—98
727— 137—3089 
752—1—31792 
752—203—2100 
704—1—6101 
739—1—6316 
723—1—9915

382 731—103—25797
383 731—106—28899
384 761—205—13889
385 761—208—18494
386 761—201—2764
387 766—1—14599
388 733—110—1752
389 762—1—32200
390 762—210—4645
391 734—103—25535
392 763—1—5004
393 763—201—5325
394 764—203—5894
395 738—102—4517
396 759-1-67569
397 759—1—97976
398 759—1—118061
399 759—1—133191
400 759—205—11049
401 738—109—177
402 760—1—32941
403 760—1—50682
404 760—207—9354
405 760—201—3774
406 760—202—17111

Cite un autoturism 
SKODA 100-S 

în valoare de 53 700 lei

407 709—1—48658
408 702—255—148
409 738—102—3969
410 743—209—9045
411 734—103—34586
412 723—1—10112
413 715—121—92
414 732—1—27214
415 712—1—1785
416 719—1—15807
417 723—209—803
418 749—215—51
419 713—194—2610
420 736—1—13682
421 705—203—1174
422 734—103—4493
423 716—1—41498
424 743—1—60992
425 764—204—305
426 703—1—24306
427 724—1—10586
428 709—1—7862
429 759—1—67693
430 739—206—1113

tor tragerii la sorți au mai cîști- 
gat sau au cumpărat autoturisme,

cîștigurile 11 
merar.

se achită tn nu-
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Vizita ministrului afacerilor externe al Franței,f ’

Maurice Schumann
în Editura politică

a apărut:

TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUȘESCU

NICOLAE
a înmînal ordinul „Steaua Republicii Socialiste România4

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, marți dimineața, pe minis
trul afacerilor externe al Franței, 
Maurice Schumann, care face o vi
zită oficială în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

A fost de fată Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

(Agerpres)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
5

Marți după-amiază, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Fran
ceze, Maurice Schumann, s-a întil- 
nit cu reprezentanți ai presei cen
trale, Radioteleviziunii și _ „Ager- 
pres“, cu corespondenți ai presei 
străine. Adresîndu-se ziariștilor, oas
petele a declarat : Vizita pe care ara 
făcut-o în România este, incontesta
bil, foarte satisfăcătoare pentru 
mine, ca ministru de externe fran
cez. Primul lucru ce trebuie subli
niat este că președintele Consiliului 
-de Stat, Nicolae Ceaușescu, a bine
voit să consacre o oră și jumă
tate din timpul său prețios pentru 
discuții, oferind apoi un dejun pen
tru mine. Cu acest prilej am transmis 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de feli
citare din partea președintelui Repu
blicii Franceze, Georges Pompidou. 
Mai înainte, am avut convorbiri 
cu primul ministru, Ion Gheorghe 
Maurer. Am avut, de asemenea, lungi 
și fructuoase ședințe de lucru cu mi
nistrul afacerilor externe al României 
și cu colaboratorii săi apropiati.

Referindu-se la relațiile franco- 
române. Maurice Schumann a spus 
că pentru conlucrarea celor două 
țări trebuie remarcată îndeosebi 
contribuția vizitei oficiale a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, a con
vorbirilor pe care le-a avut cu pre
ședintele Georges Pompidou. Deși 
Franța și România — a declarat apoi 
vorbitorul — aparțin unor alianțe și 
sisteme social-politice diferite, ele au 
aceeași concepție despre destindere. 
Cu alte cuvinte, atit una cit și cea
laltă vor să substituie confruntării 
dintre blocuri dialogul între națiuni. 
Am făcut pași pe această cale, mai 
ales în ce privește faza preliminară 
a conferinței asupra securității și 
cooperării in Europa. Tn continuare, 
el a spus că atit România, cit și 
Franța, alegîndu-și singure siste
mele lor social-politice, doresc să 
favorizeze tot ceea ce poate diminua 
tensiunea militară, ca și toate cele
lalte forme de tensiune. Ele nu 
doresc să prelungească sau să per
petueze existenta blocurilor militare, 
care sînt o moștenire a războiului.

în ce privește cooperarea indus
trială și economică dintre țările 
noastre, a spus ministrul francez, 
unele proiecte sînt în studiu, alte
le sint în curs de realizare și pu
tem spune că această acțiune con

tinuă. Există condiții ca cooperarea 
noastră industrială să se dezvolte 
favorabil ; in orice caz. auspiciile 
sint mai favorabile astăzi decît au 
fost în trecut.

lată deci un bilanț real, pozitiv, al 
acestei vizite.

în continuare, ministrul francez a 
răspuns la întrebările puse de zia
riști. Vorbitorul a relevat că în cursul 
celor trei vizite efectuate în Româ
nia — in 1965. 1967 și anul acesta — 
a avut impresii tot mai favorabile 
despre îmbunătățirea nivelului de 
trai și dezvoltarea economică a țării.

în ceea ce privește întrevederea 
acordată de președintele Nicolae 
Ceaușescu. ministrul francez a de
clarat : „Printre figurile proeminente 
pe care le-am întîlnit — și acestea 
sint numeroase — domnul Ceaușescu 
impresionează printr-o calitate deo
sebită. prin franchețea și naturalețea 
cu care tratează interlocutorul, fie 
că acesta este un om simplu, fie că 
ocupă postul de ministru de externe 
al Franței".

Răspunzînd la o Întrebare privind 
modalitățile concrete de realizare a 
unei securități și cooperări multila
terale intre țările continentului euro
pean, Maurice Schumann a spus : 
„Am cele mai temeinice motive să 
cred că principiile enunțate in ordi
nea de zi a viitoarei conferințe ge- 
neral-europene dacă vor fi urmate, 
după cum sper, sugestiile Franței, 
care cred că sînt identice cu cele 
pe care se bazează și politica externă 
a României — vor fi in special nea
mestecul in treburile interne ale altor 
state, respectarea independentei și 
suveranității naționale, nerecurgerea 
la forță și cooperarea internațională. 
Trebuie respectate deosebirile social- 
politice și economice dintre re
gimuri".

Referindu-se la acordul privind În
cetarea războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, recent semnat la Paris. 
Maurice Schumann a afirmat că o 
pace trainică și stabilă în Vietnam 
poate fi înfăptuită numai prin apli
carea în întregime, în litera și spi
ritul lor. a prevederilor acordului. 
Franța, care a avut privilegiul să 
găzduiască conferința cvadripartită de 
la Paris în problema vietnameză, a 
folosit, toate mijloacele ce i-au stat 
la dispoziție pentru a facilita desfă
șurarea și finalizarea acestor nego
cieri. a spus în încheiere ministrul 
francez.

COCTEIL
LA AMBASADA 

FRANȚEI
Cu prilejul vizitei ministrului afa

cerilor externe Maurice Schumann in 
țara noastră, ambasadorul Franței la 
București, Francis Levasseur, a oferit, 
marți după-amiază. un cocteil.

Au participat George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, condu
cători ai unor instituții centrale, 
funcționari superiori din M.A.E., alte 
persoane oficiale.

De asemenea, au luat parte șefi de 
misiuni acreditați în România, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Depunerea 
unei coroane 

de flori
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Franceze. Maurice Schumann, 
a depus marți dimineața o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea patriei și a poporu
lui, pentru socialism.

(Agerpres)

Plecarea 
din Capitală

Marți seara, a părăsit Capitala mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Franceze, Maurice Schumann, 
care a făcut o vizită oficială in țara 
noastră. împreună cu soția.

