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„CÎȘTIGÂM ÎNTRECEREA, 
SAU NU?"

întreba președintele cooperativei din Stoicănești 
în sesiunea consiliului popular care a lansat 

chemarea către toate comunele țării
® „AȘTEPTĂM CU BUCURIE REPLICA TUTUROR LOCUITORILOR SATELOR l“
• „ȘTIM CA FOARTE MULȚI ASPIRĂ LA PRIMUL LOC. DAR, ASCULTAȚI LA NOI: NU 

NE LĂSĂM CU UNA CU DOUĂ I"

Joi 1 februarie 1973

IU CURS DE DESFĂȘURARE, 0 ACȚIUNE DE MAXIM INTERES ECONOMIC

Este bine cunoscut de către toți oamenii muncii din țara noastră că anul 1973 constituie un an hotăritor pentru înfăptuirea planului cincinal înainte de termen, pentru înaintarea mai rapidă a României pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. In raport cu anul 1972, planul național unic de dezvoltare e- conomico-socială pe anul în curs prevede ritmuri inalte de creștere a producției industriale și agricole, a productivității muncii etc., ceea ce va face ca venitul național pe anul 1973 eâ depășească 303 miliarde lei, ur- mind să înregistreze un spor de 14 Ia sută față de planul pe 1972.Ritmul ridicat de creștere a venitului național în acest an se reflectă direct și în mărimea indicatorilor financiari ; volumul absolut și procentul de creștere al acumulărilor bănești, îndeosebi al beneficiilor, sînt puternic influențate atît de factorul cantitativ — creșterea volumului producției — cit și de factorii calitativi — sporirea productivității muncii, reducerea nivelului cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă etc. Drept consecință, beneficiile planificate pe ansamblul economiei de stat prezintă o creștere de circa 28 la sută față de realizările anului 1972, iar vărsămin- tele din beneficii la bugetul de stat se vor ridica la 46,8 miliarde lei, cu aproape i0 miliarde lei în plus față de anul precedent.Aceste cifre exprimă clar eforturile ce vor trebui depuse pentru realizarea și depășirea sarcinilor planificate, răspunderea sporită ce revine în acest sens unităților economice, ministerelor ■ și ■ comitetelor executive ale consiliilor populare, in general tuturor factorilor de pe diferitele trepte organizatorice ale e- conomiei. Avem un număr mare de întreprinderi — mai cu seamă din industria constructoare de mașini, chimică, ușoară etc. — care lucrează cu rentabilități ridicate de 10 sau 15, ori chiar 20 la sută. Avem însă și unități economice care înregistrează rentabilități reduse sau care efectuează cheltuieli ce depășesc veniturile obținute. Pentru a putea fi realizate sarcinile mari ale anului 1973, se impune, ca o cerință imperioasă, nu numai îmbunătățirea în continuare a activității întreprinderilor care au

SUPERBA
BOGĂȚIE...

Vara trecută am cu
noscut-o la Petroșani 
pe Elisabeta Szacko— 
Szacsko-neni cum o 
numesc cu duioșie, 
dragoste și respect lo
cuitorii Văii Jiului. 
Patruzeci și trei de 
ani din cei 77 ciți nu
mără i-a închinat ac
tivității in rindurile 
Partidului Comunist 
Român, A împărțit 
manifeste, broșuri și 
literatură comunistă. 
A strins bani și da
ruri pentru „Ajutorul 
roșu". Prima dintre 
rochiile durerii a im- 
brăcat-o in 1936, cind 
intr-un accident de 
mină i-a murit soțul. 
Apoi, in 1940 cind i-a 
fost arestat fiul — 
utecist. Au urmat anii 
de efort de după cu
cerirea puterii. Ca și 
pină atunci, și-a făcut 
datoria. Sau. cum îmi 
spunea ea : „Am știut 
că vom invinge fiind
că am muncit". Vor
bea și privea undeva 
peste umărul meu, pe 
un perete înțesat cu 
fotografii. „Rudele 
mele" — mi-a răspuns 
intuindu-mi nedume
rirea. M-am întors și 
am privit. Fotografii 
de-ale soțului, ale ce
lor doi băieți și a fe
tei, ale celor trei ne
poți...

Specific profesiei 
noastre este să mer
gem mult, să vedem, 
să intrebăm și sâ scri
em. Așa cunoaștem 
sute de oameni. In
tr-un sat din Sălaj, in 
Surduc, președintele 
C.A.P.-ului fruntaș pe 
județ, Teodor Cimpan, 
mi-a spus ce așteaptă 
el de la ziua de mii- 
ne; electricianul Mi
ron Costache de la 
C.C.H.—Suceava des
pre dezvoltarea plat
formei industriale a 
orașului ; Vasile Ilea- 
nu, constructor naval 
la Drobeta Turnu- 
Severin. despre noile 
tipuri de nave ; ofițe
rul mecanic Dumitru 

Goșman din Constan
ța despre viitoarea 
noastră flotă comer
cială ; maistrul Liviu 
Ulița de la „Electro
motor" Timișoara des
pre echipamentele e- 
lectrice ; la Iași, aca
demicianul Cristofor 
Simionescu despre 
noile tehnologii chi
mice, fiindcă „știința 
fără tehnologie este 
seacă". Sint mulți, 
chiar foarte mulți, cei 
cu care am discutat, 
fie și numai in ulti
mul an. N-a existat 
om care, vorba lui 
Szacsko-neni, să nu știe. I-am întrebat și de unde. Forma răs
punsurilor a fost dife
rită, dar conținutul 
doar unul — un ade
vărat numitor comun: 
„Din viață ; va fi așa 
pentru că am muncit, 
am văzut rezultatele 
muncii și vom munci 
in continuare".

De ce am înșirat 
toate acestea ? Poate 
că imensa cantitate de 
ginduri, de idei aflate 
de la oameni diferiți 
mi-a fost sugerată de 
un gind citit intr-o 
carte. Nu demult, 
scriind despre inte
grarea socială, un „fi
losof al educației" 
sublinia rolul pe 
care-l joacă convin
gerile în cadrul res
pectivului proces. Ni
mic surprinzător — 
chiar dimpotrivă. Ciu
dat apare doar muaul 
cum definea aceste 
convingeri : un raport 
în care la numărător 
sint însumate cunoaș
terea și afectivitatea 
persoanei, iar la nu
mitor era trecută ex
periența de viață. Nu 
este prima și de
sigur nici ultima în
cercare a vreunui so
ciolog de a trans
fera formulele mate
maticii . in sistemul 
științelor sociale, deși 
dacă ar fi să-l credem 
pe Norbert Wiener 
„matematicile aplicate

obținut și pînă acum rezultate pozitive sub acest aspect, ci și asigurarea rentabilității tuturor întreprinderilor, iar in cadrul fiecărei întreprinderi — a tuturor produselor. Trebuie să urmărim cu fermitate traducerea in fapt a indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, care la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 sublinia că ridicarea rentabilității constituie criteriul primordial al îmbunătățirii calitative a activității economice.Cerința asigurării 'unei rentabilități corespunzătoare pe fiecare unitate și pe fiecare produs se accentuează în anul 1973 și datorită faptului că a intrat in vigoare Legea finanțelor, potrivit căreia unitățile econo
• CHEIA SALTULUI DE LA PIERDERI LA BENEFICII: VA
LORIFICAREA INTENSĂ A REZERVELOR • ANALIZELOR 
SÂ LE URMEZE PROGRAME DE MĂSURI CONCRETE
• INGENIOZITATEA SI SPIRITUL GOSPODĂRESC ALE

COLECTIVELOR - PUTERNIC SOLICITATE I

mice sînt obligate ca prin activitatea lor să realizeze nu numai acoperirea cheltuielilor și un anumit beneficiu, ci rezultate financiare la un astfel de nivel care să le per-, mită restituirea, intr-un termen cit mai scurt, a fondurilor bănești avansate de societate pentru dotarea și funcționarea lor ; fiecare unitate economică trebuie să-și asigure, prin forțele sale proprii, fondurile necesare finanțării producției, investițiilor și satisfacerii altor nevoi și să participe, intr-o măsură din ce in ce mai mare, la constituirea fondurilor centralizate ale statului.Ținînd seama tocmai de aceste cerințe economice obiective, care do- bindesc dimensiuni noi în condițiile anului 1973, Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut a trasat sarcina de a se obține, in cel mai scurt timp, o îmbunătățire radicală in ce privește sporirea rentabilității în toate sectoarele. îndeplinirea acestei sarcini depinde in mod nemijlocit de realizarea celorlalte sarcini de plan privind volumul producției, nivelul cheltuielilor de producție etc., întru- cît — după cum se știe — mărimea beneficiului și, implicit, rentabilitatea, sînt un rezultat, o sinteză a îndeplinirii celorlalți indicatori.Un factor de prim ordin pentru a- sigurarea unui volum de beneficii cît 

in științe sociale și 
modelele din fizica 
matematică folosite in 
aceste domenii repre
zintă matematicile și 
fizica matematică de 
pe la anul 1850“. Trec 
și peste aspectul greu
tății, dacă nu chiar al 
imposibilității de a 
cuantifica termenii 
formulei tn discuție. 
Amintesc doar in trea
căt greșeala sociolo
gului — elementară 
aș zice — ție a pune 
semnul egalității in
tre ideile-cunoștințe și 
ideile-convingeri : nu 
orice idee se trans
formă cu necesitate 
intr-o convingere. Mă 
opresc la un singur 
aspect — „experiența 
de viață" : așezată la 
numitorul raportului. 
Altfel spus, după opi
nia sociologului, cu 
cit trăiești mai mult 
cu atît numărul con
vingerilor scade. Pre- 
supunind că am trăi 
cit Pămintul ar în
semna să nu mai a- 
vem nici o convinge
re, să nu mai fim si
guri de nimic, să ne 
mișcăm permanent in 
lumea lucrurilor de 
consistența aburului. 
O lume de umbre în 
care omul să se nască 
și să nu fie sigur că 
există ; să stea imobi
lizat și, concomitent, 
să aibă certitudinea 
mișcării. O lume ab
surdă.

Stau, compar ceea 
ce știu, ceea ce am 
văzut și văd în jur și 
mă-ntreb : cum pot 
săvirși unii asemenea 
erori fundamentale ? 
Eroii călătoriilor noas
tre, și nu numai ei, experiența de viață 
trăită de ei, și alături 
de dinșii, de milioane, 
probează din plin su
perba bogăție a con
vingerilor cu fiecare 
an pe urcușul firesc 
al vieții.

Mircea BUNEA 

mai ridicat este Îndeplinirea și depășirea planului de producție, după specificul ramurii, bineînțeles, cu condiția ca desfacerea produselor să fie asigurată. Concomitent cu realizarea pianului de producție, alt factor principal care influențează mărimea beneficiului îl constituie nivelul cheltuielilor de producție și de circulație. Spre a ne forma o imagine a- supra importanței pe care o prezintă aceasta, este suficient să arătăm că, în condițiile anului 1973, reducerea, nivelului planificat al cheltuielilor in industria republicană cu numai 0,3 la sută ar aduce beneficii suplimentare de peste 500 milioane lei.în anul precedent, ca urmare a depășirii sarcinilor de producție sau a reducerii sub nivelul planificat a cheltuielilor de producție, un număr însemnat de întreprinderi a obținut importante beneficii suplimentare — de pildă, Uzina de anvelope Danubiana, Combinatul siderurgic Hunedoara, ' Uzina de autoturisme Pitești și multe altele. Pe de altă parte însă, o serie de întreprinderi nu și-au realizat planul la acest indicator. Mai mult, unele dintre ele — a- parținind Ministerului Agriculturii', Industriei Alimentare și Apelor, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, economiei locale etc. -- au înregistrat pierderi în Ioc de beneficii ; dacă aceste unități și-ar fi îndeplinit planul de beneficii, economia națională ar fi avut la dispoziție un plus de resurse financiare de peste 800 milioane lei.Totodată, unele întreprinderi sînt prevăzute cu pierderi chiar prin plan. Or; dăcă avem în vedere nivelul lor de dotare tehnică, gradul de pregătire a cadrelor, experiența acumulată etc., aceste unități dispun de un ansamblu de condiții care, bine pus în valoare, permite reducerea și lichidarea pierderilor, rentabilizarea lor. O atare posibilitate este atestată de faptul că o serie de întreprinderi prevăzute cu pierderi (din cadrul Ministerului A- griculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Ministerului Industriei Ușoare etc.) au reușit ca pînă Ia 30 noiembrie 1972 să iasă din această situație și să înregistreze beneficii de aproape 45 milioane lei.Tn fine, sint unele întreprinderi care, la adăpostul unor beneficii mari obținute la anumite produse, își îngăduie să fabrice alte produse la care înregistrează pierderi, prezen- tîndu-se pe ansamblu cu rezultate financiare bune. Dar pentru economia națională, pierderea rămîne pierdere, indiferent de nivelul Ia care ar apărea.
Florea DUMITRESCU
ministrul finanțelor

puternică afirmare a combativității 
eroismului clasei noastre mimcitoare

Zilele acestea se împlinesc 40 de ani de la marile bătălii de clasă ale petroliștilor, puternic detașament al proletariatului din România. După patru decenii, ecoul acestor aprige lupte sociale stăruie in conștiința poporului, ilustrînd glorioasele tradiții revoluționare, patriotismul și maturitatea politică, dirzenia și abnegația ei în lupta de eliberare socială și națională.Era la începutul anului 1933. Criza economică mondială ce cuprinsese și țara noastră își tăcea simțite din plin efectele pustiitoare $i în industria petrolieră, unde aproape trei sferturi din capitalul investit era capital străin. Deși producția în această ramură economică a cunoscut, ca urmare a exploatării prădalnice a resurselor de țiței, o creștere sensibilă, numărul muncitorilor a scăzut continuu, ajungind de la 27 808 salariați în 1929 le numai 13 927 salariați în 1933. Aceștia lucrau în multe cazuri numai 12—15 zile pe lună. Perspective și mai sumbre s-au creat prin aderarea României la acordul semnat la Paris de reprezentanții trusturilor petroliere din aproape toate țările capitaliste — acord a cărui a- plicare însemna pentru țara noastră o nouă reducere de personal cu circa 25 la sută și noi scăderi de salarii.
ORGANIZATORUL SI CON
DUCĂTORUL LUPTELOR — 

PARTIDUL COMUNISTînrăutății ea condițiilor de muncă și de trai i-a indîrjit și mai mult pe muncitorii petroliști împotriva stăpi- nilor autohtoni și străini ai industriei 

felicitări 
ie peste hotare 

adresate 
tovarășului 

Hicolae Ceausescu
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ROMÂNIA
IN COMERȚUL 

MONDIALRealizarea integrală a planului de import-export, componentă esențială a prosperității economice
PAGINA A ll-A

Imagini din Stoicănești : la adunarea de lansare a „Chemării" (stingă) și sediul căminului cultural și al cooperativei agricole (dreapta)

petroliere. In acele Împrejurări, Partidul Comunist Român a acționat operativ și eficient, afirmîndu-se ca organizatorul și conducătorul luptelor muncitorimii petroliste. Orientarea stabilită de conducerea partidului către atragerea în lupta revoluționară a maselor largi muncitoare, indiferent de apartenența politică, făurirea frontului unic muncitoresc de jos a fost aplicată cu consecvență de or
Marile lupte ale petroliștilor
din ianuarie-februarie 1933

ganizațiile de partid de pe Valea Prahovei. La sfirșitul anului 1932 și începutul anului 1933 au fost primiți in partid noi membri din rindurile celor mai activi muncitori, iar Comitetul județean Prahova al P.C.R. a fost întărit prin completarea rindu- rilor sale cu cadre călite în lupta revoluționară, printre care Gheorghe Vasilichi, Gheorghe Avramescu. Tă- nase Avramescu, Gheorghe Ghica, Nicolae Moraru, Constantin Nico- laescu.Pe primul plan al prencupărilor comitetului județean s-a situat mutarea centrului de greutate al activității de partid în întreprinderi, in mijlocul muncitorilor. Totodată, întărirea organizației județene de partid a avut o inrîurire favorabilă

IAR NOI ADĂUGĂM : SĂ VEDEM LA ANU’ I GOSPODARI 
FOARTE BUNI SÎNT PESTE TOT...Pe vremuri, această comună din Cimpia Boianului, care numără a- cum peste 5 000 de locuitori, era o '„comună a clăcașilor". Oamenii de aici trudeau pe te miri ce pe pămin- turile a 16 moșieri.— La înființarea cooperativei a- gricole în 1949 — își amintește președintele acesteia, Dumitru Tudose — eveniment la care am avut deosebita cinste de a-1 avea atunci in mijlocul nostru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cea mai mare parte a caselor din comună erau acoperite cu paie și — cu durere ne aducem a- minte — mai erau încă destule bordeie.Astăzi, potrivit planului de sistematizare, comuna Stoicănești înaintează cu pași repezi spre urbanizare. Au fost construite sute și sule de case noi. Au apărut numeroase edificii social-culturale : cămin cultural, școli, brutărie, baie, magazine comerciale și unități de servicii către populație. Se află în stadiu final de construcție un modern complex sanitar. In comună lucrează peste 50 de cadre cu studii superioare, peste 95 la sută fii ai comunei, întorși, după terminarea studiilor, acasă.Cooperativa agricolă, celelalte u- nități economice din comună s-au întărit și dezvoltat an de an. Averea obștească a cooperativei agricole a ajuns astăzi la peste 41 milioane lei, revenind, in medie, peste 25 000 lei pe un cooperator. Pentru rezultatele obținute în producție, cooperativei agricole din Stoicănești i s-a decernat, în decursul anilor, de 4 ori Ordinul Muncii clasa 1. Veniturile populației depășesc astăzi cifră de 22 milioane lei anual. Ca urmare, in fiecare an s-au construit cite 30—40 case noi. In pas cu dezvoltarea economică, o înflorire fără precedent cunoaște viața spirituală a comunei. Un exemplu : ansamblul folcloric din Stoicănești este cunoscut și apreciat nu numai în țară. El a întreprins numeroase turnee în U.R.S.S., Belgia, Albania, Olanda etc.■ Secretarul comitetului comunal de partid, primarul comunei, Dumitru Prună, ne spune : ..Rezultatele întrecerii din anul trecut ne plasează in

asupra creșterii influentei comuniștilor in sindicate, in organizațiile de tineret, ca și în rindurile maselor largi muncitoare. In principalele întreprinderi petroliere din Ploiești — la „Orion", „Româno-Americana", ,.Astra română", „Concordia". „Unirea". „Steaua română", precum și în întreprinderile din Moreni, Cîmoina, Băicoi etc. — s-au constituit, la îndemnul comuniștilor, numeroase comitete 

de acțiune — organe împuternicite de muncitori să-i reprezinte și să le apere interesele în fața autorităților și a patronilor.O importanță deosebită a avut constituirea la Pioiești, la începutul Iui ianuarie 1933, a unui comitet local de acțiune avînd rolul de coordonator al activității tuturor comitetelor din Valea Prahovei. Cu acest prilej a fost adoptat și un program amplu de revendicări ale muncitorilor petroliști care îmbina obiectivele economice cu revendicări de ordin politic referitoare la recunoașterea comitetelor de fabrică, desigilarea sediilor sindicatelor revoluționare etc. Adoptarea acestui program de acțiune marca un progres calitativ in formele de acțiune ale muncitorilor pe

tre comunele cu rezultatele cele mai bune atît la indicatorii economici, cit și !a acțiunile social-culturale. Ne vom strădui ’ca și în 1973 să constituim un exemplu în realizarea angajamentelor asumate, pentru că această chemare pe care am lansat-o ne onorează, dar ne și obligă să muncim mai mult și mai bine".întrebindu-1 pe primarul comunei ce măsuri intenționează să întreprindă consiliul popular pentru a îndeplini prevederile angajamentelor asumate, ne spune :
tn ziarul nostru de ieri 

am publicat chemarea la 
întrecere a Consiliului 
popular al comunei Stoi- 
cănești-Olt, adresată tu
turor consiliilor populare 
comunale, tuturor locui
torilor din satele tării.

