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Drumuri aeriene 
peste Carpați

BRAȘOV (Corespondentul „Scinteii", Nicolae Mocanu). în cadrul amplei acțiuni de valorificare turistică a zonei masivului Făgărașului, drumul A- tier în lungime de 7,6 kilometri, aflat în curs de execuție, expus inzăpezirii timp de circa 8 luni pe an, va fi dublat de un teleferic. Primul tronson al a- cestui teleferic — cel cuprins, între Bîlea-casoadă și Bitoa- lac, în lungime de 3,6 kilometri, aflat în construcție, va fi minat la sfîrșitul acestui Institutul „Proiect" Brașov, torul proiectului, a predat cent documentația . unui drum aerian : telefericul care va face legătura între Peștera de pe Valea Ialomiței și Bușteni — Valea Prahovei;.. în lungime de 7 km. Prin execuția acestor teleferice vor fi puse în valoare unele dintre cele mai frumoase zone turistice din țară.

Pasiune și iscusință în realizarea unor mașini și utilaje de bună calitate, cu parametrii țehnico-funcfionali supe
riori — iată două din atributele care definesc colectivul de oameni ai muncii de la Uzina constructoare de ma

șini din Reșița. In imagine: aspect din sectorul de montaj mașini electrice al uzinei

Iarna

DE ANI

LUPTELE CEFERIȘTILOR DIN 1933
cea fierbinte

șa mșie^

După eforturile cerute de examenele sesiunii de iarnă, studenții celor 19 centre universitare din țară se vor bucura, între 13 și 19 februarie, de binemeritatele zile de odihnă ale vacanței. Aproape 3 000‘ de stu- denți vor petrece aceste zile în tabere alpine. Alte cîteva sute, dintre cei mai buni sportivi din rîndurile tineretului universitar, vor participa la .programate la Predeal, pentru •cîștigarea Cupei U.A.S.R. laschi. Numeroși, studenți vor întreprinde drumeții și excursii.
competițiile'

Printre evenimentele care, prin semnificațiile lor, reprezintă puncte de referință in istoria glorioasă a mișcării muncitorești. din țara noastră, un loc de seamă îl _ cupă marile bătălii de clasă ale unor lărgi și diverse.‘pături tului, în primul rînd rilor ceferiști, din bruarie 1933, de la șurare șe împlinesc ____  ________Situate la apogeul traiectoriei pe care ' a evoluat procesul revoluționar in .perioada crizei economice din anii 1929—1933, luptele ceferiștilor au fost îndreptate: cu, toată hotărîrea împotriva politicii antipopulare promovate de clasele; dominante din România.'în anii crizei economice, guvernele național-țărăniste au contractat, în condiții înrobitoare, mari împrumuturi externe, au concesionat importante resurse naționale unor cercuri monopoliste străine,: ceea ce a dus la accentuarea dependenței

0-ale proletaria- ale muncito- ianuarie—fe- a căror desfă- patru decenii.

României față de liste, datoriei asigure, profituri tatoare, acționat
puterile imperia- plătească ratele și urmărind să condițiile crizei, claselor exploa- guvernante au

Somate să externe chiar în uriașe cercurile în direcția aruncării tutu- . for greutăților asupra maselor muncitoare prin faimoasele „curbe de sacrificiu", sporirea impozitelor și a- menzilor de tot felul, ceea ce a dus la intensificarea exploatării pînă la limitele extreme.
FORȚA ORGANIZATOARE:
PARTIDUL COMUNIȘTILOR

DIMINEȚII.

La confluența a doua mari artere reîntinerire : Calea Griviței și Bulevardul „1 Maisi-
me-

A-Ziua-

UN OM

Cu cîtăva vreme în urmă am trecut prin comuna Gurahonț. E o veche vatră moțească din munții Za- randului. Primarul cbmu- nei a ținut morțiș să urc dealul pînă la spital.— Vrem să scrieți cîteva cuvinte despre dicul comunist Petre geu. E chirurg,hoaptea, numa la spital. Are bisturiu de „aur".— Cum adică, „de aur?"— Așa i s-a dus faima, pentru priceperea și lința lui....Mi-1 închipuiam medic ; neîndoios, vîrstnic, cu tîmplele albite de ani. Altfel, de unde faima care i. s-a dus pe valea Almașului, și la Hălmagiu, și la Hălmă- gel, și la Sebiș ? Și copiii de la școlile satelor de prin această parte îi cunosc numele....O asistentă de serviciu ne întrerupe discuția cu el :— Vă rog să mă scuzați, dar vă caută la telefon soția dv, îi spune.Omul în halat alb zîm- bește.— De două zile și tot a- tîtea nopți (ne spune iute, îndreptîndu-se spre telefon) n-am mai fost pe a- casă.Asistăm fără voia noastră la convorbirea cu soția lui. „îmi pare rău, se scuză... dacă nu vor interveni probleme deosebite, fii convinsă că în seara a- ceasta stau cu voi la cină. Vă sărut pe toate trei..." Zice pe urmă către noi : Știți, eu fac naveta la Gu- rahonț, din anul 1965 ; dar familia mea — soția și cele două fetițe — locuiesc în orașul Sebiș.— Nu vă e greu, mai Ies acuma, iarna ?— Nu. Adevărul este mai mult sînt aici...Știam (motiv în plus să-i apreciem fața destinsă, ținuta impecabilă de spital) că în noaptea a- ceea o clipă nu dormise. Avusese două operații. Cu o zi mai devreme, de asemenea, fusese tot in spital. Operase și în noaptea cealaltă.— De ce n-ați apucat să vă repeziți pînă acasă?— Am un. caz. Trebuie să-1 supraveghez îndeaproape. De obicei fac așa în situații deosebite, după operație. Obișnuința e ca sarea pămîntului, vine singură, se impune de la sine ca o regulă profesională. Altfel, nu-i chip V -________________

pe om

a-
căca

să-ți faci meseria cu răspundere deplină.-De la fereastra camerei sale de lucru, din spital, privește în momentele lui de răgaz — ca în această dimineață — peisajul. Cit vezi cu ochii, jur împrejur, munții. Zice mulțumit :— îmi place să ies dimineața „din gardă", să mă plimb de unul singur. Să privesc munții. Confruntarea cu munții mă odihnește. Simt că . aici, mai mult ca oriunde, sînt cel mai util oamenilor. Azi-noapte am operat, ceva obișnuit ; iar acum Anica Dronca, țărancă tî- nără (21 de ani) din comuna Dieci, județul Arad, este fericită împreună cu primul ei născut, un flăcău mîndru.— Cîte operații ați realizat pînă acum ?întrebarea îl surprinde. Aprinde o țigară.— Asța-i o întrebare pentru un contabil. Totuși... dacă nu greșesc, în orice caz nu în plusL poate că sînt Dar altceva e mult important, șansa mi-a surîs. avut nici un deces postoperator.Mai tîrziu, medicul zice:— Intr-o dimineață — era duminică ș| aveam zi liberă — mă jucam și eu acasă, la Sebiș, cu fetițele mele. Apuc destul de rar să fac asta. Stop,. deodată în fața casei aud oprin- du-se o mașină. Venise după mine. înt.r-o goană, hai la spital. Mă așteptau două cazuri grave : o femeie, cu o sarcină nenormală, urma să aducă pe lume al treilea copil ; și un bărbat de 32 de ani, Mihai Popa, muncitor la cariera din Moneasâ. El avea hemoragie digestivă. La care dintre bolnavi să intervin mai întii ? Firește, mai presus de toate era vorba de salvarea mamei și a copilului dorit. După aceea, am trecut Ia operarea celui de-al doilea caz. Azi, toți cei trei... sînt bine, sănătoși.Medicul Petre Ageu și-a pironit privirea în liniștea depărtată, înzăpezită, a vîrfului Găina. A prins rădăcini adinei în pămîn- tul aspru și atît de frumos al munților moți. A do- bîndit dragostea oamenilor ■ printre care trăiește, în folosul cărora și-a pus întreaga pricepere, conștiința lui de comunist...

peste 5 000... mai Pînă acum, N-am
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y
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Adîncirea crizei economice și, ca urmare, creșterea frămintârilor sociale au pus în fața Partidului Comunist Român sarcina de a-și întări legăturile cu masele, în primul rînd. cu detașamentele principale ale proletariatului. Călăuzit de indicațiile Congresului al V-lea, car£ sublinia că „evenimentul cel mai însemnat din punctul de vedere al perspectivei luptei revoluționare este intrarea in luptă a muncitorilor din ramurile hotărîtoare ale industriei", partidul comunist a pășit Ia organizarea nemijlocită a luptelor mun- citorești. Proceșul de maturizare politică a P.C.R. și-a găsit, ilus- trare.- „elocventă -.în. îmbinarea-., .cu. pricepere a activității ilegale cu posibilitățile legale, în folosirea unor forme variate de organizare, în aplicarea unor metode noi, menite . să înlăture manifestările de sectarism și să creeze condiții prielnice pentru închegarea frontului unic de luptă a maselor largi muncitoare, indiferent de apartenență politică.în această ordine de idei se . vine subliniat că elasticitatea a unul din atributele melor de activitate partidul comunist feriștilor. Ținînd rentul spre unitate rîndurile acestui puternic detașament al clasei noastre muncitoare, P.C.R. a inițiat organizarea unei Conferințe pe țară a dele- gaților muncitorilor ceferiști. întrunită la 20 martie 1932, conferința a ales Comitetul central de acțiune și 
a adoptat programul revendicărilor economice și politice reclamat de întreaga masă de salariați de la căi-

cu- fostesențiale ale desfășurată în rîndurile ce- seama de țu- existent în

le ferate. în perioada ce a urmat, în întreaga țară a avut loc organizarea de comitete de acțiune regionale, locale, pe ateliere. Faptul că acesta organe au fost alese masă a muncitorilor acțiunilor ceferiștilor recunoscută și sprijinită cjtorii — comuniști, erați, alte orientări politice, precum și de cei fără de ffartid. înaltul nivel de combativitate revoluționară al luptelor ceferiștilor se datorește faptului că organizatorul și conducătorul lor a fost Partidul Comunist Român, ilustrind forța organizațiilor sale locale, a celulelor din secții și ateliere.Agravarea continuă a situației maselor în cursul anului 1932, anunțarea unei noi „curbe de sacrificiu" la începutul lui 1933 au determinat declanșarea unor puternice acțiuni revoluționare. Grevele demonstrative ale ceferiștilor de la „Grivița" de la sfîrșituL lunii-ianuarie ău reprezentat numai preludiul. în - urma refuzului Direcției Generale de a satisface cererile juste ale muncitorilor! P.C.R., prin Comitetul central do acțiune, a chemat muncitorimea fe'-j roviară să declare grevă. Ceferiștii de la Atelierele „Grivița" au început greva în ziua de 2 februarie, prin ocuparea întreprinderii într-o atmosferă de puternic avinț de luptă. Cei. aproximativ . 5 000' de lucrători din schimbul de dimineață și-aii a- les, pe. bâza frontului unic, uii comitet, de grevă, alcătuit din 350 de persoane, căruia, i-a revenit condu-' cerea luptei. în desfășurarea acțiunilor revoluționare de la „Grivița" au apărut forme noi de luptă care au sporit considerabil gradul de combativitate al acestora : puternice^ gărzi de autoapărare postate la intrările atelierelor și pichete de grevă formate din muncitorii cei mai combativi în frunte cu comuniștii, demonstrații de stradă în semn de solidaritate cu greviștii baricadați in ateliere etc.Prin nivelul- ei înalt de organizare. greva din 2 ‘ februarie de la „Grivița", împreună cu grevele desfășurate în alte centre feroviare din țară, se anunțau ca punctul de plecare al unor largi acțiuni de luptă la căile ferate, deschizind perspectiva atragerii în acțiune a maselor de muncitori aparținînd altor ramuri
Dr. Nicolae POPESCU

de. întreaga a asigurat o conducere de toți mun- _________ social-demo- socialiști-independenți și de

(Continuare în pag a IV-a)CAPITALA NOASTRA ÎN ’73Consiliul popular al municipiului București s-a întrunit ieri după-a- miază în a XVI-a sa sesiune.xlin actuala legislatură — prilej cu care deputății și invitații au dezbătut și a- doptat planul de dezvoltare economică și social-culturală a Capitalei în 1973, bugetul local anual și măsurile menite să asigure realizarea și depășirea tuturor sarcinilor economice și financiare ce Ie revin în acest an ho- tărîtor pentru înfăptuirea cincinalului înainta-de termen.
Realizări de prestigiu. Afa cum era firesc și ăecesar, par- ticipanții la sesiune au abordat — în spiritul indicațiilor deosebit de prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința municipală de partid, cu prilejul numeroaselor sale vizite de lucru prin Capitală — problemele majore și de stringentă actualitate pentru anul 1973, pornind de Ia aprecierea judicioasă și responsabilă a realizărilor din anul 1972. Sinteza acestor realizări arată că muncind sub îndrumarea permanentă a comitetului municipal de partid, a organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din Capitală au obținut succese de prestigiu în fiecare sector de activitate.între acestea se înscriu asemenea realizări cum ar fi faptul că întreprinderile și-au îndeplinit planul industrial pe anul trecut cu 8 zile înainte de termen ; unitățile de industrie locală au obținut și ele un Volum suplimentar de producție globală de peste 89 milioane lei, depășindu-și angajamentul cu 34 milioane lei. în sectorul de gospodărie comunală preocupările au fost îndreptate spre asigurarea unor condiții mai bune de viață pentru populație și ridicarea aspectului edilitar-gospodăresc al orașului. Prin investițiile destinate șec- torului de gospodărie comunală au fost date in' folosință 15,5 km artere și 30,8 km rețele de distribuție a apei, 5,5 km canale colectoare și 22,8 km rețele secundare de canalizare, .apeductul Roșu-Nord în lungime de 12,3 km, 12 km rețele gaze, 16 km rețele ter- moficare, 10 puncte termice pentru

servirea blocurilor de locuințe, 327 mii mp străzi-pavaje etc. Darea în folosință a stației de pompare Nord creează premise pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a zonelor Băneasa- Herăstrău, Colentina-Tci, Pantelimon și Titan.Rețeaua comercială a Capitalei a fost îmbogățită cu 134 unități noi, r’ea- lizîndu-se în același timp modernizarea unor unități existente. In total, a fost dată în funcțiune o suprafață comercială în construcții noi de 4 500 mp, îndeosebi în noile ansambluri de

te — cu participarea efectivă a cetățenilor — lucrări edilitare și de înfrumusețare în valoare de 541 milioane lei.Subliniind aceste realizări, expunerea prezentată în sesiune, raportul comun al comisiilor permanente și ‘intervențiile la discuții au stăruit, totodată — în spirit > critic și autocritic, cu o evidentă dorință constructivă — și asupra unor rămîneri în urmă care se manifestă în dezvoltarea și modernizarea industriei locale, în transportul public, în func-
Secvențe din planul adoptat ieri de sesiunea

consiliului popular municipal privind dezvoltarea

economică și social-culturală a Bucureștiului

in acest an

locuințe. De asemenea, au fost re- amenajate unele piețe existente și s-a continuat acțiunea de redare in circuitul comercial a spațiilor folosite in alte scopuri. în vederea îmbunătățirii în continuare a condițiilor de aprovizionare, Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București a elaborat un program de măsuri in care s-a prevăzut completarea rețelei comerciale din zonele în care aceasta este insuficientă și asigurarea dotărilor comerciale în noile zone ale orașului.Tabloul realizărilor social-edilitare este completat cu o serie de rezultate pe care spațiul nu ne permite decît să le inserăm ca atare : au fost construite și predate 17 736 a- partamente ; au fost date in folosință 92 săli de clasă, 906creșe și grădinițe ; au fost executa-Iocuri in

„AURORA11 STICLĂ
NOUA STAȚIUNE METALIZATA

ționarea rețelei comerciale și aprovizionarea populației, în realizarea investițiilor pentru învățămint, cultură și sănăî cuție a noilorpeșțru mvățamînt, cul- tioflkin modul de exc- r i^fctrucții de locuințe.
Producții suplimentare 

de miliarde. Pornind de la aceste constatări și aprecieri, de la experiența bună și de la învățămintele anului trecut participanții la sesiunea de ieri a Consiliului popular al municipiului București au făcut trecerea de la bilanțul analitic la planul concret, dezbătind și hotărind ceea ce trebuie realizat în acest an — in lumina indicațiilor trasate de Conferința Națională a partidului și de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie, a legilor adoptate nu de mult de către Marea Adunare Națională.în' baza angajamentului luat de

oamenii muncii din întreprinderile Capitalei șase luni industria producție ,___________ ____ _______miliarde lei. Planul economico-so- cial în profil teritorial hotărit de sesiune pentru anul 1973 prevede, de asemenea, sarcini sporite pentru industria locală : nivelul maxim al producției globale va fi de 4 954 milioane lei — .cu 9,8 la sută mai mult față de realizările anului trecut.
De la reparațiile auto la 

pîlnea „Berceni". In acest an vor fi investite în industria locală 146,3 milioane lei pentru terminarea și punerea in funcțiune a unor noi capacități de producție, precum și pentru executarea unor volume însemnate de lucrări la obiectivele ce se vor da.în funcțiune în anii viitori. Se prevede a se da în funcțiune o stație de reparații auto cu o capacitate de 2 400 reparații pe an și Fabrica de pîine Berceni cu o capacitate de 80 tone pîine și 20 tone biscuiți în 24 ore.în activitatea de gospodărie comunală volumul producției și al serviciilor prevăzute pentru anul 1973 este de aproape 2,4 31 milioane ici mai Uzările anului 1972. gradului de dotare a orașului se prevede sporirea surselor de alimentare cu apă potabilă cu 2 800 mc/zi ; se vor da în folosință 38,7 km artere și rețele de distribuție a apei, 31 km colectoare principale și rețele de canalizare, 27 km rețele gaze, se vor 400 mii mp străzi ; se va losință podul nua lucrările Dobroiești și tcia.

de a realiza cincinalul cu mai devreme, urmează ca municipiului să realizeze o suplimentară de circa 7,4

miliarde lei, cu mult decît rea- Pentru ridicarea tehnico-edilitară

G. MITROI 
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a Vil-a)

PE LITORAL
stațiunile Jupi-Intre

ter și Venus se con
turează o nouă sta
țiune — Aurora. Toa
te obiectivele turistice- 
prevăzute : zece hote
luri cu 2 855 de locuri, 
opt restaurante, trei 
piscine, spații comer
ciale și pentru pres
tări de servicii, tere- 

. nuri de sport, vestiare 
și alte dotări de plajă, 
se găsesc intr-un sta
diu avansat de con
strucție și-și vor putea 
primi vizitatorii din 
primele zile ale viito
rului sezon.

DE SIBIUSIBIU (Corespondentul „Scinteii", Ni- colae Brujan). — Pe malul Cibinului, în o- rașul de jos, ieri a intrat în funcțiune o nouă și modernă hală de sticlărie fină de menaj metalizați! cu o capacitate de 80 000 articole pe an, primul o- biectiv de acest gen din țară. întreaga producție ce se va realiza aici în acest an a și fost contractată pentru export în țări ca Anglia, Japonia, S.U.A,
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Ciurel și se la podurile la pasajul Jiului-Scîn-

în comerțul mondial

moderniza da în fo- vor conti- Abator și

J 1
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!faptul]
!divers;

Mărturii 
de acum 
10 secoleîn localitatea Șirioara (Bistri- | ța-Năsăud) a fost deschis re- . Icent un important șantier ar- I heologic. Săpăturile sînt efec- I tuate de cercetători de la Mu- • Izeul de istorie din Bistrița și I Institutul de istorie și arheolo- I gie din Cluj. Obiectul acestor | ' lucrări îl constituie deshumarea 

I ruinelor unei cetăți construite I în jurul anului 1000 e.n., aparți- I ■ nind epocii voievodatului lui 1 IGelu. Sistemul fortificațiilor ce- I tații de la Șirioara prezintă nu- I meroase asemănări cu cel al I 
I cetății de la Dăbîca. Săpăturile > făcute pînă acum au scos la I iveală, de asemenea, prețioase I obiecte de podoabă : cercei, 1 
I mărgele, inele de argint și Ibronz, precum și diferite unelte I și arme. Toate acestea oferă in- • Idicii valoroase* cu privire la via- | ța populației românești în aceas- I tă zonă a țării noastre în urmă j 

cu 10 secole.
I Coloana 
| nesfîrșită

de... martori
Trei oameni cu părul alb, să- 

tui de a mai umbla pe la ju
decăți, s-au prezentat la subre- 
dacția noastră din Ploiești. Erau 
doar trei dintr-un nesfirșit cor
tegiu de martori pe care Floa
rea Dinculescu, din strada Am- 
zei 59, a reușit să-i pună pe 
drumuri pentru judecarea unui 
adevărat lanț de procese. Mulți 
citați ca martori (așa după cum 
s-a dovedit in instanță) in ches
tiuni pe care... nici măcar nu le 
cunosc ! Numai in dosarul 2906 
din 1972, care s-a aflat de cu- 
rind pe rol la Tribunalul jude
țean Prahova, au fost citați pes
te 30 de martori. In ultimii trei 
ani de zile Floarea Dinculescu, 
inscenind pricini diferite, a tri
mis in judecată numeroși ve
cini de-ai săi. In momentul de 
față, ea figurează in registrul 
tribunalului cu 10 dosare de ju
decată. Alt dosar se află la 
procuratură. După cum se vede, 
năravul din fire nu se dezminte. 
Dar să nu aibă oare nici un fel 
de lecuire ?

Nunta, 
mioarele 
și lupiiBaciul Nicolae- Enache șî ciobanul Pavel Iorguț se aflau pe munte cu turma de mioare a cooperativei agricole de producție din Poienari de Muscel (Argeș). Deodată, baciul și-a adus aminte că în sat e nuntă mare și, nerezistînd ispitei, a coborît să joace. La rîndul său, ciobanul rămas singur de pază și-a luat și el grija de la oi. în acest timp au intrat în turmă mai mulți lupi și au omorît 68 de mioare. Acum, după o asemenea pază, și baciul și ciobanul sînt buni de plată.
Zece cutii 
de viață

Soții Munteanu din Arad erau 
in alertă : nu găseau nicăieri 
lapte praf ,',Mureșul", iar copilul 
lor nu se putea adapta la nici 
unul din celelalte sortimente de 
lapte existente in comerț ! In 
disperare de cauză, Ion Muntea
nu s-a adresat Fabricii de lapte 
din Remetea (Harghita). Drept 
rezultat, in cel mai scurt timp 
cu putință, primea acasă 10 cu
tii de lapte praf, expediat prin 
magazinul întreprinderii. Zece 
cutii ...de viață și sănătate.