Oaspetele a fost însoțit de Paul Le- 
merle. directorul de cabinet al mi
nistrului. Jean Beliard. director al 
serviciului de informații și presă, 
Emmanuel de Margerie, director pen
tru Europa in M.A.E.. funcționari su
periori din M.A.E., consilieri și ex- 
perți.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul francez a fost salutat de 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, cu soția. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris, dc alte persoane 
oficiale.

Erau de față Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

COMUNICAT
cu privire la vizita in Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe al Republicii Franceze

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Franceze, Maurice Schumann, a fă
cut o vizită oficială in România, îm
preună cu soția, în zilele de 29 și 30 
ianuarie 1973.

Cu prilejul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
l-a primit pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Franceze și a ofe
rit un dejun în onoarea sa.

Ministrul francez al afacerilor ex
terne a avut, de asemenea, o între
vedere cu președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. ,

Convorbirile dintre miniștrii de ex
terne ai celor două țări s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere, caracteristică pentru an
samblul raporturilor româno-fran- 
ceze, a căror dezvoltare a căpătat un 
nou impuls, ca urmare a întâlnirilor 
avute in cursul ultimilor ani între 
șefii de stat român și francez.

Trecind in revistă principalele pro
bleme internaționale, cei doi miniștri 
au subliniat, în primul rind, impor
tanța pe care o acordă succesului 
convorbirilor multilaterale de ia Hel
sinki. Ei au evidențiat cu satisfacție 
spiritul constructiv al convorbirilor,

precum și colaborarea excelentă din
tre reprezentanții celor două țări și 
au hotărit să continue această co
laborare.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru convocarea, în cel mai scurt 
timp, a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, cu partici
parea in condiții de egalitate a tutu
ror statelor interesate, in scopul de 
a permite tuturor națiunilor euro
pene să-și hotărască propriul destin, 
să-și asigure securitatea și să dezvol
te cooperarea reciprocă pe baza prin
cipiilor nerecurgerii la forță și la a- 
menințarea cu forța, independentei, 
suveranității și egalității statelor, 
respectării avantajului reciproc și 
neamestecului in treburile interne.

Miniștrii afacerilor externe ai ce
lor două țări au constatat incă o dată 
că punctele de vedere ale Rbmâniei 
și Franței în marile probleme inter
naționale sint foarte apropiate. Ei au 
luat act cu o vie satisfacție de înche
ierea acordului asupra încetării răz
boiului in Vietnam și au exprimat 
dorința instaurării rapide a unei păci 
stabile în toată Indochina. Tn pri
vința Orientului Apropiat au rea
mintit necesitatea aplicării rezoluției 
Consiliului de Securitate, din 22 no
iembrie 1967.

Cei doi miniștri au evocat, de ase
menea, problemele bilaterale. Ei au 
înregistrat cu satisfacție rezultatele 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale, care a avut 
loc la Paris intre 16 și 22 ianuarie 
1973. Miniștrii de externe român și 
francez au reafirmat voința guverne
lor lor de a continua eforturile in 
vederea intensificării schimburilor 
comerciale prin diversificarea lor și 
prin căutarea mijloacelor care să le 
asigure un echilibru mai bun. a apro
fundării cooperării economice, cultu
rale, științifice și tehnice intre cele 
două țări și a dezvoltării contactelor 
în toate domeniile intre cele două po
poare, legate printr-o prietenie cu 
vechi tradiții istorice.

Cei doi miniștri au apreciat că vi
zita in România a ministrului fran
cez al afacerilor externe constituie o 
nouă contribuție la dezvoltarea rela
țiilor româno-franceze. Ei au hotărit 
să continue aceste contacte, precum 
și consultările dintre ministerele de 
externe ale celor două țări.

Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, a invitat 
pe ministrul afacerilor externe al 
României să facă o vizită oficială in 
Franța, împreună cu soția. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere, data ur- 
mind a fi stabilită ulterior.

Inmînarea drapelului și diplomei de unitate fruntașă
pe țară cooperativei agricole Slăveni-Olt

Teri, a avut Ioc adunarea genera
lă a membrilor cooperativei agri
cole Slăveni, județul Olt. După 
prezentarea dării de seamă a con
siliului de conducere și a planului 
de producție pe anul 1973, a avut 
loc un moment festiv. Pentru re
colta de porumb realizată în anul 
1972 — 8 160 kg la hectar, coope
rativei i-au fost înmînate drapelul 
și diploma de unitate fruntașă pe 
tară acordată de Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Totodată, pentru pro
ducția de porumb și griu. realizată 
In anul trecut, cooperativa a fost 
distinsă, a doua oară consecutiv, 
cu „Ordinul Muncii" clasa I. La 
lucrările adunării generale au 
participat tovarășii Aldea Militaru, 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, ministru-secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii, Industriei

Alimentare și Apelor. Ion Gheor
ghe, secretar al comitetului jude
țean de partid.

Numeroși cooperatori. Intre care 
Irinel Rădulescu, Marin Cociu, 
Dumitru Matei, Paul Popescu etc., 
analizînd rezultatele dobîndite 
pină acum, s-au angajat ca. în vii
tor. prin munca lor să obțină re
colte și mai bogate.

Tn încheierea adunării generale, 
s-a adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care coope
ratorii se angajează ca, în acest 
an. să depășească producția de 
grîu cu 800 kg la hectar, cea de 
porumb cu 400 kg. iar cea de 
sfeclă de zahăr cu 5000 kg. Tot
odată, vor vinde suplimentar la 
fondul de stat 200 tone griu, 200 
tone porumb, 1 000 tone sfeclă de 
zahăr și alte produse agricole.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

DIN 30 IANUARIE 1973

FOND DE PREMII : 1 466 257 lei.
EXTRAGEREA I : 78 85 26 39 20 46
EXTRAGEREA a ll-a : 10 68 73 48 1
EXTRAGEREA a IlI-a : 50 14 73

61 43.
9 42 89.
10 44 7 31.

Au apărut :
Programele concursului 
de admitere în liceele 
de specialitate, școlile 
profesionale și ucenicie 

la locul de muncă
Sub egida Direcției generale 

a învățămîntului profesional, 
tehnic și liceal de specialitate 
din Ministerul Educației și Tn- 
vățămîntului au apărut „Pro
gramele concursului de admite
re în liceele de specialitate, șco
lile profesionale și ucenicie la 
locul de muncă" pentru sesiu
nile din anul 1973.

Tn cuprins sînt menționate 
probele scrise și orale de la 
concursul de admitere în licee 
industriale, agricole, silvice, 
economice și sanitare, precum 
probele scrise și orale de Ia 
concursul de admitere în școala 
profesională, tnvățămînt de zi, 
invățămînt seral și ucenicie la 
locul de muncă (forma de pre
gătire teoretică prin învățâmînt 
profesional seral sau prin învă- 
țămînt de zi organizat în pe
rioade de 2—3 luni pe an), 
pentru promovații clasei a 
VHI-a a școlii generale.

Tn afara listei probelor de 
concurs sînt prezentate pro
gramele de limba română, ma
tematică, fizică, chimie, științe 
biologice, geografia Republicii 
Socialiste România, desen — 
pentru admiterea promovaților 
clasei a VlTI-a în liceele de 
specialitate, școlile profesionale 
și ucenicie la locul de muncă.

Programele se găsesc de vîn- 
zare la librării și chioșcuri ae 
difuzare a presei.

EXTRAGEREA a IV-a : 29 44 59 5 89 83.