— în primul rînd, ne vom strădui, să ajungem la o oit mai bună organizare a muncii in ansamblu, a fiecărei acțiuni în parte. Indicatorii fiecărui angajament au și fost defalcați pe unități economice și circumscripții electorale. Dintru început am urmărit popularizarea acțiunii, apoi fiecărui deputat i s-au încredințat. sarcini concrete. De acum — toată lumea a pornit la treabă. Periodic, vom analiza cu toată obștea mersul îndeplinirii tuturor celor prevăzute.Din chemarea la Întrecere rezultă că cele mai mari sarcini revin cooperativei agricole — temeiul creșterii averii obștești, a bunăstării fiecăruia. Experiența bună de pînă a- cum în utilizarea forței de muncă va fi extinsă. Pină acum s-a reușit ca din cele 1 621 brațe apte de muncă, circa 1100 să lucreze permanent, vara și iarna, în cooperativa agricolă.— De la înființare și pînă tn 1985 — ne apune tovarășul Dumitru Tudose — profilul cooperativei noastre 

troliști, in sensul că în locul așa-zî- sei tactici „legaliste", a memoriilor adresate autorităților și patronilor, se preconiza lupta deschisă antipatro- nală, pe baza unității muncitorești.
STĂPÎNI 0 ZI...In acele Împrejurări au avut • loc, încă în primele zile ale anului 1933, sub conducerea organizațiilor P.C.R. puternice acțiuni demonstrative în chiar centrul orașului Ploiești. Acestora le-au urmat, la 16 ianuarie, o impunătoare demonstrație a șomerilor în fața Prefecturii Prahova și greva muncitorilor de la rafinăria „Româno-Americana" din 21 ianuarie 1933.Forme de mare combativitate au caracterizat greva celor 2 000 de muncitori de la „Astra română", declanșată la 30 ianuarie, ca protest împotriva concedierii unui nou lot de muncitori. Ceea ce a sporit amploarea grevei și i-a dat semnificații noi a fost larga solidarizare cu cauza greviștilor a muncitorilor de la alte întreprinderi din Ploiești și împrejurimi. precum și a familiilor greviștilor. Ocupînd incinta rafinăriei și înconjurînd-o cu un adevărat zid viu format din cei care se alăturaseră greviștilor, muncitorii de la „Astra română" au respins intervenția armatei și a poliției, silind astfel direcția să cedeze și să-și asume, printr-o declarație scrisă, obligația de a reveni asupra conce-

Prof. univ. dr. Aron PETR1C

(Continuare în pag. a IV-â)

era unul singur : agricol. Mal exact — cerealier. In această situație, mulți cooperatori nu aveau de ' lucru tot / timpul anului. Apoi, am început să dezvoltăm zootehnia, iar in ultimii doi ani am trecut la formarea și dezvoltarea unor activități industriale pentru valorificarea superioară a resurselor pe care le avem.Astăzi, la Stoicănești există o secție de prefabricate, o fabrică d« cărămidă, un atelier de reparații, o ciupercărie (amenajată pe o suprafață de 10 000 metri pătrați, asiguri nd un venit de 7 milioane lei anual). Incepind din acest an, a luat ființă în cadrul cooperativei agricola și o brigadă de construcții, care execută case mari, moderne, conform schiței de sistematizare, pentru membrii cooperatori. Sint locuința tip vilă, care se vor construi in numeroase variante.— Cooperatorilor care nu dispun de toată suma de bani necesară construcției de locuințe — ne spune tovarășul Marin Dogaru, contabilul șef al C.A.P. — cooperativa agricolă 1« acordă credite. Membrul cooperator plătește ca avans 30 la sută din coș- tul casei, urmînd ca brigada de construcții, deci cooperativa, să-i predea locuința „la cheie". De asemenea, adunarea generală a hotărlt ca biletele de tratament pentru cooperatorii noștri să fie integral plătite d» cooperativa agricolă (în afară da cota-parte pe care o achită casa de pensii). Tot pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de viață al locuitorilor comunei, la Stoicănești s-A hotărit ca membrilor cooperatori — care nu au lipsuri nemotivate, muncesc efectiv în cooperativa agricolă și își realizează bine sarcinile d« producție — să li se acorde concediu de 20 de zile plătit (1 000 lei).Mulți săteni ne-au vorbit despr» modul cum s-au gindit să acționez» pentru îndeplinirea propriilor anga-
Emilian ROUĂ 
corespondentul „Sclntaii*

(Continuare în pag. a V-a)

COMBINATUL CHIMIC 
CRAIOVAPIANUL PE IANUARIE A FOST ÎNDEPLINITHotărit să realizeze cincinalul Înainte de termen, colectivul Combinatului chimic din Craiova raportează Îndeplinirea cu 3 zile mai devreme a sarcinilor de plan la producția marfă pe luna ianuarie. Funcționarea la parametrii optimi a tuturor instalațiilor din cele aproape 20 de fabrici ale combinatului chimic craiovean a făcut ca din prima lună a anului să fie depășite sarcinile maximale ale planului, livrîndu-se peste prevederi însemnate cantități de îngrășăminte chimice

azi Începe

„LUNA CĂRȚII 
LA SATE"„Luna cărții la sate", manifestare culturală de masă, devenită tradițională, este organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum. Ea își propune să apropie și mai mult cartea și pe scriitori de masa largă a cititorilor din mediul rural, sporind interesul pentru lectură și contribuind la popularizarea producției noastre editoriale.Cele peste 2 500 de titluri, intr-un tiraj de 11 milioane exemplare difuzate la sate anul trecut, au aparținut literaturii social-politice, tehnico-științifi- ce și beletristicii, precum și sferei agrozootehnice.
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COMPETITIVITATEA ÎNCEPE ÎN PROPRIA UZINĂ
8 iulie 1972. La Cimpulung-Muscel, în fața unei asistențe numeroase de specialiști și oameni de afaceri din străinătate, autoturismul românesc ARO urcă și coboară, cu o ușurință uluitoare, pante cu un unghi incredibil de mare. Reprezentanții firmelor comerciale străine, aflați în poligon, văzînd și apreciind performanțele mașinii, și-au exprimat pe loc dorința de a cumpăra autoturismul românesc.Am relatat această secvență, deoarece ea este ilustrativă pentru buna apreciere de care autoturismele românești „tout-te.- rain“ ARO în rîn- dul beneficiarilor din Nu cea mai marc parte a producției u- zinei din Cimpulung este destinată exportului in peste 60 de țări ale lumii, printre care S.U.A., R. F.a Germaniei, Cehoslovacia, Italia, Grecia, Columbia ș.a.— Poziția noastră pe piața mondială a automobilelor nu a fost ușor de cucerit, dar și mai greu este să păstrăm acest loc fruntaș — ne spunea tov. Victor Naghi, directorul general al uzinei, Erou al muncii socialiste.Fapt este că preocuparea creatoare pentru a conferi autoturismului ARO noi calități este prezentă pretutindeni în uzină, începind de la compartimentele de concepție și pînă în fiecare din secțiile de producție. Se dau în folosință noi capacități de fabricație — printre care, un atelier de tratament termic, o vopsitorie, o nouă hală de finisări — se intensifică acțiunea de întărire a fiecărui schimb de luoru cu muncitori bine pregătiți și a asistenței tehnice necesare, se depun eforturi pentru ridicarea calificării lucrătorilor.— Grija noastră principală este să realizăm o producție pentru export de o asemenea calitate înaltă, incit să satisfacem exigențele tuturor beneficiarilor autoturismelor ARO — ne relata tov. Gheorghe Stoica, secretarul comitetului de partid al uzinei. Producția pentru export este încredințată celor mai buni meseriași, cu experiență îndelungată ; s-au organizat colective de lucru pe tacte (locuri speciale de montare a sub-

se bucură azi

ansamblelor), asigurînd astfel realizarea operațiilor respective conform documentației și graficelor de livrări, s-au tocontrolul produselor. La turismului bunătățiri care privesc, în principal, blocul motor, pompele de apă și ulei, construcția carburatorului ș.a.în secțiile de producție ale uzinei ■ o singură preocupare : valorificarea din plin a inteligenței tehnice a fiecărui lucrător al harnicului colectiv muscelean. Din strădania neobosită

graficelor de introdus controlul și au- muncitoresc al calității cererile clienților, 1 s-au adus repetate im-
competiție, ARO să iasă cu „fruntea sus“, știind că aici, în uzină, se hotărăște succesul autoturismului pe meridianele lumii.Am discutat cu mulți lucrători din uzină. Maiștrii mecanici Petre Șer- ban și Ion Manole, strungărița Elena Găișteanu, mecanicul auto Gheor- ghe Oproanu, forjorul Constantin Coman, Teodor Birzu, șeful compartimentului de control tehnic de calitate ; cu toții, cei ce contribuie la realizarea autoturismului românesc ARO sînt animați de un sin- • gur gind : îndeplinirea la nivelul

cumentațiile de execuție ale autoturismului ARO tip 1974, 1975 ș.a.— Privim producția pentru export 
a uzinei noastre într-o continuă dinamică — nu numai cantitativă, ci, mai ales, calitativă — ne spunea ing. Petre Lisovschi, șefuli Centrului de concepție al unității. „Mai bine, din ce in ce mai bine" — este țelul urmărit de noi toți, cei de la uzina de autoturisme din Cîm- pulung. Țel In permanență atins și, în același timp, în permanență de atins.Un. colectiv —

străinătate, întimplător, „Secretul** ARO: calitatea
a acestor oameni s-a născut ideea realizării dispozitivului de încercat la presiune a bloc-motorului — inovație ce aparține muncitorului fruntaș Nicolae Rolea ; din același izvor nesecat de inițiativă au apărut măsurile prin a căror aplicare s-a ajuns in situația favorabilă ca toate materiile prime și materialele folosite la fabricarea autoturismului ARO să fie realizate în țară. Șeful secției motor, ing. Solomon Nicolae, ne spunea : „In țările în care exportăm producția noastră, autoturismul ARO intră în competiție — direct sau indirect — cu mașini ale vestitelor firme „Ford", „Rover", „Mercedes". Facem totul ca, în această

maximal a planului de export pe anul 1973, in condițiile asigurării unei înalte calități a producției, care să satisfacă cele mai exigente cerințe ale beneficiarilor de peste hotare.O mare atenție se acordă creșterii gradului de fiabilitate — rezistență în exploatare, in durată — a autoturismului. O echipă de specialiști urmărește in rulaj 100 de mașini ARO pe parcursul a 100 000 km — scopul final fiind îmbunătățirea continuă a caracteristicilor constructive și tehnico-funcționale ale mașinii.Dar preocupindu-se de realizarea la cote superioare a producției curente, la uzina c(in Cimpulung se conturează planurile, proiectele, do-

cel al Uzinei mecanice Muscel și un produs — autoturismul ren ARO. în a- gricultură și în industrie, în construcții, peste tot unde este nevoie de un automobil robust, capabil să străbată orice teren, ARO este prezent. Din de- șerturile toride în pampasul sud-

de te-

ale Asiei și pînă american, din inima Africii și pină în zonele veșnic înghețate, ARO — rod al hărniciei, priceperii și abnegației constructorilor de automobile musceleni — începe să fie unul din mesagerii competenței tehnice românești. Performanțele acestor mașini sînt de fapt performanțele constructorilor săi.Este motivul pentru care făuritorii autoturismului ARO lucrează în permanență la cea mai înaltă tensiune, cu convingerea că, în felul acesta, își îndeplinesc o înaltă îndatorire patriotică.
Gheorghe CÎRSTEA 
Marian DANESCU

Este știut că în prezent o parte tot mai mare din producția industrială a țării noastre se vinde pe piața externă. Astfel, dacă pe ansamblul întregii industrii românești, exportul este de circa o cincime, în ceea ce privește unele grupe de produse această pondere „urcă" spre niveluri superioare : la utilaj petrolier, autoturisme de teren, la strunguri normale, tractoare, locomotive Diesel-elec- tri'Ce, încălțăminte de piele.în aceste condiții și ți- nînd seama de competitivitatea existentă pe piața in- ternațiohală, apare tot mai evidentă zării în nească a derne de ducției și a mărfurilor, și a tehnicilor ’ de marketing. Practica a dovedit că premisa favorabilă pentru aplicarea largă a tehnicilor de marketing în unitățile economice a constituit-o, fără Îndoială; apropierea producătorilor de piața externă, realizată prin atribuirea unor drepturi și responsabilități sporite unităților producătoare în domeniul comerțului exterior.Ca urmare, în ultimii ani, în țara noastră a avut loc perfecționarea cercetării de piață și de marketing. Alături de cercetarea de ansamblu a pieței internaționale, realizată de Institutul pentru Studierea Conjuncturii Economice Internaționale, s-a dezvoltat și cercetarea proprie de marketing în numeroase centrale, întreprinderi industriale și

cu activitate de comerț exterior.De pildă, prin activitatea sa complexă de marketing, merită a fi remarcată Centrala industriei mătăsii. Aici, folosindu-se unele tehnici moderne de studiere a cererii (anchetare prin corespondență, taloane de sondaj, studii de preferință și notorietate, cercetări de marketing mul-

pe piața internațională, a determinat adaptarea producției românești de mobilă Ia preferințele cumpărătorilor de pe unele din cele mai exigente piețe externe (Anglia, S.U.A., Suedia, R.F. a Germaniei ș.a.). De altfel, recunoașterea internațională a maniabilității exportului românesc de mobilă a reprezentat-o a- cordarea de către Institutul

r

necesitatea utili- economia româ- unor tehnici mo- organizare a pro- de comercializare printre care

tinațional), a crescut volumul vînzărllor atit pe piața internă, cît și în principalele țări importatoare din Europa, America de Nord și Extremul Orient.La rindul său, întreprinderea de comerț exterior „Tehnoforestexport", în urma studierii eficiente a evoluției cererii de mobilă
Made in Romania66 pe meridianele globului2L.

DIN AGENDA 
DE TRANZACȚIIContracte de export semnate In luna ianuarie a.c. :• întreprinderea de comerț exterior „AUTOTRACTOR" din Brașov : tractoare U-445 în Iugoslavia ; tractoare U-550, U-445 și U-350 în S.U.A. ; tractoare U-445 în Iran ; autocamioane SR-132 în Republica Populară Chineză și în Polonia ; autobasculante în Republica Populară Democrată Coreeană.

0 „MAȘINEXPORT" : strunguri și războaie de țesut în U R S S
0 „TEHNOIMPORT" : mașini- unelte în Elveția, Republica Federală a Germaniei ; instalații metalurgice în Anglia, Franța ; rulmenți în Iran.
0 „DACIA" : autoturisme„Dacia-1 300“ în Algeria și in Grecia ; autoturisme de teren M-461 în Columbia, Republica Dominicană, Ecuador.
0 „MAȘINIMPORT" : conductori electrici izolați în P.V.C. — în Franța.
0 „CHIMIMPORT" : cauciuc sintetic în Republica Democrată Germană și Turcia ; P.V.C. în Cehoslovacia, Brazilia, Iran, Italia, Republica Federală a Germaniei, S.U.A. ; tetraclorură de carbon în Bulgaria ; negru de fum în Bulgaria, Republica Democrată Germană, Israel ; tricloretilenă în Republica Federală a Germaniei ; propilenă in Austria; bicromat de sodiu în S.U.A. ș.a.