De ce au stat

Publicăm în cele ce urmează alte aspecte dezbătute cu prilejul recentei consfătuiri de la București privind circulația pe drumurile publice. Pornind de la realitatea că, pe măsura dezvoltării circulației, crește continuu și numărul de conducători auto profesioniști și amatori (cu peste 300 la sută față de acum zece ani !), participanții la consfătuire au acordat o atenție deosebită modului în care se. face pregătirea acestora.Organizarea și desfășurarea procesului instructiv- educativ în școlile de șoferi, profesioniști și amatori, a înregistrat în mod incontestabil în ultima vreme rezultate pozitive. La dispoziția solicitanților se află azi cadre cu specializare superioară, un parc auto diversificat, material didactic modern etc. Sînt deci, în general, condiții ca pregătirea șoferilor să se facă la' un nivel corespunzător. Cu toate acestea, există încă numeroase deficiențe și rămîneri în urmă care se reflectă în calitatea slabă a. instruirii și care, evident, creează premise ca o parte dintre elevi să fie virtuali candidați la... accidente.Șirul neregulilor începe încă de la admitere, cind sînt acceptați o serie de elevi care nu ■ au aptitudini pentru meseria de șofer, din simplul motiv că nu se face o asemenea verificare. Apoi, examinarea medicală a candidaților nu este suficient de exigentă, iar haremurile medicale nu sînt destul de riguroase pentru a depista toate cazurile de inaptitudini. Pe de altă parte, rețeaua redusă de laboratoare psihoteh- nice nu permite generalizarea unui control în selecționarea candidaților din școlile de șoferi profesioniști.La slaba pregătire a elevilor concură, din păcate, Și unele cadre didactice — și în special instructorii de conducere auto — care nu sînt ei înșiși la nivelul cerințelor și exigențelor reclamate de o funcție cu asemenea responsabilități, în unele școli, materialele și instalațiile didactice nu sînt suficiente, iar unele din cele existente nu corespund cerințelor, sint depășite. Cum pot oare conduce bine oameni care n-au învățat bine să conducă și să circule pe drumurile publice ? Este evident că asemenea carențe organizatorice pot avea — și uneori au — consecințe dintre cele mai nefaste. Instructorul A. Blaj, de

pildă, de la școala de șo- șeri profesioniști nr. 1 Roman — aparținînd Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor — datorită lipsei de control din partea conducerii școlii, în timp ce efectua practica de conducere cu autocamionul, în care se aflau 30 de elevi, din cauza vitezei excesive pe un drum cu mîzgă, a comis un accident de circulație soldat cu moartea a trei elevi și rănirea altor 12.Neajunsuri mal frecvente— și dintre cele mai grave— se manifestă însă în predarea regulilor de circula-

din unele județe (Prahova, Suceava, Neamț, Vîl- cea, Argeș), nedovedind întotdeauna responsabilitatea la care îi obligă legea, viața însăși, au manifestat superficialitate și lipsă de vigilență în supravegherea candidaților la testul teoretic, ceea ce a permis unor elemente insuficient pregătite să primească permis de conducere. Lipsurile din procesul de învățămînt și de examinare a conducătorilor auto s-au răsfrînt — și se răs- frîng — în mod indiscutabil asupra siguranței traficului. Un procent însemnat din

Practica conducerii auto în școli, cît și perfecționarea . ulterioară ar avea de cîștigat dacă s-ar efectua pe autodromuri, la început amenajate mai simplu, iar într-o etapă ulterioară pe baza unor dotări mai complexe. Existența acestora ar permite candidaților din școlile de șoferi profesioniști și amatori să exerseze conducerea autovehiculelor în condiții similare circulației pe drumurile .publice. Ajunși la acest câpitol, trebuie să subliniem o problemă ■ deosebită : calificarea șoferilor a- matori. Numărul acestor
PREOCUPĂRI DE STRINGENTĂ ACTUALITATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA

CONDIȚIILOR DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ (III)
• .... ' . A c . . . •

Virtualii candidați la accidente:

® Cînd „profesorii" greșesc la fel ca... învățăceii ® Este necesară o 
reciclare a șoferilor profesioniști și amatori ® Pregătirea se va face 
pe autodrom, iar examinatorii vor spori exigența la maximum

ție (se insistă mai mult pe învățarea mecanică a răspunsurilor ce se cer la e- xamene 1) și, mai ales, în procesul deprinderii conducerii autovehiculelor. în ceea ce privește acest din urmă aspect, deficiențele constau în principal în lipsa de insistență pentru e- xecutarea corectă a manevrelor de depășire, respectarea regulilor de prioritate, circulația în condiții atmosferice nefavorabile și pe timp de noapte. Aceste carențe se reflectă și în rezultatele obținute la examenul de conducere auto. La școala de mecanici agricoli din județul Ilfov — a- parținînd Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor — din 50 de elevi prezenți la examenul de conducere au fost admiși numai doi.De o deosebită gravitate pentru siguranța circulației sînt acele cazuri cînd comisiile de examinare din cadrul organelor de miliție

cei care au obținut carnet de conducere în ultimii ani au comis accidente grave, au afectat siguranța circulației prin neasigurarea la depășiri și viraje, nerespec- tarea regulilor de prioritate, staționări în locuri primejdioase etc.Asemenea fapte demonstrează încă o dată — dacă mai era nevoie — că pregătirea temeinică a elevilor din școlile de șoferi nu depinde numai de gradul de exigență al comisiilor de e- xaminare. Calificarea viitorilor conducători auto și imprimarea, ( în rîndul a- cestora, a grrjii pentru bunurile și viețile omenești ce le vor fi încredințate, a respectului față de lege sînt determinate, în ultimă instanță, de formele, metodele și mijloacele de pregătire a acestora pe tot timpul școlarizării, precum și de spiritul de răspundere, competența și exigența cadrelor didactice în procesul de instruire.

conducători auto... de duminică a crescut foarte mult, iar gradul de calificare este extrem de scăzut Iată de ce trebuie să se acorde o mare atenție calificării, perfecționării lor permanente ; este necesară chiar reciclarea periodică a acestora (ca de altfel și a profesioniștilor !).Un aport deosebit l-ar putea avea Automobil Clubul Român. Această organizație, căreia îi revin sarcini importante în instruirea și educarea auțo- mobiliștilor amatori, nu se preocupă suficient de ridicarea măiestriei in conducere a șoferilor. Este necesar să se acționeze mai mult în această direcție, deoarece — după cum este cunoscut — mulți dintre posesorii de autovehicule conduc sporadic sau după o inactivitate îndelungată, ceea ce se resimte în circulație prin nesiguranță, manevre precipitate care în

multe cazuri au dus la. producerea de accidente.La încheierea consfătuirii a fost adoptat un amplu program de măsuri a cărui aplicare va contribui la îmbunătățirea circulației pe drumurile publice. Astfel, pornind de la gradul scăzut de pregătire al multor candidați — ce se prezintă Ia examen pentru a obține permisul — se va elabora o nouă metodologie de e- xaminare. Se va asigura prin aceasta un conținut sporit de dificultate, corespunzător condițiilor actuale și de perspectivă ale, circulației rutiere. - Periodic vor fi examinați instructorii de la practica conducerii auto, celor necorespunzători urmînd a li se retrage avizul.Sarcini deosebite se impun pe linia îmbunătățirii procesului instructiv-edu- cativ, a ridicării competenței cadrelor didactice, îmbunătățirii dotării etc. Așa, de pildă, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor va e- labora un plan de perspectivă pentru perioada 1976—1980 privind dezvoltarea rețelei de laboratoare psihotehnice în vederea examinării periodice a tuturor conducătorilor auto profesioniști, precum și a persoanelor selecționate să urmeze școli de șoferi profesioniști. începînd cu anul 1974, printr-o mai bună folosire a rețelei de laboratoare existente, acestea vor asigura treptat examinarea tuturor candidaților pentru școlile de șoferi profesioniști. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, împreună cu Automobil Clubul Român vor iniția un act normativ pentru ca A.C.R. să preia organizarea școlilor de șoferi a- matori. De asemenea, pînă la aceeași dată se vor e- labora propuneri pentru îmbunătățirea și modernizarea procesului de în- văiămînt în școlile de șoferi profesioniști și amatori, iar Consiliul popular al municipiului București și A.C.R. vor realiza, pînă în anul 1974, proiectul unui autodrom pentru Capitală, destinat pregătirii și perfecționării conducătorilor auto, precum și organizării de competiții sportive automobilistice.S-au propus și numeroase alte măsuri. Important este, pentru noi toți, conducători auto sau nu, să se treacă neîntîrziat la aplicarea lor — singura garanție a îmbunătățirii ' circulației rutiere.
George POPESCU

• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

ColOCtiVUl de la PreParatîa cărbunelui Petrila, aflat în întrecere cu cel de la Exploatarea minieră Deva, a depășit planul de producție la cărbuni brichete pe luna ianuarie cu 1 700 tone. (Constantin Băduță, mașinist).
< Circulația autobuzelor de călători pe ruta Nehoiu — Pătirlagele — Siriu, județul Buzău, este întreruptă de aproape două luni din cauza tărăgănării lucrărilor de reparație a unei porțiuni de drum din apropierea comunei Siriu. (Un grup de navetiști din comuna Siriu, județul Buzău).

Propunem s5 se ^n«'nteze în municipiul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej o unitate alimentară pentru desfacerea produselor dietetice, necesare bolnavilor de diabet. (Ion Tighiliu, municipiul Gh. Gheorghiu- Dej, județul Bacău).
Grâditlița d6 copii din cartierul craiovița Nouă, municipiul Craiova, trebuia să fie dată In folosință la sfîrșitul anului trecut. Pînă în prezent lucrările n-au depășit încă faza de... proiectare. (Ion Vasile, cartierul Craiovița Nouă, Craiova).

0 5 000 000 lei anual - iată valoarea economiilor obținute prin aplicarea inovației „Sistemul pentru pornirea și reglarea turației motorului asincron cu motorulbobinat". Ea este realizată de ing. principal “ extracția Tiberiu Nagy, din cadrul Grupului industrial pentru foraj și țițeiului Pitești (Gheorghe Diaconu, Pitești).
La magazinul alimentardln comuna Gemenea- Judetul Suceava, ambalajele nu se ridică la timp, ceea ce îngreunează depozitarea corespunzătoare a mărfurilor. (Milton Cosmaschi, membru în echipa de control obștesc).

O Prelungirea liniei autobuzului 39 ar scuti cetătenii care locuiesc în cartierul Sălaj din Bacău să mai parcurgă zilnic 1,5 km pe jos, pînă la actualul capăt al traseului. (Asociația de locatari din 'cartierul Sălaj — Bacău).
O 0 economie de oțel rapid de 30-35 la sută se rea,i_ zează la Fabrica de scule Rîșnov, prin aplicarea metodei laminării la cald a canalelor la burghiile elicoidale cu 3—13 mm. (Paraschiv Lupașcu, inginer). diametre cuprinse între

să studieze posibilitatea gările stațiunilor balneo- de oameni. (Ion Șerboiu,O Sugerăm organelor C.F.R. măririi duratei de oprire a unor trenuri in climaterice, unde sosesc și pleacă zilnic zeci Băile Herculane).
Plata Salariilor cadrelor didactice cu o întîrziere de cîteva zile a devenit o practică obișnuită la școlile generale din comuna Chi- tila. (Un grup de profesori, comuna Chitila).

Modernul magazin cu autoservire „Menajul' — din Galați Foto : E. Dichiseanu

0 Cetățenii din Moldova Vecheau hotărît-în adunarea populară, să realizeze în acest an . prin muncă patriotică asfaltarea tuturor străzilor și trotuarelor orașului. (I. Dușan, Moldova Veche, județul Caraș-Severin). ‘
0 Unitățile comerciale de pe pIatforma industrială savi- nești sînt insuficiente ca număr, iar cele existente nu sînt aprovizionate corespunzător. Raioanele metalo-chimice, mercerie, de legume- fructe stau mai mult închise. (C. Paniș, colonia muncitorească Săvinești, județul Neamț).

FaCtOrii poștali nu aduc cu șăptâminile ziarele și revistele -abonaților din satul Boușotî, comună1 Șolești, județul Vaslui. Sesizat de către cetățeni în mai multe rînduri, dirigintele oficiului poștal din localitate nu a luat nici o măsură. (Irimica Burghelea, satul Boușori; comuna Solești, județul Vaslui).
■0. Salvați nucii de pe dealurile comunei noastre! Nu cunoaștem cine și din ce motive a hotărît să fie tăiați toți nucii de pe terenurile C.A.P. Poenari, jud. Argeș. (Constantin Ciucă, cooperator);
4^ LOCUtnrii blocului 144 din cartierul Ploiești-Nord nu pot deschide ferestrele locuințelor deoarece trustul de construcții a amplasat, 'cu doi ani în urmă, chiar lingă imobil, o stație de preparat mixtură asfaltică, care produce fum și zgomote insuportabile. (Asociația de locatari din blocul 144).

Rubrică rgalizată de
Alexandru BOGHIU

motoarele...

I Magaziner la întreprinderea ■ de industrie locală „Bazaltul" I din Sf. Gheorghe, Teleki Ka- | roly primise un vagon de ben-
Izină CO-98. în lipsă de capaci- I tate de depozitare, a turnat o I parte din ea intr-o cisternă în • Icare se aflau reziduuri de mo- |torină. Firește, benzina (peste I 3 500 litri) s-a degradat; darT.K. i credea că motoarele mașinilor o ■ vor „înghiți" și. ca atare. De pri- I «os să mai spunem că ele nu | ' „s-au ambalat" la această ma- Inevră. Acum, cînd s-a stabilit I precis din ce cauză rămăseseră I în pană, magazinerul T. K. va I suferi consecințele de rigoare. a
I Tragedia ’ 
| unei curse | 
I clandestine | 
■ După ce scosese din garaj,

Ifără forme legale, autoturismul I 
l-MM-3140, proprietatea Sta
țiunii experimentale zootehnice 1 
ISighetu-Marmației, Șoferul_ Ivan l
Pop pornise intr-o cursă pe I 
cont propriu spre comuna Bir- I 
sana. Alături de el — 5 per- . 

Isoane. La o curbă, in satul On- I 
cești, din cauza vitezei excesi- I 
ve, mașina a derapat și s-a izbit 

I intr-un stilp de beton. Bilanțul I
este tragic. Șoferul a murit pe I 
loc, iar pasagerii loan Miel, I 
Ioan Duma și Vasile Drimb g 

Iau decedat in drum spre spital. I 
Ceilalți doi - Grigore Sauliuc | 
și Ibor Covaci — au fost grav 

| accidentați.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID
ți corespondenții „Scinleii* I

Pe frumosul de Constantin Gagiu l-a făcut mai- că-sa în ziua de 11 mai 1940 în comuna Crețulești- Ilfov. Cînd moașa i-a făcut prima baie a băgat în ligheanul cu apă moderată niște pene de gîscă pentru ca să învețe Costel să înoate și un bănuț de aur ca să aibă noroc de bani mulți în viață.De înotat a învățat să înoate. Și pe spate, și clipește, ba chiar și cu capul la fund. Bani prea mulți, de ce să ne mințim, n-a avut. După muncă. Cît a muncit atît i.s-a plătit. Ce-a muncit ? Păi a fost vreo cîțiva ani zidar la I.R.C.R. — 30 Decembrie, alți cîțiva ani la I.C.R. Floreasca. Aici și-a schimbat meseria. A funcționat ca zugrav. Dar...Dar în ziua de 23 februarie 1970, Constantin Gagiu traversa Calea Griviței, cam pe la Chibrit. Ducea pe umăr o scară dublă de zugrav și în mina stingă o găleată cu humă și o bidinea cu păr de porc. Pe jos era oglindă. O gheață ca de patinoar. Pe gheața asta s-a întîlnit cu moașă- sa, care, văzîndu-1 zugrav, s-a cam impacientat. L-a întrebat . dacă știe să înoate și la răspunsul afirmativ al lui Costel a rămas oarecum surprinsă că nu are și bani mulți. Mirarea moașei l-a pus pe gînduri pe Costel. A doua zi nu 's-a mai dus la serviciu, ci la O.C.L. Alimentara, sectorul 8. De ce s-a dus aici și nu la biserica Sf. Vineri să se roage ? Pentru că a auzit el că este mai bine să se ducă la O.C.L.-8. A auzit el că aici este o piine de mîncat. Așadar, a doua zi s-a dus la conducerea organizației comerciale cu o cerere. Cerea să i se dea și lui un centru de achiziționat sticle și borcane goale.Constantin Gagiu nu este întrebat de șefii acestui O.C.L. dacă a avut în copilărie scarlatina. vărsat, ori măcar tuse măgărească. Nu este întrebat dacă știe să numere din 3 în 3, ori dacă la bază mai are, în afară de o pereche de pantofi cu talpă de cauciuc, și ceva școală necesară anga

jării. Nu este întrebat dacă măcar știe să fluiere a pagubă. Chiar în ziua aceea i se dă în primire centrul de achiziționat sticle și borcane goale din Calea Griviței nr. 43.Ciugulește ce ciugulește la acest centru, dar rju este mulțumit. Cînd a întîlnit-o pe moașă-sa pe gheață, a- ceasta îi prevedea altfel de perspective în materie de bani. Mulți. Multi de tot 1 In ianuarie 1972 face o altă cerere în care roagă vigilenta și prea frumoasa conducere O.C.L.-8 să-i dea și lui gestiunea unui magazin de lactate. Cei însăr-

lion, într-o perioadă destul de scurtă, dintr-un magazin care are un stoc de marfă de 5 000 ? Autorul acestui foileton, în perioada cînd a studiat acest caz, a folosit și pastile de nitroglicerină pură, pentru a nu face un infarct.Și acum iată cum a început această polcă pe furate din avutul obștesc. Un salariat foarte cinstit din O.C.L.-8, care ținea loc de șef al serviciului comercial, a trecut extrem de întîm- plător pe la noul gestionar al magazinului de lactate din Titulescu nr. 73, s-a uitat la el, a văzut cum se

Gospodinele din jurul centrului de lapte gestionat acum de Gagiu nostru au început să laude O.C.L.-ul- 8 ca pe a 11-a minune a lumii că s-a gîndit, în sfîrșit, să facă comerț mai comerț și în zona lor. Laptele devenise la acest centru de lapte o marfă secundară, pentru că se transformase într-o băcănie mai aprovizionată decît „Triumf". Lămîi, piper, portocale, banane, făină, măsline, curcani indigeni, curcani de import... Clienți 7 Doldora. Spre seară venea și omul cinstit din O.C.L. după cumpărături cu două sacoșe. Alteori și

primești și marfă, s-o înregistrezi, s-o mai și vinzi ? Să-I fi făcut maică-sa argint viu și nu putea prididi. Cu de la sine „înțelegere" și-a angajat un contabil particular, care să pună gestiunea la punct, și- un vînzător personal. cu care s-a învoit să vină și cu nevasta, ca să-i ajute.La fel de extrem de în- tîmplător află și revizorii de gestiune ai O.C.L.-ului-8 că pe Titulescu 73 este o măslină de mîncat. Vine un revizor, face un . inventar, găsește niște „găuri", face „la pace" cu Costel și-i pune inventarul la punct.
TREI REVIZORI, SI CU ȘEFUL PA TRU,

JUCAU POLCA PE FURATE
...din avutul obștesc

EROUL PRINCIPAL ESTE DOAR APARENT EROU PRINCIPAL. ARE iN SCHIMB 
„MERITUL" CĂ NU FURA NUMAI PENTRU EL

cinați cu verificarea cadrelor din comerț și mai ales a gestionarilor se duc in cîteva case zugrăvite de Costel, dau cu mina pe perete, și dacă au văzut că zugravul a fost priceput, pentru că nu s-a luat varul pe palmă, i-au dat gestiunea magazinului de lactate din bd. Titulescu nr. 73 cu un stoc de marfă de 5 000,Am ajuns deci unde trebuia să ajungem. Adică la gestiunea din care frumosul Constantin Gagiu a furat pentru el și pentru niște oameni cinstiți 277 559,80 lei. Povestea ar putea să pară pentru cineva neverosimilă. Cum să se poată fura peste un sfert de mi-

descurcă omul cu brînzetu- rile, cu laptele oarecum bătut, și l-a invitat la „dans" pe Costel, care „zugrăvise" și la case mari.— Ești în stare să devii; „magazin de delicatese". Te fac „magazin de delicatese".— Dar vor tovarășii ăia mai mari de la O.C.L. ? îmi permit ?— Păi eu ce sînt Ia O.C.L.!? Banană de import ?

cu rucsacul. Dar el era un client mai dificil și mai bleu. Cu cît se umpleau sacoșele mai cu vîrf, cu atît uita să plătească.în primele zile s-a spetit muncind frumosul și bala- oacheșul nostru gestionar. Veneau camioane cu saci cu mălai de la moara Titan, veneau camioane cu mărfuri de import de la depozitul din Militari... Să

Acest revizor devine și el clientul magazinului de delicatese. Cară și el-delicate- suri acasă, cu plata prin „virament". (A se citi cu plata în ceruri). Alt revizor, tot de la O.C.L.-8, văzîndu-1 cu plasele pline pe primul, îl întreabă :— De unde ?— Titulescu 73.Face și ăsta un inventar și devine și el clientul lui Costel. Plătea ce cumpăra pe baza aceluiași virament. Șeful revizor al O.C.L.-ului- 8 nu știu cum dracu s-a întîlnit cu cei doi subalterni care aveau un „nivel de trai" mai ridicat decît al lui în ultima vreme. I-a întrebat și el :

— De unde ?— Titulescu 73.Șeful revizor, informat că se fură atita in această alimentară fără să știe el, a luat o bucată de plastilină și un sigiliu și-a trimis un nou angajat să sigileze magazinul de delicatese din Titulescu 73 și- să-1 aducă pe gestionar la el. Recrutul s-a dus, a sigilat și a venit la șef cu Costel. Intre șeful revizor și Costel s-a făcut o înțelegere de vreo 5 000 lei, plus un abonament gratuit la magazinul de delicatese cu sacoșă personală ori împrumutată de Costel cu mărfuri cu tot.Fiind bine și cu revizorii contabili, ba chiar și cu șeful lor. Gagiu a început să-și invite și rudele apropiate, și pe cele mai puțin apropiate să le umple sacoșele.Cînd revizorul-șef termina măslinele, trimitea un subaltern cu un bilet al cărui text suna cam în felul acesta : „Costele, te rog dă-mi 6 kg de măsline, prin tovarășul care-ți aduce biletul."Nu știu dacă în zilele noastre se mai fură în codru, dar aici, în Titulescu 73, s-a furat mult mai mult ca acolo.Iată un fragment dintr-o declarație mai recentă a lui Constantin Gagiu, care a- cum se poartă cu dungi pe verticală. „Mențin declara
țiile date la ’ miliție și in 
fața procuraturii, nesilit și 
recunosc insușirea, pentru 
mine și pentru alții, a sumei 
de 277 559,80 lei in împreju
rările arătate de mine in 
declarațiile anterioare. Din 
acest prejudiciu am dat re
vizorilor de gestiuni Jurea 
Romulus, Dragnea Stelian 
(șef-revlzor) și Orănescu 
Valeriu bani și mărfuri, in 
valoare de aproximativ 
50 000 lei de fiecare. In 
plus, am mai dat lui lagadă 
Gheorghe (a ținut o peri
oadă de timp loc șefului 
serviciului comercial — 
n.a.) și lui Stoicescu Teo
dor (șef planificare) apro
ximativ mărfuri și bani 
de aceeași valoare. Pentru 
mine am insușit mărfuri și 
bani in jur de 50 000 lei".Cercetările — era să zic arestările continuă... !