CEAUSESCU
1

Cuvintare

la solemnitatea

decernării titlului

de Doctor Honoris

Causa al Universității

din București

26 ianuarie 1973

(Urmare din pag. I)

In memoria noastră. : 
lor ziarului, va rămîne 
deauna acest moment 
După cum, evocînd cele 
de existență a ziarului, 
ționat gindui că ..România 
și-a Început drumul în istoria 
sei românești, purtind din neagră 
ilegalitate cuvîntul partidului către 
cititori, la două zile după ce un băr
bat neînfricat, un mare patriot și 
strălucit militant revoluționar, 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. împlinea 25 de ani in- 
tr-una din Închisorile unde teroa
rea fascistă întemnițase, Împreună 
cu luptătorii comuniști și umbra lui 
Bălcescu și cea a lui Tudor Vladi- 
mirescu. a lui Horia. durerile secu
lare și visurile cele mai sfinte de 
libertate și dreptate ale neamului 
nostru.

înțelegem că onoarea ce ni se face 
implică pentru noi o superioară res

a redactori- 
pentru tot- 
sărbătoresc. 
trei decenii 

. ne-a emo- 
liberă" 

pre-

ponsabilitate. Ne vom strădui din 
toate puterile, cu toată pasiunea și 
priceperea noastră, să fim demni de 
această cinste, dc încrederea ce ne-o 
acordați. Vom căuta să înlăturăm din 
munca noastră tot ce mai e vetust, 
rutinier, viciat de formalism, pentru 
ca scrisul nostru să răspundă exigen
țelor actuale ale partidului, ale citito
rilor, la inalta temperatură spiritua
lă a ideilor prin care dumneavoas
tră. tovarășe Ceaușescu, ați luminat 
drumul spre triumful a tot ce este 
nou și slujește progresul națiunii 
noastre socialiste. Știm bine că în ar
ticolele. noastre mai există incă des
tul steril și că minunata dumnea-

★

Ion Gheorghe Maurer, a primit pe vicepreședintele 
Băncii internaționale de reconstrucție si dezvoltare
Președintele Consiliului de Miniștri, 

Ion Gheorghe Maurer, a primit marți 
după-amiază pe Munir Benjenk, vice
președintele Băncii internaționale de 
reconstrucție și dezvoltare (B.I.R.D.).

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Florea Dumitrescu, ministrul finan-

țelor, și Mihai Diamandopol, pre
ședintele Băncii de investiții.

In timpul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind relațiile dintre Ro
mânia și Banca internațională de re
construcție și dezvoltare.

(Agerpres)

Tn aceeași zi. la Palatul Consiliului 
de Stat a avut loc solemnitatea în- 
minării de ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România unor lu
crători ai redacției ziarului „Româ
nia liberă", distinși pentru merite 
deosebite in muncă, cu prilejul ani
versării a 30 de ani de la apariția 
primului număr al ziarului.

înaltele distincții au fost luminate 
de tovarășul Miron Constantinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Mihai Gere, Constantin Stătes- 
cu, secretar al Consiliului de Stat, 
Teodor Marinescu, șeful Secției de 
presă a C.C. al P.C.R., și Nestor Ig
nat, președintele Uniunii ziariștilor.

Au fost distinși cu „Ordinul Mun
cii" clasa a III-a ~ 
gclescu, culegător manual 
sionar, Alexandru 
respondent local, 
fotoreporter 
tra D. ' 
Ștefan 
dacție, 
dactor. 
Anton 
Constantin C. Vrinceanu, 
șef adjunct, Ana St. Visu, reporter

Dumitru S. An- 
pen- 

St. Mihai, co- 
Vasile T. Nicu, 

principal, Cleopa- 
Rădulescu. redactor principal, 
P. Răchită, secretar de re- 
Crina Ana Dina I. Sirbu, re- 
Roza I. Săveanu, corector-șef, 
St. Uncu, redactor principal, 

redactor-

Întîlnire la C. C al P. C. R.
Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 

al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, s-a intîlnit marți 
cu delegația Partidului Comunist Ita
lian, condusă de tovarășul Rino 
Serri, membru al Direcțiunii P.C.I., 
care face o vizită în țara noastră, la 
invitația C.C, al P.C.R. A participat 
tovarășul Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au fost aborda
te unele aspecte ale dezvoltării re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.I.

★

Tn aceeași zi. delegația P.C.I. s-a 
înapoiat la Roma.

Cronica zilei

Președintele băncii „The Chase 
Manhattan". David Rockefeller, în
soțit de Vasile Voloșeniuc. președin
tele Băncii române de comerț ex
terior, a făcut in cursul zilei de 
marți o călătorie in nordul Moldo
vei. unde a vizitat renumitele mo
numente istorice și de artă de la 
Dragomirna. Sucevița, Moldovița și 
Voronet, precum și atelierul cunos-

cuților meșteri olari de la Margi
nea.

Președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al județului 
Suceava. Miu Dobrescu. a oferit un 
dejun în onoarea lui David Rocke
feller. și a soției sale.

Seara, oaspetele a asistat la un 
spectacol folcloric, prezentat pe sce
na casei de cultură a municipiului 
Suceava. (Agerpres)

Colonel Son Ghiăn Zun, atașatul 
militar, aero și naval al Republici1 
Populare Democrate Coreene la 
București, a organizat marți o con
ferință de presă cu prilejul celei 
de-a XXV-a aniversări a întemeierii 
Armatei Populare Coreene.

Au luat parte ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, atașați de presă, ziariști.

★

Tn incinta Complexului expozitio- 
nal din Piața Scinteii din Bucu
rești s-a inaugurat cea de-a treia 
ediție a Expoziției realizărilor coo
perației meșteșugărești. ..Expo-’73“. 
Sint etalate aproximativ 12 000 de 
articole de confecții, tricotaje. în
călțăminte, marochinărie, mobilă, 
obiecte din lemn și metal, diverse 
bunuri de uz casnic, reprezentînd 
activitatea a 240 cooperative mește
șugărești.

voastră chemare de a se grăbi pro
cesul dezvoltării țării prin eforturi 
de gindire ni se adresează și nouă.

Vom sluji cu toată abnegația cauza 
partidului, a cărui luptă a făcut ca 
numele simbolic al ziarului „Româ
nia liberă" — inscris ca o speranță șl 
ca un mesaj de luptă pe frontispi
ciul unei publicații ilegale acum trei 
decenii — să fie adevărul tării de azi.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a felicitat călduros colectivul redac
ției ziarului „România liberă".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și de stat 
s-au întreținut apoi intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească, cu cei prezenți.

★

principal, James Emanoil I. Weis- 
sglass, translator principal ; cu ordi- 
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a IV-a : Alexan
dru N. Cornescu, redactor-șef adjunct, 
și Gheorghe D. Constantinescu, se
cretar general de redacție; cu ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a V-a: Sorin Mihai 
D. Bădărău, secretar general adjunct 
de redacție, Adrian Gh. Ionescu, co
rector-șef, Lucia C. Manolescu, | re
dactor principal, loan Gh. Pavelescu, 
publicist comentator, Gheorghe E. 
Russu, secretar general adjunct de 
redacție. Mînzu S. Radian, publicist 
comentator, și Dumitru Gh. Tabacu, 
redactor principal.

In numele Comitetului Central) al 
Partidului Comunist Român și; al 
Consiliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, tovară
șul Miron Constantinescu a transmis 
calde felicitări celor decorați, urin- 
du-le noi succese în nobila lor mi
siune pusă in slujba construcției\ so
cialiste in patria noastră.

Tn numele celor decorați, Dumitru 
Tabacu și Lucia Manolescu au mulțu
mit pentru înaltele distincții.

(Agerpres)

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață din 30 ianuarie 
1973 au ieșit ciștigătoare următoarele 
opt combinații de litere :
K.M.J. ; K.M.F. ; Q.S.P. V.Q.A, ) 
R.E.O. S.P.G. ; L.T.U. ; X.U.D.