0 Uzina de strunguri din Arad, datorită calității produselor sale, și-a cîștigat un bun prestigiu pe piața internațională. O gamă variată de turații, rigiditate și precizie în prelucrare, posibilitatea de a executa operații multiple — sint citeva din calitățile strungurilor fabricate la Arad, care au făcut ca producția uzinei din orașul de pe Mufeș să-și găsească, an de an, statornici beneficiari pe diferite meridiane ale globului. In fotografia de jos: un nou lot de strunguri destinat exportului.
0 Țara noastră este unul dintre exportatorii de utilaje tehnologice complexe, de fabrici și uzine. în fotografia din dreapta, sus : fabrica de ciment „Josâ Merceron" din Santiago de Cuba, realizată în colaborare cu țara noastră.0„ARO-24O“ și „M-461", autoturismele de teren fabricate de Uzina mecanică din Cimpulung-Muscel, se exportă în peste 60 de țări. Folosirea autoturismelor românești de teren în zone de mare dificultate rutieră (așa cum se vede în fotografia din dreapta, jos — sosită din Columbia) și de climă a relevat performanțele lor constructive și tehnico-funcționale superioare. Acestea au determinat ca „ARO-240" și „M-461" să se situeze pe locuri fruntașe in numeroase confruntări internaționale, alături de autoturisme realizate de firme cu o îndelungată tradiție in acest domeniu.
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internațional de promovare și prestigiu din Geneva, in anul 1971, a Premiului internațional de promovare întreprinderii „Tehnoforestexport".Cu asemenea rezultate ar putea și ar trebui să se prezinte fără excepție toate întreprinderile și centralele care beneficiază de compartimente de marketing. Din păcate însă, nu se poate trece cu vederea că în unele unități economice cu sarcini de export activitatea de marketing este lăsată pe un plan secund, ca o „teorie de bibliotecă", un fel de „modă" abstractă — ignorîndu-se, de fapt, avantajele ce se pot obține prin studiul sistematic și aprofundat al pieței, al producției, al distribuției ș.a. De prisos să mai insistăm asupra necesității ca, în unitățile respective, să se renunțe la

o asemenea poziție, în car» nu se ține seama de evoluția pieței, a producției ș.a., și să se treacă de urgență la reconsiderarea activității de marketing, aplicîn- du-se măsurile corespunzătoare.Problema care se pune este aceasta : cum trebuie acționat în continuare pentru ca studiul de marketing să se soldeze cu o eficiență maximă în activitatea de comerț exterior T Practica unităților cu rezultate bune în acest domeniu a dovedit că se impune ca activitatea compartimentelor de marketing din unitățile economice să se concentreze asupra soluționării problemelor de concepție, de orientare în perspectivă a producției în conformitate cu cerințele pieței, urmărin- du-se în paralel derularea contractelor de export.Este necesară, de asemenea, îmbunătățirea încadrării din punct de vedere numeric și calitativ a compartimentelor de marketing, fondul principal de cadre al acestor compartimente urmînd să fie asigurat printr-o redistribuire judicioasă a personalului existent, precum și prin repartizarea în aceste sectoare a unor tineri absolvenți ai instituțiilor de în- vățămînt superior, cu caracter economic și tehnic, în fine, un rol important în promovarea exportului îl va avea selectarea produselor de export pe baza unor studii complexe de prognoză și marketing, în vederea specializării producției pentru export.Esențial este ca activitatea de marketing din țara noastră să aibă un aport tot mai însemnat la perfecționarea producției pentru export și a comercializării acesteia pe pieței® străine, contribuind la realizarea importantelor sarcini privind activitatea da comerț exterior stabilite pentru acest an și in întregul cincinal.
Ion G1ONEA 
membru al consiliului 
Asociației române 
de marketing
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y„Preocuparea noastră principală este să nu existe nici o deosebire între producția pentru export și cea destinată beneficiarilor din țară". A- firmația aparține ing. Gheorghe Fi- țulescu, director tehnic al uzinei „Autobuzul" din București.Iată, deci, un punct de vedere. Ne-am notat însă și o altă părere — Ia prima vedere opusă celei dinainte :— Pentru uzina noastră, problema se pune clar : realizarea planului de export pe acest an și în următorii ani depinde în mare măsură de* specializarea rapidă a producției pentru export — ne-a relatat, la rindul său, ing. Ștefan Șuteu, director general al uzinei „Electronica" din Capitală.Asemenea opinii — repetăm, la prima vedere, contradictorii — am auzit și în alte întreprinderi. Care este adevărul ?Să ne oprim, mai intîi, la uzina „Autobuzul". In acest an, peste trei sferturi din producția de autoutilitare a întreprinderii este destinată exportului. Autofurgonetele, camionetele, microbuzele, autosanitarele — toate cu dublă sau simplă tracțiune — fabricate la „Autobuzul", sint mașini robuste, rezistente la exploatări în condiții dure, deci cu o fiabilitate care răspunde oricăror exigențe. Principalul beneficiar extern : Republica Democrată Germană. Apoi — Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Egipt, Nigeria, Zair, Pakistan, Grecia ș.a. Contracte de lungă durată — referitoare la mai mult de jumătate din producția anuală a uzinei — sînt încheiate cu firme din Republica Democrată Germană, și Grecia pînă în 1975.Pe de d parte, deci, o rețea relativ stabilă de beneficiari externi și contracte de lungă durată ; pe de altă parte, o ofertă de ' mărfuri pentru export adaptate cerințelor anumitor piețe externe, anumitor beneficiari din străinătate. Or, toate acestea nu

sînt dccît datele proprii unei producții specializate pentru export. Nu, nu este nici o contradicție intre cele spuse de directorul tehnic al uzinei și situația de fapt din întreprindere : pur și simplu, la „Autobuzul" este vorba de o specializare aparte — în care între producția pentru export și cea destinată beneficiarilor din țară nu este nici o deosebire esențială.— Autoutilitarele au aceleași performanțe tehnice-funcționale — fie că sint pentru export, fie că le vindem unităților din țară — ne-a spus ing. Antoniu Olteanu, șef de

nica"? In asemenea Împrejurări, specializarea producției este la fel de stringentă, cu atit mai mult cu cît de această acțiune depinde creșterea volumului și eficienței exportului.Cîteva date tehnice privitoare strict la producția uzinei „Electronica" vor ajuta la înțelegerea și mai clară a problemei : in lume există 14 sisteme-standard de televiziune — dintre care 7 principale ; unele țări au aderat la un sistem, altele la alt sistem. Este deci limpede că pentru a exporta televizoare într-o anumită țară trebuie să produci aparate
LA ORDINEA ZILEI: Diversificare 

și adaptare la cerințele pieței externe
serviciu la uzina „Autobuzul". Diferențierile — repet, neesențiale — apar numai la finisaje (tablouri de bord, climatizare ș.a.).O calitate superioară a întregii producții realizate, costuri de fabricație scăzute, productivitate înaltă a muncii, capacitatea adaptării prompte la cererea existentă la un moment dat pe piața internațională privind un a- nume produs, competitivitate, prețuri avantajoase la export — sînt numai citeva din avantajele ce pot fi obținute de oricare unitate industrială, prin specializarea unor . secții sau chiar a unor fabrici întregi in producția pentru export. Cind condițiile permit ca intre producția pentru export și cea destinată pieței interne să nu existe diferențe esențiale — cazul uzinei „Autobuzul" — avantajele amintite sînt, desigur, mult mai mari.Ce se intimplă insă dacă nu este posibilă o asemenea identificare între mărfurile pentru export și cele livrate beneficiarilor din țară — așa cum se întâmplă la uzina „Electro

TV intr-un anurrie sistem-standard. La „Electronica" se fabrică televizoare conform normei O.I.R.T. (pentru Europa de est) și C.C.I.R. (pentru o parte din Europa de vest). In anul in curs, exportul românesc de aparate TV va spori mult față de realizările din 1972 ; în aceste condiții, nu trebuie aduse prea multe argumente pentru a se înțelege că specializarea mai accentuată a producției de televizoare pentru export este imperios necesară. Cum ?— înainte de orice, prin trecerea la fabricația de aparate TV și după alte sisteme-standard — ne-a spus ing. Dumitru Sîrbu, șef de serviciu la întreprinderea de comerț exterior „Electronum". Am putea vinde la export mai multe televizoare decit s-a planificat dacă „Electronica" ar fabrica aparate TV și după alte norme internaționale, dacă — în urma specializării mai accentuate a producției pentru export — sortimentul de televizoare ar fi mai diversificat, adaptat cererii de pe diverse piețe străine.

Ce împiedică îndeplinirea acestei cerințe — în fond, specializarea mai accentuată a uzinei în producția pentru export ?-- Pentru a fabrica televizoare după un anume sistem-standard este necesar să dispunem de utilaje adecvate și de unele importuri de materiale de completare, cum li se spune — ne-a răspuns ing. Lucian Nițescu, șef de serviciu la uzina „Electronica".Este vorba de utilaje și instalații specifice care ar putea fi amortizate in mai puțin de opt luni de zile.— Cine trebuie să vă asigure a- ceste utilaje și materiale din import?— Centrala industrială de electronică și tehnica vidului.La centrală discutăm cu inginerul Nicolae Papagheorghe, director comercial :— Fără îndoială, specializarea producției pentru export a uzinei „E- loctronica" este o necesitate imperioasă. Trebuie. însă chibzuit fiecare pas, care permite trecerea Ia fabricația de aparate TV după alte sisteme-standard. Nu cheltuim decît in clipa in care există certitudinea obținerii avantajelor în urma investițiilor respective.
★Cum este lesne de văzut, „specializarea producției pentru export" sau „nici o deosebire între producția pentru export și cea destinată beneficiarilor din țară", reprezintă, de fapt, o pseudo-dilemă. Fie că producția pentru export se identifică cu cea destinată pieței interne — ca la uzina „Autobuzul" — fie că, datorită unor condiții specifice, între ele există deosebiri — ca la uzina „Electronica" — specializarea producției pentru export, in cadrul unor linii de fabricație, al unor secții sau chiar al u- nor uzine întregi, nu mai poate fi a- mînată, în acest sens, impunîndu-se acțiuni hotărâte în fiecare unitate e- conomică, în fiecare centrală indus-

Pan MATEESCU

Dintre modalitățile de decontare în relațiile de plăți care decurg din operațiunile de comerț exterior, cel mai utilizat este acreditivul. Concret, ordonatorul (cumpărător- rul) dă dispoziție unei bănci de a ține la dispoziție și a plăti altei bănci, in favoarea vînzătorului (exportatorului), o a- numită sumă reprc- zentînd contravaloarea bunurilor a căror livrare, în condițiile stabilite, va trebui s-o dovedească exportatorul cu documentele oonvenite.Condițiile acreditivului trebuie să corespundă cu condițiile de plată stipulate in contract și cu „Regulile și uzanțele uniforme privind creditele documentare", întocmite și publicate de Camera de Comerț Internațională de la Paris (ultima ediție revizuită a „Regulilor..." datează din anul 1962).Deschiderea unui a- creditiv se realizează potrivit celor convenite între ordonator (cumpărător) și banca respectivă, care deschide acreditivul, iar acoperirea sa valorică se face fie prin transfer de valută de la banca importatorului la banca exportatorului, fie din disponibilitățile existente In cont, fie dintr-un credit acordat. Banca (vînzătorului, exportatorului) îl încunoștin- țează pe acesta despre deschiderea acreditivului, menționînd condițiile și termenele de plăți. Acreditivele au un termen de valabilitate convenit de părți sau de uzanțe, după trecerea căruia acreditivul expiră.Formele acreditivului. Acreditivul deschis pentru un anumit termen, fără dreptul de a-1 anula pînă la expirarea acestui termen, este un acreditiv irevocabil ; există și acreditiv revocabil, a cărui valabilitate poate fi întreruptă de către bancă înainte de expirarea termenului indicat în acreditiv. In lipsa indicației exprese, dacă acreditivul este revocabil sau irevocabil, acesta va fi considerat revocabil, chiar dacă se indică un termen de valabilitate.Există, de asemenea, acreditiv confirmat și neconfirmat. Un acre

ditiv irevocabil (da către o bancă) poate fi confirmat la cererea ordonatorului (cumpărătorului) de o altă instituție bancară, care, prin confirmarea acreditivului, își ia angajamentul irevocabil de a efectua plata — in cazul în care organismul bancar care a deschis acreditivul nu a plătit la momentul convenit.Din punct de vedere al domicilierii, adică al locului de plată, a- oreditivele pot fi domiciliate: în țara cumpărătorului, în țara vînzătorului sau în- tr-o terță țară. Domi- cilierea acreditivului are influență, în primul rînd, asupra termenului de încasare (durata intre expedierea mărfurilor și încasarea contravalorii lor în valută variind și în funcție de domiciliul acreditivului), în al doilea rînd, domicilierea acreditivului determină, în caz de eventuale litigii, legislația țării după care se va face judecata. în al treilea rînd, domicilierea acreditivului influențează nivelul cheltuielilor bancare. (în general, potrivit tarifelor de comisioane bancare, comisioanele care se percep în cazul acreditivelor domiciliate în țara exportatorului sint la un nivel superior celor referitoare la acreditivele domiciliate în țara cumpărătorului). Domicilierea a- creditivului în țara cumpărătorului prezintă deci avantajul economisirii cheltuielilor bancare în valută.Documentele care, în mod uzual, trebuie să fie prezentate in utilizarea unui acreditiv sint următoarele :— factura furnizorului (exportatorului) pentru marfa livrată ; conosamentul maritim sau fluvial ; duplicatul de fracht internațional sau dovada de preluare și expediere emisă de o casă de expediție ; scrisoarea de transport aerian ; recipisa poștală ; polița de asigurare ; certificatul de calitate ; ‘certificatul de uzină ; scrisori de garanție ; orice alte documente stabilite de parteneri.
Ion OLTEANU 
director adjunct 
în Ministerul 
Comerțului Exterior



Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat dl Republicii Socialiste RomâniaVă rugăm să binevoiți a primi, Excelența Voastră, felicitările mele și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări.

H. BOERMA
Director al F.A.O.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAș aprecia foarte mult dacă ați binevoi să primiți, Excelența Voastră, cele mai lincere urări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere.

FRANCESCO D'AQUINO
Directorul Programului Alimentar Mondial

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîmi face o deosebită plăcere să vă adresez felicitări cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, precum ți urările mele cele mai bune de multă sănătate și fericire îndelungată.

tf . ' . i . ? ■ .- - Cu cel mai profund respect,
JOSEPH L ALIOTO

Primarul orașului San Francisco

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDoresc ca pentru mulți ani să fiți la conducerea poporului român., militant de frunte pentru unitate, dezarmare, dreptate și pace în lume.

Profesor GIORGIO LA PIRA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Dorim să vă felicităm cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Sperăm și vă dorim sincer să vă puteți bucura de sănătate și o viață îndelungată.Vă rog să primiți, domnule președinte, expresia sentimentelor noastre cele mai sincere.

HUGO VAN ROMPAEY
Primarul orașului Geel — Belgia•. • • • ■-ir.) xi; ’ ; ț . . .1 ••................ . . . .

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaNeputînd să vă prezint verbal urarea mea plină de respect și afecțiune cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți de sub soarele Romei sincerele mele urări de viață lungă, fericire personală și succes în activitatea pe care o desfășurați pentru țara dumneavoastră. Reînnoiesc sentimentele mele de admirație față de dumneavoastră, sperînd într-o întîlnire apropiată.

• . r . ■Al dumneavoastră foarte devotat,
GIANCARLO VIGORELLI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei dumneavoastră de naștere vă transmitem felicitări și cele mai bune urări pentru progresul României și pentru eforturile dumneavoastră dedicate itatornicirii păcii în lume.

COMITETUL POLITIC
AL SOCIETĂȚII COOPERATISTE DIN LONDRA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaVă urează viață lungă, fericită, realizarea tuturor proiectelor personale și cele pentru ocrotirea scumpei patrii,

LUKI GALACTION PASSARELLI
DAUNA GALACTION BAJOCCHINI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMult stimate domnul» președinte,Cu prilejul împlinirii a 55 de ani de viață, vă transmit cele mai sincere felicitări, urări de sănătate, precum și putere de muncă pentru realizarea marilor sarcini ale țării dumneavoastră.Grupul G.H.H. dorește, ca și pînă acum, să realizeze o bună colaborare cu economia românească. Al dv. sincer devotat,

DIETRICH WILHELM VON MENGES
Președintele Consiliului 

de Administrație al Societăților 
„Gutehoffnungshutte" 
Oberhausen (R.F.G.)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere vă adresăm felicitări și cele mai bune urări. Vă dorim multă sănătate și succes deplin.

KENNETH KEITH
STANLEY HOOKER

Compania Rolls-Royce

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele meu personal, cît și al președinției și al membrilor'grupului Italia- România din Camera Deputaților și Senatul Italiei, vă adresez sincere și călduroase urări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Senator ALBERTO CIPPELINI
Președintele Grupului parlamentar 

de prietenie Italia-România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele grupului interparlamentar belgo-român și în numele meu personal, am onoarea și plăcerea de a vă adresa cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Colegii mei și eu însumi sperăm că încă un mare număr de ani Veți putea conduce destinele țării dumneavoastră și veți duce la bun sfîrșit sarcinile esențiale pe oare vi le-ați propus în vederea asigurării prosperității economice, sociale și culturale a poporului român. \Vă rugăm să credeți că păstrăm o amintire emoționantă și vie despre recenta dumneavoastră vizită în Belgia și despre contribuția dumneavoastră cu totul deosebită în favoarea păcii în lume și a apropierii între popoare.Vă rugăm să primiți, domnule președinte, ceL. mai bune urări și asigurarea înaltei noastre considerațiuni. ' .

Senator EDMOND MACHTENS
Președintele grupului interparlamentar 

belgo-român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoamna Waggonner și eu ne alăturăm în a vă adresa dumneavoastră cele mai calde urări pentru o aniversare minunată și pentru sănătate și fericire în anii care vin.

JOE WAGGONNER jr.
Membru al Camerei Reprezentanților, 

statul Louisiana — S.U.A.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDin partea Asociației româno-indiene și a mea personal, transmit Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări și salutări, precum și cele mai bune urări, cu fericita ocazie a zilei de naștere a Excelenței Voastre.Vă dorim, Excelență, la miulți ani I

M. N. SETH

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Statal Republicii Socialiste România

in numele Comitetului economic Japonia—România doresc să vă exprim cele mai bune urări cu ocazia zilei’ dumneavoastră de fîâștere, precum și noi succese și prosperitate.
MASASHI ISANO
Președintele companiei 

„Kawasaki Heavy Industries Ltd. — 
Japan"

Excelenței Sale Domnului președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Excelenței Voastre, am onoarea și plăcerea de • vă exprima dumneavoastră, precum și familiei, urările mele cele măi călduroase de fericire, prosperitate și sănătate.La acestea doresc să asociez urările mele cele mai sincere pentru prosperitatea poporului român, precum și pentru continuarea excelentelor relații care ne unesc cu partenerii noștri români, sub egida binevoitoare a Excelenței Voastre.

' CONSTANT HELSSEN
Președintele Comitetului Economia 

Belgian pentru România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele celor o mie de tineri cîntăreți și muzicieni americani care au vizitat frumoasa dumneavoastră țară în vara trecută, vă salutăm și vă adresăm cele mai bune urări de ziua dumneavoastră de naștere.Fie ca nobilele dumneavoastră eforturi pentru cauza păcii, prieteniei și înțelegerii între toate națiunile să continue mulți ani de acum înainte.

HARRY MORGAN
Ambasador

Președintele Fundației A.C.N.S. 
(American Council for Nationalities 

Service)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți urări 

de sănătate personală și de prosperitate continuă pentru poporul român, care înaintează spre culmile progresului.
FRANCESCO GLIGORA

Președintele
Academiei internaționale pentru 

propagandă culturali

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele societății „Bell-Țelephone" și al meu personal, am onoarea de a /vă prezenta cele mai sincere felicitări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Permiteți-mi cu acest prilej să vă spun cît sîntem de fericiți de a păstra amintirea atît de vie și de călduroasă a vizitei pe care ați binevoit să ne-o faceți în 26 octombrie 1972.Aș dori, de asemenea, să vă mulțumim respectuos pentru colaborarea fructuoasă care s-a stabilit între țara dumneavoastră și noi și care poartă — sînt pe deplin convins — amprenta dumneavoastră personală.Vă rog să fiți sigur că, în ceea ce ne privește, nu vom evita nici un efort pentru ca această excelentă colaborare să fie menținută și chiar extinsă în măsura posibilităților.încă o dată, domnule președinte, împreună cu toate felicitările mele, profit de ocazie pentru a vă reînnoi asigurarea respectului meu și a înaltei mele considerațiuni.

F. PEPERAAANS

Domnului președinte NICOLAE CEAUȘESCUVă felicit cordial și vă urez cu căldură succese în noile etape ale construcție! socialismului în România.
ALBERT de SMAELE

Președinte de onoare al Consiliului 
* Central Economic din Belgia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaFelicitări cordiale cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței Voastre. Vă urez multă sănătate continuă, iar națiunii dumneavoastră prosperitate.