Nlcută TANASE

LA I.I.L-LUDUȘ

Noi produse 
de largă 
utilitate

TG. MUREȘ (corespondentul „Scinteii" L. Beaky). — Pînă nu de mult, secția de produse metalice a întreprinderii de industrie locala din Luduș a funcționat doar intr-un singur și modest atelier, unde se reparau diferite unelte și se confecționau roabe metalice. în ultimul timp au fost construite spații de producție corespunzătoare, înzestrate cu utilaje de înaltă tehnicitate. Concomitent au fost calificate cadrele necesare de strungari, sudori, lăcătuși etc. Ca urmare, ramura metalică a întreprinderii produce astăzi vagoneți pentru industria. ceramică și metalurgică, cărucioare pentru transporturi uzinale, diverse confecții metalice, matrițe pentru piese din mase plastice și cauciuc, piese strunjite pentru industria chimică. O parte din producție este destinată autoutilării în vederea dezvoltării în continuare și modernizării sectoarelor întreprinderii.Pentru acest an, întreprinderii de industrie locală din Luduș îi revin sarcini- importante și în privința producției unor bunuri destinate fondului pieței. între acestea, un loc de seamă îl o- cupă diferitele garnituri de mobilă pentru bucătării. întreprinderea va livra în acest an aproaoe 14 000 garnituri de mobilă de bucătărie „Rodica I" și „Rodica' II", „Sărmaș I". „So- vata" și „Grigoreta". cu caracteristici constructive, funcționale și estetice apreciate de cumpărători și, în primul rînd. de gospodine. O noutate de ultimă .oră a acestui an: întreprinderea din Luduș a realizat un original dulap cu rafturi rotative pentru bucătării.
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NOI CHEMĂRI ÎN
NTRECEREA SOCIALISTĂ exemple demne de urmat!
Uzina „23 togast" București

către toate colectivele întreprinderilor 
constructoare de mașiniîncadrat activ în ampla acțiune patriotică de îndeplinire a sarcinilor actualului plan cincinal,în patru ani și jumătate, colectivul uzinei cheamă la întrecere, socialistă pe anul 1973 toate uzinele și întreprinderile constructoare de mașini, angajîndu-se să realizeze :

9 Depășirea planului la producția-marfă eu 3 la sută, reprezentind :— 20 locomotive Diesel hidraulice de 250—1 250 CP ;— 10 motoare'de 350—700 CP ;— 100 tone oțeluri înalt aliat pentru scule.
e> Depășirea planului la producția-marfă vîndută și încasată cu 1,1 la sută ;
o Prin eforturile conjugate ale cadrelor din compartimentele de concepție și secțiile productive, se va reduce cu două luni durata de asimilare— fază prototip — la două produse de importanță majoră pentru economia națională : locomotiva Diesel electrică de 1 000—1 500 CP și răci- torul grătar pentru liniile de ciment de 3 000 tone în 24 ore.® Prin autoutilare se vor executa utilajele care nu se produc în țară, făcind astfel economii de 4 milioane Iei valută ;
o Se vor realiza economii de :— 1 000 tone metal ;— 1 000 tone combustibil convențional ;— 3 milioane kWh energie electrică.
o Se vor aplica în secțiile de fabricație studii și măsuri privind raționalizarea consumului de muncă, prin care se va reduce manopera cu 3 la sută ;o Se va extinde forma de salarizare în acord global, astfel încît la finele anului 1973, în acest sistem de remunerare să fie incluși 15 la sută1 din totalul muncitorilor acordanți ;• Se vor executa în regie proprie lucrări de investiții în valoare de 13,5 milioane lei ;• Din fondurile de investiții necentralizate se vor executa 500 locuri In cămine pentru nefamiliști ;
0 Prin intensificarea activității politico-educative de masă, prin creșterea eficienței muncii comisiilor de disciplină, prin mai buna organizare a producției și a muncii, se va asigura îmbunătățirea indicelui de utilizare a fondului de timp disponibil al muncitorilor, astfel încît acesta să ajungă la minimum 97 la sută.Pentru salariații uzinei noastre este o datorie de onoare de a acționa cu dăruire și* pasiune, sub conducerea organizației de partid, în vederea transpunerii în viață a prețioaselor indicații ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce ne-au fost transmise nemijlocit cu prilejul vizitelor sale de lucru, de a înfăptui integral și depăși angajamentele asumate.

Comitetul de partid, Comitetul oamenilor muncii,
Marin GHEORGHIȚA lag. Alexandru ROȘU
Comitetul sindicatului, z Comitetul U.T.C.,
Dumitru PĂDURE Ion RUSU

Intreprimlerea ie industrializare 
a tepîoli fi Tg. ftres

către toate întreprinderile 
de industrie alimentară

MM poligrafic „Casa Ssinteii11

Colectivul întreprinderii noastre are in vedere înfăptuirea următoarelor obiective :• Depășirea planului producției-marfă cu 5,6 milioane lei, concretizată în 100 tone unt, 100 tone lapte praf, 10 tone brinzeturi, 1 000 hi produse lactate proaspete ;• Depășirea planului de aprovizionare a întreprinderii cu 1 500 hi lapte de vacă și 500 bl lapte de oaie, preluind 750 litri lapte pe cap de vacă de la gospodăriile populației, prin intensificarea activității de contractare, îmbunătățirea organizării preluării, sprijinirea concretă și eficientă a producătorilor furnizori de lapte.• înființarea a încă 37 puncte de preluare a laptelui de vacă și oaie.• Pentru creșterea fondului de lapte din sursa gospodăriilor populației, vom organiza preluarea produselor lactate în piețele și tirgurile ce se vor organiza săptâminal în județ ;
e în scopul diversificării produselor alimentare, în special a celor cu valoare nutritivă ridicată, vom lărgi numărul de sortimente prin introducerea în fabricație a cel puțin 5 produse ; 1• Intensificînd preocuparea pentru gospodărirea și manipularea materiilor prime, se vor reduce pierderile tehnologice cu 1 kg smintînă pe tona de unt, cu 0.5 litri lapte pe tona de lapte de consum, 30 litri lapte degresat pe tona de lapte praf fabricat, 50 litri lapte degresat pe tona de caș slab ;• Prin raționalizarea consumului de energie electrică și a combustibililor se vor economisi 223 000 kWh energie electrică și 122 tone combustibil convențional ;• Reducerea cheltuielilor de transport cu parcul propriu de autovehicule cu 1,2 milioane lei față de 1972, prin :— organizarea mai judicioasă a rutelor de transport ; reducerea consumului de carburanți și lubrifianți ; îmbunătățirea indicatorilor de utilizare a parcului de autovehicule cu 1,5, realizîndu-se un coeficient anual de 79' la sută. •
e în scopul utilizării complete și eficiente a capacităților de producție vom dezvolta producția proprie de piese de schimb. Pe această cale se vor executa in cursul anului, prin autodotare, piese în valoare de 75 000 lei ;

e Depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii cu 2 000 lei pe salariat față de prevederile pe 1973, realizîndu-se o productivitate anuală de G30 000 lei ;
o îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului de lucru, ajungindu-se la 95 la sută, față de 93,4 Ia sută, realizat în 1972 ;® Se va îmbunătăți calitatea produselor.Convinși că prezenta chemare va avea un larg ecou, se va bucura de sprijinul și înțelegerea deplină a fiecărui lucrător din ramura industriei alimentare și a unităților furnizoare de materie primă, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea de industrializare a laptelui Tg. Mureș vor face totul pentru transpunerea in viață a acestor angajamente, pentru realizarea și depășirea sarcinilor maximale din cel de-al treilea an al actualului cincinal cu dorința fierbinte de a-și aduce contribuția la traducerea in viață a mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in scumpa noastră patrie.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii de la „Elec- troaparataj“ din București urmăresc asiduu ridicarea performanțelor produselor, executarea prin autoutilare a dispozitivelor de montaj și a pupitrelor de reglaj. Introducerea montajului pe benzi .și a normativelor la .secția dej montaj, realizarea unor noi tipuri de aparate cu consum redus de material și manoperă sint mijloace de sporire a producției și de diminuare a consumului de metal cu 4 270 tone in in- tregul cincinal. Iată in

La uzina „Electroaparataj" 

din Capitală

imaginile noastre cîțiva dintre „recordmanii", producțiilor superioare și ai economiilor. în rindul de sus, fotografia din stingă. muncitoarea fruntașă. Filofteia Constantinescu. Mașina de bobinat rezis
tențele încălzitoare de la releele termice, la care lucrează, este realizată prin autoutilare de un colectiv de muncitori din această uzină. Fotografia din dreapta : muncitoarea Lefter Violeta execută

reglajul blocurilor de relee termice pe un pupitru construit tot prin autoutilare. în rindul <le jos, fotografia din stingă : Die Stănescu, tehnician principal, și ucenicul Marin Miu măsoară rezistența la bobinele con- tactoare de 32 Amperi. Fotografia din . dreapta : Ion Dincă, unul din cei mai buni reglori din u- zină, efectuează reglarea presiunii în contacte la contactoarele de curent alternativ de 10 Amperi.

către toate întreprinderile poligrafice

Secretarul eoniitetuIui 
de partid,
Ioan ICLĂNZAN
Președintele comitetului 
sindicatului,
loan FURNEAColectivul de muncă al combinatului poligrafic „Casa Scînteii", profund recunoscător conducerii de partid și de stat, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile de muncă și de viață pe care ni le-a creat, a hotărît să cheme la întrecere socialistă colectivele.întreprinderilor poligrafice din întreagă .țară'.7 ' .............. jiTC-.T»'-Obiectivelp, princip^, iij . întrecerea patriotică constau in ridicarea pe 

o treaptă, superioară'â eficienței activității economice, creșterea calității producției prin îmbunătățirea aspectului grafic al cărților, revistelor și ziarelor pe care le tipărim, pentru a răspunde așa cum se cuvine exigențelor mereu sporite ale cititorilor.In domeniul economic0 Vom obține o depășire a producției planificate de cărți, reviste șî .ziare, care va reprezenta valoric o producție globală și marfă suplimentară de 5 500 000 lei.0 Vom realiza peste plan o producție de 600 000 cărți, însumind 10 000 000 colițe.
o De asemenea, ne propunem să obținem o producție pentru export cu 2 la sută peste prevederile planului.0 Prin mai buna folosire a materiilor prime și materialelor vom reduce cheltuielile materiale de producție după cum urmează :— prin reducerea normelor de consum la hirtie cu 1 la sută, vom realiza economii de 40 tone hirtie, în valoare de 200 000 lei ;— prin reducerea normelor de consum la cerneluri, materiale foto și material de legătorie cu 3 la sută, față de realizările obținute în 1972, vom economisi 700 000 lei ;— vom asigura imprimarea a 1 000 000 exemplare de ziare cu hirtie economisită.o Productivitatea muncii pe salariat va fi depășită cu 1 la sută.
0 Pentru creșterea gradului de mecanizare și automatizare a procesului de producție, vom realiza prin autoutilare lucrări în valoare de 1 000 000 lei.în domeniul social, cultural, educativ

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Florian RADUȚIU 
Secretarul organizației 
U.T.C.,
ing. Alexandru 
MOLDOVAN

către toate unitățile de poștă 
și telecomunicații

Ne propunem să îmbunătățim condițiile de lucru ale tuturor salariațl- lor prin :— îmbunătățirea condițiilor de microclimat ;— îmbunătățirea condițiilor de lucru la rotativele de ziare ;— inițierea unor activități care să contribuie la integrarea profesională intr-un timp mai scurt a tinerilor și a noilor angajați și reducerea fluctuației cu 30 la sută față de 1972 ;— vom înfrumuseța locurile de muncă și spațiile sociale și cultural-sportive prin contribuția salariaților care vor presta un volum de peste 6 000 ore de muncă patriotică ;— la toate locurile de muncă, organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C., comitetul oamenilor muncii vor desfășura o intensă activitate politico-educativă și de informare a salariaților, în așa fel ca fiecare salariat să participe activ la desfășurarea întrecerii, la realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus.

Exprimind hotărirea unanimă a întregului colectiv din Direcția județeană de poștă și telecomunicații Argeș, adresăm tuturor unităților de poștă și telecomunicații din țară chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor prevăzute pentru anul 1973. concretizate în angajamentele luate la următoarele obiective :— depășirea cu 3 la sută a veniturilor planificate :— reducerea cheltuielilor la 1 000 Ici venituri cu 3.2 la sută :— creșterea cu 3 la sută a venitului mediu planificat pe salariat, prin instalarea de noi posturi telefonice și folosirea mai bună a capacităților de producție.Se va acorda o atenție deosebită calității prestațiilor și serviciilor, prin îmbunătățire față de anul 1972 a următorilor indicatori :— reducerea cu 10 la sută a convorbirilor telefonice interurbane întîr- ziate peste una oră ;— micșorarea cu 4,5 la sută a numărului de deranjamente la 100 posturi telegrafice și cu 5 la sută a duratei medii de restabilire a funcționării lor ;— vor fi reduse cu 6 la sută numărul deranjamentelor la 100 de km fir telefonic și telegrafic aerian interurban și cu 7 la sută durata medie a acestora ;— se va reduce cu 6 la sută numărul de deranjamente la 100 posturi telefonice și cu 13 la sută durata medie a acestora ;— numărul de deranjamente la 100 căi echivalente in echipamentul telefonic interurban va fi redus cu 4 la sută, iar durata medie a acestora cu 7 la sută ;— îmbunătățirea cu 2 la sută a pătrunderii presei la 1 000 de locuitori ;— se vor reduce cu 11 la sută numărul reclamațiilor întemeiate.Pentru anul acesta, indicele de utilizare a timpului de lucru va fi peste 96,7 la sută.Antrenat în întrecerea socialistă, întregul colectiv de muncă al Direcției județene de poștă și telecomunicații Argeș va milita neabătut pentru înfăptuirea in mod exemplar a angajamentelor asumate, convins fiind că în acest fel iși aduce o substanțială contribuție la dezvoltarea multilaterală și înflorirea patriei noastre — România socialistă.

Fototext : S. CRISTIAN

ASOCIAȚIILE INTERCOOPERATISTE
asigură valorificarea superioară a resurselor 
locale, dar și a inițiativei și inteligenței

Secretarul comitetului 
de partid,
Grigore MUȘAT
Președintele comitetului 
sindicatului,
Nicolae N1ȚESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Ciistea VICTOR 
Secretarul comitetului U.T.C., 
Viorel ALEXANDRESCU

Secretarul biroului organizației 
de bază P.C.R.,
Nicoiaie CĂLIJGARESCU
Președintele comitetului 
sindicatului,
Alexandrul NENC1ULESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Aurel PETRE 
Secretarul biroului 
organizației U.T'.C.,
Fierea NIȚU

BAZINUL CARBONIFER .ROVINARI, CARIERA CICANI. Utilajele moderne, de mare randament — deservite de muncitori cu înaltă calificare — 
funcționează neîntrerupt, pentru a da economiei cantități tot mai mari de cărbune

Asociațiile intercooperatiste au fost create pentru a pune mai bine în valoare posibilitățile de sporire a producției, forța de muncă a > operativelor agricole. Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, subliniate din nou la Conferința Națională și la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972. această formă de organizare se va extinde în numeroase sectoare de activitate din agricultura cooperatistă. în cele ce urmează prezentăm o valoroasă experiență în domeniul activităților industriale — asociația in- tercooperatistă Ștefănești, județul Argeș. Rezultatele obținute, ca urmare a valorificării materiilor prime aflate pe plan local, au efecte dintre cele mai favorabile asupra consolidării cooperativelor asociate. Ele constituie, totodată, o invitație la un schimb de experiență.Din asociația intercooperatistă Ștefănești fac parte cooperativele, agricole Golești, Ștefănești și Valea Mare. Această unitate produce o gamă largă de bunuri : împletituri de răchită, articole de artizanat, cozi de unelte, exploatează piatra de riu, execută prestări de servicii. La început, in asociație lucrau. 40 de cooperatori, iar fondurile fixe însumau 49 000 de lei. Aceasta a fost toată „averea" cu care asociația a pornit la drum. Din primul an, s-a propus realizarea' unei producții globale de 5 milioane de lei. Părea o sumă mare, dar s-a realizat. în 1972, valoarea producției globale a ajuns la 19 milioane lei.Una din secțiile de bază ale asociației este cea de împletituri de ră-- citită. Ea a luat ființă prin unificarea atelierelor de împletituri din cele trei cooperative asociate, în care lucrau cei mai buni meseriași din comunele respective. Intr-un singur an, în această meserie au fost calificați peste 30 de tineri. în timp scurt după ce și-au însușit această meserie, ei au reușit performanțe nebănuite. Multe din împletiturile ieșite din mina lor sint, datorită calității lor deosebite, livrate la export. Produsul de bază il constituie coșurile de

nuiele folosite în agricultură și în special in legumicultura, viticultura și .pomicultură. Se mai confecționează și unele împletituri de nuiele pentru uz casnic,, cum af .fi coșurile de mină, obiecte de artizanat etc. Materia primă necesară se găsește din abundență prin partea locului. Ea este strinsă atit de lucrătorii permanenți ai asociației, cit și de al ți cooperatori, cărora li se plătește o anumită sumă de barii. Procesul de producție se desfășoară în flux continuu, iar pierderile de materie primă, sint eliminate, deoarece deșeurile — virfurile nuielelor — sint folosite pentru confecționarea diferitelor obiecte de artizanat. Ca urmare, cheltuielile de producție la 1 000 de lei venituri sint de numai 856 de lei, prețul de cost pe unitate de produs a scăzut cu 45 la sută față de cel realizat in coopera-’ tivele agricole respective înainte de asociere. La producția totală de 1.1 milioane lei obținută în această secție, beneficiul este de circa 300 000 lei, ceea ce demonstrează gradul ridicat de rentabilitate a produselor obținute aici. Aceste rezultate economice, deosebit de valoroase, au efecte mult mai profunde. De pe urma lor baneficiază nu numai cooperativele asociate, ci și alte unități agricole. Prin contracte încheiate cu asociația, ele iși procură coșuri și cozi de unelte, mai ieftine și de mai bună calitate.Asociația mai dispune de o sgeție de croitorie, care produce broderii și diferite alte obiecte de artizanat, cu motive populare, specifice acestei zone. Se mai confecționează echipament și haine de protecție, saci din pînză etc. Din deșeurile rezultate in cadrul secției, precum și din cele procurate de la unitățile de confecții din municipiul Pitești se fac săculeți, folosiți ca ambalaje la fabrica de motoare electrice. în 1972, numai din valorificarea acestor săculeți s-a obținut un venit de peste 300 000 de lei. Și in secția cartonaje, o burtă parte din materia primă o constituie tot deșeurile. Ele sint procurate de la diferite întreprinderi de stat, unde nu mai pot fi folo

site în procesul de producție. Se confecționează ambalaje pentru unele produse realizate la fabrica de motoare electrice. Pe această cale s-alt obținut venituri in valoare de 2,1 _ milioane de lei. în ultimele luni, cele două secții și-au extins capacitățile, numărul cooperatorilor care lucrează aici crescind de la 30 Ia 85. începind cu lună noiembrie, munca a fost organizată in două schimburi, ceea ce va duce Ia dublarea producției. De remarcat că cea mai mare parte a utilajelor necesare au fost produse în atelierul mecanic propriu, economisindu-sc pe această cale peste 250 000 de lei. Este doar un exemplu din multe altele, care dovedește simțul de buni gospodari, hărnicia și inteligența oamenilor de aici. Folosirea materiei prime locale, valorificarea superioară a deșeurilor, inclusiv a celor procurate din afară, eliminarea oricărei forme de risipă au avut ca rezultat creșterea rentabilității.Rezultate asemănătoare au fost obținute in toate celelalte secții ale asociației : construcții, prelucrarea lemnului, balastieră, prestări de servicii etc. Ca urmare, în 1972 au fost obținute 3,5 milioane de lei beneficii. ' Bună parte din beneficiul obținut este destinat extinderii capacităților de producție, iar un milion de lei a fost repartizat cooperativelor agricole asociate. La cooperativele agricole Ștefănești și Golești, aceste sume vor duce la creșterea cu 12 și, respectjv, cu 13 lei a valorii normei de muncă.în planul de dezvoltare ai asociației intercooperatiste din Ștefănești se prevede obținerea, în 1975. a unei producții globale in valoare de 45 milioane lei și atragerea, in aceste activități, a 300—350 cooperatori, in special femei. Pentru anul 1973. asociația a încheiat contracte ce, însumează 20 milioane lei din totalul de. 22 milioane, cit reprezintă producția globală prevăzută a se. realiza. Este un exemolu care demonstrează cum pot fi valorificate resursele locale din. fiecare comună.
Iosif POP
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Un răspuns posibil la o întrebare care așteaptă o mai amplă dezbatere

orientările
X

univ. dr. Ion Călin,

veacului că operetele

referi- ar- lucrările

___

primele de- aleSe știe din dăinuie dato-

A imbâtrinit opereta?