To{i asigurații cărora le-au ieșit 
ciștigătoare una sau mai multe din 
aceste combinații de litere, urmează 
să se adreseze unităților ADAS 
pentru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri este necesar ca asigura
ții să achite primele de asigurare in 
termenele stabilite.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 4 

DIN'28 IANUARIE 1973

CATEGORIA I : (13 rezultate 1 va
riantă 10 la sută a 84625 lei.

CATEGORIA a Il-a : (12 rezul
tate) 8,10 variante a 12 537 lei.

CATEGORIA a III-a : (11 rezul
tate) 142,50 variante a 1 069 lei.
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j SEARĂ DE BASCHET LA FLOREASCA

J Dinamo - Ignis Varese
i in „Cupa campionilor europeni'*
) în sala Floreasca din Capitală 
l se dispută astă-seară (de la ora
' 20) meciul retur dintre Dinamo
l București și Ignis Varese (Ita-
i lia), contînd pentru grupa B a
! sferturilor de finală ale „Cupei
l campionilor europeni" la bas-
’ chet masculin. Partida va fi

condusă de cuplul de arbitri 
Wily Bestgen (R. F. a Germa
niei)—Valentin .Lazarov (Bulga
ria).

In primul joc, desfășurat săp- 
tămîna trecută la Varese, 
baschetbaliștii italieni au cîști- 
gat cu scorul de 84—60.

ASTĂZI, LA PLOIEȘTI

3

UN DERBI DE VECHE TRADIȚIE 
ÎN HANDBALUL NOSTRU

PLOIEȘTI (prin telefon). — Inte
resante în acest ultim turneu de sală 
al campionatului masculin de hand
bal sint — cam în aceeași măsură cu 
derbiurile pentru titlu — și partidele 
ce le susțin formațiile din partea a 
doua a clasamentului. Preocuparea 
acestora este de a evita locurile ex
puse retrogradării. Intr-o atare si
tuație sint Voința București, Dinamo 
Brașov, Trotușul, Politehnica, chiar 
și Independența. Tntrecuți luni cu 10- 
25 de către dinamoviștii bucureșteni, 
handbaliștii de la Voința au avut și 
ieri un meci greu (cu Universitatea 
Cluj) și au pierdut : 15—19. Dinamo
viștii din Brașov, învinși în seara 
precedentă de clujeni (cu 15—20), au 
furnizat surpriza zilei, cîștigînd cu 
18—17 în fața formației din Baia 
Mare. Băimărenii au trecut prin e- 
moții, întocmai ca în partida cu Po
litehnica (foarte greu cîștigată : 16— 
15). întîlnind pe Steaua. Trotușul s-a 
aflat intr-o situație incomparabil mai 
grea decit luni, ci nd a învins cu 18— 
14 pe Independența. Afectați serios

de insuccesul și jocul slab din ajun, 
campionii au vrut să se reabiliteze, 
in special în ce privește eficacitatea. 
Fără Gruia, accidentat in derbiul cu 
Universitatea, Steaua a invins cu 
26—18.

In ultimele două partide de ieri, 
rezultate normale (Dinamo Bucu
rești—Independența 17—11, Universi
tatea București—Politehnica 13—11 
dar învinsele au făcut cam tot ce 
le-a stat in putință pentru a mai di
minua amărăciunea înfringerilor su
ferite luni seara. Este de observat, 
de altfel, că timișorenii au fost mai 
buni în prima repriză decit echipa 
studenților bucureșteni. La pauză 
Poli conducea cu 8—6.

Pentru astăzi, de la ora 14.30 ulti
mele meciuri ale turului de sală: In
dependența—Voința. Politehnica—
Trotușul. Universitatea Cluj—Minaur, 
Dinamo Brașov—Universitatea Bucu
rești și Steaua—Dinamo, linul din 
marile derbiuri de altădată ale hand
balului nostru.

De la Inspectoratul General al Miliției
Inspectoratul General al Miliției, 

în temeiul articolului 6 din Hotări- 
rea Consiliului de Miniștri nr. 1369/ 
1971, anunță persoanele interesate 
că în lunile februarie și martie 1973 
organele de miliție județene și ale 
municipiului București efectuează 
viza permiselor și a autorizațiilor 
pentru deținerea și folosirea arme
lor și munițiilor, pentru operațiile 
cu arme și muniții, precum și pentru 
înființarea și funcționarea ateliere
lor de reparat arme. In acest scop, 
organizațiile socialiste sînt obligate 
să înainteze organelor menționate 
mai sus autorizațiile ce le posedă, 
pentru a ti vizate, după ce organul 
miliției constată existența armelor

tnscrise în autorizație, la locul unde 
acestea sînt deținute. Titularii per
miselor de armă sint obligați să se 
prezinte la viză cu armele înscrise 
in permis, iar proprietarii atelierelor 
de reparat arme cu autorizația de 
funcționare. Celor ce nu se prezintă 
la viza permisului, fără motive în
temeiate, în perioada stabilită. Ii se 
anulează autorizația și li se retrage 
permisul, respectiv autorizația pen
tru reparat arme, fiind pasibili și 
de sancțiuni contravenționale. Con- 
travenienți vor ti și salariat» orga
nizațiilor socialiste care nu înaintea
ză, în perioada stabilită, autorizațiile 
pentru viză, la organul de miliție 
competent.

• Campionatele europene de schi 
rezervate juniorilor s-au încheiat in 
localitatea vest-germană Ruhpolding, 
cu proba masculină de slalom special. 
Titlul continental a revenit austria
cului Ulrich Spiess, cronometrat în 
cele două manșe cu timpul de 
87”50/100. Pe locul secund — compa
triotul său Klaus Heidegger — (87” 
52/100), iar pe locul trei — italianul 
Tiziano Bieller — (87”61/100).

• Marele turneu international
„indoor" dc tenis de la Roma a în
ceput cu o surpriză : tinărul pakis
tanez Harron Rahim l-a eliminat in 
trei seturi (6—2. 5—7, 6—1) pe aus
tralianul Fred Stolle. Alte rezultate : 
Carmichael (Australia) — Van Dil- 
len (S.U.A.) 1—6, 8—6, 6—4 ; Rose- 
ivall (Australia) — Pala (Cehoslova
cia) 6—2, 6—2 ; Crealy (Australia) — 
Jovanovici (Iugoslavia) 6—3, 7—5 ; 
Metreveli (U.R.S.S.) — Ismail el
Shafei (Republica Arabă Egipt) 6—7, 
7—6, 6-4.

• Reprezentativa de rugbi a Noii 
Zeelande — aflată în turneu in 
Franța, urmind a întilni la 10 fe
bruarie. la Paris, selecționata țării 
gazdă — va susține in prealabil, trei 
jocuri în compania unor formații re
gionale : Tarbes (31 ianuarie), Lyon 
(3 februarie) și Clermont Ferrand 
(7 februarie).

• Trofeul „Torța de aur" a fost 
acordat, in cadrul unei festivități, în 
marea sală a Capitoliului din Roma, 
de către organizația pentru spriji
nirea sportului internațional, unor 
personalități ale mișcării olimpice : 
fostului președinte al C.I.O., Averry 
Brundage, președintelui Comitetului 
d" organizare al jocurilor de la 
Miinchen și actual vicepreședinte al 
C.I.O., Willy Dșume. președintelui 
Comitetului olimpic italian, Giulio 
Onești.

Celor distinși le-au fost adresate 
felicitări de către președintele Con
siliului de Miniștri al Italiei, Giulio 
Andreotti, care a subliniat importan
ta mișcării olimpice și a sportului, 
contribuția lor la cooperare și exis
tență pașnică.