DAISUKE AKITA
Vicepreședinte al Camerei Reprezentanților 

Vicepreședinte al Grupului parlamentar 
de prietenie Japonia-România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, în numele deputaților socialiști și 

al meu personal, vă transmit cele mai sincere urări de bine și felicitări.
LUIGI BERTOLDI

Președintele grupului parlamentar 
al Partidului Socialist Italian 

din Camera Deputaților

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele Asociației de comerț Finlanda-România, vă adresez felicitările noas

tre cele mai sincere cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră da naștere.Fie ca viitorul să vă aducă mereu fericire și sănătate deplină.
C. J. NIKANDERPreședinte

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vt transmit sincere felicitări și vă doresc succes deplin în activitatea viitoare.Cu salutări personale,

COLIN GOAD

■< ;.^1X

Searetar general al l.M.C.O. —
Organizația Consultativă Interguvernamentală 

Maritimă
& ‘J ;? A ' 'M «?• $ > $
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMuncitorii și funcționarii societății româno-peruane Conlnsa — Peru se alătură poporului român pentru a vă transmite oele mai sincere și călduroase felicitări cu ocazia zilei de naștere.Noi, peruanii, care trăim un proces revoluționar, admirăm poporul român pentru fericirea de a avea ca cel mai mare conducător pe Excelența Voastră, care vă numărați deja printre marile figuri ale istoriei mondiale.

Coninsa-Lima 
Președinte

JUAN CHECA SOLARI

Directori

IOAN PIUARU
JORGE CHECA VELARDE

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaVă adresez, Excelență, din partea colegilor mei de la „British Aircraft Corporation" și a mea personal cele mai bune urări ale noastre, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Sper sincer că anul acesta va fi un an de noi realizări pentru dumneavoastră și pentru țara dumneavoastră. Vă doresc sănătate deplină.

J. FERGUSON-SMITH

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă transmit cele mai cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Cu acest prilej, de o semnificație deosebită, vă doresc în mod sincer succese trainice și prosperitate dumneavoastră șl țării dumneavoastră și vă urez la mulți ani.

Y. MATSUMIYA
Președintele companiei „Tokio 

Boeki Ltd."

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPrimiți, vă rog, sincerele noastre felicitări cu prilejul fericit al zilei de naștere 

a Excelenței Voastre. Vă transmitem, totodată, urarea sinceră de a dezvolta cooperarea economică rodnică dintre România și Japonia.
MASANORI KOBAYASHI

Președintele companiei 
„Nichimen Co. Ltd. Japan"

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de StatStudenții cursului de limba română exprimăm cu afecțiune și respect urările sări a zilei dumneavoastră de naștere.Să trăiți mulți ani pentru fericirea dragi, a tinerei generații de poeți valoroși,

al Republicii Socialiste Româniaai Universității din Liege și eu însumi vă noastre, cu ocazia celei de-a 55-a aniver- familiei dumneavoastră, a patriei noastr» elevi și studenți.
MIHAIL STERIADE

Conferențiar la Universitatea din Liăg»i
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GÂRANJII ALE STABILITĂȚIIGARANȚII ALE STABILITĂȚII
ÎN MUNCĂ

tuie abatere, să asculte pe salariat și să verifice susținerile pe care acesta le face în apărare, adică, altfel spus, măsura disciplinară a desfacerii contractului de muncă să fie luată numai cu respectarea in integralitatea lui a dreptului la apărare a salariatului.Colectivul compartimentului din care face parte persoana vinovată poate să ia in dezbatere abaterea să- virșită și să ceară conducerii uni
CODUL MUNCII (Vi)

beneficiari aldisciplina

Incontestabil, un aspect al stabilității în muncă îl prezintă și faptul că unitățile socialiste nu pot desface oricum și oricînd un contract de muncă, ci numai în citeva cazuri pe care Codul muncii Ie stabilește strict limitativ și cu respectarea anumitor condiții, de asemenea, prevăzute expres de lege. Sint dispoziții legale care măresc sporul de răspundere ce revine unității în atari împrejurări și care conferă salariatului puternice garanții de stabilitate In muncă.Pornind de la constatarea că sa- lariații sint proprietari colectivi ai mijloacelor de producție, producători ai bunurilor materiale șirezultatelor muncii lor, în muncă apare ca o obligație liber consimțită, menită să ducă la progresul multilateral al societății socialiste pe toate planurile ei de dezvoltare. Salariații au îndatorirea să respecte ordinea și disciplina specifică locului de muncă, să îndeplinească toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, regulamentelor din unități, contractului colectiv și contractului individual de muncă.In măsura în care aceștia nu-Și Îndeplinesc, cu vinovăție, îndatoririle, sint pasibili de a fi sancționați cu sancțiuni disciplinare, ’ cea nial gravă dintre ele fiind desfacerea disciplinară a contractului de muncă.Potrivit art. 130, lit. i din Codul muncii, contractul de muncă poate fi desfăcut ca măsură disciplinară cind ... că săvîrșește o abatere gravă încalcă în mod repetat sale de muncă, inclusiv normele de comportare în unitate". După rezultă din text, unul dintre elementele constitutive ale noțiunii de a- batere disciplinară este încălcarea u- nei obligații de serviciu.In privința normelor de comportare din unitate, ele sint acele norme a căror respectare intră în îndatoririle generale ale salariaților la locul de muncă, așa cum sint definite în capitolul II din Cod privitor la drepturile și îndatoririle oamenilor muncii : cinste, corectitudine, promovarea unor raporturi de întrajutorare ou toți membrii colectivului, combaterea oricăror manifestări necorespunzătoare, acționarea în spiritul unei atitudini comuniste față de muncă, respectarea la locul de muncă a normelor socialiste de conduită în general.Desfacerea contractului de muncă constituie cea mai gravă sancțiune disciplinară. Criteriile ce trebuie să le luăm în considerare -pentru a grada sancțiunile ce pot fi aplicate 'celui în cauză — de la mustrare pină' la desfacerea contractului” muncă — sint cele prevăzute de Legea nr. 1/1970 a organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste, ale cărei dispoziții întregesc pe cele din Codul muncii (sint implicit abrogate, numai acelea, foarte puține, ce re_ din

„persoana încadrată în mun-’ ' “ sauobligațiilecum

tății desfacerea contractului de muncă. La orice desfacere de contract de muncă, și cu atît mai mult la desfacerea disciplinară a acestuia, este consultat comitetul sindicatului.Dacă angajatul este membru al comitetului sindicatului sau ai oricăror altor organe sindicale, organul sindical ce trebuie consultat este cel superior organului din care angajatul face parte ; în cazul celor aleși în organul de conducere colectivă al unității (comitetele oamenilor muncii, consiliile oamenilor muncii, consiliile ministerelor, științifice, profesorale etc.) sau în comisia de judecată, se va lua aprobarea organului care i-a ales în aceste organe de conduoere colectivă.Contractul de muncă se desface — de regulă — de același organ colegial sau unipersonal care l-a încheiat.Norma generală din Codul muncii, potrivit căreia dispoziția de desfacere a contractului de muncă (în toate situațiile pe oare art. 130 din Cod le cuprinde) se comunică în scris, în termen de 5 zile, de către unitate, se întregește, in cazul desfacerii disciplinare a contractului de muncă, cu dispoziția din Legea nr. 1/1970 potrivit căreia sancțiunea disciplinară poate fi stabilită și va trebui să fie comunicată in scris salariatului in cel mult 30 de zile de la data cind cel în drept să o aplice a luat cunoștință de săvîrșirea abaterii (termenul de 30 de zile rămînînd ca a- tare nemodificat), și nu mai tîrziu de 6 luni de la săvîrșirea ei.împotriva desfacerii contractului de muncă salariatul nemulțumit de măsura luată poate face contestație la judecătoria din raza sediului unității în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Organul ierarhic administrativ, ca organ de jurisdicție a muncii, are competența să judece contestațiile Ia desfacerea contractului de muncă dacă ele privesc angajați cu funcții- de conducere. Remarcăm că textul (art. 174, lit. b Codul muncii), pentru un plus

salariul pe o perioadă de 45 zile p« care art. 21* din vechiul Cod 'ăl muncii o conținea.Dovada temeiniciei și legalității măsurii desfacerii disciplinare a contractului, ca de altfel a oricărei măsuri luate de unitate, revine acesteia, salariatul avind întotdeauna sarcina, mai ușoară, de combatere a unor probe și nu de constituire a lor.Ca un ultim aspect, in succintă a unor în materie, arătăm că na care credință terminat desfacerii tractului de muncă răspunde material, discipli- . chiar penal (art. din Codul muncii), determina organele com- a aduce de îndată la în- hotărîre de reintegrare in mai prevăzut în Cod că neexecutarea

această evocare principiipersoa- cu rea a de- măsura con-
nar și, după caz, 136, alin. 3Pentru a petente de deplinire o muncă s-a persoana vinovată de hotărîrii de reintegrare răspunde față de unitate pentru plata despăgubirii pe timpul de la pronunțarea hotărîrii și pină la executarea efectivă a acesteia.In orice caz, numai stabilirea cu obiectivitate și discernămint de către unitate a sancțiunii disciplinare ce urmează a fi luată pentru o abatere săvîrșită de către un salariat, poate crea acel climat de încredere reciprocă între părți, neapărat necesar pentru desfășurarea procesului de muncă în condiții optime și poate constitui acel mijloc prețios de e- ducare a angajaților, care constituie de altfel și una din finalitățile aplicării unei sancțiuni disciplinare.
Cont. univ. dr. Sanda GHIMPU

România-film
prezintă

MARIA STUART"
Regia : Charle» Jarrott

In rolurile principale i

nu se conciliază cu prevederile feritoare la aceleași instituții, Codul muncii).Așadar, la stabilirea sancțiunii ciplinare se vor avea în vedere cauzele și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvîrșită, gradul de vinovăție al salariatului, dacă a mai avut sau nu abateri în trecut, precum și urmările abaterii.Enumerarea nu este cumulativă, flecare dintre criteriile amintite, la un anumit grad de intensitate, puțind duce la desfacerea contractului de muncă și cu atît mai mult nirea mai multora sau chiar turor acestor criterii.Pentru stabilirea vinovăției jatului, unitatea este obligată să cerceteze în prealabil fapta ce consti-

Șl lit. b Codul muncii), pentru un plusde ''' de garanții, restrîrige simțitor această. noțiune, ea vizînd, în cazul analizat, nu toate persoanele cu funcție de conducere, ci numai pe acelea angajate in funcție de către orga-j nul ierarhic superior. De exemplu, într-o întreprindere aceste persoane sint directorul, inginerul șef și contabilul șef ; toate celelalte persoane, deși cu funcții de conducere, au deschisă calea contestației la judecătorie.In cazul în care organul de jurisdicție a muncii constată că desfacerea contractului de muncă a fost ilegală, este în drept să anuleze măsura și să dispună reintegrarea salariatului in funcția deținută anterior. In afara obligației reintegrării, unitatea mai trebuie să plătească angajatului o despăgubire egală cu salariul de care a fost lipsit pe toată perioada de la desfacerea contractului de muncă și pînă la reintegrare. Printr-o reglementare îmbunătățită s-a renunțat, așadar, la plafonarea despăgubirii echivalentă cu

Vanessa Redgrave 
și Glenda Jackson
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cinema
o Nunta de piatră : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16: 18,15; 20,30.
a Căldura mîinilor tale : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30.
8 Anul carbonarilor t FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
8 Maria' Stuart : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
8 E o poveste veche : ” ‘
-T 18,15; 20,30.
8 Ursul Yogi :
11,15; 13,30; 16, 
18; 20.
8 Pe aripile vtntului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
8 Zestrea : BUZEȘTI — 15.30; 18;
20.30. MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
a Poliția mulțumește t SCALA — 
3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,45; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
8 Lupul mărilor ; Răzbunarea î 
DOINA — 17; 20,15, CRINGAȘI — 
15,30; 19.
8 Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, Călătorie pen
tru un suris — 11; 13; 15 : DOINA.
8 Războiul iul Murphy : MELO
DIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
8 Legenda Iul Rustam : AURORA
— 9,30; 11,45; 15,30: 18; 20,30.
8 Domnului profesor, cu dragos
te : FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, EXCELSIOR —
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
8 Queimada : GLORIA — 8,30:
11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.15.
8 Dragostea unei blonde — 10; 12;
14, Casa mult visată — 16,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
8 Explozia : bucegi — 15,45: 18; 
20,15, FLOREASCA — 15,45; 18,15; 
20,30.
8 Filiera: GRTVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30, ARTA
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,15.
8 Vara bărbaților : ‘
16: 18; 20.
8 Micul om mare 
9,30; 12,15; 15; 17,45 
lești v . _ .
8 Bariera : PACEA — 15,45; 16;
20, COSMOS — 15.30: 18; 20.15.
* Seceră vintul sălbatic : LIRA — 
15,30: 18; 20,15.
n Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.

?Am încălcat legea : FEREN- 
ARI — 16; 18; 20, PROGRESUL 

— 15,30; 18; 20,15.
* Casa de lingă calea ferată : 
MUNCA — 16; 16; 20.
* Vacanță la Roma : COTROCENI 
— 15,30; 18; 20,15.
q Marea evadare : FLACĂRA — 
15,30; 19.
o Joe HUI : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
a Arena aeriană t 
15,30; 17,30; 19,30.
8 Cazul Mattei : 
15,30; 18; 20,15.
o Capcană pentru
TAN — 15,30; 18;

LAROMET

POPULAR

general :
20,15.

VI-

LUMINA

LUMINA — 9;
VIITORUL — 16;

UNIREA

DACIA
20.30, 

15,30; 18; 20,30.
: PACEA

GIU-

teatre
s Opera Română : Madame But
terfly — 19.
A Teatrul de operetă : Contele 
de Luxemburg — 19,30.
• A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert extraordinar de 
muzică ușoară cu Eddy Mitchell 
și Georgette Lemaire (Franța) 
— 20.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti — 
20, (sala Studio) ; Moartea ultimu
lui golan — 20.
a Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (.sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin șl Valentina — 20.
o Teatrul Mic : Testamentul cîine- 
lui — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O, Memphis — premie
ră — 19,30, (sala Studio) : Schim
bul — 20.
s Teatrul Glulești : ...Eseu — 19,30. 
8 Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 9.30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
clntec — 15.
8 Teatrul evreiesc de stat ; Dibuk
— 19,30.
8 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : O noapte furtunoasă și 
Kir Zuliaridi — 20.
a Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala, din Calea 
Victoriei nr. 174) : TrMsnltuI meu 
drag — 19,30.
« Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Legendă și dor — 19,30.
8 Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.

L.

,,C. I. Nottara" (sala

(sala Studio) : Schim-
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă franceză. 
9,30 Prietenii lui Așchiuță.

10,00 “ ’
10,05
10,10
10,30

Telex.
Publicitate.
Tehnlc-club.
Florica Bodeuț — inedit... 
Vechi doine bihorene. 
Bucureștlul necunoscut. 
Telecinemateca. Ciclul 
Gabin : „Strada Preerlilor". 
Teleobiectiv.
Telejurnal.
Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură.

16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune tn limba maghiară.
18.30 “ ‘
18,35
18,40

10,40
11,00

12,30
12,50
15,00

Jean

Telex.
Publicitate.
Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.
Drumuri tn Istorie. Meteor 
pe firmamentul Valahiei : 
Petru Cercel.
1001 de seri.
Telejurnal.
Barzi 'și rapsozi : Cimpoerul 
Nemeș Nicolae-Munteanu.
Pagini de umor : Retrospec
tivă Walt -Disney.

20,35 Tinerii despre ei Înșiși.
21,10 ‘ '

19,05

19,20
19,30
30,00

20,10

22,00

22,30

Steaua fără nume : Floarea 
din grădină. Emlslune-con- 
curs pentru tineri Interpret! 
de muzică populară.
24 de ore. Din țările socla- 
liste.
Cupa mondială la
— coborire femei, 
sie' de la Schruns

PROGRAMUL II

schi alpin 
Transmi- 
(Austrla).

17,30 Agenda.
17,40 Pagini de mare popularitate: 

Sonata In la minor ,,în ca
racter popular românesc" de 
George Enescu. Soliști : Va
lentin Gheorghiu și ' 
Gheorghiu.

18,10 Film serial pentru 
„Pterduți in spațiu", 
dul XIV — „Mașina 
de femeie".

18,35 Avanpremieră.
19,00 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
' 1001 de seri.

Telejurnal.
Concert al orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Di
rijor: Nicolae Boboc.
Teatru scurt : „La capătul 
nopții" de G. G. Rădulescu. 
în distribuție : N. Gr. Bălă- 
nescu, Illnca Tomoroveanu. 
Costel Constantin, Matei 
Alexandru, Constantin Dinu- 
lescu, Violeta Andrei, Anatol 
Spinu, George Oprina.