a
dialog cumemoria poe-

I

V

i

tr

*

Opereta, supranumită cu îndreptățire jsurîsul muzicii", deși, față de alte genuri, este de dată mai recentă, se bucură de o largă râspîndire și binemeritate succese. Popularitatea ei se bazează pe îmbinarea fericită dintre elementul educativ și cel distractiv — bineînțeles în cazul lucrărilor cu adevărat valoroase. Frecventarea spectacolului de operetă trezește gustul pentru muzica de calitate, ridică tonusul moral al publicului, și poate aduce, totodată, și o contribuție specifică la stirpirea unor metehne morale — cu mijloace specifice genului, ca ironia acidă, satira demascatoare ș.a.Fondul principal al literaturii de gen — și, totodată, al repertorii- lor teatrelor muzicale — îl constituie creația clasică (pentru operetă, noțiunea se aplică produselor din perioada de la apariție pină în cenii nostru), multe clasice rită muzicii lor de neîndoielnică valoare. Subiectul multora este insa construit după șabloane rigide, îndeosebi cu „intrigă amoroasă" și cu evoluția și rezolvarea conflictului previzibile ; la rindul lor, personajele sînt, adesea, tratate superficial, umorul — de situație sau de limbaj — apare nu rareori gratuit. De multe ori, transpunerea scenică, spectacolul propriu-zis suferă de aceleași tare, datorită fie concepției regizorale și scenografi-

ce convenționale, fie manierismului în- cînt și proză al' Interpreți- lor.. Iată, așadar, suficiente motive pentru ca o parte a publicului — mai ales cel din tinăra generație — să nu mai guste opereta veche. în ultimele decenii și-a făcut a-

caută o cale a sa, bazată pe tradiție, iz- vorîtă din particularitățile vieții sociale, conformă cu sensibilitatea muzicală națională și cu problematica vieții noastre sociale de astăzi. Sporirea acestui patrimoniu este un proces dificil

sele cuvenite și așteptate datorită în bună măsură faptului că înșiși slujitorii ei o concep încă adeseori . îhtr-o manieră oarecum anacronică, vetustă.La toate acestea se adaugă reale probleme de cadre, creșterea

condiționată, credem, de patru factori, asupra cărora trebuie să mediteze (și, mai cu seamă, să- acționeze) cei interesați — compozitori, libretiști, in- terpreți (regizori, scenografi, coregrafi, cîn- tăreți-actori), conducători de teatre, fac-

pariția și s-a consolidat o formă nouă, musicalul, în care textul este agrementat cu muzică modernă și de dans, în- tr-un spectacol care se dorește a fi organic și total.Creația românească a înregistrat succese, unele piese avînd o valoare mai mult decît documentară — de la primele vodeviluri, comedii cu cîntece și o- perete de acum o sută și mai bine de ani, pînă la succesele statornice ale școlii moderne (lucrări de Ghe- rase Dendrino, Filaret Barbu ș.a.).Cum este și firesc, opereta românească își

și delicat, aportul din vremea din urmă al unor compozitori — Florin Comișel, Wilhelm Demian, George Grigoriu, Norbert Petri, Elly Roman — fiind demn de prețuire. Este, de asemenea, indiscutabil că în arta spectacolului s-au înregistrat tendințe de înnoire, dar mult prea puține și firave, lipsite, din păcate, de sprijinul entuziast al interpreților înșiși, i- nexplicabil — la prima vedere — convinși că genul se poate practica numai în limitele vechiului stil. Pentru că, oricît de paradoxal ar părea, opereta nu înregistrează progre

noilor generații de slujitori ai operetei putîndu-se realiza prin conlucrarea mai multor instituții de în- vățămînt superior artistic, viitorii interpreți trebuind să fie, deopotrivă, cîntăreți, actori, dansatori și chiar acrobați.Din cele de mai sus reiese că dezvoltarea operetei nu este lipr sită de probleme. Existența sa poate fi îndoială, structura dițiile de in societatea găsim suficiente meiuri pentru a-i ține viabilitatea, această viabilitate

în viitor nu însă pusă la întrucît în sa și în con- desfășurare noastră

tori de îndrumare : selecția repertoriului, creația originală, formula de spectacol și creșterea cadrelor. Am eliminat într-adinș problema atragerii publicului, întrucit, dacă cele patru elemente vor fi soluționate corespunzător, ea va fi la rîndu-i rezolvată (evident, în cazul în care și unele deficiențe, mai generale, legate de educația muzicală, vor fi înlăturate).Călăuză fundamentală, documentele de partid din iulie și noiembrie ,1971, rile la domeniul fistic din Conferinței Naționale luminează

generale, scopurile e- ducative ce trebuie urmărite. Dacă asupra principiilor de bază sintem cu toții de a- cord, căile de rezolvare practică pot fi multiple, cu o singură condiție : rezultatul să corespundă exigențelor impuse de actualitate, să capete eficiență socială, adeziune unanimă.Fără îndoială că pe marginea acestor aspecte există multe idei, izvorîte din meditații și experiențe, dar ele încă nu au suficientă circulație nici in mediul celor direct interesați. Iată de ce o dezbatere în presa de specialitate sau la U- niunea ar fi putea punct unei țiuni peretei, de a ei în, actualitate și racordare la sensibilitatea contemporană. Aceasta cu atît mai mult cu cît asupra fiecăreia dintre cele patru direcții (pot fi și altele, sau unele să nu apară tuturor la fel de importante) pot exista opinii variate, chiar contradictorii, din a căror confruntare este necesar să se contureze căi de urmat pentru îmbunătățirea activității in acest sector artistic cu largi rezonanțe sociale. în acest concert, bineînțeles, de un neprețuit ajutor ar fi beneficiarilor — tatorii — . căci, timă instanță, sînt destinate i rile autorilor, preților și organizatorilor.
Petre 
CODREANU

compozitorilor binevenită, ar constitui un de pornire al mai vaste ac- de înnoire a o- implicare

i vocile ■ spec- în ul- 4or, îe efortu- inter-

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba germană. Lec

ția a 40-a.
9.30 A fost odată ca niciodată... 

^Crăiasa zăpezii" (II). 
Telex.
Publicitate.
Ansambluri sătești.
Zece minute cu orchestra 
„Mezeșul" a Consiliului jude
țean al sindicatelor din Sălaj. 
De vorbă cu gospodinele. 
Selecțlunl din emisiunea 
„Promenada duminicală". 
Cărți și idei.
Telejurnal.
Telex.
In actualitate — școala. 
Cîntece de pe Mureș. 
Emisiunea In limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans — Trans
misiune directă de la clubul 
uzinelor „Tractorul" din Bra
șov.

19.00 Reportaj TV : „Puterea... ma
tematicii". > Participă ; acad. 
Grigore Moisil, prof. dr. do
cent Solomon Marcus, dirijo
rul Mihai Brediceanu, prof, 
dr. docent Mihail Pop.

19.20 10O1 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul înain

te de termen — cauză a în
tregului popor.

20,00 Melodia săptămînii : „Cinci
nalul In patru ani și jumă
tate" de H. Măllneanu, pe 
versuri de H. Negrln.

20,03 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni — Transmisiune direc
tă de la Fabrica de cabluri 
și materiale electrolzolante 
București.
Teleenclclopedia.
Film serial „Mannix".
Spectacol muzical-umorlstic 
de Aurel Felea și Sădi Ru- 
deanu.

22.30 Telejurnal.
22,40 Campionatele europene de 

patinaj artistic.

PROGRAMUL H
16,00 Agenda.
16,10 Azi și mîine. Emisiune de in

formație culturală.
16.20 Pagini clasice. Suita a IlI-a 

șl a IV-a pentru orchestră de 
J. S. Bach (fragmente). 
Avanpremieră. 
Publicitate.
Cîntece șl jocuri populare. 
Prietenii lui Așchluță. . 
Istoria filmului sonor.

Mica publicitate"
. de Natalia Ginsburg, la 

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

CRONICA
ȚEATRALiAS

• Filarmonica „George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Roberto 
Benzi (Franța) — 20.a Opera Română : Liliacul — 19.‘
• Teatrul de operetă : Secretul lui 
Marco Polo — 19,30.
A Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Travesti — 
20, (sala Studio) ; Jocul de-a va
canța — 20. >a Teatrul de comedie : Preșul — 
17; 20,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Lepuce'-șv-.- I^enaj'/Tri^O, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Iubire 
pentru iubire -r-,a Teatrul M Vicleniile 
Scapin — 19,30.

a Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : O, Memphis ! — 19,30, 
(sala Studio) : Schimbul —
• Teatrul Giulești : ...Eseu 
19,30.
a Teatrul. „Ion Creangă" : Cele 
luni ale anului — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
o Teatrul evreiesc de stat : Con
structorul Solness — 19,30.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun 1 — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
>19,30.. - i «teawKta»;
a Circul „București" f-Aprindeți 1

:.stelele’**m,30. divtZw rb
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" ; Autorul moare azi

„Anunțul de la Mica publicitate", sau „Tereza", titlul cu care s-a jucat in alte părți pieâa Nataliei Ginsburg, chiar dacă nu reprezintă una din marile piese ale repertoriului contemporan constituie un act de investigare a unor realități psihologice ale lumii capitaliste. Drama unor, se pare, întinse categorii d„e femei din lumea capitalistă este înscrisă în coordonate sociale și morale delimitate cu o concretețe ce ne aduce aminte de veris- mul italian. Dramă produsă de citeva din miturile . societății de consum în care Tereza crede și a cărei victimă este.Ințelegînd piesa doar, ca drama sentimentală a unei femei, drame care au abundat în toate timpurile și mai ales în epoca de înflorire a teatrului de bulevard, vom reține doar aspectul exterior, schema. Nefericirea Terezei nu-i nefericirea „eternă" a femeii părăsite ; ea nu trăiește nici cel puțin situațiile absurde și comice ale Giulianei, eroina unei alte piese a Nataliei Ginsburg : „Te-am luat de nevastă ca să mă amuz", in care apar citeva motive și din „Anunțul de la Mica publicitate".în piesa care se joacă pe scena Teatrului „Bulandra" nu situațiile comice, legate de neînțelegerea dintre soacră și noră, apar în primul plan, ci drama unei femei care a încercat să-și croiască un drum în viață și a ratat. Cum ? Crezînd, precum Blanche din „Un tramvai numit dorință", în citeva din miturile societății de consum, mituri întreținute printr-o rețea publicitară eficientă incit omul aflat la începutul vieții ajunge să se robească lor, să le urmeze convins că prin ele și datorită lor își va afla fericirea. De aici începe drama Terezei. A plecat de acasă din pricina sărăciei visînd cariera unei vedete. Pentru că mitul care deturnează multe destine și le prăbușește apoi în milul descurajării, neputinței morale și al ratării este acela al „vedetei", prezentată de ziare, reviste, televiziune, de toate mijloacele de propagandă modernă ca suprema treaptă a reușitei și a fericirii. Tereza a crezut în acest mit, dar n-a reușit altceva decit o căsătorie cu un băiat din „lumea bună", din lumea celor care locuiesc pe via „20 Septembrie" din Roma. Lumea în care Tereza nu este primită, ci, dimpotrivă, repudiată, umilită. Ea se lovește de ceea ce sociologia contemporană numește „o societate .blocată" în care „intrușii" nu sînt admiși. Iar soțul ei, Lorenzo, cel de 'care își legase visurile tinereții ei, este în fond un raiat, un om cu care nu poate comunica; legătura lor nu se întemeiază pe nici o valoare morală sau pe o reală afecțiune sufletească ; de aceea sînt în imposibilitate .de.a găsi un mijloc de a near, liza fericirea împreună, procesul înstrăinării și însingurării lor fiind din ce în ce mai acut și pînă la urmă ireversibil.Ceea ce i s-ar putea reproșa piesei nu este sentimentalismul, ci o

anume repetare obsesivă a uno? motive, o alunecare spre varianta moderne ale verismului. Deși poate nu e totdeauna explicită, drama este aceea a unei femei care iubește, dar care nu se poate realiza și din pricina structurii morale a unei societăți atrofiate sufletește, care îi retează orice posibilitate de realizare, de împlinire. Gestul ei final este, în logica piesei, strigătul disperării și al prăbușirii ultime a unei ființe fără orizont care a căzut victima tuturor tarelor morale ale unei lumi în care egoismul încarnat de Lorenzo, credința în bunurile materiale transformate în scop în sine duc la mutilările cele mai grave ale omului.Piesa e în fond un recital actoricesc și greul spectacolului cade asupra actriței ce interpretează rolul Terezei. La noi, Gina Patrichi. Rolul a fost tălmăcit într-o creație memorabilă, actrița beneficiind dc o îndrumare judicioasă și subtilă d;n partea regizoarei Sanda Mânu. Ceea ce ni s-a părut cu deosebire remarcabil e faptul că Tereza ne apare în versiunea românească nu ca o femeie peste care anii au trecut ușor, ci ca eroina unei drame de ale cărei dimensiuni își dă seama. Nu-i o femeie lipsită de inteligență. Pare ea însăși uimită de degringolada în care se zbate mai o dată .e cum merge la răul din jurul mai întîi - dîndu-i speranțe și iluzii și, mai apoi, retezîndu-i orice posibilitate de Regizoarea Patrichi nu și rolul din unei femei triunghi conjugal, ci a căutării turante — în care mai nemiloasă se însoțește cu iluzia » cea mai copilăroasă — a cauzelor unui eșec. Se poate spune , in mod categoric că spectacolul confirmă în chip major talentul unei actrițe : Gina Patrichi. Iar Lorenzo așa cum l-a compus Ion Besoiu nu-i nici „don juanul", nici „cuceritorul", nici „cavalerul de exemplarele crepusculare, tifice înzestrările,/Petrescu a avut în rolul nu numai atitudinea de ascultătoare! pasivă a unei povestiri, ci a definit un om aflat la începutul vieții, care încearcă să descifreze cauzele dramei ce se desfășoară înaintea ei, dar e gata să repete erorile generate de încrederea în false mituri.„Anunțul de la Mica publicitate" — cu toate neîmplinirile sale dra- maturgice, cu nota de repetare și ■ flchiar edulcorare livrescă a unor •««momente • ’eserițiale ■ pentru destinul personajelor — se recomandă în esență ca o piesă care vorbește despre consecințele tragice ale înstrăinării, egoismului în lumea capitalistă.
Valeriu RÂPEANU

fără ieșire. Nu nu- caustică și simțim rădăcina răului, deși ei i-a ucis sufletul —a-și depăși condiția. Sanda Mânu și Gina au compus spectacolul perspectiva lamentării abandonate sau a unui tor- luciditatea cea

duzină", ci unul din tipice ale unei lumi incapabil să-și fruc- instabil. Irina studentei

Poetul respiră prin izvoarele patriei sale. Aceasta nu e doar un crez, oi o condiție. Taina nașterii lui e tot una cu taina de supraviețuire a* tot ceea ce îi nemurește cintarea.Poetul stă la-nțele- sul lucrurilor, flămind și însetat de adevăr — vizionar în răscrucile lumii. A da iden
titate poetică adevă
rată e o menire care ii 
revine și care ii înno
bilează Fapta. Timpul poetului e un adevăr mai mare care le cuprinde pe toate, detestă poezia care, tează jelanii „n-am

E1 deșartă incan- oarbe : „______ ____  _ vestedespre mine...". între cerul dinlăuntru și cel dinafară nu e nici o tranșee in care el să se adăpostească sufletul lui stă în mină și trece în sările care îi țes contenit ființa.Poetul calcă pragul zilei simțindu-și umerii tari și arcul tîriăr, din care zvîrle chemări puternice și prietenoase, prin care își prelungește gesturile de dăruire. Un mare văzduh oamenii țării în naște. Dintre cuvinte trebuie distruse răceala și tăcerile care le-ar înstrăina, așa cum dintre oameni trebuie distruse dușmănia, mizeria, egoismul și indiferența, înainte de a rosti, poetul își caută zarea ochilor, oamenii Fiindcă 
poetului 
Patriei.din j-----  ---- ..creioanele și munții, cerneala și tralele, pezile, apele, fluturii și menii — toate la loc trăiesc într-o muniune spirituală u- nică și reală, care il solicită și-i dau noblețea de rapsod.

Poetul respiră aerul 
timpului său, primenit și încărcat de prefaceri ; și e multă ne-

șoptit.nici-o
Iu- pă- ne-

imbrățișează și brazdele care el se

acolo unde îl așteaptă. 
sufletul casei 

este sufletul Iată obiectele jurul

• Filiera : BUCEGI
20.30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Ursul Yogi : PACEA — 15,45; 18.
• E o poveste veche : PACEA 
— 20.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
FERENTARI — 15,30; 19.
r, Micul om mare : POPULAR —
15.30.
a Căldura miinilor tale : POPU
LAR — 13; 20.
• Vara bărbaților : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Mania grandorii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
a Am încălcat legea t UNIREA — 
15,30; 18; 20,15,
• Capcană pentru general : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
a Joe Hill : COTROCENI — 15; 
17,30; 20, DOINA — 20.
a .Creierul : FLOREASCA — 15,30; 
13; 20,30.
• Sftrșitul Llubavlnllor : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,30.
a Seceră vintul sălbatic : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
a Tora I Tora ! Tora ! : MUNCA 
— 16: 19.
• Marea hoinăreală : VITAN 
15,30; 18; 20,15.

• Nunta de piatră : VIITORUL — 
16; 18; 20.
O Zestrea : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45;. 20, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Drumul spre Vest : SCALA — 
9; 11,43; 14,3u; 17,30; 20,30, BUCU
REȘTI—8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Maria Stuart : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• J. W. Coop : CAPITOL — 8; 
10,15; 12,30: 14,45; 17; 19,15; 21,30.
o Pe aripile vîntului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
o Anul carbonarilor : FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRI
VIȚA 9; 11.30; 15,30; 18; 20,30.
a Program tie desene animate 
pentru copii — 9,30, Grozavul din- 
tr-a V-a B — 11,15; 14; 16; 18: 
DOINA.
• Poliția mulțumește : MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
a Războiul Iul Murphy : FERO
VIAR — 8, ------ " -----
21, GLORIA 
18,30; 21,

e Explozia : DACIA — 9; 11,ÎS;
13,30; ÎS; 13,15; 20,30, FLACĂRA — 
15,30; 18; 20.15.
n Cu mîinilc curate : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
c Queimatla : EXCELSIOR — 9; 
11,45; 14,30; 18; 20,45, AURORA — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.