• Partida retur Spartak Kiev — 
Radnicki Belgrad, contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal femi
nin. s-a încheiat cu scorul de 11—6 
(6—6) pentru Spartak Kiev, care 
astfel s-a calificat pentru semifina
lele competiției.

• Echipa de baschet Ignis Varese, 
— care joacă astă-seară, la București, 
in cadrul „Cupei campionilor euro- 
peni", cu formația Dinamo București

— a întrecut, duminică, In campiona
tul italian, cu 105—53, echipa A.S.T.I. 
Alte rezultate : Simmenthal Milano— 
Gama 117—44 ; Cantu—Mobilquattro 
106—73 ; Padova—Napoli 75—58. In 
clasament conduc Ignis Varese șl 
Simmenthal Milano (cu cite 24 
puncte).

• Campionul mondial de box Ia 
categoria grea, americanul de culoa
re George Foreman, urmează să evo
lueze în cadrul unei demonstrații 
programate la 23 februarie, la Mi
lano.

o A 18-a ediție a crosului Inter
național de la San Sebastian a fost 
cîștigată de englezul Dave Bedford 
(10 km in 33’15”8/10). Pe locu
rile următoare : scoțianul Morrison
— (33’25”4/10), francezii Jourdan — 
(33'32”4/10) și Liardet — (33’32”6/10) J 
spaniolul Hidalgo — (33’40”4/10).

9 La „Festivalul șahist" din 
Olanda sportivul român Theo
dor Ghițescu continuă să fie li
der în clasamentul turneului 
maeștrilor internaționali (8.5 
puncte în 11 partide). El este 
urmat, la un punct, de trei ju
cători : F. Portisch (Ungaria), 
Quinteros (Argentina) și Hecht 
(R. F. a Germaniei). Tn runda a 
ll-a Ghițescu l-a învins pe 
Iugoslavul Kurajița. Cel de-al 
doilea concurent român (Ema- 
noil Reicher) a pierdut la Hecht. 
In turneul feminin conduce iu
goslava Liubița Jivkovici cu 8,5 
puncte, urmată de Hardston 
(Anglia) — 8 puncte, Polihronia- 
de (România) — 7,5 puncte și o 
partidă întreruptă, Katia Jova
novici (Iugoslavia), Radzikowska 
(Polonia), Ivanka (Ungaria) — 7 
puncte fiecare. Elisabeta Po- 
lihroniade a remizat partida în
treruptă în runda a 8-a cu 
Vreeken (Olanda), iar în runda 
a ll-a a întrerupt, în poziție 
complicată, cu Ferrer (Spania).

o Meciul de fotbal Leeds United — 
Norwich, contind pentru turul trei 
al „Cupei Angliei", a prilejuit im 
succes strălucit pentru jucătorii de 
la Leeds, viitori adversari ai forma
ției Rapid București în „Cupa cu
pelor". Ei au obținut victoria cu ca
tegoricul scor dc 5—0 (3—0). Cel 
mai bun jucător de pe teren : ata
cantul central Allan Clarke (trei go
luri în primele 21 de minute I).



După mirarea iii vignare a ftconluliil 
privind toana răzhniuiui ft Vietnam
hanoi PLENARA EXTRAORDINARA

A CC. AL FRONTULUI PATRIEI
HANOI 30 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că la Hanoi a 
avut loc plenara extraordinară a Co
mitetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnam, consacrată Acordului 
privind încetarea războiului și resta
bilirea păcii în. Vietnam.

Deschizînd plenara, președintele 
R.D. Vietnam, Ton Duc Thang, a sub
liniat că sarcinile imediate ce stau în 
fața poporului sînt încă foarte grele, 
dar nici un obstacol nu-1 va putea 
împiedica să obțină succese în noua 
etapă a istoriei sale naționale. După 
un raport prezentat de Fam Van 
Dong, primul ministru al R. D. Viet
nam, asupra principalelor prevederi 
ale acordului, a luat cuvîntul Truong 
Chinh, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale. El a

chemat toate organizațiile Frontului 
Patriei să mobilizeze masele pentru 
întărirea vigilenței, aplicarea strictă 
a acordului și pentru a determina 
cealaltă parte să procedeze la fel. 
Toate organizațiile Frontului, a sub
liniat Truong Chinh, trebuie să pro
moveze întrecerea patriotică pentru 
construirea socialismului în Nord, 
stabilirea de relații între Nord și 
Sud, realizarea politicii de înțelegere 
națională, pentru unirea tuturor pă
turilor populației din Nord cu com- 
patrioții din Sud în vederea conti
nuării luptei pentru independență 
națională, libertăți democratice și ri
dicarea nivelului de trai, să promo
veze înțelegerea națională în scopul 
de a progresa spre reunificarea paș
nică a țării.

ÎNTREVEDERE L. BREJNEV-LE DUC THO
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Leo

nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a avut, marți, o întîlnire 
cu Le Duc Tho, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidului

celor ce Muncesc din Vietnam, con
silier special al delegației R.D. Viet
nam la conferința cvadripartită de la 
Paris în problema Vietnamului, a- 
nunță agenția T.A.S.S.

Japonia va acorda R. D. Vietnam 
un ajutor pentru reconstrucție

TOKIO 30. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu. transmite : Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor din 
Camera Reprezentanților, primul 
ministru japonez, Kakuei Tanaka, a 
afirmat dorința guvernului său de a 
acorda ajutor pentru reconstrucția 
Vietnamului și altor state din Indo
china. Premierul japonez a apreciat 
că programul de asistență va fi cu 
atît mai eficient cu cit' la el vor par
ticipa mai multe state.

Răspunzînd interpelărilor prezen
tate de opoziție, șeful guvernului 
nipon a respins criticile adresate de 
aceasta cu privire la programul mili
tar al cabinetului liberal-democrat.

în timpul discuțiilor pe marginea 
problemelor interne, secretarul gene
ral al Partidului 
Masahi Ishibashi, 
satisfacția

ciară a guvernului, arătînd că infla
ția nu va putea fi redusă în anul 
fiscal viitor.

Socialist Japonez, 
și-a exprimat în
de politica finan

★
Ministrul afacerilor externe al Ja

poniei, Masayoshi Ohira, a declarat 
marți că intenționează să stabilească 
contacte cu guvernul R.D. Vietnam 
și că un reprezentant al Ministerului 
nipon de Externe urmează să plece 
la Hanoi intr-un viitor apropiat, re
latează agenția Kyodo. Ohira a afir
mat că, în eventualitatea încheierii 
cu succes a acestor prime contacte, 
cele două state ar urma să aibă un 
schimb de vederi, și asupra unor pro
bleme politice cu caracter bilateral.

în vederea acordării ajutorului e- 
conomic pentru reconstrucție, Jaoo- 
nia a stabilit legături indirecte cu 
R.D. Vietnam, prin intermediul 
Crucii Roșii Internaționale, a afir
mat șeful diplomației nipone.

Mii da oameni demonstrează la Roma împotriva uneltirilor elementelor 
neofasciste

După o perioadă de incertitudini, 
Belgia- a ieșit din impasul politic în 
care intrase, la 22 noiembrie 1972, 
prin demisia cabinetului prezidat de 
Gaston Eyskens — fără a se maj 
recurge la soluția ultimă, evocată 
deseori în decursul acestei perioade, 
respectiv chemarea anticipată la 
urne a alegătorilor. Criza guverna
mentală a fost, practic, încheiată 
prin constituirea noii echipe minis
teriale formate de Edmond Lebur- 
ton, copreședinte
le Partidului So
cialist.