Ștefan

tineret :
Episo- 

cu chip

19,20
19,30
20,00

22,00 „La
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Teatrul televiziunii
la început de an

FAPTUL
fiind popu- crescîndă a de teatru adresat teatru redac-

Dată laritatea emisiunii T.V., ne-am criticului de Dinu Săraru,tor-șef al redacției cultural-artistice a Televiziunii române, so- licitîndu-i să ne in- fățișeze spectacolele pe care le vom vedea la începutul acestui an.— Anul 1973 va fi, la teatrul televiziunii, „anul dramaturgiei românești" și toate forțele acestei scene de cea mai largă audiență sint subordonate acestui obiectiv, definind de fapt o politică repertorială și de profil.Cel de-al doilea concurs de scenarii pentru televiziune a confirmat preocupările noastre, și nu in- timplător, primul trimestru al noului an teatral la televiziune va fi susținut de lucrările premiate la a- cest concurs.în 1973, teatrul TV le va oferi telespectatorilor in fiecare lună trei spectacole : .unul, premiera pe țară a unei piese românești de. actualitate ; al doilea — o reluare noastră sfirșit, premiera aparținind universale clasice contemporane.Telespectatorii putut vedea luni piesa „Accidentul" de Cristian Munteanu, în regia lui T. Mărăscu. în

din filmoteca teatrală ; in al treilea, unei opere literaturiiȘiau

februarie, „Sfîntul" de Eugen Barbu, in versiune de televiziune, și „Iubirea mea cu zurgălăi" de Constantin Munteanu, in regia Letiției Popa. în sfirșit, In martie, „Ospățul scafandrilor" de Iiie l’ăunescu, versiune pentru televiziune în regia lui George Teodorescu, „Un tînăr mai puțin furios" de I. D. Șerban, în regia Arianei Kunner, „Ca o pasăre în colivie" de Anda Boldur, în regia Soranei Coroamă. în paralel, Petre Sava Băleanu pregătește „Pescărușul" de Cehov cu Valeria Seciu și Radu Beligan, Letiția Popa — un Telereci- tal Irina Răchițeanu. Sică Alexandrescu : Telerecital Alexandru Giugaru, Dinu Cer- nescu pregătește „Pogoară iarna" de Maxwell Anderson, Sora- na Coroamă — „Micii burghezi", T. Mărăscu — „Ondine". Vom realiza, de asemenea, in studiourile noastre, „Galileo Galilei" de Brecht.— Care sint — dincolo de repertoriul ales — premisele realizării unor înaltă tică.— O ne va piu. După cum știți, lansarea premierei pe țară a piesei „întilnire peste ani" de Lucia Demetrius s-a bucurat de contribuțiile actoricești excepționale ale unor artiști ca

spectacole de valoare artis-reușită recentă servi de exem-

Dina Cocea și Kovâcs Gyorgy. >Vom continua să *- pelăm la bune forțe pornind de o piesă la televiziune revendica aproape ideale. Aceeași idee ne va conduce și in abordarea regizorilor. După cum ați și aflat. In parte din exemplele de mai sus, vor continua să semneze anul acesta spectacole de teatru TV, alături de regizorii televiziunii — Letiția Popa, Petre Sava Băleanu, Cornel Todea, Cornel Popa, N. Motric — și alți regizori solicitați de noi : Sică Alexandrescu, Dinu1 Cernes- cu, Geo Saizescu, Liviu Ciulei, Ion Co- jar, Horea Popescu, Lucian Giurchescu, Ariana Kurmer sau tineri lansați chiar de teatrul TV : Tudor Mărăscu, Petre Bokor, Al. Tatos. în domeniul scenografiei — în care redacția noastră își pune mari speranțe penitru rolul pe care îl are in definirea genului specific al teatrului TV — s-au afirmat și vor continua să lucreze scenografii Armand Crintea, ~ dora Dinulescu, na Levința, V. cov, Ion Rotaru, citeva informații, răm utile pentru spectatori, privind repertoriul spectacolelor de teatru T.V.

cele mal actoricești, la ideea că teatrul de își poate distribuții

Teo- Dol- Lus- Sint spe- tele-
Natalia STANCU
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„Poliția mulțumeștecc

DIVERS
Vagonul
cu focîn stația C.F.R. Ghilvacî (Satu-Mare), într-una din nopțile trecute, sosise un vagon (încărcat cu marfă de la Fabrica de sticlă Poiana Codrului) din care ieșea fum. Observind acest lucru, muncitorul Ion Stan, de la punctul de transbordare, împreună cu fochistul Andrei Hora și, mai apoi, mecanicul Iosif Haidu, au început lupta cu focul. La sfirșitul acestei intervenții, cei trei ceferiști, care lucraseră sub jetul apei revărsata asupra flăcărilor, aveau hainele Înghețate bocnă. Toți trei erau însă fericiți : salvaseră mărfuri in valoare de citeva sute de mii de lei. Acum, organele de resort urmează să stabilească exact cauzele incendiului. Din primele cercetări, se pare că acesta ar fi izbucnit de la o țigară a- prinsă, în timpulizbucnit aruncată Ia încărcării intimplara vagonului.
Ilie era Ion
SI...

tn urmi cu un an, conducă
torul auto Izotov Ion a comit 
un accident de circulație, fără 
urmări prea grave. In declara
ția pe care a dat-o in fața orga
nelor de miliție, Izotov iți orto
grafia corect numele ți prenu
mele. Dar, in pofida declarației 
ți a actelor, procuraturii i s-a 
înaintat dosarul sub numele 
de Izotov Ilie. Deți in fața 
instanței inculpatul a arătat 
— ți s-a consemnat in pro
cesul verbal de ședință — ci 
prenumele său este Ion, in
stanța l-a condamnat pe... Izotop 

decretului de 
înaintat, o cerere 
judecătoriei din 
răspuns că nu 

decit Izotov

invers

O lume torturată de neliniște — o lume trăind sub spectrul violenței, crimei, șantajului ; o lume în care legea pare neputincioasă și în care, paradoxal, poliția pare o victimă, iar cetățeanul obișnuit — o .pradă.a unor forțe o- culte. Cine întreține această spaimă colec- ' tlvă ? Cine o folosește și împotriva cui ?Plasat în contextul unor realități ale Italiei, fano .....liția mulțumește", încearcă să dea la o parte un văl greu, cu grijă așternut peste o situație îngrozitoare pentru mulți și ale cărei cauze puțini le înțeleg. în fața „neputinței" polițienești de a stăvili crima și violența în plină zi, în plin oraș, parcă fără teamă,' apar niște misterioși „justițiari" care iau asupră-le în chip mesianic „apărarea cetății". S-a. mai întîmplat asta o dată, acum mai bine de 40 de ani (un alt film care se cheamă „Monstrul din Roma" și-a propus să amintească tocmai acea împrejurare). Crimelor înspăimîptătoare din Roma anilor ’25 poliția de pe atunci nu le putea face față,

se declara și ea neputincioasă și tot niște forțe, la început misterioase, au intervenit, transformîn- du-se pînă la urmă In poliție fascistă. Atunci venea la putere Mussolini. Astăzi (filmul lui Vanzina nu numește aceste forțe
filmul lui Ste- Vanzina, „Po-

să

gradată dezvăluire, înt'r-o pătrundere dibace în culisele vieții politice. Spasmul violenței și crimei — pe care alții îl transformă tn spectacol cinematografic — coboară în „Poliția mulțumește" pe un plan se- ______ T.____ cundar, fiind scoasă oculte, dar țe situea-’ ■ )a lumină complicata ză Jn, zona afacerilor mafiote), aceste forțe se mulțumesc deocamdată să propovăduiască o altă ordine, una ,giouă“. Așa ar putea începe un proces de refascizare — împotriva căreia filmul social al lui Vanzina vrea să alarmeze opinia publică.Filmul nu este de-a-ntregul „de țiune" și nici

țesătură a unor im-.... . plicații morbide, a u- nor sumbre activități, duse ain umbră. în atmosfera de teamă și nesiguranță, In apa tulbure a pescuiește mul lui

jrc

pe de-a-ntregul documentar. Realizatorul a știut să împerecheze elementele celor două modalități spre a face un film politic, un fi’m de dezbatere socială, un film nu cu un mesaj, ci chiar un film- mesaj. Condus ca o anchetă de televiziune, spectatorul aproape că pierde sentimentul de a asista la un film jucat, inte- grlndu-se în acțiune, cu sufletul la gură, participind la urmărirea care, de fapt, se transformă Încetul cu încetul într-o abilă și

neliniștii, neofascis- Almirante. Cetățeanul e speriat, poliția pare să-l apere, este slabă mai ales slabă pentru că e minată și pe dinăuntru de pătrunderea oamenilor forțelor din umbră). Iată un avertisment că istoria s-ar putea repeta. Și un vigilență istoria să nu se repete. Regizorul Stefano Vanzina tocmai asta își propune în filmul său, și o face cu toată luciditatea ți angajarea, și mai ales cu tot talentul lui de artist strălucit și cetățean clarvăzător.

inaptă politia (și este

îndemn la pentru ca mai

Mircea 
AIEXANDRJESCU

PUTERNICĂ AFIRMARE A COMBATIVITĂȚII
Șl EROISMULUI CLASEI NOASTRE MUNCITOARE(Urmare din pag. I) împrejurări de aprigă în-

Ilie 1 In urma 
grațiere, I. I. a 
in acest sens 
Tulcea. I s-a 
poate fi grațiat ____ _
Ilie, cel ee. fusese condamnat, 
chiar dacă este o persoană fic
tivă. Sperăm că nașii lui Ilie vor 
consimți pină la urmă reintegra
rea în drepturi a lui Ion. Chiar 
ți numai 
zice un 
spune ci 
nașul".

pentru a nu eontra- 
vechi proverb care 

„fiecare naș îți are

Drama
unei grave 
neglijențeItxsif Mila, din satul Bănești, comuna Alțîna (Sibiu), se afla în vizită la prietenul și colegul său de clasă, Liviu Jiman. într-o bucătărie de vară, cei doi au dat peste arma de vînătoare a lui loan Jiman, tatăl lui Liviu, și au încercat să-i descopere modul de funcționare cu două cartușe, aflate Și ele la înde- mînă. în timp ce I. M. se uita pe țeava puștii, L. J. a atins percutorul, impușeîndu-și mortal colegul. Un nou caz de gravă neglijență, cu urmări fatale.
Pentru
cei „
de ureche

■'S

dierilor, de a recunoaște delegațiile muncitorilor ca organe împuternicite a trata in numele acestora și de a retrage unitățile armate din treprindere.Succesul grevei de la „Astra mână" demonstra că, în condițiile dicalizării politice a maselor și ale unității muncitorești de acțiune, devenea posibilă impunerea nu numai a unor revendicări economice, ci și a unor obiective cu caracter politic.Succesele obținute de muncitorii greviști la conjugarea dobîndite in au determinat Comitetul județean al P.C.R. să intensifice organizarea luptei muncitorimii petroliste. O grevă de mare amploare a fost de--, clanșată la 1 fșbruarie la rafinăria „Româno-Americana". Ca și la „Astra română", muncitorii, sprijiniți de lucrătorii din alte întreprinderi, de membrii familiilor lor, de șomeri și chiar de numeroși veniți din satele apropiate, au nit, în fapt, stăpîni tn incinta prinderii. întrucît încercarea de conducerea rafinăriei de depărta prin forță armată pe greviști s-a lovit de rezistența dirză a acestora, direcția a recurs la o manevră, anunțind că va începe discuții privind modalitățile de satisfacere a revendicărilor muncitorilor. Delegații greviștilor au fost însă a- restați și. în pofida opunerii dirze a muncitorilor, au fost transportați la chestura poliției din Ploiești.

în-ro-ra-
„Astra română" și acestora cu rezultatele acest timp de ceferiști

țărani deve- intre- făcută a în-

în acelecleștare de clasă, Ploieștiul Ilustra „pe viu“ imaginea elanului revoluționar al muncitorimii, a hotărîrii ei de a-și apăra cu orice sacrificii dreptul la muncă și la un trai omenesc. Mii de muncitori și alți locuitori din oraș și împrejurimi au ieșit In stradă și, înconjurînd chestura, preluînd, in fapt, in stăpinire orașul timp de o zi, au obligat autoritățile să-i elibereze pe toți cei arestați.După obținerea acestui succes, răs- punzînd chemării comitetului județean al P.C.R., muncitorii au organizat o impunătoare demonstrație pe străzile orașului, scandind lozinci și intonînd cîntece revoluționare. Rela- tind evenimentele petrecute la 1 februarie 1933. ziarul „Facla" scria : „Cele petrecute Ieri la Ploiești constituie prefața unor mari mișcări muncitorești. Autoritățile să ia aminte. Muncitorimea nu mai poate suporta exploatarea tuturor străinilor veniți aici cu mentalitate colonială și ou unicul scop de a a- gonisi averi In toate chipurile. Muncitorimea și-a strigat, ieri, la Ploiești, cu glas tare, dreptul la viață".

Vreme îndelungată, locatarii 
de pe Calea Rahovei nr. 172-174 
au cerut conducerii cooperativei 
meșteșugărești „Metalica" din 
București să ia măsuri pentru a- 
tenuarea zgomotelor produse de 
unitatea nr. 8 situată la aceeași 
adresă. De fiecare dată insă a- 
ceasta se făcea că nu aude, sus- 
ținind că zgomotele respective 
nu ar fi chiar atit de „supără
toare". Pentru a pune capăt n- 
cestei dispute, locatarii in cauză 
s-au adresat Direcției sanitare a 
municipiului București. Rezul
tatul ? In urma măsurătorilor 
efectuate la perna locatarului 
Ciochină, de exemplu, aparatele 
indicau 70—80 de decibeli, adică 
un zgomot ce depășea cu mult 
limitele admise, periclitind nu 
numai sănătatea locatarilor, ci 
și a salariaților din unitatea res
pectivă ! In această situație, con
ducerea cooperativei a fost o- 

. bligată să-și ascută urechile și 
să facă liniște in imobilul men
ționat.

PROFUNDE CONSECINȚE 
POZITIVEDesigur, condițiile grele în care a fost nevoit să acționeze Partidul Comunist Român, represiunea dezlănțuită de clasele dominante, soldată cu instaurarea stării de asediu și cu arestări masive, precum și per-

mișcării noastre puternice consecin- social-politice din dat o puternică lo- dominante, frînînd împotriva nivelului

sistența unor practici sectare, unele slăbiciuni în organizarea luptelor au făcut ca succesele obținute in cursul grevelor din 30 ianuarie și 1 februarie 1933 să nu fie valorificate pe plan național sau la scara întregii regiuni petrolifere. Toate acestea nu pot însă umbri însemnătatea deosebită a luptelor muncitorilor petroliști care, alături de cele ale ceferiștilor, au constituit un eveniment de mare însemnătate în istoria muncitorești, cu țe asupra vieții România. Ele au vitură claselor ofensiva acestorade trai al oamenilor muncii.în lumina perspectivei istorice, apare limpede că eroicele lupte ale muncitorimii petroliste și ceferiste din ianuarie-februarie 1933 au avut un rol deosebit în procesul de călire revoluționară a clasei noastre muncitoare. Insușindu-și orientarea și cuvintele de ordine ale Partidului Comunist Român, clasa muncitoare s-a manifestat în mod strălucit ca cea mai înaintată și mai combativă forță a societății românești, situată in avangarda luptei întregului popor pentru drepturi economice șî politice, pentru democrație, independență și suveranitate națională.Un element de excepțională însemnătate l-a constituit faptul că muncitorimea prahoveană a verificat în focul luptei eficiența frontului unio muncitoresc, a unității de acțiune a clasei muncitoare. Arsenalul ei tactic a fost îmbogățit cu un șir de forme

și metode de acțiune de înaltă combativitate, printre care greva cu ocuparea locului de muncă, organizarea comitetelor de acțiune, a comitetelor de grevă și gărzilor de autoapărare alese in adunări deschise, demonstrațiile de stradă in sprijinul revendicărilor greviștilor.întreaga desfășurare ulterioară a procesului revoluționar în țara noastră a fost puternic înriurită prin autoritatea și prestigiul dobîndite de Partidul Comunist Român în calitate de conducător al luptelor muncitorești din 1933. în cursul luptelor s-a îmbogățit experiența revoluționară a partidului, s-au întărit legăturile sale cu masele ; numeroși militanți combativi, căliți in viitoarea luptei do clasă, au intrat în rândurile partidului, care a primit astfel infuzia unor noi forțe revoluționare.Sărbătorim a 40-a aniversare a glorioaselor lupte revoluționare din ianuarie-februarie 1933 în condițiile în care clasa muncitoare, în trecut exploatată și asuprită, lipsită de drepturi politice, a devenit, împreună cu întregul popor, deținătoare a puterii politice, stăpînă asupra mijloacelor de producție și asupra roadelor muncii sale. înalta conștiință revoluționară a clasei noastre muncitoare își găsește reflectare în elanul și dăruirea cu care își consacră forțele înfăptuirii programului de înflorire multilaterală a patriei socialiste stabilit de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale P.C.R., în puternicul avînt al întrecerii socialiste pentru realizarea cincinalului înainta de termen.

Pungă
pentru..* 
pungă!Cooperativa meșteșugărească „Avîntul" din Timișoara are, printre altele, și o secție de confecționat pungi. Pentru tăierea materialului la dimensiunile corespunzătoare există mașini speciale, dar operațiunea se poate face și manual. în această situație, cei de la cooperativă și-au spus că n-ar fi rău să factureze către beneficiar numai pungi tăiate manual. Motivul 7 Tăierea manuală a 100 de pungi costă 0.60 lei, iar la mașină doar 0,30 lei. Cum se vede, o diferență de 30 de bani la fiecare sută de pungi, diferență ce intra in... punga celor de la cooperativă. Astfel s-a adunat, cu vremea, după cum au constatat, în urma unui control, organele județene de resort, peste 20 000 lei. Drept pentru care, cei vi- nOvați de fraudă urmează să-și deschidă pungile pentru plata cuvenită.

Rubrică redactată da 
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînfeiî'U
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Adunarea festivă cu prilejul aniversării
miniștrilor apărăm

u

La ședință urmează a fi examinata probleme ale activității curente a organelor militare ale organizației Tratatului de la Varșovia.
în" luna februarie 1973, la Varșovia se va desfășura ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

a trei decenii de la apariția primului număr

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

EDWARD' GIEREK
Prim-secretar

al Comitetului Central al P.M.U.P.

Stimate tovarășe Ceaușescu,Doresc să vă mulțumesc cordial pentru urările pe care le-ați trimis, în numele dumneavoastră personal, precum și în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu prilejul zilei mele de naștere.Aceasta a fost pentru mine o dovadă plăcută că dumneavoastră v-ați gîndit la mine și de bunăvoință.Cu salut comunist,

Stimatului tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român și poporului român pentru salutul fierbinte, tovărășesc și felicitările cordiale ce mi-au' fost adresate ou prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani. .împărtășesc încrederea dumneavoastră că prietenia sinceră și colaborarea multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta cu suoces și în viitor, în interesul popoarelor țărilor noastre, al întăririi în continuare a unității și coeziunii țărilor comunității socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Vă doresc, stimate tovarășe Ceaușescu, multă sănătate și multe suocese în construirea socialismului în țara dumneavoastră și în activitatea pe care o desfășurați spre binele poporului român.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al C.C. al P.C. 

din Cehoslovacia

«

Intilniri cu alegătorii ale candidaților 
Frontului Unității Socialiste pentru alegerile

parțiale în Marea Adunare Naționalădin cartierul întilnit,Numeroși cetățeniGiulești din Capitală s-au miercuri după-amiază, în cadrul unei adunări cetățenești, cu tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, candidat al Frontului Unității Socialiste în circumscripția electorală nr. 22.Giulești, sectorul 7, pentru alegerile, parțiale în Marea Adunare Națională.La această nouă întîlnire dintre alegători și candidatul lor, tovarășul Gheorghe Cioară, după ce a trecut în revistă realizările obținute în ultimii ani în această circumscripție ■ electorală, a arătat că propunerile făcute de cetățeni pentru mai buna gospodărire a cartierului, organizarea rețelei comerciale și de transport în comun și altele au fost studiate și analizate cu atenție. Candidatul a menționat că la unele dintre acestea s-au și găsit soluții de rezolvare. Alte propuneri urmează a fi analizate și rezolvate ulterior.Luînd cuvîntul, numeroși cetățeni, printre care Gheorghe Cojocaru, Aha Călinescu, directoarea Liceului nr. 25, Elena Grosu, Mihail Ștefan, secretarul unei organizații de bază din cartier, Dan Patrulius, elev. Ion Țugui, directorul Spitalului Colțea, și-au exprimat satisfacția pentru _.^atenția

cu care au fost analizate propunerile făcute. în adunările anterioare, pentru operativitatea cu care au și fost rezolvate unele dintre ele, motive care îndreptățesc încrederea alegătorilor și hotărirea de a acorda la 4 februarie votul lor candidatului Frontului Unității Socialiste.
★La rîndul lor, cetățenii din circumscripția electorală nr. 34 Ștefan cel Mare din Capitală s-au întilnit cu tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicatelor, candidat al Frontului Unității Socialiste, pentru alegerile .parțiale în Marea Adunare Națională, care vor avea loc la 4 februarie în această circumscripție. După ce tovarășul Gheorghe Petrescu a trecut în revistă realizările remarcabile obținute ' în ultimii ani în dezvoltarea acestui sector ai orașului, alegătorii au purtat un viu dialog cu candidatul lor privind diferite probleme cetățenești. Numeroși participanți au subliniat, în cuvîntul lor, necesitatea amenajării a noi spații verzi,. creșe, grădinițe, spații comerciale, îmbunătățirii condițiilor de transport în comun, angajjndu-se, totodată, să participe cu toate forțele la tora din lucrările muncă- voluntară. executarea mul- propuse prin .