\ 
\ 
\

Manifestări consacrate eroicelor lapte

viata oziune întîmplătoare de sentimente, ci . însăși esența acestui fenomen unic, suprem, care este viața.Dintotdeauna . viața și literatura s-au a- flat în raporturi de indestructibilă comunicare. Literatura este, în primul rind, . o „istorie" contemporană, este un produs legic al unui ritm social ce se exprimă pe sine. E o „istorie", dar, așa cum am mai subliniat, și o sinteză a spiritului contemporan. Iar cititorul iubește mai ales pe scriitorul îndrăgostit pătimaș de viață, care caută, înainte de toate, să afirme valorile ei nobile, să a- jute la ’perfecționarea destinului uman. Arta afirmă, mai presus de orice, esența umană, triumful ei.Vitalitatea operei literare tifică epocii care Poetul nu mai poate fi un Narcis cufundat în sine, abstras și îndrăgostit doar de mișcările lăuntrice sufletului său ; el regăsește astăzi în menii lui ; fiindcă mai realitatea — mul real — certifică utilitatea artei. Aceasta implică o angajare totală și definitivă in slujba omului, o dragoste superioară al cărei fruct este opera de artă. Desigur, fericiți sînt scriitorii care au puterea să ____ _ _____  _____ poarte acest dialog tea’sTnt’’acte"contem- pînă în. straturile ce- porane, bile, poetului să fie membru al cetății, dică al - Patriei, dacă viața nu este hazard — și, fără doială, nu este ! — ci o reacție- uriașă și lucidă, consecință a u- nor legi dinamice egre, virtualmente. legitimează perfecțiunea. idealul — cu a- tit mai mult opera de artă, poezia. în cazul nostru, nu este o e- manație lirică, o efu-

voie de tului, așa cum a fost nevoie de memoria Aedului, a lui Homer, ca să păstreze faptele eroice. Nimic mai sublim ca această u- riașă întîlnire prin secole a unei opere cu cititorii săi.
Obiectul literaturii 

este viața — Omul.. Acesta este statutul, substanța și idealul ei. Actul creației ridică în plan estetic e- sența fenomenelor reaje ; astfel și. literatura face parte dintre acele au creat mânesc și prin

A Marea evadare : CENTRAL — 
9,15; 12,45; 16,15; 19,45, ARTA — 
15,30; 19.
o Un bărbat și o femeie — 10; 12; 
14, Vițeii — 16,30, Amanții — 18,45; 
20,45 ; CINEMATECA (sala Union). 
n Domnului profesor, cu dragos
te : VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13,15; 20,30, MIORIȚA — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
a Bariera : RAHOVA — 15,30; 18;

în numeroase localități din țară continuă să se desfășoare manifestări dedicate aniversării a 40 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933. ■ La Craiova, în. localul unde în urmă cu patru decenii s-a judecat procesul luptătorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933, a avut loc, vineri după-amiază, un simpozion. Cu acest prilej, Teodor Dărăbăneanu, vechi. militant al mișcării muncitorești, prof, univ. Neculce Popescu și conf.

au vorbit despre semnificația acestor bătălii de clasă. In încheiere, cei pre- zenți au vizitat expoziția „Procesul luptătorilor ceferiști și petroliști din . iunie-iulie 1934“.De asemenea, in mai multe localități din județul Prahova au avut loc conferințe consacrate aceluiași e- veniment, la care au luat cuvînlul Ion Catrinescu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., activiști de partid și membri de partid cu stagiu din ilegalitate, par- ticipanți la aceste mișcări. (Agerpres)
realități care sufletul ro- contemporan care acesta

(Urmare din pag. I)

devine etern. Fiind sinteza și mărturia - celor mai de preț sentimente ale unei națiuni, expresia ghidului ei cel mai înalt, literatura este oglinda în care ne recunoaștem în ceea ce avem mai durabil. Acest fenomen . subînțelege un dialog . total. Scrii
torul e in slujba 
realului, oricite. volute ar parcurge ideea pe care se sprijină arhitectura literaturii sale. O operă unifică timpul trăit — cel al epocii— și timpul interior— cel al scriitorului.A defini literar patosul contemporan, ori a rememora miturile prin viziunea actualității, toate aces-

actuale se jus- prin vitalitatea socialiste cu ea se acordă, contemporan
ale se se- nu- o-

poetului :hidrocen- hîrtia și versurile za-Și oa- un co-

perfect vala- care dau drept un a- Și un în-
lui mai îndepărtat viitor ; dar acest „vorbitor" universal începe, cum e și firesc, din pragul timpului tău, al zilei tale de adevăr și de viață. . Este necesar tul să îmbrace ta de lucru a sale — și nici fuzie nu se îngăduie în definirea acestui adevăr atît de simplu.

ca poe- salope- vremii o con-
Gheojqhe 
ISTRATE

industriale. Tocmai această perspectivă a înspăimintat guvernul și Direcția generală a C.F.R., determi- nindu-le să promită satisfacerea revendicărilor muncitorești, inclusiv recunoașterea comitetului de fabrică.
SOLÎDARiTATEA - 
PESTE METEREZUL 

DE BAIONETECercurile guvernante au înțeles însă să folosească răgazul prilejuit de încetarea grevei de la „Grivița" pentru a trece la înăbușirea luptelor muncitorești : la 2 februarie a fost sporit efectivul jandarmeriei, în noaptea de 3 spre 4 februarie parlamentul a votat legea stării de asediu, instituită imediat în principalele centre muncitorești ; la 11 februarie au fost dizolvate toate organizațiile muncitorești revoluționare, în frunte cu P.C.R., care de fapt activa de mulți ani în adîncă ilegalitate ; au fost operate numeroase arestări — numai în noaptea de 14 spre 15 februarie au fost arestați în întreaga țară aproximativ 1 600 comuniști și al ți militanți revoluționari.La chemarea P.C.R., muncitorimea ceferistă a ripostat cu dirzenie valului de teroare. Alegerea comitetului de fabrică de la Grivița, precum și puternicele greve desfășurate în zilele de 13 și 14 februarie la Cluj, Iași, Galați, Pașcani și în alte centre feroviare au constituit o breșă adîncă în sistemul stării de sediu.La București, în cursul zilei 15 februarie, cei aproape 8 000muncitori de la Atelierele „Grivița", dînd un minunat exemplu de unitate proletară, au răspuns ca un singur om partid și declarînd rea celor mitetuluide asediu, satisfacerea revendicărilor promise la 2 februarie. Caracte-

rul politic al acestor obiective demonstrează că luptele ceferiștilor se ridicaseră pe o treaptă superioară, aceea a unor acțiuni desfășurate în numele intereselor fundamentale ale întregului popor.Forța impresionantă a solidarității proletare s-a manifestat cu deosebită vigoare în cursul luptei ceferiștilor. La chemarea organizației P.C.R. București și a Comisiei locale a sindicatelor, au avut loc întruniri, mitinguri și greve de sprijinire a ceferiștilor în numeroase, fabrici ; pe măsură ce terminau lucrul, coloane nesfirșite de oameni ai muncii se îndreptau spre „Grivița". în după- amiaza zilei de 15 februarie, aproxi-

muncitorimii ceferiste au fost folosite de partidul comunist ca o tribună de demascare a politicii antipopulare și antinaționale a claselor exploatatoare, ca un mijloc de răs- pîndire în mase a chemării P.C.R. la luptă pentru democrație și progres social, pentru apărarea independenței și suveranității naționale.
VICTORIA POLITICĂ 
A FOST A CLASEI 

MUNCITOARE IEroicele lupte ale muncitorilor ce-- feriști din ianuarie-februarie 1933,

a-de de
chemării organizației de a comitetului de fabrică, grevă ; ei cereau elibera- arestați, recunoașterea code fabrică, ridicarea stării

evenimentelor, gu- deSub presiunea vernul național-țărănesc condus AI. Vaida-Voevod a fost nevoit să renunțe la aplicarea prevederilor „A- cordului dc la Geneva", Ia cea de-a treia „curbă de sacrificiu", să ceară retragerea „experților" și „tehnicienilor" străini, să satisfacă o parte din revendicările muncitorimii ; de altfel, după citeva luni guvernul a fost nevoit să demisioneze.Semnificația deosebită a lupte revoluționare din în faptul că. în cursul lor, s-a realizat, sub P.C.R., frontul unic ceea ce a reprezentat în anii ce au urmat un puternic impuls în direc-
marilor 1933 constă desfășurării conducerea muncitoresc,

IARNA CEA FIERBINTE
ȘI ROȘIE...

mativ 12 000 de muncitori, șomeri, intelectuali, studenți, funcționari etc., laolaltă cu familiile ceferiștilor, s-au adunat în fața Atelierelor C.F.R. exprimîndu-și solidaritatea cu eroii luptători feroviari.încercările forțelor armate și polițienești, concentrate în grabă in jurul Atelierelor „Grivița", de a determina pe ceferiști să înceteze greva au fost zadarnice. Temîndu-se de amploarea ce o putea lua lupta ceferiștilor, cercurile guvernante au trecut la reprimarea ei sîngeroasă, în zorii zilei de 16 februarie 1933, după o somație prin care se cerea greviștilor să părăsească atelierele în 5 minute, forțele represive au deschis, focul. Au căzut în acea iarnă fierbinte, înroșind pămîntul cu singe, numeroși muncitori secerați de gloanțe, mulți au fost răniți, iar aproximativ 2 000 au fost arestați.Procesele înscenate conducătorilor

. alături de cele ale altor detașamente proletare, prin înaltul lor nivel de organizare, prin amploarea și spiritul lor combativ, au constituit cele mai mari bătălii de clasă ale proletariatului din țara noastră în perioada interbelică. Deși înăbușite în singe, aceste lupte au exercitat o înrîurire profundă asupra evoluției ulterioare a vieții politice și sociale a țării. „Luptele de clasă din perioada crizei economice, și mai ales luptele din ianuarie-februarie 1933 — sublinia tovarășul Nleolae Ceaușescu — au constituit un moment de o deosebită importanță in istoria mișcării noastre muncitorești, au avut o profundă înrîurire asupra vieții politice și sociale din România. Ele au dat o puternică lovitură claselor exploatatoare, au frinat o- fensiva capitalului împotriva drepturilor economice și politice ale oamenilor muncii".

ția făuririi unității de acțiune a clasei muncitoare pe plan național. Prin forța cu care au lovit în încărcările cercurilor guvernante de a arunca întreaga povară a crizei economice a- supra maselor, prin hotărirea cu care s-au opus planurilor de infeudare a țării de către marile monopoluri imperialiste, principalele detașamente ale proletariatului din țara noastră au făcut ca lupta lor să depășească cu mult cadrul acțiunilor pentru satisfacerea propriilor revendicări e- conomice, imprimîndu-i caracterul u- nor mari bătălii de clasă pentru interesele sociale și naționale vitale ale intregului popor, pentru apărarea libertăților democratice, a independenței și suveranității României, împotriva politicii de fascizare a țării. în felul acesta, clasa muncitoare. în frunte cu partidul său comunist, s-a manifestat drept cea mai înaintată forță socială, dovedind o înaltă con-

știință revoluționară și un înflăcărat patriotism. în focul acestor lupte s-au remarcat o serie de cadre revoluționare, strîns legate de masa proletariatului, printre care Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, îlie Pintilie, Gheorghe Vasilichi, Dumitru Petrescu. Constantin Doncea, Ion Mețiu, Ion Turcu, Pavel Bojan, Emil Popa, Tănase Avramescu, Vasile Bigu, Panait Bogătoiu, Mihai Crivei, Constantin Mirza, Gheorghe Ghica și alții'.Luptele sociale din ianuarie-februarie 1933 au dus la întărirea partidului comunist, la creșterea rînduri- lor sale, Ia dezvoltarea legăturilor cu detașamentele de bază ale clasei muncitoare. Afirmarea pregnantă a forței mobilizatoare a partidului comunist, a capacității de a organiza și conduce lupta oamenilor muncii a contribuit Ia creșterea prestigiului și autorității sale in rîndurile tuturor straturilor societății ca exponent del al intereselor fundamentale întregii națiuni.Privite in perspectiva istorică celor patru decenii care au trecut de la desfășurarea lor, eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști din ianuarie-februarie 1933 au constituit, prin semnificațiile și implicațiile lor, o victorie politică a clasei muncitoare și a partidului Său marxist-leninist. în urma acestor lupte, P.C.R. și-a sporit considerabil prestigiul și influența în viața politică a țării. în anii următori, partidul comuniștilor a reușit să strîngă in jurul său mase tot mai largi, să le conducă în viguroase acțiuni de luptă pentru apărarea democrației și a independenței naționale, pentru salvgardarea intereselor vitale ale poporului român.Cinstind lupta eroică, plină de jertfe a înaintașilor, cei peste 20 de milioane de cetățeni ai României socialiste își unesc și mai strîns rîndurile în jurul eroicei avangarde revoluționare — Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre, își consacră toate forțele și capacitatea creatoare îndeplinirii mărețuluiL program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R.

fi- ale
a
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pe. deplin sarcină de

Ca o reflectare puternică a potențialului în continuă creștere al economiei naționale, in acest an, potrivit prevederilor planului, volumul comerțului exterior va cunoaște o creștere importantă față de realizările anului trecut. Un ritm înalt de creștere, realizabil, oo deosebită însemnătate pentru unitățile economice. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în repetate rînduri că exportul constituie un factor esențial al progresului general al țării noastre, realizarea exemplară a planului de export fiind o îndatorire de maximă răspundere pentru colectivele de întreprinderi și centrale industriale. Cum au înfăptuit unitățile economice sarcinile în domeniul exportului, în prima lună din anul curent? Iată constatările investigațiilor noastre întreprinse la cîteva centrale industriale.Mai întîi, cîteva rezultate. Pe ansamblul centralei industriale de materiale și motoare electrice s-a înregistrat o depășire cu 25 la sută a planului de export pe luna ianuarie a. c., iar la centrala industrială de utilaj energetic — cu 17 la sută. Rezultate pozitive au obținut și colectivele unităților centralei industriale de mecanică fină și scule, centralei industriale de in și cînepă ș. a. Dar analiza, chiar sumară, a rezultatelor obținute în luna ianuarie în îndeplinirea planului de export relevă că există unele centrale industriale care nu și-au îndeplinit integral această sarcină prioritară. Bunăoară, Centrala industrială de medicamente și coloranți, Centrala industrială de autocamioane și tractoare din Brașov, Grupul industrial de lacuri și vopsele din București, în alte locuri, deși prevederile pe prima lună a a- cestui an au fost îndeplinite, realizările sînt nesatisfăcătoare, deoarece prin planul de export pe trimestrul I a. c, s-au stabilit sarcini minime pentru luna ianuarie. De pildă, la Centrala confecțiilor București, în graficul de livrări la export pe luna ianuarie s-a înscris doar 15 la sută din planul maximal de export pe trimestrul ,1 a. c.,i; aceste prevederi au fost în-

făptuite, dar, așa cum susțin chiar cadre de răspundere din centrală, pentru ca sarcinile trimestriale să fie îndeplinite integral era necesar ca realizările primei luni a anului să fie cu mult mai mari.Care sînt cauzele neînde- plinirii integrale a planului de export pe luna ianuarie a. c., în unele din aceste unități industriale ? Ne răspunde tov. Vasile Velicu, directorul întreprinderii de

tabile în eondiții de eficiență superioară.Cert este că situația necorespunzătoare a activității de comerț exterior, înregistrată în prima lună a anului, trebuie să dea serios de gîndit factorilor de conducere din unele unități ale acestei centrale — mai ales celor de la „Galenica" și „Macul roșu" din București, de la „Terapia" din Cluj și de la Fabrica de antibiotice din

depăși, perioadă de perioadă, planul de export — ne spunea tov. Nicolae Ștefan, director în Centrala confecțiilor Dacă ne aflăm, totuși, situația rie am te care nu ne mulțumesc, aceasta clusivitate problemelor de aprovizionare și neresnec- tării întocmai a obligațiilor contractuale asumate de unii furnizori. încă de

București, în că în luna ianua- înregistrat rezulta-se datorează în ex-

DUPĂ PRIMA LUNĂ DE „EXPORT 73"

Realizări
care evidențiază
...posibilități

nevalorificate
comerț exterior „IMECO", din cadrul centralei industriale de medicamente și coloranți.— Au existat unele greutăți în contractarea Ia extern a producției destinate exportului. Pentru evitarea unor astfel de situații este necesar să se accelereze ritmul de înnoire a producției. Sectoarele de cer- cetare-dezvoltare — atît ale centralei, cît și ale întreprinderilor — trebuie să-și amplifice contribuția la a- similarea unor noi și noi produse care să fie expor-

Iași — din centrală și Ministerul Industriei Chimice. Sarcinile planului de export al centralei pe lunile februarie și martie reprezintă cea mai mare parte din prevederile trimestriale; o sarcină majoră, pentru realizarea căreia starea de expectativă, tărăgănarea — mai ales în înnoirea rapidă a producției — trebuie înlăturate cu hotărîre.— Sîntem perfect pregătiți, atît sub raportul capacităților de producție, cît și al forței fie muncă, pentru a realiza și

anul trecut am cerut ca, în cadrul cotelor de țesături pe acest an, să se specifice grupele și articolele ce pot fi oferite. Dar a- ceasta nu s-a făcut decît în prima zi a lunii februarie. Mai. mult, b serie, de articole de țesături pe care le-am solicitat pentru trimestrul I nu au putut fi obținute deloc (este cazul, bunăoară, al țesăturilor tip „Vucova"), iar, altele — doar în cantități insuficiente față de cererile noastre. Ce facem însă cu furnizorii carp și-au uitat

semnătura de pe contract ? De exemplu, din 1 320 kg ață cu miez poliester, contractată pentru luna ianuarie, Fabrica de ață din Odorhei nu ne-a livrat de- cît 130 kg.într-adevăr. este imperios necesar ca furnizori și beneficiari de materii prime și materiale să acționeze în așa fel incit mecanismul aprovizionării să funcționeze ireproșabil. Deoarece lucrurile trebuie privite mult mai larg, în interconexiunea relațiilor economice, nu numai interne, din țară, ci și pe plan extern. Nefabricînd un anume produs, prinderea în cauză putea să realizeze sarcinile de export, dacă vor fi multe unități în această situație, statul nu va putea să beneficieze la timp de fondurile valutare necesare importului, transpunerii în viață a planurilor de dezvoltare eco- nomico-socială a țării.Factorii de răspundere cu care am discutat în cursul investigațiilor noastre și-au exprimat încrederea că. pînă la sfîrșitul trimestrului în eurs, în u- nitățile respective, planul de export va fi nu numai îndeplinit, ci și depășit. Evidențiind acest angajament ferm, trebuie totodată să adăugăm că pentru respectarea lui nu trebuie precupețit nici un efort. Sînt necesare măsuri e- nergice și eficiente pentru intensificarea acțiunii de contractare a întregii producții destinate pieței externe, pentru realizarea si livrarea ritmică a mărfurilor, pentru fructificarea tuturor posibilităților de devansare a unor exporturi din trimestrul II în trimestrul I. îndeplinirea e- xemplară, Ia un înalt nivel de eficiență, a exporturilor este o sarcină de mare răspundere pentru centrală industrială, fiecare colectiv de prindere, pentru om al muncii — și în acest domeniu trebuie concentrate eforturile organelor și organizațiilor de partid, ale ministerelor economice.
Dan MATEESCU 
Dan 
CONSTANTIN 
Constantin 
DUMITRU

Ia timp înire- nu va ritmic iar

fiecare pentru între- fiecare

0 DEVIZĂ DE MUNCĂ LA GRUPUL INDUSTRIAL DE PETROCHIMIE DIN PLOIEȘTI

MARCA FABRICII"
certificat de garanție internaționalămaistrul Dragoș Lupașcu au prezentat o inovație simplă dar eficace, care ne-a adus un spor anual de polietilenă fabricată de 8 000 tone".în sectorul de amestecare și omogenizare am intîlnit trei din oamenii colectivului, Marin Gheorghc, Ștefan Gheorghe șl Gheorghe Gheorghe, care lucrau cu o deosebită atenție. Ne-au spus doar atît : „Marfa aceasta merge Ia export șl vrem să fim la înălțime".

Marele grup de petrochimie de pe platforma industrială de la ocupă, astăzi, un loc de seamă in < merțul exterior al țării noastre, proape jumătate din producția este destinată exportului, fiind vrată unui număr impresionant firme din peste 60 de țări ale gl bului. Denumirea „Ropol", marcă fabrică a polietilenei românești, este acum bine cunoscută peste hotare și tot mai mulți beneficiari solicită cantități sporite din acest produs. Un singur exemplu : recent, firma ARCODE din Anglia, după cum ne-a informat șeful serviciului nerul Emanoil, Stănescu, a cerut ca în acest an să i se livreze cantități de polietilenă cu circa 20 la sută mai mari decît în anul 1972. Solicitări asemănătoare sint și la alte mărfuri, cum ar fi fenolul, clorura de colină, benzinele cu cifre octanice ridicate. „Anul acesta, ne spunea șeful serviciului de export, datorită calității produselor noastre, am reușit să pătrundem pe încă două piețe importante ale lumii : Elveția și Statele Unite. Ca urmare a noilor comenzi încheiate, volumul de export al acestui an va fi cu 30 la sută mai mare comparativ cu ccl din anul trecut".Pentru a onora cît mai bine toate comenzile, pentru a menține și consolida și mai mult prestigiul mărcii de fabrică, rafinorii și petrochimiștii de la Brazi depun eforturi stăruitoare în vederea măririi randamentelor instalațiilor. ridicării calității zecilor de produse destinate străinătății. Una dintre secțiile cu pondere mare la export este aceea de polietilenă, pe care am vizitat-o de curind. Aici lucrează cu dăruire un colectiv de oameni harnici și pasionați, pe deplin conștienți că prestigiul mărcii fabricii stă in miinile lor. Maistrul Ion Savu, secretarul organizației de partid, ne spunea: „în anul trecut au fost cerințe mari la exportul de polietilenă. Dar instalațiile noastre, deși lucrau cu mult peste parametrii proiectați, nu puteau face față acestor solicitări. Am discutat în organizația de partid, cu comuniștii, despre noi rezerve de ... creștere,a,producției. Și ler’âm găsit.■ Șeful instalației1,’ inginerul Marian ’’oștea, ingirferul Stelian> Dtugân,

Brazi co- A- sa tide [lo
de

ioiiipetiiiviiatea începe in propria uzina
de export, ingi- Aceeași exigență, aceeași scrupu- lozitate in respectarea prescripțiilor tehnologice de fabricație am constatat, și la instalațiile de fenol-ace- tonă, care dau la export peste 40 la sută din produsele fabricate. „Dar fenolul se află încorporat în zeci și - zeci de alte produse care merg la export, ne atrăgea atenția șeful secției, inginerul Eugen Ene. Dacă materia noastră primă este de calitate îndoielnică, atunci Întreprinderea furnizoare este pusă în situația de a nu livra un produs potrivit exigenței firmelor străine. Deci, deviza noastră este : maximă răspundere Ia toate livrările de mărfuri !De la instalații, ne-am deplasat în laboratoarele și atelierele de cercetare uzinală. Și aici, problema exportului se află, de asemenea, la ordinea zilei. „Competitivitatea pe piața externă — ne spunea inginerul șef Paul Mănescu, șeful comisiei economice a comitetului de partid — se menține și prin continua diversificare a producției, realizarea acelor mărfuri cu caracteristici tehnlco- funcționale superioare, care sînt tot mai mult solicitate de beneficiari. Iată de ce întregul nostru eșalon de concepție, cercetătorii, specialiștii a- similează noi sortimente de benzine, de polietilenă ș. a.“.Secretarul comitetului de partid al grupului, tovarășul Mircea Izbășoiu, ne-a prezentat unele din inițiativele și preocupările organizațiilor de partid privind exportul. Am aflat, cu acest prilej, că 1» toate instalațiile, . în adunările generale de dări de sea- , mă șl alegeri, s-au elaborat planuri concrete de măsuri, în scopul crcștc-v.țM

7rii randamentului instalațiilor, realizării unor produse numai de calitate superioară. De altfel, trebuie să arătăm că, datorită eforturilor comuniștilor, ale întregului colectiv, în luna ianuarie s-au dat peste plan însemnate cantități de produse petroliere șl petrochimice. Tot ca un obiectiv de mare însemnătate pentru producția de export se înscrie și inițiativa de a se realiza in acest an, din- tr-o tonă de materie primă, mai multe produse superioare, mult cerute de firmele de peste hotare. „Dorim din toată inima — ne-a spus directorul general al marii unități ploieștene, inginerul Adrian Stoica — să traducem în fapt, neabătut, indicațiile date de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a realiza o cît mai mare și o cit mai diversificată producție destinată pieței externe. i
Constantin CAPRARU

corespondentul „Scînteii"

TUTUROR

CURING

în 1973, România va fi prezentă la peste 220 de tîrgurl și expoziții internaționale din Europa, Asia, Africa, America de Nord și de Sud. Intrucît circuitul tîrgurilor și expozițiilor nu a început încă in acest an, imaginile prezintă participarea românească la cîteva manifestări internaționale din anul trecut.
ROMANEȘTI LA TIRGURI

C. DAN

PRODUSE

MILANO două• LEIPZIG. Ediția de toamnă a Tîrgului de aici a prilejuit a 40-a prezență a României la tradiționala confruntare a tehnicii moderne. Autocamionul de mare tonaj ROMAN, autoutilitarele, ARO 240 și „Dacia 1 300", tractoarele de mare putere au fost „vedetele" standurilor țării noastre. (Fotografia din stînga).
e MILANO. In cadrul Tîrgului internațional de Ia Milano, aflat la 

a 50-a ediție, țara noastră a fost prezentă, alături de alte 90 do țări, cu șase pavilioane, ocupînd 850 de metri pătrați. întreprinderile de comerț exterior românești au prezentat o selecție de produse industriale, predominante fiind mașinile și utilajele. în prim plan, strungul carusel 8C-2 000, produs Ia Fabrica de mașini-unelte și agregate din București, care s-a bucurat de aprecierea unanimă a specialiștilor.