Belgia are ast
fel un guvern de 
coaliție, condus 
de un socialist, 
fapt care vine să 
confirme tendin
țele manifestate 
într-un șir de 
țări occidentale — 
Austria, R.F.G., 
Danemarca, Sue
dia etc. — unde 
la putere se află 
guverne socialiste 
te personalități socialiste. Sînt ten
dințe ce se încadrează într-un pro
ces larg, constatat și pe alte conti
nente, de afirmare a forțelor de 
stingă, democratice, ca factor tot mai 
important al vieții politice interne și 
internaționale.

La capătul unei misiuni nu lipsite 
de dificultăți, succesorul lui Eyskens 
a reușit să obțină acordul celor trei 
formațiuni politice tradiționale (so
cialiști, social-creștini și liberali) 
asupra unor modalități de soluționa
re a unui șir de probleme cu care 
este confruntată Belgia la ora actua
lă — în domeniile politic, social- 
economic și al relațiilor dintre cele 
două comunități lingvistice (valonă 
și flamandă). însemnătatea acestor 
probleme reiese din faptul că, potri
vit datelor oficiale, în 1972 prețurile 
au înregistrat o creștere de peste 
5,5 Ia sută, în timp ce șomajul a a-

Edmond Lebur-

fectat 3.9 la sută din forța de mun
că. Pe de altă parte, diferite soluții 
propuse de fostul guvern în ce pri
vește aplanarea conflictului lingvis
tic s-au dovedit neviabile, ele ne- 
fiind susceptibile să întrunească ma
joritatea constituțională necesară 
de două treimi din numărul mem
brilor parlamentului.

După aprobarea declarației-pro- 
gram a noului guvern de către con
gresele extraordinare ale celor trei

Lucrările reuniunii multilaterale
de la Helsinki

HELSINKI 30 (Agerpres). — Tri
misul special, Dumitru Ținu, tran
smite : La Helsinki, în cadrul reu
niunii multilaterale privind pregăti
rea Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, au continuat 
marți dezbaterile în legătură cu a- 
genda conferinței. Au luat cuvîntul 
reprezentanții Danemarcei, Suediei,

Elveției, Poloniei, Austriei, Franței, 
Belgiei, Maltei și Spaniei. în inter
vențiile lor, vorbitorii s-au axat asu
pra problemelor privind primul 
punct al ordinii de zi și asupra pro
punerilor prezentate la acest punct 
de numeroase țări, între care și 
România.

PENTRU COOPERARE SI SECURITATE IN EUROPA
HELSINKI 30 (Agerpres). — Tri

misul nostru special transmite : Lu
crările conferinței interparlamentare 
de la Helsinki asupra cooperării și 
securității europene au continuat 
luni și marți în comisii. Parti- 
cipanții au examinat aspecte politi
ce ale securității europene, precum 
și probleme privind dezvoltarea coo
perării în multiple domenii.

Dezbaterile în comisii au prilejuit 
un larg schimb de opinii între grupu

rile interparlamentare din diverse 
țări asupra căilor și mijloacelor de 
dezvoltare a unei cooperări egale 
în drepturi și edificării unui sis
tem trainic de securitate și pace pe 
continentul european. Din partea de
legației române, au luat cuvîntul : 
în comisia pentru probleme politice 
— Alexandru Ionescu. în comisia e- 
conomică — Roman Moldovan, iar în 
comisia cultural-științifică — Ion 
Mărgineanu.

Dezvoltarea economiei R. P. Bulgaria 
in anul 1972

SOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia, 
a fost dat publicității Comunicatul 
Ministerului Informațiilor și Teleco
municațiilor al R.P. Bulgaria cu pri
vire la îndeplinirea planului unic de 
dezvoltare social-economică pe 1972, 
informează agenția B.T.A. Potrivit 
datelor preliminare, venitul național 
a crescut cu 7 la sută față de 1971. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
6,5 la sută, asigurînd peste 95 la sută 
din sporul anual al venitului națio
nal. Față de anul precedent, produc
ția industriei de stat și cooperatiste 
a înregistrat o creștere de 8,3 la

sută, cele mai înalte ritmuri de dez
voltare fiind realizate de industriile 
petrolieră, siderurgică, constructoa
re de mașini și de prelucrare a me
talului, în industria chimică și a cau
ciucului.

în agricultură, a fost necesară a- 
plicarea unor măsuri suplimentare 
pentru a se anihila efectele condiții
lor atmosferice nefavorabile. La o 
serie de culturi s-au obținut recolte 
bune. Volumul producției agricole 
este, conform datelor preliminare, 
cu 4,8 la sută mai mare decît în 1971.

Președintele Bokassa 
a vizitat 

expoziția românească 
de Ia Bangui

Președintele Republicii Africa 
Centrală, Jean Bedel Bokassa, 
însoțit de membri ai guvernu
lui centrafrican, a vizitat expo
ziția românească de bunuri de 
consum deschisă in capitala ță
rii, Bangui.

Președintele Bokassa și mem
brii guvernului centrafrican au 
apreciat in mod deosebit expo
natele românești, exprimin- 
du-și convingerea că ele vor fi 
foarte căutate de cumpărătorii 
din țara sa. Președintele a sub
liniat că expoziția cu vinzare 
organizată de Republica Socia
listă România, în colaborare cu 
Republica Africa Centrală, con
stituie un bun inceput al schim
burilor economice româno-cen- 
trafricane, care vor trebui să 
cunoască o continuă dezvoltare 
prin lărgirea gamei de mărfuri 
și a rețelei de comercializare. 
Au fost de față ambasadorul 
României la Bangui, Gheorghe 
Popescu, și directorul expozi
ției, Nicolae Zbarcea.

Plenara C. C. al P. C. 
din San Marino

SAN MARINO 30 (Agerpres). — 
Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din San Marino a 
hotărît să convoace cel de-al VIII-lea 
Congres ordinar al partidului în zi
lele de 24 și 25 februarie 1973. Ple
nara a adoptat tezele C.C. al parti
dului, în care, între altele, se cere 
recunoașterea de către Republica 
San Marino a R. D. Germane și R.D. 
Vietnam și se sprijină ideea convo
cării conferinței general-europens 
pentru securitate și cooperare.

Consiliul de Securitate examinează 
plîngerea prezentată de Zambia 

împotriva Rhodesiei
NEW YORK 30 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate al O.N.U. s-a în
trunit luni seara într-o sesiune spe
cială pentru a examina plîngerea 
prezentată de Zambia în legătură cu 
hotărîrea autorităților rhodesiene de 
a închide frontiera cu Zambia.

Reprezentantul guvernului de la 
Lusaka a cerut Consiliului de Secu
ritate să trimită un reprezentant 
special al O.N.U. în regiunea fron
tierei dintre Zambia și Rhodesia 
„pentru a evalua situația politică și 
socială din regiune", informează a- 
genția France Presse. Totodată, re
prezentantul zambian a prezentat un 
plan, care ar urma să aibă și girul 
Națiunilor Unite, și care prevede 
condamnarea agresiunii flagrante și 
a șantajului economic, însoțite de 
amenințări militare, comise de gu
vernul de Ia Salisbury împotriva 
Zambiei, retragerea imediată a for
țelor sud-africane din Rhodesia, în
tărirea sancțiunilor adoptate de Con
siliul de Securitate împotriva Rhode
siei și reafirmarea dreptului inalie
nabil al poporului Zimbabwe la auto
determinare și la independență.

Ambasadorul zambian a declarat 
că scopul acțiunilor guvernului rho-

desian este de a împiedica Zambia 
să sprijine mișcarea de eliberare a 
populației de culoare (Zimbabwe). El 
a arătat, de asemenea, că Marea 
Britanie se face vinovată de faptul 
că a refuzat să-și asume responsabi
litățile ce-i revin în calitate de pu
tere administrantă a Rhodesiei.