-rHiițirt (jr(Agerpres) •

Sala de marmură a „Casei Scîn- teii" a găzduit, miercuri la amiază, adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a trei decenii de la apariția primului număr al ziarului „România liberă".La festivitate au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, seoretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Teodor Marinescu, șeful secției de presă a C.C. al P.C.R., Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor, conducători ai principalelor cotidiene, ai revistelor și publicațiilor editate în. limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare, activiști’ de partid și ai unor organizații de masă și obștești, reprezentanți ai unor instituții centrale, personalități ale vieții noastre științifice și cultural- artistice, vechi colaboratori, redactori și corespondenți voluntari ai ziarului „România liberă", redactori ai presei centrale și Agenției române de presă —- „Agerpres", Radioteleviziu- nii, muncitori tipografi, alți lucrători din presă.Luînd cuvîntul, în numele Uniunii Ziariștilor, Nestor Ignat a spus : „Alături de „Scînteia", de alte publicații periodice, ziare, mijloace de informare in masă, „România liberă" a intrat de mult în conștiința poporului nostru. Ziarul ocupă un loc aparte în conștiința multor oameni din țara noastră, în primul rînd fiindcă i-a obișnuit, încă din ilegalitate, să găsească în paginile sale exprimate clar, convingător, ideile, linia politică, lupta îndrăzneață pentru libertate socială și națională, pentru progres a Partidului Comunist Român. „România liberă" a intrat apoi în conștiința publică pentru că a reușit să devină — din timpul cit era organul de presă al Frontului larg antifascist și pînă astăzi, cînd este organul Frontului Unității Socialiste — o oglindă fidelă a opiniei publice, o expresie dinamică a spiritului civic".Președintele Uniunii Ziariștilor a adresat, în încheiere, colectivului „României libere" suocese în muncă, în activitatea publicistică.A vorbit, apoi, Octavian Paler, redactorul-șef al „României libere", care a spus : „De astăzi, ziarul nostru poartă cu mîndrie pe frontispiciul său, alături de Ordinul „Apărarea Patriei", Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I. Folosim acest prilej pentru a adresa, încă o dată, tovarășului Nicolae Ceaușescu gîndul nostru de adincă gratitudine pentru înalta distincție conferită ziarului, pentru cuvintele calde și indicațiile sale prețioase ce vor constitui, ca și orientările date presei. în alte ocazii, o lege morală a muncii, noastre de viitor".■ Evocind anii de. luptă ilegală al

„României libere", activitatea ei consacrata politicii partidului, vorbitorul a spus : Acele patru pagini de format mic, de tipul manifestelor ilegale, care trebuiau să cuprindă însă visurile mari ale unei țări întregi, sînt astăzi documente îngălbenite de sigiliul vremii, asupra cărora avem datoria să ne aplecăm cu venerație. Și o facem cu recunoștință pentru toate jertfele pe care le-a dat acest partid al nostru în numele dragostei șale de țară, de popor, de libertate și dreptate. Acele pagini tipărite în hrube, împărțitegini tipărite noaptea din om în om, înseamnă pentru noi, ’ ' " 'ziarului, o mîndră ereditate morală de care trebuie să ne arătăm demni.Spre cinstea el, „România liberă" n-a _ încetat să fie un ziar de luptă. Un ziar de luptă pus in slujba cauzei Partidului Comunist Român, în slujba revoluției socialiste, în slujba^ idealului de edificare a unei societăți libere și dreipte, în slujba demnității umane. Născut steaua simbolică a libertății patriei, ziarul a descris, pas pas, după eliberarea țării, etapele luptei conduse de partid pentru cucerirea puterii și apoi pentru construirea societății socialiste.în încheiere, vorbitorul a arătat : „România liberă" își face la această aniversare a sa de trei decenii un titlu de onoare din a . se angaja■ să slujească, cu toată pasiunea și priceperea redactorilor ei, intr-o și mai mare măsură deoît a făcut-o pînă acum, ideile înălțătoare, mobilizatoare ale Congresului al X-lea al partidului și ale Conferinței Naționale".

redactorii de azi ai

subcu

Transmițind salutul conducerii, al întregului colectiv redacțional al ziarului „Scânteia", Virgil Dănciulescu, secretar general de redacție, a spus : „România liberă" nu-i numai ziarul cu glorios trecut, ziarul tînăr și viguros de azi, ci mai ales ziarul care, înfruntînd timpul, are de dus, în ani, cuvîntul înflăcărat al .partidului, gîndul celor Ce construiesc România de .azi și România de mâine. Prin cei care o fac în fiecare zi și în fiecare noapte, prin cei care-i gîndesc fiecare titlu, fiecare rînd, ea e menită să trăiască plămădind nu numai un ziar, ci, așa cum a știut să facă încă de pe vremea cînd era „Citadela roșie" din Sărindar, noi și noi generații de gazetari comuniști care, să-i continue tradiția, să o înalțe pe noi trepte de biruință".Au adresat, de asemenea, saluturi Eugen Fior eseu, redactorul-șef al ziarului „Scinteia tineretului", Szila- gyi Dezideriu, redactorul-șef al ziarului „Eldre", Anton Breitenhofer, redactorul-șef al ziarului „Neuer Weg", și Constantin Teodorescu, muncitor tipograf. Ei au sublimat, în cuvîntul lor, contribuția importantă pe care o aduce cotidianul „România liberă" la înfăptuirea politicii partidului, la mobilizarea oamenilor muncii in vedârea realizării hotărî- rilor partidului, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, la ridicarea continuă a publicisticii comuniste din țara noastră.într-o atmosferă Însuflețită, cei prezenți au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Miercuri a fost semnat la București un proieot de cooperare și asistență tehnică privind dezvoltarea tehnologiilor nucleare în România, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică — A.I.E.A.Din partea română documentul a fost semnat de prof. Ioan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare de Alexander Hoit Roti-

val, reprezentant permanent al P.N.U.D. in România, iar din partea A.I.E.A. de U. ~ ....general adjunct zații.La ceremonia parte membri ai conducerii tului de Stat pentru Energia cleară, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și S. A. Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.

Goswami, al acesteisemnării

se spune in telegramă — vă roagăParticipanții la adunarea festivă .. .......................să primiți, mult stimate tovarășe secretar general, expresia profundului lor atașament față de partid, față de politica marxist-leninistă, reafirmarea plenară a hotărîrii lor de a sluji fără preget cauza socialismului și comunismului în țara noastră, de' a milita, prin cuvîntul tipărit, grandiosului program de construire a societății socialiste voltate, elaborat de Congresul al X-lea al partidului, de țională.Am avut marea bucurie și marea onoare de a primi de ______ ___________personal Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, înalta distincție care figurează începînd de astăzi pe frontispiciul ziarului nostru. Vă mulțumim din adîncul inimii pentru aprecierea deosebită făcută activității colectivului nostru și vă asigurăm că ne vom călăuzi în permanență după ' indicațiile dumneavoastră, militind cu pasiune și fermitate ca, prin răspîn- direa cuvîntului partidului, „România liberă" să contribuie la unirea eforturilor întregului nostru popor pentru transpunerea in viață cu succes a politicii interne și externe a partidului nostru. Ne angajăm în fața dumneavoastră, în fața conducerii partidului și statuliîi, să tratăm cu mai multă exigență problemele care se pun în actuala etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, inclusiv în ce privește afirmarea în viața societății noastre a principiilor eticii și echității socialiste.In ceea ce nădăjduim să facem de azi înainte, mai bine ca pînă acum, îndemnul și exemplul dumneavoastră, tovarășe secretar general, — se spune 
în continuare in telegramă — sînt pentru noi o călăuză sigură, după cum cuvîntul și scrisul dumneavoastră reprezintă pentru fiecare gazetar comunist din țara noastră model de publicistică militantă, pătrunsă de un înalt patriotism, de patos revoluționar. Indicației dumneavoastră de a fi strîns legați de masele populare; de a servi prin întreaga noastră activitate interesele clasei muntitoare, ale întregului popor ii răspundem cu hotărîrea de a nu precupeți nimic pentru a o aduce la îndeplinire fără șovăire și întocmai.Sărbătorind aniversarea ziarului a cărui istorie se identifică publicisticii românește, contemporane, care s-a născut și s-a dezvoltat sub îndrumarea înțeleaptă a partidului, ne angajăm solemn, iubite tovarășe Ceaușescu, să slujim și pe mai departe, .cu. toate .puterile noastre, cauza. Partidului Comunist Român,cauza fericirii poporului,,.a. păcii și .socialismului.-'t. —- - - - -.....

pentru realizarea multilateral dez- Conferinta Na-la dumneavoastră

director organi-au luat Corni te-Nu-
(Agerpres)

Cronica
în legătură cu semnarea, la 27 ianuarie, a Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, Uniunea Generală a Sindicatelor ” ~neretului ciațiilor Național Consiliul mitetul lupta poporului vietnamez și Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa au adresat telegrame de felicitare organizațiilor corespunzătoare din R.D. Vietnam și Republica Vietnamului de Sud. De asemenea, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste a trimis, cu același prilej, o telegramă Frontului Patriei din R.D. Vietnam.

★La 31 ianuarie 1973 a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe ceremonia efectuării schimbului instrumentelor de ratificare a Convenției veterinare dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Argentina și a protocolului privind aplicarea articolului 1 al convenției, semnate la Buenos Aires. Din partea Republicii Socialiste România schimbul instrumentelor de

din România, Uniunea Ti- Comunist și Uniunea Aso- Studențești, Comitetul pentru Apărarea Păcii, Național al Femeilor, Conațional de solidaritate cu

zilei
ratificare a fost efectuat de Nicolas Ghenea, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea Republicii Argentina de Juan Carlos M. Beltramino, abasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Argentina la București, în alocuțiunile rostite cu această ocazie, Nicolae Ghenea și Juan Caflos M. Beltramino au subliniat că cele două documente juridice încheiate contribuie la promovarea în continuare a bunelor relații existente între România și Argentina.

★Uniunea Asociațiilor de științe medicale a organizat, miercuri după- amiază, in Capitală, o masă rotundă cu tema : „Omul bătrîn în lumea de academicieni, cadre didacti- prof. dr. Ana Societății de Ciucă, popu-
azi". Au participat profesori, cercetători, ce. Cu acest prilej, Aslan, președintele gerontologie, dr. Alexandru expert O.N.U. în problema lației vîrstnice, și alți specialiști au prezentat și dezbătut unele rezultate ale cercetării în probleme legate de îmbătrînirea demografică a populației și consecințele economico-so- ciale ale acestui fenomen.(Agerpres)

Premierea tinerilor inventatori români 
medaliați la Tîrgul internațional de la Tokioîn cadrul unei festivități care a avut loc miercuri în Capitală, Traian Ștefănesou, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, și Virgiliu Radu- lian, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, adjunct al ministrului educației și în- vățămintului, au înmânat unor tineri români, m<44aliile,de argint obținute, la ediția „1972. a'Țlrgului internațional .

O DELEGAȚIE A.R.L.U.S. A PLECAT 
IN UNIUNEA SOVIETICĂ

Miercuri dimineața a părăsit Capitala Jaromir Matușek, ministrul federal al combustibilului și al energeticii din Republica Socialist^ Cehoslovacă, care, la invitația Ministeru-
lui Minelor, Petrolului și Geologiei, a făcut o vizită în țara noastră.Oaspetele a vizitat institute de cercetări și unități productive din industria extractivă și energetică.(Agerpres)

Lanie ___ __________ _amiază a plecat la Moscova o delegație A.R.L.U.S., condusă de loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, care va participa la manifestările organizate cu prilejul celei . de-a XXV-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență

invitația Asociației de priete- sovieto-române, miercuri la

Încheierea vizitei președintelui băncii
MANHATTAN

mutuală dintre RebuWțcn '’'-cialistă România și Uniunea Sovietică.La plecare, pe . .openî,delegația a fost condusă de acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Consiliului general A.R.L.U.S.Au fost de față N. V. Maslennikov, ministru consilier, și membri . ai Ambasadei Uniunii Sovietic» H București. (Agerpres)

Aseară la F oreasca

Baschetbaiiștii de la Dinamo
au jucat excelent cu Ignis Varese

de invenții ale școlarilor de la Tokio. Laureații sint : Radu Papazian, elev la Liceul industrial energetic din București, care a realizat un detec- | tor al pierderilor de gaze din conducte, Nicolae Bledea, de la Liceul industrial de construcții nr. 1 din , Baia Mare — aparat pentru determinări cifrice, Toader Adrian, de la Liceul, industrial de . construcții din . Constanța, și. VirgiL Gălărășanu, . I la liceul „Nicolae- Bălcescu" din Medgidia — pompă electromagnetică', ț folosită la înlăturarea pericolului incendiilor provocate de gaze, Călin Rădulescu, de la Liceul nr. 1 din Roșiori de Vede — mic robot care verifică automat diferite calcule și dispozitiv pentru asigurarea încuietorilor la valize, Dorel Găină, student la Institutul de arte plastica „Ion Andreescu" din Cluj — bocanci cu sursă luminoasă utilizați în expedițiile speologice.în încheierea festivității, laureații — foști pionieri participanți la concursurile „Minitehnicus" — s-au în- tîlnit cu purtători ai cravatelor roșii din București. (Agerpres)

„THE CHASE u vremea
Președintele Băncii „The Chase Manhattan", David Rockeffeler, care, împreună cu soția și membri ai conducerii băncii, au făcut o vizită în țara noastră, a părăsit miercuri dimineața Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Vasile Malinschi, președintele Consiliu-

lui de Administrație, guvernator al Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, Vasile Voloșeniuc, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Române de Comerț Exterior, de alte persoane oficiale.Au fost de față Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Ieri in țară : Vremea s-a încălzit ușor in cea mai mare parte a țării. Cerul a fost .variabil, mai mult acoperit în nord-vest și in zona de munte. Au căzut ninsori locale în jumătatea de nord a Moldovei, Maramureș, Transilvania, Carpații Meridionali și Apuseni. Izolat, in sudul Banatului, s-a semnalat burniță. Frecvent, in Dobrogea, Bărăgan și

Crișana și, local, în' estul Banatului și zona Munților Apuseni, s-a semnalat ceață și chiciură. La ora / 14 temperatura aerului oscila între minus 4 grade la Galați, Viziru și Co- rugea și plus. 6 grade la Tg. Jiu, Drăgășani și Băilești.Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 și 4 februarie. în țară : Vreme in încălzire ușoară la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 9 și plus 1 grad, izolat mai coborîte în depresiunile din estul Transilvaniei, iar maximele vor oscila între minus 1 și plus 9 grade. Pe alocuri, seara și dimineața, ceață. La București : Vreme în încălzire ușoară. Cerul vă fi variabil. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit.. Temperatura ușor variabilă'.

Celebră în baschetul continental, de mai multe ori ciștigătoare sau finalistă a „Cupei campionilor europeni" și „Cupei cupelor", echipă italiană Ignis Varese a suscitat, prin șimpla ei prezență la București, un imens interes . în rîndul specialiștilor și al amatorilor de baschet din țara noastră. Aseară, după cum am mai anunțat, baschetbăliștii italieni au avut de susținut, în sala Floreasca, cel de-al doilea meci cu Dinamo București, în cadrul sferturilor de finală ale. C.C.E.Ca și în partida de la Varese, oaspeții au făcut dovada marii lor clase, demonstrînd că pretențiile de a păstra titlul de campioni europeni de club sînt întru totul justificate. Spre sa-

tisfacția generală, dinamoviștii au făcut o primă repriză excepțională, conducind jocul și păstrind permanent conducerea și pe tabela de marcaj. Cernea, Chivulescu, Diaconescu, Popa, Georgescu și ceilalți colegi de-ai lor care au fost folosiți în joc în această parte a meciului s-au impus cu autoritate. După ce a condus cu 5—0, apoi, cu 25—17 (min. 10), cu 37—27 (min. 15), la pauză Dinamo avea un avans de 4 puncte (43—39).în repriza secundă, cu toată revenirea sportivilor italieni, dinamoviștii au reușit să păstreze conducerea și, in final, să obțină o prestigioasă victorie : 82—81. Golgeterii echipelor : Cernea (27 puncte) — respectiv, Morse (28 p).