Din agenda acțiunilor 
de cooperare economică 
ale țării noastre cu...

...UNIUNEA SOVIETICĂDezvoltarea, prin eforturi comune, a capacității de producție pentru extracția de materii prime feroase în U.R.S.S., in vederea majorării livrărilor de minereuri către România. Se obțin minereuri de fier pele- tizat (cu o concentrație mai mare de fier în comparație cu cea a minereurilor obișnuite).
...R. P. BULGARIACu ocazia sesiunii a X-a a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică româno-bulgară, a fost Încheiată. convenția privind constituirea comisiei româno-bulgare pentru coordonarea activității și programului de lucru în vederea realizării sarcinilor ce decurg din protocolul încheiat de conducerile de partid și de stat ale celor două țări. Totodată, s-a semnat convenția privind elaborarea studiilor și proiectelor pentru realizarea în cooperare a complexului hidrotehnic de pe Dunăre, de la Cioara — Ilelene.

...AUSTRIAîn baza unor contracte intervenite între întreprinderi române de comerț exterior și firme austriece se realizează, In comun :— o instalație pentru emailarea conductelor („Electrorom" București și „MAG") ;— o instalație de zincare (Uzina de producție și reparație a utilajelor chimice din Făgăraș și „L. Engel") ;— mașini-agregat de recoltat sfeclă „EPLE-Buxbaum")— amenajări hidroenergetice in terțeși „Voest") :De asemenea, la Viena funcționeazătriacă „Aurocheniie" pentru comercializarea, în comun, de lacuri, vopsele și alte produse ale industriei chimice din cele două țări.
...IRAN

(„IMAGREX" București șițări („Romenergo" Bucureștisocietatea mixtă româno-aus-
— realizarea în Iran a unei linii de asamblat tractoare pe bază de subansamble românești ;— tehnicieni români participă la organizarea complexului agro-iri- dustrial de la Rasht ;— țara noastră participă la elaborarea proiectelor privind amenajarea hidrotehnică de la Saveh ;— specialiști români acordă asistență tehnică pentru cultura intensivă de floarea-soarelui.

ALTE ȚĂRI— în GRECIA se fabrică autocamioane și autoutilitare ; partea română livrează autoșasiul, iar partenerul execută caroseria și montajul ;— în BRAZILIA se realizează utilaje de construcții (excavatoare), la care partea română participă prin livrări de subansamble.

două legi adoptate în ultimii ani — Legea cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehni- co-științifică, cît și prin Legea cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat — s-a creat cadrul juridic și organizatoric propice exercitării funcției comerciale a centralei industriale, în cuprinsul căreia activitatea de export și import ocupă o pondere însemnată. Este vorba, în esență, de sporirea atribuțiilor și competențelor, dar și a răspunderilor centralelor industriale în domeniul comerțului exterior, în vederea apropierii relațiilor comerciale cu străinătatea de producători, măririi adaptabilității și operativității producției pentru satisfacerea cerințelor pieței externe. Sînt care vizează, în instanță, creșterea ței activității de export. Știu industriale
măsuri ultimă eficien- import centra- să folosească prevederile legii ? Au reușit ele să intre in atribuțiile legale, în ce privește comerțul exterior 7 Care sînt problemele care mai trebuie rezolvate in acest sens 7La CENTRALA INDUSTRIALA DE MAȘINI- UNELTE se impun relevate o serie de realizări importante în preluarea atribuțiilor de comerț exterior, în exercitarea efectivă a acestora. O asemenea orientare constituie nu numai o obligație legală, ci și o condiție „sine qua non", de care depinde îndeplinirea sarcinilor de export la nivelul maximal ale planului pe anul in , curs. înainte de toate, amintim o prevedere legală in legătură cu o atribuție esențială a centralei meniul merț rează

industriale activității exterior :(centrala)
în do- de co- „clabo- planul

pentru produsele destinate exportului și stabilește mărfurile care Ii se livrează in cadrul sarcinii valorice de export „alte produse" ; asigură valorificarea mărfurilor pe piața externă și creșterea eficienței exportului".— în acest an ne-am propus un plan mai mare de export — ne-a spus ing.
x

dia.1 : ne diversificăm piețele de desfacere în toate zonele din lume, sau ne organizăm mai bine pe cele tradiționale pentru a ne consolida pozițiile cucerite. Părerea mea este că, în paralel cu măsurile pentru menținerea și dezvoltarea exportului pe piețele tradiționale, trebuie să ne îndreptăm atenția

giilor de prelucrare a pieselor și mașinilor-unelte, pe care le vom pune la dispoziția partenerilor comerciali externi. în al doilea rînd, este vorba de impulsul să-1 dăm activitate căreia acordat in anii din urmă.po piețele
pe care vrem service-ului — nu 1 s-a întreaga atenție Astfel, In care avem

răspundem acestora mai repede. Este in fond vorba nu numai de avantajul consolidării unor poziții pe anumite piețe, ci și de o activitate rentabilă din punct de vedere economic.— Intra atribuțiile a- cordate prin lege centralei se află și aceea referitoa- ăprovi- produseie progrese preluarea

în prezent, decontările pentru schimburile de mărfuri și servicii, între state, se efectuează în devize libere sau prin cliring. Referindu-ne strict la cliring, trebuie spus câ acesta reprezintă un sistem de decontări fără numerar, prin compensarea reciprocă a creanțelor și a obligațiilor de plată dintre state.• Plățile‘ț3rîn''clIf:iBg au la bază două principii fundamentale :— înregistrări în conturi alb'1 contravalorii documentelor privind operațiunile de export și import, excluzindu-se astfel, în totalitate, utilizarea unor mijloace internaționale de plată (aur, devize liber convertibile) ;— echilibrarea Ia sfîrșitul u- nei perioade (de obicei se consideră un an calendaristic) a obligațiilor, dintre cele țări.Țările care doresc ca piața schimburilor reciproce <le mărfuri și servicii să se efectueze prin cliring, încheie în prealabil un acord de plăți. Principalele prevederi pe care le confine orice acord de cliring slnt următoarele :Toate plățile dintre cele două țări se efectuează prin cite o singură bancă, aparți- nînd fiecăreia dintre aceste state. De regulă, această bancă este' Banca Națională sau Banca de Comerț Exterior din tara respectivă.— La fiecare din cele două bănci , șe deschide cite un cont de cliring, în care se înregistrează toate plățile privind pe parteneri. Modalitatea tehnică de decontare a plăților prin cliring se reglementează în detaliu, prin aranjamente tehnice, care se încheie Intre băncile din țările respective.— Stabilirea monedei în care

IN „STRATEGIA COMERCIALIIII

I

re la asigurarea zionărli cu din import. Ce s-au realizat in acestei sarcini ?—. Cu toate' ____________obținute, doresc să arăt că se manifestă Încă unele deficiențe in activitatea de import, Astfel în luna ianuarie a.c. nu am contractat întregul import prevăzut. De asemenea, in timpul anului pot apărea unele necesități stringente, care trebuie operativ.

realizările

rezolvate

se deschid conturile; ea trebuie să fie aceeași cu cea in care se Încheie contractele de export între cele două care se întocmesc iac- livrare și celelalte do- Se urmărește ca mo- cliring să aibă o cît

Mircea PUPĂZĂ, director tehnic al centralei. Tocmai de aceea, am acordat o importanță deosebită asigurării tuturor condițiilor, de la producător pină la beneficiarul extern, pentru ca exportul să se desfășoare potrivit prevederilor din plan. Mă opresc ia două aspecte organizatorice, pe care aș dori să le relev in mod deosebit. In primul rind, amintesc studiul de marketing e- laborat de un colectiv format din specialiști ai centralei, Institutului de cercetări și proiectări mașini- unelte și întreprinderii „Mașiniexport". Acest studiu ne-a permis să stabilim strategia de dezvoltare a activității de comerț exterior în acest an și in anii care vor urma. Problema de bază, care trebuie să o definim cu claritate se referă la soluția pătrunderii mașinilor- unelte in comerțul mon-

și asupra unor noi piețe cu perspective de vînzare eficientă pentru produsele noastre. De asemenea, a- vem în vedere și o bună specializare în fabricarea unor tipodimensiuni . de mașini-unelte, concomitent qu dezvoltarea mai substanțială a sectoarelor de concepție, în scopul perfecționării și înnoirii fabricației, condiții obligatorii pentru sporirea exportului și a eficienței a- cestuia în următorii ani. Recent, s-a hotărît în consiliul oamenilor muncii înființarea, în întreprinderile subordonate, a birourilor de oferte caro so vor ocupa de rezolvarea problemelor tehnice pe care le ridică realizarea produselor solicitate la export, de întocmirea documentațiilor de execuție și de stabilirea prețurilor. Mai mult decît atît. aceste birouri de oferte vor elabora și proiectele tehnolo

vînzările cele mai substanțiale vom organiza puncte de service puternice, dotate cu utilaje și piese de schimb. De altfel, pînă la sfîrșitul lunii aprilie va fi dat în exploatare un de- • pozit centralizat de piese de schimb pentru mașinile—unelte.— Cum veți îmbunătăți însă activitatea propriu- zisă a echipelor și punctelor de service ?— Pentru început, creăm un centru subordinca _ ____tralei. In concepția existentă la ora actuală, acest centru va deveni o întreprindere care să cuprindă toată activitatea de service și care să asigure întreținerea și repararea mașinilor-unelte, nu numai în perioada de garanție, ci și ulterior, pe tot parcursul funcționării acestora. Există cereri, în acest sens, din partea partenerilor noștri comerciali și dorim să

de service iii directă a cen-

Iatft că, deși mul de măsuri ... _______Iei amintite tinde, în esența sa, să mărească gradul de integrare a activității de comerț exterior în atribuțiile acesteia —• urmărin- du-se îndeosebi dirijarea nemijlocită, fermă, a activității de producție pentru export și de desfacere a produselor pe piețele externe —, totuși nu toate problemele și-au găsit Încă o rezolvare. Subliniem, deci, necesitatea ca Centrala industrială de mașini-unelte să grăbească integrarea, în atribuțiile ce-i revin, a activității do comerț exterior. în acest scop sînt stringente atît controlul și îndrumarea mai directe din partea ministerului de resort, cit, mai ales, intensificarea eforturilor centralei amintite pentru a lua In miini, efectiv, cîrma activității de export-import a u- nităților din componența sa, în condițiile amplificării e- ficienței economice.
Corneliu CÂRLAN

progra- al centra-

7

import și țări și in turtle de cumente. neda de „ mai mare stabilitate.— în cadrul acordului de cli- ring se stabilește un credit reciproc, numit credit tehnic — în general, nepurtător de do- bînzi — care reprezintă circa 10—15 la sută din valoarea totală a schimburilor anuale dintre cele două țări.— De mare .importanță este precizarea clauzei de garantare a disponibilităților in cliring, împotriva eventualelor devalorizări ale monedei de cont (clauza aur sau valutară) ; se are în vedere ea nici una dintre părți să nu sufere vreo pierdere sau să obțină un ciștig fără cauză, în situația în care moneda prin care se efectuează decontările sau plățile în cadrul acordului de cliring s-ar devaloriza sau revaloriza oficial.— în fine, se fixează modul de lichidare a depășirilor soldului, inclusiv creditul tehnic, în. timpul anului, la sfîrșitul acestuia sau la expirarea acordului respectiv.Plățile prin cliring se pot efectua pe bază de acreditive, incasso-uri și ordine de plată simple — in funcție de prevederile din contractele care se încheie pentru operațiunile comerciale respective. Prin cli- . ring se efectuează, în general, plățile _ pentru schimburile de și servicii curente — plățile necomercialemărfuri inclusiv curente.România are Încheiate duri de cliring cu toate socialiste și cu unele țâri cialiste.
Ion OLTEANU 
director adjunct 
în Ministerul Comerțului 
Exterior

acor- țârile neso-
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MILENARA INDIE

drum spre Delhi. O pîclă fină, cu miros de fum, plutește ca un văl cenușiu sub răsăritul roșietic, un imens jar care se răsfrînge treptat pe toată bolta. Lăsăm în urmă orașul dezmorțit, cu străzile înțesate, fluvii de biciclete și ricșe, care curg domol, în monotonul lor ciclu cotidian. Sezonul ploios, indispensabilul muson, dătător de fertilitate, a fost anul acesta zgircit pe zone întinse. Se văd albii secate de

mici taxiuri cu motor pe trei roți, miraculos pitoresc al tarabe supraîncărcate, vacarmul general, uniform, din care nu se mai distinge decît mișcarea gestul mîinii.lueta delicată a faimoasei moschei Jama Masjid, construită în timpul celui mai prodigios ziditor dintre împărații mughali, Shahja- han, iar în imediata apropiere celebrul Fort Roșu, T a ace- Shahja- fortăreață circumfe- octogonală circa doi

strecurîndu-se prin labirintul miriadelor de în

într-un

Contactul cu India vine mai curînd decît credeam, în miez de noapte, la bordul giganticului „Boeing 747“ al companiei „Air- Indla". Poartă numele de „Palat al cerului", veritabilă versiune modernă a unui basm oriental. Pe dinăuntru, în plasticul pe- ' reților sclipesc temple și eroi din mitologia indiană, instalația stereo emite discret o melodie catifelată ce sugerează mișcările elegante ale dansurilor rituale. Stewardese, în sariuri multicolore, lunecă în virful picioarelor, împărțind răcoritoare. A- proape toți pasagerii sînt indieni.I-am întilnitpunct al globului, la o escală, la jumătatea călătoriei lor. Cu cîțiva am stat de vorbă. Am înțeles că se Întorceau acasă, unde aveau familii, rude, prieteni, speranțe. De pe meleaguri îndepărtate, după ani de zile, reveneau Ia „Mama India", cea eternă și primitoare. Alții vor pleca din nou, poate cu același „Palat al cerului", departe de casă, participînd, astfel, la primenirea continuă a circuitului uman. Pentru indieni, chemarea drumului, scurt sau lung, în țară sau dincolo de hotare, este o „a doua natură", e moștenită In sînge prin harul generațiilor succesive. Din vremuri imemoriale au cutreierat mările și țările pământului, împărtășind altor popoare din tezaurul culturii indice, al Ramayanei sau Mahabharatei ; după cum generoasa ospitalitate indiană îndemna, cu milenii in urmă, oaspeți îluștrj ai antichității — se zice că și Plato ar fi vizitat India — să caute in dialogul direct cu înțelepții indieni descifrarea armoniei între viață în
doar

cafenii ale , ogoa-

și spirit, zorii zilei, 
o scurtă Bombay e escală, în

riuri, petele cafeni unor funduri de lac, re necultivate. Ziarele de dimineață din Bombay scriu că din cauza cantității anormale de apă, recolta a scăzut, prețurile au urcat la orez și alte produse agroalimentare, în parlament se dezbate, din nou, situația aprovizionării. Ministerul de resort dă asigurări ferme și reafirmă politica Indiei în acest domeniu, de redistribuire rațională a resurselor proprii din zat, fără a importa grîne din afară.mai tirziu că această orientare cuprinde de fapt ansamblul economiei naționale, cu realizări promițătoare îndeosebi în producția industrială. Primele crîmpeie din realitatea indiană' oferă prilejul unei confruntări directe cu vechile lecturi, introducîn- du-te pe tine, călător, in lumea mirifică a templelor, dar și a oțelăriilor moderne, a ricșelor și a avioanelor supersonice, a Upa- nishadelor și a lui Nehru, a meșteșugului rudimentar și a proceselor automatizate, a' înapoierii moștenite și a planurilor de dezvoltare.

fondul centrali-Aveam să aflu

O LUME

A PARADOXURILOR

aterizare, termome- arată 32°C la umbră asta se cheamă „sezonul iernii". Portul indian e simplu și ușor, cîțiva coți de pînză care învelesc sumar corpul, după străvechea modă indiană, personalizată cu atîta simplitate de Gandhi.Delhi, inima Indiei și poartă spre restul lumii, te convinge de la început că-și merită reputația de tărîm al „paradoxului perpetuu", unde vechiul și noul, tradiția și înnoirile, splendoarea și cumpătarea meditativă au conviețuit laolaltă, dintotdeauna. Traversînd, dintr-o parte In alta, Noul Delhi și Vechiul Delhi, poți contempla desfăcîn- V -------------------

La trele — Ș‘ du-se și împreunîndu-se drumurile tăcute ale unor civilizații succesive, suprapuse sau cpexistente ; mîinile anonime ale talentului hindus au lăsat în urmă superbele ruine de piatră ale palatelor, fortă- rețelor, turnurilor, mau- soleelor, puzderie de relicve milenare, vecine astăzi cu arhitectonica modernă a secolului XX, de-a lungul unor bulevarde și piețe spațioase, în pastelul luxuriant al parcurilor vechi și noi. Nu prea departe de babilonicul Chandri Chowk, moștenit de la dinastia mughalilor (mogulilor), bazar imens unde se învălmășesc, pe fiecare metru pătrat, oameni, care cu boi,

SUB- ..

buzelor și Alături, si-

operă luiași han, cu o rință de i kilometri și jumătate, zidurile între căreia se păstrează grupul de palate apreciat ca unul dintre cele mai magnifice ale întregului Orient. Aici, pe unul dintre turnuri, în fiecare an, la 15 august, Ziua independenței, primul ministru înalță drapelul Indiei. Aci poți vedea unul dintre cele mai reușite spectacole ,,Sunet și lumină", care evocă cele mai . dramatice momente din istoria Indiei, de la întemeietori pînă la arhitec- ții independentei Indiei, Gandhi și Nehru. La celălalt capăt al orașului, la

Tn peisajul Delhiului, monumente ale unei străvechi 
civilizațiicîteva mile de New Delhi, străjuiește pînă departe, peste blocurile noi de beton și sticlă, faimosul Qutb Minar, turnul înalt de a- proape 80 de metri, cu balcoane dantelate în piatră roșie, gigant grațios creat cu secole în urmă simbol al victoriei. ca

ARTIZANII NOILOR

ORIZONTURI

De acolo, de sus, se zărește Okhla, unde legenda se împletește cu istoria Indiei moderne. Pe 110 acri se întinde Teritoriul Industrial, inaugurat de premierul Jawaharlal Nehru în 1958,- extins ulterior și dezvoltat pe baza distribuirii unor loturi de teren, pe care au fost construite, în trei faze succesive, peste 120 de unități industriale, de dimensiuni reduse, cu peste 5 000 de salariați.Edificatoare este o vizită prin cîteva* unități ale a- . . ceșjțui,.- centru, inițial- $>. treaptă primară spre procesul industrializării țării, apoi menit să constituie imbold și școală de formare a cadrelor, platformă de lansare a unor produse de o mare diversitate — mașini-unelte, mecanică fină și grea, motoare electrice, cabluri, magnetofoane, televizoare și tranzistori, pină la lame de ras, stilouri și artizanat de înaltă clasă, multe dintre acestea exportate azi în numeroase țări ale lumii. într-un colț, lingă o simplă lădiță de unelte, cu picioarele sub el — un renumit maestru al artizanatului indian, lucrînd ore în șir, cu migală și dexteritate, la o Joucată de lemn din santal, știind dinainte, cu precizie, cîte săptămîni îi

trebuie pentru a desă- vîrși o admirabilă cutie încrustată cu fildeș, sidef și pietre semiprețioase.Aveam să văd, mai îndeaproape, noile orizonturi ale Indiei la proaspăt inauguratul tîrg internațional, cu participarea a 48 de state ale lumii, printre care și România, tîrg organizat special cu prilejul jubileului de argint — anul 25 al independenței țării. în 160 de pavilioane și standuri multicolore,. in- .. șpirațș Adin.sifolclorul fși Kr- ■ hitecturăi. tradițională-- .sau moderna, din ' toate regiunile Indiei, gazdele au etalat din abundență potențialul economic al țării, amplitudinea posibilităților de valorificare industrială a resurselor sale materiale și umane. Ideea centrală, care străbate toate aceste spații imense de expunere, este aceea de a asigura o cit mai completă mie a producției pentru acoperirea necesităților țării, nasturi și instalații tare, pînă la mașini-unelte, excavatoare gigant,- automobile, echipament industrial modern, laboratoare științifice și electronică superioară, ' motoare și aparate de avansată tehnologie. în această avalanșă impresionantă de expo-

autono- interne, tuturor de la sani-

nate, fiecare vizitator, venit poate din ținuturi îndepărtate, citește drumul nou parcurs de India în pătrarul de secol de la cucerirea ---- --ționale, sensul spre înaltele platouri civilizației un fel de strativă, in însoțitorii* viu“ rațiunile fi că' restricțiile țele de import și caracterul prohibitiv al taxelor de vamă la produsele străine, de ce tranzistoarele, case- tofoanele și alte mărfuri industriale japoneze, gleze sail americane sentează sau sint rarități scumpe in vitrinele indiene, în locul lor fiind expuse mărci autohtone.Aceste eforturi și tendințe, departe de a exclude, se Îmbină armonios cu linia politică de lărgire a relațiilor de cooperare cu alte țări, India manifestîn- du-se activ în circuitul mondial al valorilor. Pornind de la treptele atinse pînă în prezent, așa cum aveau să ne confirme interlocutori de vazg din conducerea industriei, la Delhi și în centre importante ca Ranchi, Bokharo, Calcutta, accentele noi sînt îndreptate, în paralel, asupra creșterii volumului producției ; nomenclatorul atît de cuprinzător trebuie tradus în cantitate, pentru a putea răspunde, treptat, imenselor cerințe interne de consum ale unei țări cu o populație ce se îndreantă spre cifra de 600 de milioane. A doua mare populație a lumii este confruntată astăzi cu multiple probleme creștere nomică, fruntea care se curajoase optimiste.

independenței na- înțelege mai bine angajării în cursa ale contemporane ; lecție demon- cursul căreia arată „pe care justi- la licen-îți

demografice, de și dezvoltare eco- probleme aflate în unei agende în oglindesc eforturi și perspective
Livlu RODESCU

rPROMETEIIMITOLOGIEIMODERNE
Mitul lui Prometeu, titanul care a furat focul sacru al zeilor spre 

a-l dărui oamenilor, are mai ales in zilele noastre o profunda 
ficație : civilizația umană s-a născut și se adapa din flacan. Milenii 
de-a rindul, focul a reprezentat unica sursa de energie de care putea 
dispune omul. Nu intimplător, celebrul filozof Heraclit considera fo
cul ca element primordial al lumii in continuă schimbare. . .