Plîngerea Zambiei a fost sprijinită 
ferm de reprezentanții statelor afri
cane în Consiliu — Guineea, Kenya 
și Sudanul.

★
Președintele Zambiei, Kennet 

Kaunda, a cerut Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. să întreprindă „mă
suri urgente pentru încetarea situa
ției critice", creată în urma acțiuni
lor provocatoare ale regimului rasist 
din Rhodesia. într-o telegramă adre
sată secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, președintele Zambie' 
a afirmat că în urma incidentelor d. 
frontieră provocate de regimul lui 
Ian Smith au căzut victime ome
nești. Poporul Zambiei — se subli
niază în telegramă — nu poate ac
cepta ca trupele rhodesiene și sud- 
africane să încalce integritatea teri
torială a țării sale, să ucidă popu
lația pașnică și să provoace pagube 
materiale.

paris GEORGES MARCHAIS DESPRE PROGRAMUL 
GUVERNAMENTAL COMUN Al FORțELOR DE ST1NGA

PARIS 30 — Corespondentul nostru, 
P. Diaconescu, transmite : Georges 
Marchais, secretarul general al Par
tidului Comunist Francez, a prezen
tat, în cadrul unei conferințe de 
presă, obiectivele și mijloacele poli
ticii economice și sociale prevăzute 
în programul guvernamental comun 
al forțelor de stingă. Arătînd că 
apropiatele alegeri legislative consti
tuie o etapă hotărîtoare în lupta 
pentru triumful programului comun, 
luptă în care P.C.F. s-a angajat cu 
toate forțele, Georges Marchais a 
spus : „împlinind aspirațiile poporu

lui, programul comun răspunde in 
același timp nevoilor dezvoltării eco
nomice, ținind seamă de independența 
națională și de cooperarea interna
țională. El nu se rezumă numai la 
măsuri sociale importante, ci prevede 
totodată mijloace eficace pentru rea
lizarea lor, pe plan politic, economic 
și financiar".

Vorbitorul s-a referit apoi la mo
dalitățile de sporire a cheltuielilor 
cu caracter social, trasînd liniile ge
nerale ale bugetului pe anul 1975, 
conform cu prevederile programului 
comun.

agențiile de presă transmit
Simpozion sovieto-ita- 

liaiî. Ea Moscova s-a deschis un 
En-lai/'â primit pe 'Cjoifomifo Al- ‘simpozion" al specialiștilor sovietici

Premierul Consiliului de
Stat ui R.P. Chineze, Cil1
meyda, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Chile, care se află la 
Pekin în fruntea unei delegații gu
vernamentale — informează agenția 
China Nouă. La întrevedere au luat 
parte, de asemenea, Ci Pîn-fei, mi
nistrul chinez al afacerilor externe, 
Pai Sian-kuo, ministrul comerțului 
exterior, și alte persoane oficiale 
chineze.

Comitetul Executiv al 
Partidului Laburista elaborat- 
împreună cu conducerea Congresu
lui sindicatelor britanice (T.U.C.), 
un program de măsuri social-econo- 
mice, care va constitui platforma sa 
la viitoarele alegeri generale din 
1975. Documentul, care va fi supus 
dezbaterii și aprobării membrilor 
partidului de opoziție și a celor 10 
milioane de sindicaliști, prevede, în 
esență, redistribuirea veniturilor, o 
nouă politică a impozitelor, institui
rea impozitului pe avere și un rigu
ros control guvernamental asupra 
planului de investiții al marilor cor
porații industriale, de stat și parti
culare.

Senatul american 3 confir- 
mat, cu 81 de voturi pentru și unul 
împotrivă, numirea lui Elliot L. Ri
chardson ca nou ministru al apără
rii al Statelor Unite.

Noi cristalizări pe scena
politică belgiană

sau avînd în frun- partide membre ale coaliției, docu
mentul a fost prezentat în parla
ment, unde formează, în prezent, 
obiectul dezbaterilor.

Noul guvern diferă de 
dent, din cîteva puncte de vedere 
esențiale. Spre deosebire de cabine
tul prezidat de Gaston Eyskens, el 
este rezultatul unor negocieri ce au 
urmărit, în principal, lărgirea ma
jorității guvernamentale, prin inclu
derea, alături de socialiști și social- 
creștini, care formează osatura ve
chiului guvern, și a liberalilor. Se 
creează astfel posibilitatea abordă
rii, cu șanse mai mari de reușită, 
a problemelor importante ale vieții 
social-politice. Nu este mai puțin 
adevărat că negocierea programului 
guvernamental a relevat existența 
unor puncte de vedere pe alocuri di
ferite în ce privește modul de rezol
vare a acestor probleme — atît între 
cele trei partide, cit și în interiorul

cel prece-

lor. Organizația Partidului Liberal 
din Bruxelles, de pildă, a hotărit să 
se distanțeze de partid și să creeze 
o nouă grupare politică. într-o ase
menea situație, observatorii politici 
și comentariile presei apreciază ca 
un aspect pozitiv coeziunea din rin
durile Partidului Socialist — care se 
afirmă astfel ca un element de sta
bilitate.

Reglementarea problemelor deschi
se, mai ales în domeniile economic și 

social, preocupă 
îndeaproape Par
tidul Comunist 
din Belgia. Opi
nia publică a pri
mit cu interes 
programul de ur
gență propus de 
comuniști — pro
gram ce are în 
vedere, în primul 
rind, garantarea 
locului 
că șl 
puterii 

parare a maselor. în 
P.C.B. se pronunță pentru 
care să prevadă menținerea actuale
lor capacități de producție și redis
tribuirea operativă a forței de mun
că, acolo unde se produc surplusuri, 
intensificarea eforturilor pentru în
cadrarea în muncă a tineretului, blo
carea și apoi reducerea treptată a 
prețurilor, reforma fiscalității, revi
zuirea pensiilor de bătrînețe și re
glementarea definitivă, pe calea 
unor consultări democratice, a liti
giilor dintre cele două comunități 
lingvistice. Corespunzînd intereselor 
maselor celor mai largi, un aseme
nea program, care se reflectă — par
țial — și în platforma noii formații 
guvernamentale, 
c'nidă calea unei 
problematicii cu 
tată în prezent

de mun- 
creșterea 

de cum- 
acest sens, 

măsuri

ar fi menit să des- 
soluționări rapide a 
care este confrun

tară.

A. ZAMFIRESCU

și italieni în domeniul comerțului cu 
autoservire, organizat din inițiativa 
firmei italiene „Stânda". Luînd cu
vîntul, Boris Borisov, președintele 
Camerei de comerț și industrie a 
U.R.S.S., membru în Consiliul de 
Administrație al Camerei de Comerț 
sovieto-italiene, a relevat extinderea 
cu succes a relațiilor economice 
bilaterale. El a arătat că există po
sibilități ca, în viitor, schimburile 
de mărfuri între cele două țări să 
ajungă la valoarea de 1 miliard do- 

. lari pe an.

Noi naționalizări în India. 
Guvernul indian a anunțat, marți, 
naționalizarea tuturor minelor de căr
bune necocsificabil existente în țară, 
relatează agenția Reuter. în acest 
mod, toate resursele carbonifere ale 
Indiei se află în proprietatea statu
lui, întrucît, în octombrie 1971, au 
fost trecute sub control guvernamen
tal și minele de cărbune cocsificabil.