„Cîștigăm
întrecerea,
sau nu

(Urmare din pag. I)

I. D.

FOTBAL: Prima verificare a selecționabililor

RENTABILIZATE! LISTA
DE CIȘTIGURI

(Urmare din pag. I)Pentru traducerea în viață a hotă- rîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, Ministerul Finanțelor, împreună cu celelalte organe de sinteză și ministere economice, cu sprijinul Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, au organizat recent acțiunea de rentabilizare a întreprinderilor și produselor planificate cu pierderi in anul 1973. Acțiunea se desfășoară în întreprinderi, centrale, ministere și comitetele executive ale consiliilor populare, două etape. în prima etapă, care va încheia la nivelul ministerelor 13 februarie 1973, au fost cuprinse analiză întreprinderile planificate pierderi pe ansamblul activității, cea de-a doua, care se va întinde pe o perioadă mai lungă, avînd termen final 20 aprilie 1973, se vor analiza pierderile pe produse la întreprinderile rentabile.Neîndoielnic, în această acțiune comisiile economice ale comitetelor județene de partid, organele centrale de sinteză, aparatul financiar-bancar vor da un sprijin larg și susținut. Este însă firesc ca răspunderea privind reducerea și eliminarea într-un termen scurt a pierderilor să revină, în primul rînd, unităților economice și organelor ierarhic superioare ale acestora care trebuie "s —- orientare clară liză, în funcție lor economice, lor.în industriemărească identificarea posibilităților de reducere a consumului de materiale, combustibil, energie, a cheltuielilor legate de aprovizionarea tehnico-materială și desfacerea pro-

in se la în cu In

să asigure o a colectivelor de ana- de. specificul ramuri- unităților și produse-va trebui să se ur-

ducției, stabilirea modalităților concrete de eliminare a rebuturilor, a remanierilor și. a pierderilor materiale de orice natură, de raționalizare a cheltuielilor administrativ- gospodărești, care în anul 1972 s-au ridicat la sume importante într-o serie de întreprinderi. în unitățile de construcții-montaj accentul va fi pus pe stabilirea unui plan corelat cu capacitățile reale, pe folosirea intensivă a utilajelor și mecanismelor de construcții și eliminarea stagnărilor, extinderea acordului global și reducerea indicelui de fluctuație a muncitorilor, gospodărirea mai bună a materialelor pe șantiere, reducerea cheltuielilor de aprovizionare și transport, eliminarea cheltuielilor cu remedierile și refacerea de lucrări. In agricultură, reducerea pierderilor va trebui să aibă la bază Îmbunătățirea organizării raționale a producției și a muncii, prin profilarea și specializarea in continuare' a producției vegetale și animale, folosirea cit mai judicioasă a fondului funciar, exploatarea în regim irigat a întregii suprafețe amenajate, utilizarea rațională și eficientă a îngrășămintelor chimice, combustibilului, furajelor etc., diminuarea cheltuielilor cu transportul, manipularea și depozitarea produselor agricole, valorificarea superioară a producției vegetale și animale. Pentru toate ramurile economiei naționale trebuie avute în vedere folosirea deplină a capacităților de producție, rea- neintîrziată a parametri- la noile capacități, lichidarea imobiliză- în afară de faptul că din circuitul economic afectînd viteza

prețul de cost al unităților respective.Evident, reușita analizelor și eficiența programelor de măsuri elaborate în scopul reducerii și eliminării treptate a pierderilor impun participarea nemijlocită la această acțiune de larg interes economic a tuturor factorilor interesați ' și, în primul rînd, a oamenilor muncii care lucrează în unitățile respective. O atare participare de masă oferă garanția atît a unor analize aprofundate, țin;ndu-se seama de posibilitățile reale, cit și a aplicării cu rigurozitate a măsurilor concrete stabilite împreună cu colectivele din unitățile respective, evi- tindu-se repetarea unor neajunsuri din trecut, cînd acțiunile de rentabilizare — care în general au dat rezultate — nu au fost privite cu suficient simț de răspundere de către conducerile unor unități economice.O concluzie se desprindesine : acțiunea de rentabilizare a întreprinderilor și produselor, ce se desfășoară în prezent în întreaga economie națională, nu trebuie să constituie o campanie, ci un mijloc de intensificare a preocupărilor de zi cu zi a tuturor factorilor de răspundere, a tuturor colectivelor din unitățile economice pentru eliminarea definitivă a pierderilor, pentru sporirea continuă a rentabilității tuturor întreprinderilor, a tuturor produselor. Este deci o acțiune care face parte integrantă din „ofensiva" pentru creșterea eficienței economice. Cu toții sintem interesați să obținem în acșșt an rezultate cit mai mari pe acest tărim, în vederea creșterii mai rapide a venitului național — suportul solid al dezvoltării accelerate a țării, al ridicării continue a bunăstării întregului popor.

de Ia

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri

lizarealor proiectați reducerea și rilor care — scot t'emporarimportante resurse, de rotație a fondurilor — încarcă și

TRAGEREA LA SORȚI DIN 31 IANUARIE 1973
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țială totală

1 03 094 18 100 000 100 000
1 76 114 05 75 000 75 OCO
1 54 648 52 50 000 50 000
1 92 935 35 25 000 25 000
1 34 762 56 10 ooo 10 000
1 98 939 36 5 000
1 60 411 02 5 000
1 17 626 11 5 000
1 46 921 43 5 000 20 000

Termi-
nația 
seriei

100 327 08 2 000
100 309 41 2 000
100 , 272 43 2 000
100 349 40 2 OOO 800 000
100 321 52 1 000
100 684 35 1 000
100 180 32 1 000
100 326 36 1 000
100 198 52 1 000
100 637 45 1 ooo
100 070 26 1 ooo 700 000

1 000 71 09 800
1 000 95 18 800
1 000 16 46 800 2 400 OOO

4 109 TOTAL LEI : 4 180 000

Ieri după-amiază la Snagov echipa reprezentativă de fotbal a României s-a întilnit intr-un prim meci de verificare din acest an cu echipa reprezentativă de tineret. Desfășurată pe un teren în stare oarecum acceptabilă, dacă luăm în considerare condițiile grele de iarnă, partida s-a jucat in ritm viu și s-a încheiat cu victoria primei. echipe. Scor 1—0 (0—0), prin golul marcat de Troi (min. 63). In general, jucătorii ambelor echipe s-au arătat bine pregătiți fizic. Din punct de vedere tactic, după cum reiese și din formația publicată mai jos, s-au încercat diferite formule, însă, după uri singur meci, e prematur să se tragă concluzii. Aceasta, cu atît mai mult cu cit jucătorii au făcut pînă acum la cluburi puține antrenamente cu mingea.în acest meci au fost folosiți ur-

mătorii 18 sint notați le-au fost Adamachenu, Boc, Dinu (Sameș), Deleanu (N. Ione'scu) — Dobrin (Dembrovschi), Boloni (Dinu), Dumitru (Beldeanu) — Lucescu (Troi), Dumitrache, Ior- dănescu (Marcu). La „tineret" au jucat : Cavai (I._Gabriel) —_Tănăses- cu, Dobrău, Hajnal - MulțescuRosznai, Amarandei (Petreanu).Fundașul Hajnal de la echipa de tineret a fost afectat lotului „A". Dupâ viitorul meci de verificare, meci pe care echipa reprezentativă îl va juca sîmbătă după-amiază (tot la Snagov) cu Petrolul Ploiești, se va definitiva lotul de 17 jucători ce va pleca în turneu peste hotare.

jucători (între paranteze jucătorii pe posturile ce rezervate după pauză) : (Răducanu) — Sătmărea-
S. Gabriel (Grigoraș), Simionaș, Sătmăreanu II, (M. Stelian) — Gergely,

HANDBAL: Mare surpriză în turneul

de sală de la Ploiești

Ciștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 lei. în valoarea cîști- gurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ciștigătoare.Plata ciștigurilor se face prin filialele C.E.C.

Aseară, în ultima reuniune a neului de sală de la Ploiești, o priză de proporții : dinamoviștii din Brașov au întrecut (și la un scor destul de sever : 18—13) pe Universitatea București, Tinerii și talen- tații handbaliști, pregătiți de antrenorul.emerit Eugen Trofin, care s-au întrecut, pe ei înșiși în cel mai dificil și mai important meci — der- aveau să capo- fața

tur- sur-

biul cu Steaua teze în mod inexplicabil in unei echipe ce luptă să... nu retrogradeze.Derbiul ultimei zile, timp un derbi de foarte spectaculoasă tradiție, a precieri cvasi-generale. Dinamo — deși cu garnituri diferite: prima mizînd pe experiență, cea de
în același veche și întrunit a- Steaua și

a doua pe tinerețe — aveau să furnizeze un joc de calitate, tehnic și spectaculos, amintind, în unele momente, de electrizantele lor partide din anii cind dominau (singure !) handbalul nostru. Steaua cîștigă cu 13—11 și revine în fruntea clasamentului.Celelalte rezultate de ieri : Independența — Voința 22—21 (9—13), Politehnica — Trotușul 15—15 (6—10), Universitatea Cluj — Minaur 12—12 (7-5).După 18 etape — și înaintea reluării partidelor în aer liber (încă 9 etape) — locurile de onoare ale clasamentului sînt ocupate, în ordine, de Steaua (31 p). Universitatea București (31 p) și Dinamo București (22 p).

jamente asumate în chemarea la întrecere. Ei apreciază că organizarea muncii în toate sectoarele de activitate este bună, dar poate fi și mai bună, cu și mai multe foloase.La rîndul lui, Gheorghe Niculescu, tînărul inginer șef al cooperativei agricole, ne spune : „Sîntem optimiști ; nici nu se poate altfel. Așa cum am acționat pină acum, vom face și de acum înainte totul pentru a ne situa pe un loc de frunte în întrecere".Cooperatoarea Maria Slujitoru ne declara, la rindul ei : „Vom face localitatea noastră și mai frumoasă, avem tot ce ne trebuie pentru a-i schimba continuu înfățișarea, trans- formînd-o zi de zi intr-un oraș, un oraș agricol în cîmpia Boianului".Secretarul comitetului de partid al cooperativei agricole, Constantin Ia- cobescu, a ținut să ne spună : „Cele mai mari și importante sarcini din întrecere revin unităților economice, îndeosebi cooperativei agricole. Știm că lupta pentru obținerea de recolte bogate nu va fi ușoară. Sînt în Bărăgan, în Banat, în Dobrogea unități puternice, gata oricînd să ne dea o replică puternică. O așteptăm cu bucurie. Știm că foarte multe cooperative din toată țara aspiră la primul loc. Dar, ascultați la noi : nu ne lăsăm cu una cu două ! Din toată această întrecere sînt convins că va ciștiga fiecare unitate — pentru că fiecare comună dorește și poate să se situeze în rîndul fruntașelor — fiecare cooperator, economia națională, care va primi mai multe produse agroalimentare".De la tribuna sesiunii consiliului popular comunal — care a lansat întrecerea — președintele cooperativei agricole întreba : „Cîștigăm întrecerea, sau nu ?“ Drept răspuns, cei prezenți au izbucnit în ropote de aplauze !
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASELA TRAGEREA Nr. 5 > DIN 31 IANUARIE 1973FOND GENERAL DE PREMII !2 791 672 lei din care 1 683 890 lei report.EXTRAGEREA I : 25 32 34 12 29 13 EXTRAGEREA a II-a ; 30 43 3 4 18 .



EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN INDOCHINA tasttt multilaterale de la Helsinki
Consilierul special H. Kissinger

va vizitaHANOI 31 (Agerpres). — R. D. Vietnam și Statele Unite au. căzut de acord asupra vizitei pe care o va efectua la Hanoi, între 10 și 13 februarie, Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. A-

Hanoiulgenția V.N.A. precizează că Henry Kissinger va avea convorbiri cu guvernul R. D. Vietnam asupra relațiilor postbelice dintre cele două țări, precum și în legătură cu probleme de interes comun.

HELSINKI 31 (Agerpre). — în cadrul consultărilor multilaterale de la Helsinki, miercuri au continuat dezbaterile asupra primului punct al ordinii de zi a viitoarei conferințe pentru securitate și cooperare în Europa. Au luat cuvîntul reprezentanții Turciei, Bulgariei, Statelor Unite, Cehoslovaciei, R. D. Germane și Uniunii Sovietice.

Ambasadorul României la Helsinki, Mircea Bălănescu, a oferit în saloanele ambasadei un cocteil în onoarea șefilor de delegații participante la lucrările consultărilor multilaterale din capitala finlandeză.Au participat Richard 'Totterman, președintele reuniunii de la Dipoli, șefii și membrii delegațiilor participante la lucrările pregătitoare.

Dezangajarea militară și dezarmarea în Europa
DISCUȚII EXPLORATORII LA VIENA

'Apel la respectarea acordului 
de încetare a foculuiSAIGON 31 (Agerpres). — Miercuri a avut loc la Saigon prima reuniune comună a adjuncților șefilor de delegații care fac parte din Comisia internațională de control — Polonia, Ungaria, Canada, Indonezia — și a omologilor lor militari din cadrul Comisiei mixte cvadripartite de control și supraveghere. Pe agenda reuniunii a figurat un apel adresat celor patru semnatari ai Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam, reprezentați în cadrul comisiei mixte militare, prin care aceștia sînt chemați să respecte prevederile documentului și să pună capăt actelor de violare a încetării focului. Un al doilea punct al reuniunii s-a referit la posibilitățile de asigurare a cooperării Comisiei mixte, necesară pentru ca echipele comisiei internaționale să-și poată începe activitatea pe teren.

*PARIS 31 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republi

cii Vietnamului de Sud se angajează să respecte cu fidelitate toate clauzele — atît militare, cit și politice — ale Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam — a declarat, într-un interviu acordat Televiziunii franceze, Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al G.R.P. După cum relatează agenția France Presse, Nguyen Thi Binh a precizat că toate actele de violare a încetării focului au fost efectuate de forțele regimului de la Saigon, care n-au respectat clauzele acordului. Ministrul afacerilor externe al G.R.P. a arătat, în continuare, că Guvernul Revoluționar Provizoriu a propus efectuarea de alegeri în Vietnamul de sud în termen de șase luni după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului, dar această propunere nu a fost acceptată de regimul de la Saigon.
Obiectivul poporului cambodgian este 

restabilirea păcii în țară 
DECLARAȚIA CONDUCĂTORILOR F.U.N.C. Șl G.R.U.N.C. 

PRIVIND SOLUȚIONAREA PROBLEMEI CAMBODGIENEPEKIN 31 (Agerpres); — Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, Penn Nouth, președintele Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., prim-ministru al Guvernului Regal de Uniune ■ Națională, și Khieu Samphan, membru al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., vi- cepremier și ministru al apărării naționale al G.R.U.NÎC., comandantul- șef al forțelor armate de eliberare națională ale poporului cambodgian, au dat publicității o declarație a F.U.N.C. și G.R.U.N.C. în legătură cu acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam. în declarație, difuzată de a- genția China Nouă; după ce sînt menționate scopurile urmărite de autorii loviturii de stat din‘'martie 1970, se reliefează că obiectivul națiunii

și al poporului cambodgian, care luptă și astăzi, este exclusiv restabilirea păcii în Cambodgia pe baza unei autentice independențe, suveranități și libertăți. Frontul Unit Național și Guvernul Regal .de U- niune Națională declară în fața o- piniei publice internaționale că pentru poporul cambodgian, F.U.N.C. și G.R.U.N.C. soluția reglementării problemei cambodgiene și încetării războiului din Cambodgia poate fi găsită numai în aplicarea declarației în cinci puncte din 23 martie 1970 a lui Norodom Sianuk.Poporul cambodgian, F.U.N.C. și G.R.U.N.C. își exprimă convingerea că toate popoarele lumii, inclusiv poporul american, vor sprijini această luptă justă și această poziție rezonabilă — se arată în declarație.

Încheierea conferinței interparlamentare

Amplu și util dialog
în problemele cooperării

și securității europene
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA HELSINKI

VIENA 31 — Corespondentul Agerpres, Petre Stăncescu, transmite : Miercuri; 31 ianuarie, au început la Palatul Hofburg din Viena discuțiile exploratorii în legătură cu unele măsuri privind dezangajarea militară și dezarmarea în Europa. Ședința de miercuri a avut un caracter neoficial. Reprezentanții țărilor participante au rostit scurte alocuțiuni de salut.Șeful delegației române, Virgil Constantinescu, director în Ministerul Afacerilor Externe, a subliniat importanța începerii consultărilor preliminare asupra problemelor dezangajării militare și dezarmării în Europă, parte integrantă a procesului

construirii securității în Europa, în care sint interesate toate statele continentului, S.U.A. și Canada, ceea ce presupune contribuția directă a tuturor acestor state.Reprezentantul român a exprimat speranța că discuțiile se .vor desfășura intr-o atmosferă de înțelegere reciprocă și cooperare, ținîndu-se seama în mod deplin de punctul de vedere al fiecărui stat, pe baza principiilor independenței, suveranității și egalității în drepturi.S-a convenit ca problema desfășurării in continuare a acestor discuții să facă obiectul consultărilor între delegațiile participante.

CONVORBIRI PRIVIND 
RESTABILIREA PĂCII 

IR LAOSVIENTIANE 31 (Agerpres). — Miercuri s-a desfășurat la Vientiane prima rundă a convorbirilor confidențiale între reprezentanții actualei administrații laoțiene și cei ai Frontului Patriotic din Laos, menite să stabilească posibilitățile de încetare a războiului in Laos — informează agențiile Reuter și United Press International.

Bombardamente 
americaneWASHINGTON 31 (Agerpres). — Ministerul Apărării al S.U.A. a anunțat că aviația americană a continuat, marți, bombardamentele în Laos, într-un comunicat publicat la Honolulu de oficiul comandantului forțelor S.U.A. din Pacific se menționează că la raiduri au participat și bombardiere „B-52".

Conferința interparlamentară a- supra cooperării și securității europene și-a încheiat miercuri lucrările la Helsinki. Este pentru prima dată cind reprezentanții parlamentelor din Europa, cărora îi s-au adăugat cei din S.U.A. și Canada, se reunesc în- tr-o sesiune specială dedicată problemelor majore ale continentului nostru.Timp de cîteva zile, cei aproximativ 200 de delegați au făcut un amplu și rodnic schimb de opinii, a căror chintesență este rezoluția generală „Cu privire la căile și mijloacele de dezvoltare a unei cooperări egale în drepturi, de edificare a unei păci durabile și .a securității în Europa, ținînd seama de contribuția acestui continent la pacea și prosperitatea în întreaga lume". Documentul, conținînd o largă gamă de idei și propuneri formulate de participanții la dezbateri, a fost a- doptat în unanimitate de conferință.Dialogul parlamentarilor — în ședințele plenare sau în comisii — a pus încă o dată în evidență că înfăptuirea securității europene este o cauză nobilă, care catalizează astăzi conștiințele întregului continent. Parlamentarii întruniți la Helsinki au dat expresie preocupării lor, a popoarelor pe care le reprezintă, pentru instaurarea în această parte a lumii a unui climat de încredere și bună înțelegere, de reală securitate pentru toți. în cursul dezbaterilor au fost evocate adesea procesele pozitive, mutațiile de profundă semnificație care au avut loc în ultimul timp pe continent, subliniindu-se necesitatea de a se trece la o etapă superioară — la edificarea unui sistem durabil de securitate europeană. în acest scop, rezoluția adoptată de conferință reafirmă însemnătatea deosebită a așezării relațiilor dintre statele continentului pe fundamentul trainic al următoarelor principii : „Suveranitatea, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială și independența, dreptul de a participa, pe bază de egalitate, la viața internațională; dreptul tuturor popoarelor de a-și alege in mod liber și fără intervenții, de orice natură ar fi, forma sistemului lor politic și social ; necesitatea ca toate statele să se abțină de a recurge la amenințări sau la folosirea forței, precum și necesitatea de a reglementa problemele lor pe căi pașnice și de a-și îndeplini cu bună credință obligațiile lor, potrivit dreptului internațional".O importanță deosebită pentru asigurarea destinderii în Europa ar a- vea, desigur, înfăptuirea dezarmării, în intervențiile lor, numeroși parlamentari au relevat legătura indisolubilă . dintre problemele militare și cele politice, arătînd că dezarmarea constituie o parte integrantă a secu

rității europene. De aceea, rezoluția cheamă parlamentele și guvernele tuturor statelor să acționeze pentru reducerea mutuală și echilibrată a forțelor armate și a armamentelor în Europa, prin negocieri deschise tuturor statelor interesate.Apreciind că organizarea conferinței general-europene este de o Însemnătate deosebită pentru edificarea securității pe continent, reprezentanții grupurilor interparlamentare din țările Europei, S.U.A. și Canada, „sprijină convocarea acesteia, la nivel guvernamental, în timpul cel mai scurt, potrivit concluziei pozitive a consultărilor multilaterale de la Helsinki", în vederea dezvoltării relațiilor intereuropene, a colaborării în toate domeniile. Ei consideră că viitoarea conferință va trebui să definească principiile care „să guverneze relațiile dintre toate statele, indiferent de ideologiile, sistemele lor politice, sociale și economice".Documentul final al Conferinței interparlamentare se ocupă pe larg de problemele colaborării economice, comerciale, subliniind „necesitatea eliminării obstacolelor existente și discriminărilor". Parlamentarii recomandă de asemenea guvernelor să adopte măsuri pentru intensificarea schimbului de informații științifice, tehnologice, pentru dezvoltarea relațiilor în domeniile educației, culturii, turismului și pe alte planuri.Conferința de la Helsinki a însărcinat Consiliul interparlamentar „să organizeze, in cadrul activităților Uniunii interparlamentare, la anumite intervale de timp, o serie de reuniuni care să permită grupurilor interparlamentare europene și celor din Statele Unite și Canada să examineze și sa. dezvolte ideile și propunerile . referitoare la aspectele particular e ale. cooperării și securității europene". ■în comisiile speciale ale conferinței, care au elaborat diferitele părți ale documentului final, .delegația română a avut o prezență activă, contribuția sa fiind remarcată în rapoartele prezentate ședinței plenare de miercuri. .Luind cuvîntul la încheierea Conferinței interparlamentare, președintele conferinței, Jahannes Virolainen, a apreciat că spiritul de conlucrare și bună înțelegere ce a caracterizat întreaga desfășurare a lucrărilor a făcut posibilă elaborarea unui document bogat în idei, răspunzînd unor aspirații foarte largi. El a subliniat, totodată, necesitatea ca ideile constructive cuprinse în acest document să-și găsească consacrarea în relațiile interstatale din Europa, în eforturile 'ce se depun în prezent pentru înfăptuirea securității europene.
Dumitru TIN’U

„Teritoriile aflate încă sub regim colonial 
vor trebui să obțină mdependența**

CU VINTAREA LUI KURT WALDHEIM LA DESCHIDEREA 
SESIUNII COMITETULUI SPECIAL AL O.N.U. 