Si astăzi, la drept vorbind, trăim sub zodia legendarei moșteniri 
prometeice : nouă zecimi din energia consumata de omenire provine din procesele de combustie. Focul mitic, dătător de forța și viața, este 
omniprezent — de la gura nesătulă a furnalelor și cuptoarelor, acolo 
unde se naște universul modern al mașinilor sau o noua constelație 
de lumini, pină la soba obișnuită a gospodinei...

O imagine a lumii de mîine — „parcurile de energie", zone în care 
sînt concentrate imense generatoare și rezervoare de energie, cu 
scopul de a se asigura creșterea rentabilității și reducerea efec

telor nocive ale poluării

Din ce surse a fost alimentată a- ceastă „flacără eternă" a civilizației, din ce izvoare s-a revărsat imensa cantitate de energie necesară pentru 
a pune în funcțiune toate mașinile de ieri și de azi ale lumii, toate atelierele, fabricile și uzinele, vapoarele, trenurile și avioanele, care au impulsionat în ansamblu, cu mișcarea lor perpetuă, evoluția omenirii spre progres ?Din clipa cînd „urmașul lui Prometeu" a doborît copacul, foldsindu-1 ca lemn pentru foc și pînă azi, cînd a descoperit „taina tainelor", cum spune poetul, puterea atomului, se pare că gama energetică nu a fost, totuși, prea variată. Omenirea a întrebuințat și continuă să întrebuințeze, pentru a-și acoperi cea mai mare parte a necesarului de energie, așa-numiții „combustibili fosili" : cărbunele, țițeiul, gazele naturale. Dar, așa cum remarca cu umor Mendeleev, „la urma urmelor, se pot arde chiar și biletele de bancă 1“ Firește, cărbunele, petrolul, gazele s-au dovedit valoroase nu numai datorită potențialului lor energetic, dar și ca materii prime industriale de neînlocuit. Din anticul „sînge al Terrei" s-a născut și s-a dezvoltat prolifica industrie a polimerilor, creîndu-se sute de derivați. Și totuși întreagă a- ceastă petrochimie înfloritoare consumă, în numeroase țări industriale dezvoltate, de zeci de ori mai puțin petrol decît cantitatea folosită drept combustibil.Pe măsură ce edificiul industriei moderne se înalță și se extinde, sînt necesare cantități de energie tot mai importante. în prima jumătate a veacului nostru, consumul de energie primară al lumii a sporit de trei ori. Iar în numai ultimele două decenii, el s-a triplat din nou, incit se vorbește azi despre necesitatea unei a- devărate „explozii" a producției de energie, fără ca expresia să mai pară metaforică. Specialiștii afirmă că, în perioada 1955—1970, consumul de energie în scopuri industriale a sporit cu 5,2 la sută pe an, iar în următorul deceniu și jumătate se va înregistra o creștere de 5,7 la sută. In valoare absolută, această mică diferență procentuală capătă proporții considerabile. Astfel, consumul total — măsurat în unități de energie e- chivalente unei tone de petrol — a crescut de la 2,3 miliarde în 1955 Ia 4,9 miliarde în 1970 și ar urma să atingă 11,3 miliarde în 1985.Evident, un asemenea ritm de creștere a necesarului de energie determină sporirea neîntreruptă a canti-

V ___________ ——_

tății de combustibil extras. După unele calcule, datorită proporțiilor pe care le-a atins consumul, toate rezervele de petrol și gaze naturale cunoscute pină în 1950 ar fi trebuit să fie deja epuizate. Din fericire, geologii au mai descoperit de atunci zăcăminte de patru ori mai bogate. Prețioasele rezultate ale cercetărilor în vatra telurică au produs, de altfel, o serie de modificări în tabloul energetic mondial. Dacă doar cu zece ani în urmă, cărbunele deținea 61,7 la sută din consumul mondial de energie, astăzi petrolul ocupă primul loc — cu 61 la sută, in timp ce cărbunele a scăzut Ia 30 la sută.

a „muncitorilor 
descurajați44Șomajul — plagă permanentă a societății întemeiate pe exploatarea maselor muncitoare — constituie o temă nelipsită în publicațiile multor țări occidentale. îndeobște, opiniei publice din aceste țări îi sînt furnizate date cu privire la ceea ce este definit drept „șomaj total"..Dar cite alte variante ale nefolosirii complete a forței de muncă nu sînt ignorate adesea ! Publicăm, în cele ce urmează, extrase dintr-un semnificativ articbl, intitulat „Criza șomerilor parțiali", apărut în publicația americană „THE NEW YORK TIMES MAGAZINE".Una din realitățile nefaste ale vieții economice din marile orașe americane nu este decît în mică măsură exprimată prin rata convențională a șomajului, publicată lunar de Ministerul Muncii al S.U.A. și difuzată în presă și la televiziune. Problema constă în faptul că pînă și cei care muncesc, sau o foarte mare' parte dintre ei, nu cîștigă și nu pot cîș- tiga suficienți bani pentru a-și întreține familiile.Dovada constă în senzaționalele concluzii furnizate de studiile efec- itțiate de biroul de recensămînt în 51 zone urbane. în cadrul recensământului din 1970. în respectivele zone, peste 60 Ia sută din ansamblul muncitorilor nu cîștigau suficient pentru a asigura un nivel de trai decent familiilor lor, iar 30 la sută nu puteau obține nici măcar cîștigul corespunzător unui nivel apreciat ca fiind de sărăcie. Firește, multe din aceste zone sînt dintre acelea în care, în cadrul orașelor, se manifestă o acută depresiune economică și, prin urmare, ele. nu reprezintă ansamblul. Căci dacă jumătate din întreaga populație orășenească ar cî’s- tiea mai puțin decît mijloacele de subzistență, atunci ceea ce este în prezent o criză ar fi devenit de mult o catastrofă. Totuși rezultatele, la care s-a ajuns indică o situație cu mult mai dramatică decît aceea a mizeriei caracteristice unor ghetouri. Ele se referă la condițiile care afectează cel puțin o treime din întreaga populație a unor orașe. (în regiunile suouse studiului locuiesc 13 milioane oamăni ; din aceștia 49,5 la sută sînt negri, iar 47,9 la sută sint albi).Incapacitatea sistemului social și economic de a oferi oamenilor venituri adecvate este tăinuită sub paravanul statisticilor privitoare la șomajul tradițional. Aceste statistici sînt excelente pentru măsurarea fluctuațiilor din economie, dar ele nu pot fi considerate unități de măsură pentru piața forței de muncă. Pentru a măsura gradul de ineficientă al pieței brațelor de muncă este necesar să se cunoască nu numai amploarea șomajului «propriu- zis, ci și gradul de descurajare al muncitorilor („muncitorii descurajați" sint aceia care au renunțat să rnai caute o slujbă) ; să se cunoască' numărul celor care pot găsi slujbe'

numai pentru o parte de timp și numărul celor care, deși au slujbe, primesc salarii nesatisfăcătoare.în 1970, șomajul pe plah național se ridica la 4,9 la sută din forța de muncă (de atunci el a oscilat, ridi- cîndu-se la aproximativ 6 .1a sută).. Este un procent foarte ridicat. Și oricit de mare ar fi ea, rata șomajului, singură, nu reușește să dezvăluie adevărata amploare a acestei crize urbane.Potrivit definiției oficiale a șomajului, nu poți fi „șomer" dacă nu ești în mod curent in căutare de lucru. Astfel, nu sînt luați în considerare și cei mai sus-amintiți, care au renunțat să mai caute o slujbă, ca urmare a eșecurilor repetate de găsi ceva de lucru. Cîți asemenea „căutători descurajați" există în prezent ? De exemplu, în New York City, rata convențională a șomajului în 1970 se ridica Ia 8,1 Ia sută in zonele incluse în sondaj (in comparație cu 4,4 la sută pentru forța de muncă a orașului în ansamblu), dar a crescut la 11 Ia sută atunci cînd s-au adăugat și „muncitorii descurajați".Pentru a căpăta.o imagine și mai exactă a situației păturilor de jos din structura socială a orașului trebuie să adăugăm și o altă categorie, aceea a muncitorilor care lucrează numai o parte din timp. Deși sint dornici să aibă slujbe cu program întreg de lucru, respectivii muncitori nu reușesc însă să le găsească.Cu alte cuvinte, punind laolaltă „șomerii oficiali", „șomerii descurajați" și pe cei care lucrează numai o parte din timp, ajungem la un procent de cel puțin 13,3 la sută din forța de muncă a zonelor observate din New York City.Așadar, calculele noastre aproape că au dublat cifrele șomajului oficial din zonele incluse în sondaj și au triplat proporția șomajului la scară națională. Totuși ele sînt departe de a fi complete.De aceea, e inutil — și chiar cinic — să spui acelora pentru care nu există slujbe, că ei ar putea să mai scape de mizerie, numai dacă ar manifesta mai multă dorință de a munci.Șomajul parțial — incapacitatea de a-ți cîștiga existența in marile noastre orașe — iste de 3—6 ori mal m^re decît șomajul propriu-zis?jr- conchide autorul articolului. .

Asaltate în permanență, oficiile de plasare nu pot face față cerințelor

arată datele sus-amintite, unele laturi incontestabil reale. Dar panica despre „foamea de energie" este întreținută, într-un fel, în lumea occidentală, de interesele înguste, de profit, ale monopolurilor. „Minele de cărbune din țările Europei occidentale sint bolnave. în lipsa unor subvenții, ele trebuie închise una după alta" — scrie ziarul vest-german „Die Welt". Iată fapte. în Belgia, țară cu vechi tradiții industriale, unde, în 1925, erau deschise peste 250 de guri de mină, nu mai există azi decît 19 exploatări miniere, totalizînd o producție de numai 11,4 milioane tone de cărbune, în Olanda, ultima mină urmează să
© „FOAMEA DE ENERGIE" A TERREI O „BOALA 
CĂRBUNELUI" - MALADIE A SOCIETĂȚII DE 
CONSUM © „EXPLOZIA" PETROLULUI © MIRA
COLUL NUCLEAR, OCEANELE SAU SOARELE?

iar gazele naturale au atins 7 Ia sută din acest consum.Totuși, dat fiind că dimensiunile planetei noastre sînt limitate, la fel sint și rezervele de combustibili din subsolul ei. Imaginea unei lumi risipitoare de resurse naturale a devenit nu de azi o obsesie pentru unii experți în materie. Au fost trase semnale de alarmă — „foametea e- nergetică", „penuria de combustibili" fiind expresii tot mai frecvente, in literatura de specialitate din Occident. Au fost emise și previziuni de-a dreptul apocaliptice. Unii cercetători occidentali au prezis Că între anii 2020—2030 nu vor mai exista nici un kilogram de cărbune și nici un litru de petrol pentru a-acoperi nevoile unei umanități mecanizate pină la exces. „Soluția" preconizată de ei ? Oprirea progresului tehnologic, a creșterii producției industriale, stagnarea economică, pe scurt — letargia universală. Nu este greu de dovedit caracterul aberant al unor a- semenea afirmații.în același timp, trebuie spus că problemele dezvăluite în legătură cu calea pe care s-a angajat societatea capitalistă de consum au, așa cum

fie închisă înainte de anul 1975, ceea "ce înseamnă dezrădăcinarea totală a muncitorilor care lucrează în acest sector ; 25 000 de oameni vor fi ne- voiți să se reprofileze în alte ramuri profesionale sau să devină șomeri. De asemenea, bazinele din R. F. a Germaniei și alte țări occidentale dau semne de-oboseală. Angajate în- tr-o concurență tot mai acerbă, unele firijțțp capitaliste, insuficient dotate spre a fi competitive, nu mai rezistă în cursă și ajung în pragul falimentului. „Boala cărbunelui" reprezintă, de fapt, un simptom al maladiei societății a cărei lege supremă este profitul.Oricum, realitatea e departe de ă fi atît de întunecată cum o zugrăvesc prezicătorii „decesului planetar". De pildă, faptele arată că chiar dacă rezervele în prezent cunoscute de combustibili fosili sint limitate, nu se poate vorbi încă despre epuizarea lor. Mai mult, noi zăcăminte de petrol și gaze naturale continuă să fie descoperite în diverse zone ale globului, mai ales în straturile geologice submarine, care ascund, pare-se, rezerve incalculabile. O adevărată pădure de sonde a răsărit, in ultima vreme, din apele Mării Nordului. Fo

rările au dus și la descoperirea unor importante zăcăminte de gaze naturale, una din sursele de energie cele mai ieftine, mai ușor utilizabile și mai puțin poluante. în nisipurile îmbibate ca un burete ale Orientului Mijlociu continuă explorările petro- Tiere. Alte zăcăminte importante au fost și sînt descoperite în diverse zone din Asia, in Alaska și alte părți ale planetei. Pe această bază, se estimează că intensificarea explorărilor și exploatărilor petrolifere va permite, în jurul anului 2 000, o creștere a consumului de hidrocarburi pe plan mondial de 3 ori față de cifra actuală.Vor secătui în cele din urmă resursele clasice de energie ? Se poate — răspund cei mai mulți oameni de știință. Dar privind totuși viitorul cu optimism, ei au creat un proverb : „Combustibilii trec, electricitatea ră- mine". Energia — arată ei — va fi consumată din ce în ce mai mult sub formă de electricitate. Specialiștii vorbesc despre o viitoare „invazie a electricității" — fără cărbune, fără petrol, fără căderi de apă... Miracolul îl va realiza energia nucleară.Numărul mare de proiecte existente în lume pentru construirea de centrale nucleare (însumînd peste 120 000 de megawați) asigură acestei forme de energie o anume competitivitate chiar într-un viitor apropiat. Superioritatea petrolului asupra cărbunelui era cea a lichidului — mai ușor de „condus" — asupra solidului. Pe același plan, superioritatea energiei nucleare asupra petrolului constă în reducerea considerabilă a cantității de combustibil. O tonă dc uraniu folosită în reactoarele actuale echivalează cu circa 15 000 de tone de cărbune, pentru ca în supergcneratorul anilor '80 echivalența respectivă să se ridice Ia 1 milion de tone de cărbune. Energeticienli vor spune adio focului și fumului și se vor obișnui cu curățenia cvasiantiseptică a instalațiilor nucleare.. Se consideră că în anul 2000, peste o cincime din consumul de energie va fi asigurat din surse nucleare. Viitorologii susțin că și alte tezaure de energie își așteaptă exploatarea : energia oceanelor, a soarelui... Căci progresul tehnic naște întotdeauna soluții. Pe suprafața uscatului și a oceanelor vor fi amplasate „parcuri de energie". Toate acește „păsări de foc" ale lumii de miine vor purta omenirea spre noi trepte de progres și civilizație.
Viorel POPESCU

pr8tirtiiidem
A^UL CEL MAI LUNGAnul 1972 a durat 366 de zile și două secunde, fiind astfel cel mai lung an înregistrat de la inventarea aparatelor de măsurat timpul. Prima dintre cele 2 secunde suplimentare a fost adăugată zilei de 30 iunie, cea de-a doua a prelungit noaptea anului nou. Asemenea „intervenții" au devenit necesare de la inventarea ceasurilor atomice, care, spre deosebire de Pămînt,- a cărui viteză de rotație prezintă uneori scăderi neuniforme, dispun de un ritm de funcționare perfect.

FERME DE PEȘTIAcvacultura, creșterea peștilor In zone închise, începe să cîștige teren în tot mai multe țări ale lumii. Ea se practică de obicei 'în lacuri și pe cursurile de apă ; dar in ultima vreme, de-a lungul coastelor maritime au apărut de asemenea „ferme" de pești și moluște, ceea ce reprezintă, de fapt, un prim pas spre „domesticirea" faunei acvatice.

Cele 4 milioane tone de pești și moluște crescute în prezent in diferite „ferme" existente pe glob reprezintă desigur puțin față de totalul de 65 milioane tone de pește și moluște prinse în largul mărilor și oceanelor. Dar, după toate aprecierile specialiștilor^ acvacultura va căpăta o rapidă extindere, astfel că pînă în anul 2000 se va ajunge la o „producție" anuală de 40 milioane tone.
0 HOUĂ METODĂ 

DEPOLUANTĂ.Un ipgtnețj .soyiptic a pus la ■punct •<> metodă originală de luptă Împotriva '' poluării apelor cu petrol. Materialul folosit : argilă încălzită la 800 de grade C, proiectată sub forma unui strat. Instantaneu, fiecare particulă de argilă supraîncălzită absoarbe păcura, ca un burete. încărcat cu lichidul uleios, stratul de argilă se scufundă. Printre avantajele prezentate de acest sistem : prețul de cost convenabil, iar procedeul respectiv nu provoacă nici un fel de daune florei și faunei marine.
SUDARE RAPIDĂ 

A OASELORDupă cum s-a comunicat recent In cadrul unui congres de medicină, în Marea Britanie se fac din 1962 experiențe cu un ciment special cu aplicări în ortopedie. Acesta are proprietatea de a suda o încheietură artificială cu osul, de a uni oțelul cu osul etc. Materialul se prinde în doar 3—4 minute și se întărește pe măsura ce trece timpul, în ultimii doi ani, în S.U.A. s-a recurs în peste 800 de cazuri la acest liant, rezultatele fiind pozitive.
ORAȘ-MINIATURĂDulgherul cehoslovac Probost, din orășelul Trebechovice, a realizat, după o muncă răbdătoare de 40 de ar.i, macheta orașului său. Terminată în 1906, această machetă, compusă din 2 000 de piese fin incrustate în lemn, a fost restaurată recent și expusă publicului. Ceea ce o face extrem de interesantă este mărimea sa, precum și ingeniosul sistem mecanic ce pune în funcțiune toate figurinele și prin care artistul a vrut să prezinte publicului cu maximum de fidelitate aspecte reale ale vieții cotidiene din- tr-un orășel de provincie in urmă cu citeva decenii.

AUTOVEHICUL ACȚIONAT 
PRIN FORȚA 

MUȘCHIULÂRĂUn inginer american a construit un nou vehicul, propulsat cu ajutorul forței mușchiulare umane, așa numitul „Pedicar", care a și început să fie fabricat în serie la Windsor (statul Connecticut). Este vorba de o mașină cu pedale, a cărei caroserie este din material plastic. Viteza maximă : 15 km la oră.

TEZAUR TĂTARLa Tel Afre, lingă Ninive, au fost descoperite 8 500 de monede de argint care provin din vremea lui Timur Lenk, conducătorul tătar din secolul al XIV-lea. Tezaurul, aflat intr-un vas de lut, cintărește 16 kg. Este cea mai importantă descoperire de acest fel, făcută pînă acum pe teritoriul Irakului.
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PRIMIRE LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

9Vineri Ia amiază, tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, a primit, pe TahaSherif Ben Amer, ministrul comunicațiilor, conducătorul delegației economice din Libia,
care se află în vizită în țara noastră.. ,La întrevedere,- desfășurată într-o atmosferă cordială, a luat.’parte Ni- colae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior. (Agerpres)

Semnarea unor documente de colaborare 
româno-ungare in domeniul comerțuluiVineri după-amiază, s-au semnat la București Protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum și Programul privind schimbul de experiență pe anul 1973 între ministerele comerțului interior din țara noastră și din Republica Populară Ungară.Volumul stabilit pentru acest an prezintă o creștere de peste 30 la sută, față de livrările reciproce din 1972, obiectul tranzacțiilor făcindu-I diverse produse alimentare, textile, încălțăminte și metalochimice. De asemenea, se prevede organizarea tradiționalelor săptămîni ale mărfurilor românești în R.P. Ungară și ale mărfurilor ungurești în România.

Totodată, vor continua schimburile de experiență în diferite probleme ale comerțului interior din cele două țări.Documentele au fost semnate din partea română de Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, iar din partea ungară de Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior.La semnare au fost de față Ion Cosma, ministrul turismului, membri ai conducerii Ministerului Comerțului Interior.Era, de asemenea, prezent Ferenc Martin, ambasadorul R.P. Ungare la București. (Agerpres)
Festivitate Ia Ambasada II. R. S. S.La Ambasada Uniunii Sovietice din București a avut loc vineri festivitatea înmînării diplomelor de membri de onoare ai societății unionale de fiziologie „I. P. Pavlov" de pe lîngă Academia de Științe a. U.R.S.S. și medaliilor comemorative ale celui de-al Xl-îea Congres al societății a- cademicianului Oscar Sager și dr. Antoaneta Benetato, pentru academicianul Grigore Benetato, decedat anul trecut.