La Roma a avut ’oc ° ^n^nire 
între Werner Lamberz, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și Monsignore Casaroli, se
cretar al Consiliului pentru proble
me publice al Vaticanului. Cu acest 
prilej, s-a făcut un schimb de păreri 
cu privire la probleme ce interesează 
Republica Democrată Germană și 
Vaticanul.

Protocol cehoslovaco- 
eCțiptOaîl ^ntre R- s- Cehoslovacă 
și R. A. Egipt a fost semnat proto
colul privind schimburile de mărfuri 
pe anul 1973. Documentul prevede o 
creștere a volumului de schimburi 
bilaterale cu cel puțin 5 la sută față 
de anul trecut.

Convorbirile sovieto-ame- 
riCîîne *n Pr°blema limitării arma
mentelor strategice vor continua la 
Geneva, cu începere de la 12 martie 
— anunță agenția T.A.S.S.

Un acord între R.D. Ger
mană și Finlanda, privind

transporturile aeriene a fost semnat 
marți la Berlin. Potrivit acordului, 
începînd din luna aprilie a acestui 
an, se deschide o cursă aeriană- între 
Berlin și Helsinki, ce va fi deservită 
de avioane ale companiilor „Inter- 
flug" șl „Finnair".

Prelungirea cu încă un 
an a controlului direct efec
tuat de guvernul britanic a- 
supra Irlandei de Nord, care 
urma să expire la sfîrșitul lunii mar
tie, a fost hotărită în cursul reuniu
nii de marți a cabinetului britanic, 
prezidată de șeful guvernului. Tot
odată, la Londra este așteptată apari
ția unei „Cărți Albe" a guvernului 
asupra situației viitoare a Irlandei de 
Nord, cu redactarea căreia a fost 
însărcinat secretarul de stat britanic 
pentru problemele Ulsterului, Wil
liam Whitelaw.

Consiliul Executiv
O.M.S. a hotărît ca pe agenda de 

lucru a celei de-a 26-a sesiuni a adu
nării generale, care va avea loc la 7 
mai, să fie inclusă, printre alte 
probleme, și discutarea cererii de 
aderare a R.D. Germane la această 
organizație internațională.

Teatrul pentru copii și tineret 
„Ion Creangă" din București 
și-a inceput, la Paris, seria de 
spectacole 
măști" de 
miera de 
la teatrul 
participat 
artă, ziariști, un numeros 
blic. Cei prezenți au 
elogios spectacolul realizat de 
irtiștii români.

cu piesa „Haz cu 
Ion Lucian. La pre

paid, care a avut loc 
„Carre Thorigny", au 
oameni de cultură și 

pu- 
apreciat

Directorul general 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, 
cerut tuturor, națiunilor să spo
rească cu 1,5 milioane dolari 
contribuția alocată în vederea 
restaurării complexului budhist 

. din secolul al VII-lea. aflat pe 
Insula Java. în Indonezia. A- 
acest ajutor, estimat pînă în pre
zent la suma de 7,75 milioane 
de dolari, va permite punerea 
în valoare a templelor, de o de
osebită valoare artistică, ale 
căror ziduri, pe o întindere de 
circa șase kilometri, sînt împo
dobite cu basoreliefuri și sculp
turi. De asemenea, se preconi
zează repararea fundațiilor și 
zidurilor ruinate în parte sau 
acoperite de vegetația junglei.

Ciudad de Panama. întruniți într-un 
miting de masă, locuitori ai capita
lei panameze cer restabilirea suve

ranității asupra canalului

Pesîe 9 000 firme din 60 
dC State ?i_au anunțat participarea 
la ediția din primăvară — 1973 — a 
Tîrgului internațional de la Leipzig, 
care se va desfășura între 11 și 18 
martie — a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, directorul gene
ral al tîrgului, Friedrich Wonsack.

Greva cadrelor didactice 
diss Liban. AProaPe toate școine șî 
universitățile din Liban au 'rămas 
închise în cursul zilei de marți, ca 
urmare a grevei generale declarate 
de cadre din domeniul educației. 
Greva este urmată de aproximativ 
95 la sută dintre profesorii și învă
țătorii care funcționează în școlile 
particulare și 75 la sută dintre cei 
care lucrează în școlile publice.

Semnalele emise de vehiculul selenar „Lunohod-2" sînt recepționate de 
această antenă instalată la Centrul de urmărire a zborurilor cosmice 

din U.R.S.S.

Un comunicat al Corpo
rației chiliene a cuprului 
(C.O.D.E.L.C.O.) relevă că producția 
a cinci mari mine de cupru naționa
lizate a crescut, în 1972, cu 4 la 
sută, față de anul 1971.

Ministrul israelicm a! a- 
faceriior externe, Abba Eban- 
a sosit marți la Bruxelles. Tn aceeași 
zi, el a semnat un protocol adițio
nal la acordul comercial preferen
țial, încheiat în iunie 1970 intre 
Israel și „cei șase".

în cadrul Zilelor filmului din 
țările socialiste, la cinematogra
ful „Capitol" din Helsinki a 
fost prezentat, luni, filmul ar
tistic românesc „Puterea și ade
vărul". Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de secretarul Aso
ciației de prietenie Finlanda— 
România, care a făcut o prezen
tare a succeselor obținute 
cinematografia românească 
ultimii ani.

Au participat personalități 
vieții culturale finlandeze, 
membri ai corpului diplomatic. 
Au fost prezenți ambasddorul 
României la Helsinki, Mircea 
Bălănescu, membri ai delegației 
române la consultările multila
terale de la Helsinki, membri 
ai ambasadei și agenției 
nomice.

de 
in

ale

Intensificarea acțiunilorde luptă ale patrioților
namibieni

Un scurt 
cat publicat 
seara de către autori
tățile sud-africane a- 
nunță că in urma a- 
tacurilor succesive ale 
patrioților namibieni, 
care au avut loc timp 
de două zile, au fost 
răniți mai multi poli
țiști. Potrivit agenției 
France Presse, lupte
le s-au desfășurat in 
regiunea Caprivi — o 
fișie îngustă de teren 
la granița dintre Bot
swana, Angola și 
Zambia.

Din 1970 
regiune au 
frecvente,
sfirșitul anului trecut 
aria lor s-a extins și 
in nord-vestul Nami
biei.

Pe de altă parte, in
tr-un interviu publi
cat de revista „A-

comuni- 
duminică

în 
loc 
iar

această 
lupte 
către

frique-Asie", coman
dantul militar al Or
ganizației Poporului 
din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO), Peter 
Nanyemba, a declarat 
că „in anul care s-a 
scurs activitatea mi
litară a patrioților na- 
mibieni a progresat 
considerabil". inten
sificarea operațiuni
lor de partizani survi
ne după greva gene
rală a muncitorilor 
namibieni, care a pa
ralizat întreaga acti
vitate economică a ță
rii. După cum se știe, 
pe lingă cererile pri
vind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă 
și viață, 
revendicat
dența Namibiei, 
conformitate cu hotă- 
ririle adoptate de că-

greviștii au 
indepen- 

in

ț.

tre Adunarea Genera
lă a O.N.U. Autorită
țile rasiste de la Pre
toria, nu numai că au 
refuzat să îndepli
nească aceste hotă- 
riri, dar, sub pretextul 
„combaterii teroris
mului", cum denu
mesc ei lupta de eli
berare, au procedat la 
împărțirea artificială 
a țării in bantustane 
— sinistrele rezervații 
pentru populația afri
cană. Acestor bantus
tane urmează să li se 
acorde o „autonomie 
administrativă", ceea 
ce ar duce la dezmem
brarea Namibiei. In 
fața acestei situații 
poporul namibian iși 
stringe și mai mult 
rindurile. mișcarea de 
eliberare devine tot 
mai activă.
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