PENTRU DECOLONIZARENEW YORK 31 (Agerpres). — Marți au început la New York lucrările sesiunii din acest an a Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare. în discursul inaugural, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat că teritoriile a- flate încă sub regim colonial vor trebui să obțină într-o zi libertatea și independența. „Sarcina noastră, a precizat el, este de a face ca această independență să fie realizată cit mai curind posibil".„Cei care încearcă să prelungească era dominației coloniale și rasiale în Africa australă, a adăugat secretarul general al O.N.U., trebuie să admită că este si în interesul lor să caute soluții pe baza dreptului le-

âitim al popoarelor coloniale la auto- etertminare și independență". Kurt Waldheim a arătat, în context, că „este intolerabil ca, la mal mult de un sfert de veac de la semnarea Cartei O.N.U., drepturile conținute în acest document să fie refuzate mai multor milioane de oameni din diferite părți ale globului".Pe de altă parte, secretarul general a apreciat că un important element nou îl constituie recunoașterea de către Adunarea Generală a. O.N.U. a mișcărilor de eliberare din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde ca „reprezentanți autentici al adevăratelor aspirații ale popoarelor din aceste teritorii".

Georges Pompidou 
va face o vizită 

oficială in R.P. ChinezăPEKIN 31 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că, la invitația lui Dun Bi-u, președinte ad-mterim al R. P. Chineze, și Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat, președintele Franței, Georges Pompidou, va face o vizită oficială în R. P. Chineză, cu începere de la 11 septembrie 1973.
Președintele AllendeI 

l-a primit pe 
ambasadorul RomânieiSANTIAGO DE CHILE 31 — Corespondentul Agerpres, Eugen Por transmite : La 30 ianuarie, ambav dorul României la Santiago de Chi' „ Vasile Dumitrescu, a fost primit de președintele Republicii Chile, Salvador Allende.Cu acest prilej, președintele Allende și-a exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea relațiilor prietenești dintre România și Chile.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă oordială.

încheierea sesiunii 
extraordinare a Consiliului 

arab al apărării
CAIRO 31 (Agerpres). — In capitala egipteană s-au încheiat, marți, lucrările sesiunii extraordinare a Consiliului arab al apărării, la cara 

au participat miniștrii afacerilor externe șl ai apărării, precum și reprezentanți ai mișcării de rezistență palest ineană.In cadrul sesiunii au fost adoptata 
o serie de rezoluții referitoare la consolidarea unității dintre țările arabe.

agențiile de presă transmit:

Vizita oficială pe care a făcut-o la București ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Schumann, s-a înscris ca un moment important în cronica tradiționalelor legături de prietenie dintre popoarele român și francez, a bunelor raporturi de colaborare, pe bază de egalitate și respeot reciproc, statornicite între cele două țări. Așa cum este cunoscut, un puternic impuls a fost dat dezvoltării raporturilor româno- franceze de memorabilele întîlniri la nivel înalt — vizita generalului de Gaulle în România, precum și vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Franța, convorbirile purtate cu președintele Georges Pompidou.Momentul de vîrf al vizitei ministrului francez l-a constituit primirea sa la președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu ; întrevederea și dejunul care au avut loc cu această, ocazie, desfășurate într-o atmosferă de caldă cordialitate, au dat expresie dorinței comune de a extinde relațiile prietenești și colaborarea româno-franceză, in folosul ambelor popoare, al înțelegerii și cooperării între țările europene, între toate statele lumii.Același spirit a caracterizat între- 'vederea oaspetelui francez cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, precum și convorbirile avute cu omologul său, ministrul de afaceri externe român.Convorbirile au prilejuit constatarea îmbucurătoare că relațiile bilaterale pe multiple planuri se dezvoltă pe un făgaș bun. Cea de-a V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale franceze, care a avut loc recent la Paris, pornind de la realizările obținute în ultima vreme în promovarea relațiilor economice și a unor acțiuni concrete de cooperare în producția industrială, în știință și tehnică, a stabilit noi domenii și acțiuni de cooperare pentru viitor. Cu toate acestea, avîndu-se în vedere asemenea factori favorabili cum sint potențialul economic și științific al Franței, precum și succesele României socialiste în construirea unei economii moderne multilateral dezvoltate, tradițiile legăturilor reciproce, se poate aprecia că există încă largi posibilități de cooperare nefolosite. Are, de aceea, o mare însemnătate pozitivă faptul că în cursul convorbirilor s-a exprimat voința comună de a se valorifica într-o măsură și mai mare aceste posibilități, de a se acționa mai ferm pentru lărgirea și diversificarea în continuare a con

lucrării reciproce pe multiple Planuri, politic, economic, tehnico-știin- țific și cultural. Pentru stimularea colaborării economice sînt necesare eforturi continue, căutarea cu perseverență a mijloacelor care să asigure schimburilor comerciale un echilibru mai bun, a căilor care să favorizeze extinderea cooperării în noi domenii și sub forme cit mai variate. In acest sens, constituie un rezultat important al actualei vizite faptul că în cursul convorbirilor s-a subliniat preocuparea comună de a amplifica și e- chilibra schimburile comerciale și a

crea condițiile cele mal favorabile pentru participarea cit mai largă șl nestînjenită a tuturor statelor la schimburile comerciale, la circuitul economio internațional.Așa cum arată viața, experiența istorică, fundamentul pe care se pot clădi relațiile de colaborare trainică între state îl constituie respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drep- . turi, neamestecului în , treburile interne, avantajului reciproc, ne- recurgerii la forță și la amenințarea cu forța. înscrise în Declarația rd-

0 contribuție rodnică 
la adîncirea prieteniei 

si colaborării româno-franceze
da o pondere crescîndă cooperării e- conomice sub diferite forme. Toate acestea îndreptățesc speranța că vizita ministrului de externe francez va contribui la extinderea colaborării româno-franceze în toate domeniile — ceea ce va fi, desigur, în avantajul ambelor părți.Schimbul de păreri asupra unor aspecte actuale ale vieții internaționale a evidențiat, cu vie satisfacție, cursul pozitiv al evenimentelor din ultima vreme spre destindere; normalizarea relațiilor, promovarea înțelegerii și cooperării între state.La stimularea acestei evoluții pozi- 'tive un rol deosebit de important au schimburile de valori materiale, cooperarea economică, cerință imperioasă a progresului fiecărei națiuni și, totodată, un factor important de slăbire a încordării, de dezvoltare a legăturilor, de cunoaștere și apropiere între popoare. De aci decurge necesitatea imperioasă — subliniată in cursul convorbirilor — de a se

mâno-franceză din 1960, aceste principii au fost reafirmate și cu acest prilej, subliniindu-se în acest fel valoarea pe care cele două țări o a- tribuie promovării lor consecvente, atit în relațiile reciproce, cît și în ansamblul relațiilor internaționale.Profund interesate in asigurarea unei păci trainice în Europa, atît România, cît și Franța au puncte foarte apropiate sau identice cu privire la conținutul securității europene și la modalitățile de înfăptuire a acestui deziderat major al tuturor popoarelor continentului. în toastul rostit la dejun de tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a evocat concepția României cu privire la o Europă a colaborării și păcii intre state egale și independente. La rindul său, oaspetele francez a afirmat că Franța și România manifestă o egală voință de a vedea statele din întreaga Europă, indiferent de sistemul lor politic și social, cooperînd' pe baza suveranității, independenței

șl egalității. Convergența opiniilor 
a creat premisele unei conlucrări favorabile pe acest tărim între cele două țări, care se pronunță și acționează stăruitor pentru organizarea Conferinței general-europene consacrate securității și cooperării pe continent. Convorbirile pregătitoare de la Helsinki — a căror începere a constituit un moment de o deosebită însemnătate în procesul de edificare a sistemului de securitate europeană — au oglindit, încă din prima fază, dorința comună de oolaborare ; cu prilejul actualelor convorbiri, cele două țări au hotărit —* așa cum se arată în Comunicatul publicat — să continue această colaborare.Lumea de azi continuă să fie confruntată cu numeroase probleme internaționale acute ; aceasta face imperios necesară participarea tuturor statelor la dezvoltarea climatului de destindere și securitate; la soluționarea problemelor care privesc întărirea păcii și' colaborării internaționale.Dorința României și Franței de a dezvolta colaborarea in diferite domenii ale vieții internaționale și-a găsit expresie in hotărirea celor două părți de a continua contactele și dialogul, consultările dintre ministerele de externe ale celor două state. Evoluția pozitivă a relațiilor româno-franceze dovedește o dată mal mult că existența unor orinduiri social-politice diferite nu constituie un impediment pentru o conlucrare fructuoasă, in interesul reciproc, precum și al păcii, înțelegerii și colaborării internaționale. Viața confirmă astfel cu pregnanță justețea politicii externe a României socialiste, care, preocupindu-se consecvent de adîncirea relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, extinde, totodată, relațiile cu celelalte țări, în spiritul coexistenței pașnice, sporin- du-și astfel contribuția la promovarea cauzei destinderii și securității internaționale.Opinia publică din România, ex- primîndu-și sentimentele de prietenie și stimă față de poporul francez, salută rezultatele . vizitei ministrului de externe Maurice Schumann, ca un aport la extinderea relațiilor prietenești dintre cele două popoare, la crearea și consolidarea unui climat de securitate și cooperare in Europa și in lumea întreagă.

Ion FÎNTÎNARU

Secretarul general td 
O.N.U., Kurt Waldheim, a părăsit miercurj. New Yorkul, pentru. ,a începe o călătorie In diferite țări, ale. Asiei, și anume în India, Pakistan, Bangladesh, Tailanda și Japonia.

Deputoți italieni cer recu
noașterea R.D. Vietnam. De_ putații Carlo Francanzani și Paolo Cabras. membri ai Partidului Demo- crat-Creștin (din care face parte și premierul Giulio Andreotti), au cerut guvernului italian să procedeze ..fără întirziere" la recunoașterea R. D. Vietnam și la stabilirea de relații diplomatice intre cele două țări ‘ — transmite agenția United Press International.

La încheierea vizitei sale 
oficiale în R.P. Chineză, mi
nistrul de externe al Repu
blicii Chile, Clodomiro Almeyda, a apreciat, în cursul unei conferințe de presă, noile contacte stabilite cu acest prilej ca o contribuție la întărirea relațiilor bilaterale. în timpul vizitei, a menționat ministrul chilian, 
a fost semnat un acord de cooperare economică, în prevederile căruia intră, printre altele, construirea unei fabrici de rulmenți in Chile de către specialiști din R.P. Chineză, precum și un acord de colaborare tehnică și de plăți, avîndu-se în vedere creșterea constantă a schimburilor reciprooe de. mărfuri.

Înțelegerea de colabo
rare î’ntre Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România și

Uniunea Scriitorilor din R.P. Ungară, pe anii 1973—1974, a fost semnată miercuri la Budapesta.
Sub auspiciile seminarului de 

istorie veche al Universității 
„Ludwig-Maximilian" din Miin- 
chen și al Comisiei de istorie 
veche și epigrafie a Institutului 
vest-german de arheologie, a 
avut loc conferința pe tema 
„Vasile Pirvan — întemeietorul 
arheologiei românești", susținu
tă de dr. Emilian Popescu, de 
la Institutul de arheologie din 
București.

Purtătorul de cuvînt al 
Casei Hibe, Ronald Ziegler, a anunțat miercuri că, la cererea Statelor Unite, reluarea tratativelor americano-sovietice de la Geneva a- supra limitării armamentelor strategice, fixată inițial pentru 26 februarie, a fost amînată pînă la 12 martie, informează agențiile Associated Press și France Presse. Ronald Ziegler a precizat că această aminare a fost decisă de comun acord și ea se datorește modificărilor în componența delegației americane, ca urmare a recentei reorganizări a, guvernului Statelor Unite, la reînnoirea mandatului președintelui Nixon.

Primul ministru al Laosu- 
lui, prințul Suvanna Fuma, și-a încheiat vizita oficială In India. în cursul șederii la Delhi. premierul laoțian a conferit cu primul ministru, Indira Gandhi, și cu alte oficialități indiene. In centrul discuțiilor — informează agenția France Presse — s-a situat evoluția situației din Indochina.

HAMBURG

„Kennecott Copper" a pierdut procesul
Tribunalul din Ham

burg (R.F.G.) a ridicat 
sechestrul asupra celor 
3 500 tone de cupru chi
lian. impus la 5 ianua
rie a c. la cererea con
cernului american 
„Kennecott ' Copper", 
obliglnd totodată aceas
tă firmă la plata chel
tuielilor de judecată.

După cum se știe, 
cantitatea de cupru sus 
menționată, proprieta

tea unei societăți de 
stat chiliene, fusese 
sechestrată in portul 
vest-german Hamburg, 
din ordinul procuratu
rii din acest oraș, la 
cererea monopolului a- 
merican. Acesta ridica 
pretenții nejustificate 
ca urmare a naționali
zării de către statul 
chilian a minei „El Te- 
niente", al cărei co
proprietar era „Ken
necott Copper". Hotă-

rîrea tribunalului a 
fost aplicată, cuprul 
fiind imediat predat 
beneficiarului — „Nord- 
deutsche Raffinerie".

în motivarea sentin
ței, președintele tribu
nalului, prof. Gerhard 
Luther, a arătat că ea 
exprimă un punct de 
vedere principial — a- 
nume al dreptului ina
lienabil al fiecărui stat 
de a dispune de bogă
țiile sale naturale.

In urma temperaturilor scăzute înregistrate la Moscova (—21 °C) rîul Mos
cova a fost acoperit de gheață. In fotografie : un mic spărgător de 

gheață în luptă cu crusta groasă care acoperă rîul >

Accident de circulație
în Ungaria.Di,pâ cum informeazăagenția M.T.I., in după-amiaza zilei de 30 ianuarie s-a produs în apro
pierea- Idealității ungare Kecskemet, din estul țării, un grav accident de circulație, rezultat din ciocnirea unui tren de pasageri cu un autobuz. Accidentul, care a avut loc Ia trecerea autovehiculului peste un pasaj feroviar fără barieră, s-a soldat cu 34 de morți și' cu rănirea gravă 
a altor 21 de persoane. Organele ungare de resort cercetează cauzele accidentului.
Evoluția economiei 

S. U. A. în 1972
MESAJUL PREZENTAT

DE PREȘEDINTELE NIXON 
IN CONGRESWASHINGTON 31 (Agerpres). —■ Președintele Richard Nixon a prezentat, miercuri, Congresului mesajul economic și raportul anual al consilierilor economici ai Casei Albe, în documente se .face o amplă analiză a situației economiei S.U.A. in anul 1972 și a perspectivelor de dezvoltare in anul 1973.în mesaj, președintele Nixon subliniază că produsul național brut al Statelor Unite a crescut in anul 1972, inflația s-a diminuat, iar șomajul s-a redus. „Asta nu înseamnă insă că totul a evoluat satisfăcător. O neliniște deosebită a stirnit-o creșterea prețurilor la produsele de larg consum. Balanța comercială cu o serie de. state nu s-a îmbunătățit cum ne-am fi așteptat", a spus președintele Nixon.Dezvoltând ideile din mesaj, raportul consilierilor relevă că valoarea reală a produsului național brut al Statelor Unite in 1972 a crescut cu 6,5 la sută, iar in 1973 va spori cu 6,75 la sută. La sfirșitul a- nului 1972 șomajul se cifra la 5,2 la sută din totalul forței de muncă a țării, urmind ca la sfirșitul anului 1973 să se reducă la 4,5 la sută. De asemenea, indicele inflației s-a redus în cursul anului 1972 pînă la aproape 3 la sută față de aproximativ 6 la sută cit era în 1969. iar la sfirșitul anului 1973 ar urma să se apropie de nivelul stabilit de Administrație de 2,5 la sută. Se evidențiază faptul că balanțele comerciale și de plăți continuă să înregistreze deficite serioase.

MAROC; Decret 
privind extinderea 
apelor teritorialeRABAT 31 (Agerpres). — Un decret adoptat de guvernul marocan stipulează extinderea apelor teritoriale de Ia 12 la 70 de mile marina — informează agenția Reuter. Extinderea urmează să fie aplicată de-a lungul întregului litoral al Marocului,. exceptîndu-se strîmtoarea Gibraltar, unde limita va trece la jumătatea'distanței dintre coastele marocană și spaniolă. Noul decret prevede, de asemenea, sporirea considerabilă a amenzilor ce vor fi aplicate navelor străine care vor fi surprinse pescuind fără autorizație in apele teritoriale ale Marocului.
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