înmînînd distincțiile, V. S. Tikunov, ministru consilier la ambasada sovietică, a relevat înalta apreciere de care se bucură în U.R.S.S. activitatea științifică a celor doi savanți, faptul că între Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică s-au statornicit și se dezvoltă continuu relații de colaborare în multiple domenii ale științei. (Agerpres)
întoarcerea de la Havana

a delegației de activiști ai P. C. R.Vineri s-a înapoiat de Ta Havana delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Lucian Drăguț, secretar general la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care, la invitația C.C. al P.C. din Cuba, a făcut o vizită în schimb de experiență în această tară.în timpul șederii în Republica Cuba membrii delegației române au vizitat diferite obiective social-econo- mice, așezăminte Culturale din Havana și provincie și au avut întîlniri

cu comandantul Flavio Bravo, membru al C.C. al P.C. din Cuba, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Secundino Guerra, membru al C.C. al P.C. din Cuba.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîfnpinată de tovarășul Ion Zahiu, adjunct de șef ’de sectie la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față reprezentanți ai ambasadei Republicii Cuba la București. (Agerpres)
SPORT • SPOftT • SPORTSPCO

PATINAJ ARTISTIC — Confir- mînd pronosticurile, cehoslovacul Ondrej Nepela (22 de ani) a terminat învingător — pentru a cincea oară consecutiv în proba individuală masculină din cadrul campionatelor europene de patinaj artistic, care se desfășoară la Kdln. El a totalizat. 347,65 puncte, fiind urmat de Serghei Cetveruhin (U.R.S.S.) — 344,54 puncte și Jan Hoffmann (R.D. Germană) — 344,44 puncte. Concurentul român G. Fazekas a ocupat locul 18 în clasamentul general, cu ■ 260,10 puncte. La întreceri au participat 20 de concu- renți. în proba de dansuri, după exercițiile impuse, conduce Ludmila Pahomova și, Aleksandr Gorșkov (U.R.S.S.) cu 256,50 puncte, urmați de cuplul vest-german Angelika și Erick Buck — (251,60 p.).-TENIS — Trofeul „Racheta de aur" — care se acordă anual, de către presa sportivă de specialitate, celui mai bun tenisman din lume — a fost atribuit, pentru a doua oară consecutiv, cunoscutului jucător american Stan Smith. După cum transmite comentatorul sportiv al agenției „France Presse", juriul a avut de ales între Stan Smith și campionul român Ilie Năstase, cei doi tenismani care, prin performanțele lor, au dominat sezonul 1972.TENIS. — ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ IN SALA FLOREASCA. în sala sporturilor de la Floreasca a început vineri întîlnirea, internațională dintre tenismanii români și cei maghiari. După 'prima zi, scorul este favorabil oaspeților, cu 2—1. Rezultatele înregistrate : Ovici-Balazs 6—2, 6—1 ; Taroczy-Santei 3—6. 7—6, 6—3 ; Taroczy, Balazs-Santei, Sotiriu 6—3, 2—6, 7—6. Astăzi de la ora 14,00 întrecerile continuă.TURNEUL DE LA SALT LAKE CITY. — Au continuat partidele turneului internațional de tenis de la Salt Lake City (Utah). Ilie Năstase

l-a învins cu 3—6, 6—3, 7—5 pe argen- tineanul Modesto Vasquez. Americanul Paul Gerken a dispus cu scorul de .4—6, 6—2, 6—3 de Ion Tiriac.BASCHET — Competițiile continentale de baschet au programat ultimele partide tur din etapa a IlI-a a grupelor sferturilor de finală. Iată . rezultatele : „Cupa campionilor europeni" (masculin) : Maccabi Tel Aviv— Real. Madrid 87—88 ; feminin : U.C. Clermont Ferrand — Vozvodac Belgrad. 101—64 (45—29), Sparta Praga— S.C. Pefnik, 57—42 (34—26), T.JF.S.E. Budapesta — S.K. Lodz, 71—61 (35— 36). „Cupa Cupelor" — feminin : M.T.K. Budapesta — Spartak Leningrad 49—81 (22—41),'
Prima competiție 

a noului an atleticAstăzi și mîine, în sala de la Complexul sportiv „23 August" din Capitală, se vor desfășura campionatele naționale pe teren acoperit ale seniorilor, competiție care inaugurează oficial sezonul atletic al anului 1973.Iată programul celor două zile de concurs : Sîmbătă (de la ora 16) — 60 m plat seniori (serii și finală), prăjină, 60 m plat senioare (serii și finală), triplu salt, lungime senioare, înălțime seniori și greutate senioare ; duminică (de la ora 9,30) — 60 m garduri senioare (serii și finală), 60 m garduri seniori (serii și finală), înălțime senioare, lungime seniori, greutate seniori.La startul întrecerilor vor fi prezenți, printre alții, Valeria Bufanu, Viorica Viscopnleanu, Carol Corbu, Vasile Sărucan, Nichifor Ligor, Nicolae Perța, Gheorghe Zamfirescu etc.

ADUNAREA GENERALĂ A GRUPULUI ROMÂNAL UNIUNII INTERPARLAMENTAREVineri, 9 februarie a.c., a avut loc la Palatul Marii Adunări Naționale, în prezența președintelui M.A.N., tovarășul Ștefan Voitec, adunarea generală a grupului român al Uniunii Interparlamentare.într'ucît tovarășul Mihai Levente a primit alte însărcinări, a fost eliberat din funcția de președinte al grupului. Cu unanimitatea. voturilor celor prezenți, adunarea a ales pe deputatul Corneliu Mănescu în această funcție.Secretarul Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, Alexandru Ionescu, a prezentat o informare asupra rezultatelor Confe

rinței interparlamentare pentru cooperare și securitate europeană (Helsinki, 26—31 ianuarie a.c.) și participării delegației Grupului Interparlamentar român la lucrările acestei reuniuni.Adunarea generală a aprobat în unanimitate activitatea delegației.în aceeași zi, Biroul Grupului a examinat probiemele înscrise pe ordinea de zi a sesiunii de primăvară a Uniunii interparlamentare (Abidjan, 23—28 aprilie a.c.) și a stabilit măsurile privifid participarea Grupului român la lucrările acestei sesiuni.

■ MEHEDINȚI

Magazine

Intrarea la ghețarul Scărișoara

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scinteii” transmit;

; intercooperatisteI Primele magazine intercoope- i ratiste înființate în județul lași i au devenit curînd unități im- , portante în sectorul aprovizionării populației. în prezent, se află în curs, de înființare la ' Iași, Pașcani, Hîrlău și Tîrgu Frumos încă 6 unități intercoo- perațiste pentru desfacerea produselor agroalimentare, precum și unități specializate pentru desfacerea produselor realizate în activitățile anexe ale cooperativelor agricole : covoare, țesături, tricotaje, împletituri din nuiele, obiecte de uz gospodăresc.

pentru turiștiîn scopul punerii în valoare a • potențialului turistic al județu- ' lui și în special a zonei Porțiie i de Fier, în Mehedinți se va rea- 1 liza un 'important volum de in- i veștiții. Se vor construi : un , modern hotel la Orșova, moteluri la Strehaia, Baia de Aramă, Gura Văii, Balota și Arginești și 1 ■ un hotel la Drobeta Turnu-Se- 1 verin. începînd din acest an, ce i vor amenaja spații comerciale ) de sezon pe principalele trasee > turistice : Orșova — Gura Văii ( — Ponoare, spre stațiunea-Bala, . peștera Topolnița și altele.

„Azi casa

e a noastră"O inițiativă inedită a Casei de cultură a sindicatelor din Pitești : la sfîrșit de săptămînă, sălile acesteia sînt puse, prin rotație, Ta dispoziția colectivelor de muncă din întreprinderile și instituțiile municipiului, pentru organizarea de activități politice și cultural-educative. Inițiativa se intitulează sugestiv „Azi casa e a noastră" Fiecare colectiv de muncă organizează aici expuneri, concursuri pe meserii, întîlniri cu inventatori și de muncă, vizionări de spectacole.
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREADIN 9 FEB RUARIE 1973FOND GENERAL DE PREMII :1 234 581 lei din caire 1 21 811 lei report.EXTRAGEREA I 16 4 10 79 4052 87 32 15EXTRAGEREA a Ii-a : 77 41 6871 8 67 27Plata premiilor va începe în Ca-pitală de la 17 februarie pînă la 26 martie ; în țară de la 21 februarie pînă la 26 martie 1973 inclusiv.

LA ÎNTREPRINDEREA DE STOFE „DOROBANȚUL" - PLOIEȘTIFORME DIVERSE, INTERESANTE DE CONSULTARE CU CUMPĂRĂTORIIColectivul fabricii de, stofe „Dorobanțul" din Ploiești, manifestă un viu interes pentru cunoașterea cerințelor și părerilor cumpărătorilor despre mărfurile proprii, urmărind să introducă în fabricație numai sortimente de stofe care sînt, intr-adevăr, căutate pe piață. In acest scop, fabrica și-a deschis două magazine de prezentare și desfacere în Ploiești — unul pe strada Teatrului nr. 21 și altul în imediata apropiere a întreprinderii. Aici sînt expuse cele mai noi articole pe sezon — primăvară, vară, toamnă, iarnă — în cupoane de metraj mic, realizate după modelele originale ale cercului de creație.— Cumpărătorul care preferă o stofă sau alta — ne spune directorul unității, inginerul Vasile Tudor— este ’rugat să-și exprime opinia— completînd un formular asupra culorii, contextului, fibrei, stofelor pe care le preferă. Dar nu

numai pe această cale sondăm noi părerea cumpărătorului. De la magazinul din apropierea întreprinderii își cumpără propriile produse salariatele noastre. Periodic, cu țesătoarele, cu filatoarele — de data aceasta. în postură de consumatoare — avem discuții, consultări. Propunerile lor, care s-au dovedit a fi foarte utile, cit și părerile ploieștenilor expuse în fișa-sondaj le discutăm cu multă atenție în consiliul artistic și in comitetul oamenilor muncii, stabilind structura noii producții.— Am aflat că faceți unele sondaje incognito. Așa este ?— Da. Am găsit firesc ca directorul, inginerul-șef de producție, tehnologul, precum și alte cadre de conducere să cunoască direct,. nemijlocit. părerea cumpărătorului despre produsele pe care le realizează. Și atunci am stabilit ca, periodic, să fim prezenți în magazi

nele mari ale Ploieștiului, să ascultăm și să fim atenți la tot ce spun oamenii despre mărfurile noastre, despre felul cum sînt prezentate de vînzător. fiind receptivi la criticile aduse. Aflăm în felul acesta și unele lucruri care nu ne sînt prea agreabile. Dar le notăm și căutăm să ne corectăm lipsurile. Vreau să vă mai spun că de multe ori intrăm în discuție directă cu cumpărătorul, declinîn- du-ne calitatea. Discutăm larg a- supra a ceea ce noi trebuie să fabricăm pentru el, cumpărătorul.Aceste forme variate de consultare a producătorului cu cumpărătorul, acest viu interes pentru a produce ceea ce cere piața asigură — după cîte ne-am convins — un real succes de vînzare stofelor cu marca fabricii „Dorobanțul".
C. CONSTANTIN

■ VltC EA

Bun venit!în noul cartier din nordul municipiului Rîmnicu-Vîlcea au fost date în folosință 220 de a- partamente. Beneficiarii acestora : muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari de la grupul industrial de chimie și de la șantierele hidrocentralelor care se construiesc pe rîul Olt. în curînd. vor mai fi recepționate • și -predate-,-Ja- cheie" locatarilor alte'220 de apartamente; '
NEAMȚ

Alimentarea 
cu apa 

a Romanului în municipiul Roman au început lucrările pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă cu încă 10,6 km, ceea ce Va duce la creșterea debitlului cu 150 litri pe secundă. în cadrul acestor lucrări, finanțate de getul statului, au fost pînă acuîn toate cele 15 pentru captare. Pentru ; punde cerințelor mereu cînde de apă potabilă și trială ale municipiului, ___structorii s-au angajat să încheie lucrările cu mult înainte de termenul, planificat..
(Urmare din pag. I)

Cronica zilei
ÎNȚELEGERE DE COLABORARE ÎNTRE UNIUNILE DE SCRIITORI DIN ROMANIA ȘI R. D. GERMANA

la bu- forate puțuri a răs- cres- indus- con-

în activitatea de transport în comun preocupările vor fi orientațe în continuare spre’ îmbunătățirea stării tehnice a parcului de transport, a ritmicității și a calității prestațiilor oferite publicului, extinderea traseelor de transport în comun. O grijă deosebită se va acorda utilizării cu mai multă eficiență a parcului existent și controlului asupra modului de funcționare a mijloacelor de transport pe toate traseele, pregătirii profesionale, selecționării și promovării cadrelor, asigurării unei comportări corespunzătoare a personalului de exploatare față de călători.De asemenea, dînd curs propunerilor făcute de mai multi deputați, Comitetul executiv va lua o serie de măsuri speciale, privind îmbunătățirea transportului în comun, printre care conlucrarea cu conducerile întreprinderilor pentru decalarea orarelor de lucru ale acestora — ceea ce va putea duce la evitarea supraaglomerării în orele de vîrf de dimineață și de la prîn7.
Pest® 23 000 famili! în 

COS® noi bondul locativ al orașului va spori cu 23 420 apartamente care vor fi date în folosință în anul acesta, din care 8 320 anai-tamente din fondurile statului și 15 100 apartamente din fondurile populației cu sprijinul statului. în credite și execuție. Pornind. de la indicațiile date de conducerea superioară de Dart.id cu privire Ia limitarea extinderii Bucures- tiului, la amplasarea noilor locuințe se va urmări intensificarea ritmului de construire în zonele de legătură dintre cartierele noi și centrul municipiului pe arterele principale ale orașului.Coresounzător dezvoltării construcțiilor de locuințe din fondurile statului se va jnanifesta o mai mare grijă pentru îmbunătățirea calității lucrărilor executate de întreprinderile de reparații, pentru mai buna gospodărire a materialelor, utilizarea rațională a mijloacelor de transport și a celorlalte utilaje cu care sînt dotate aceste întreprinderi.

în Capitală a avut loc vineri semnarea înțelegerii de colaborare pe anii 1973—1974 dintre uniunile de scriitori din Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană. Documentul a fost semnat de Constantin Chiriță, secretar general al Uniunii Scriitorilor din țara noastră', și Gerhard Henninger, prim- secretar al Uniunii Scriitorilor din R.D. Germană.La semnare au fost de față reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Uniunii Scriitorilor, directori de edituri, scriitori, critici literari, alți oameni de cultură. Au participat reprezentanți ai Ambasadei R. D. Germane la București.
★Vineri, 9 februarie 1973, a părăsit definitiv țara noastră Raphael Ben- shalom, ambasador extraordinar și plenipotențiar al israelului în Republica Socialistă România.

„SĂPTAMINA filmului 
AMERICAN"Vineri seara, a început la București „Săptămîna filmului american" (9—15 februarie), manifestare organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste în cadrul programului de schimburi culturale dintre România și Statele Unite ale Americă. Cu acest prilej, la cinematograful „Capitol" a avut loc un spectacol de gală cu filmul „J. W. Coop", realizat, după un scenariu propriu, de regizorul Cliff Robertson.La ' spectacol au asistat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe, cineaști și critici de film, alți oameni de artă, și cultură, un numeros public. Au fost prezenți .Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, alți șefi de misiuni diplomatice, membri al corpului diplomatic. A asistat, de a- semenea. o delegație de cineaști americani.Cu prilejul „Săptămînii filmului american" ambasadorul S.U.A. la București a oferit vineri seara o recepție.

★Vineri au avut loc în Capitală lucrările plenarei Consiliului Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi (A.G.V.P.S.).Cu acest prilej, au fost analizate principalele aspeote ale muncii asociațiilor și filialelor din țară pe a- nul trecut, evidențiindu-se realizările obținute pe linia îmbunătățirii condițiilor de practicare a vînătorii și pescuitului sportiv, prin efectuarea unor importante colonizări de vînat, îndeosebi de căpriori și fazani, precum și în lărgirea bazei materiale a pescuitului sportiv. Totodată, plenara a stabilit sarcinile ce revin A.G.V.P.S. pe perioada 1973— 1975 privind ocrotirea, dezvoltarea și recoltarea rațională a efectivelor de vînat și de pește.Participanții ’la plenară s-au angajat ca, alături de toți oamenii muncii din țara noastră, să .realizeze înainte de termen sarcinile ce le revin din actualul cincinal.(Agerpres)
f.V'SIv o ■»■vremea

Ieri în țară : vremea, a fost călduroasă. cu cerul' variabil, maț mult senin dimineața în sudul țării. Vîn- tul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila intre 2 grade la Cluj și 16 grade la Mangalia. în Podișul Transilvaniei, Moldova și zona de munte, local, s-a produs ceață.Timpul probabil pentru 11, 12 și 13 februarie : în țară : vreme călduroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult noros în jumătatea de nord a țării, unde vor cădea precipitații mai ales sub formă de ploaie. în. rest, precipitații izolate. Vint potrivit, cu intensificări de scurtă durată în nord-vestul țării. Temperatura aerului în scădere spre sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între 6 grade și 16 grade. în București : vreme călduroasă. Cerul va fi temporar noros. Se vor semnala precipitații sub formă de burniță șj ploaie. Vînt potrivit. Temperatura va scădea ușor la sfîrșitul intervalului.
Serviciile către populație.Una din . principalele căi menite să contribuie la satisfacerea cerințelor populației, la ridicarea standardului de viață o constituie dezvoltarea activităților prestatoare de servicii. Analizele efectuate de Comitetul executiv în cursul anului 1972 au evidențiat posibilități suplimentare care să asigure realizarea în continuare a unor ritmuri mai înalte în ce privește dezvoltarea și diversificarea serviciilor pentru populație. Volumul prestărilor. de servicii pentru populație prevăzut pentru anul 1973 este de aproape 2 miliarde lei, ceea ce reprezintă o

Comuniștii A Peru —

Cu ocazia celei .de-a 44-a aniversări a întemeierii Partidului Comu
nist din Peru și a celei de-a patra aniversări a formării guvernului 
condus de generalul Velasco Alvarado, conducerea P.C.P. a adresat 
forțelor progresiste peruane un mesaj in care sint expuse temeiurile 
sprijinului pe care comuniștii îl acordă guvernului militar revoluționar.După ce se face un scurt istoric al drumului de luptă și sacrificii parcurs de partid în condițiile regimurilor ultrareacționare anterioare, în mesaj se afirmă : „Sprijinind guvernul actual sîntem călăuziți de aceleași motive patriotice care au determinat lupta noastră împotriva premergătorilor acestuia". în continuare este e- vocat avertismentul dat de președintele Velasco partidelor și forțelor, reacționare care se dedau la activități de instigare și sabotaj. „Comuniștii peruani au așteptat de mult o astfel de declarație și vor acționa ca și pînă acum pentru a participa la zădărnicirea acestei conspirații". Pentru sprijinul sincer și eficace acordat evoluției actuale — se subliniază în mșsaj — comuniștii nu pretind nimic altceva decît a- părarea necondiționată a cuceririlor împotriva imperialismului și a oligarhiei și o consecvență neabătută în lărgirea și adîncirea acestor cuceriri.Sprijinirea guvernului de către partidul comunist nu este nici necondiționată, nici lipsită de principii. Nu există însă nici un temei de a considera că linia partidului și linia guvernului sînt de neconciliat. Scopul final al partidului nostru este construirea socialismului în Peru. Guvernul actual declară că intenția lui este de a construi „o societate democratică pentru toți" pe baza u- nei structuri economice multilaterale, cu predominarea proprietății sociale asupra mijloacelor de producție. Noi, comuniștii, sîntem de părere că socialismul implică în mod necesar socializarea mijloacelor de producție și că, în condițiile regimului actual, proprietății de stat trebuie să-i revină mai ales o funcție socială. „Noi, comuniștii, sîntem de părere că socialismul și umanistaul, internaționalismul și patriotismul, socialismul și democrația pentru toți nu sînt, in nici un caz, de neconciliat. în acest *

spirit, noi am cerut întotdeauna unirea tuturor forțelor antiimperialiste și antioligarhice din Peru. Ne-am străduit întotdeauna pentru formarea unui larg front antiimperialist. Pornind de la faptul că marea majoritate a populației peruane își iubește nemărginit patria și este gata să sacrifice orice pentru asigurarea suveranității și a progresului ei. noi, comuniștii, sîntem de. părere că aceasta se poate obține numai dacă se unesc toate forțele interesate,Dacă se ia în considerație evoluția actuală din punct de vedere revoluționar, antiimperialist, antioli- garhic, atunci nu se poate să nu se sprijine reforma agrară, naționalizarea petrolului și legea de bază referitoare la industria minieră, naționalizarea surselor de energie, legea generală asupra industriei și legea generală asupra educației. Cum s-ar putea dezaproba politica antiimperia- listă a guvernului actual ?“.Subliniindu-se că mai sînt încă sarcini importante de rezolvat, între care naționalizarea întregului sistem bancar și a celor mai importante ramuri ale comerțului exterior, asigurarea preponderenței sectorului de stat în economie, consolidarea cuceririlor sociale ale oamenilor muncii, rezolvarea problemei șomajului și a scumpetei, în mesaj se relevă că îndeplinirea acestor sarcini reclamă un sprijin crescînd din partea maselor populare și că partidul comunist este hotărît să acorde în continuare a- cest sprijin conducătorilor actualei evoluții. în același timp, partidul își exprimă convingerea că edificarea socialismului, în condițiile celei' mai largi respectări a condițiilor specifice peruane, este posibilă numai pe calea unor profunde schimbări revoluționare ale structurilor, la înfăptuirea cărora trebuie să participe, împreună cu armata revoluționară, toate forțele revoluționare civile.
viața internațională
R. S. F. S. R.

Îndeplinirea planului de stat 
pe anul 1972MOSCOVA 9 (Agerpres). — La Moscova a fost dat publicității comunicatul Direcției centrale de statistică a R.S.F.S.R. privind îndeplinirea planului de stat pe anul 1972 în Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă. în comparație cu anul 1971, în această republică volumul producției industriale a crescut cu 6,3 la sută, iar’ productivitatea muncii a marcat o creștere de

5,2 ia sută. Din cauza timpului nefavorabil, în anul 1972, au avut de suferit semănăturile de cereale și de alte culturi agricole, recolta globală de cereale fiind de 91,4 milioane tone. Recolte bune au fost obținute în regiuni ale Siberiei și U- ralului.La 1 ianuarie 1973, populația R.S.F.S.R. a fost de 132 200 000 de persoane.
DEZVOLTAREA INDUSTRIEI

PETROLIERE EGIPTENECAIRO 9. — Corespondentul nostru, Nicolae N Lupu, transmite : Regiunile din apropierea Mării Roșii ocupă un loc tot mai important in proiectele egiptene de dezvoltare a industriei petroliere. La numai citeva săptămîni de la erupția sondei „Kheîr-3", a cărei producție se a- nunță a fi apreciabilă — scrie cotidianul „Al Ahram" — noi forări sînt pe punctul de a începe la puțurile „Hashem" și „Kheir-4“.In prezent, cimpul petrolier „El

Morgan" din zona Golfului Suez furnizează, zilnic, prin cele 44 de puțuri ale sale ppste 140 000 barili (1 baril este, egal cu 156 litri) față de numai 28 000 barili cit produc zăcămintele din deșertul occidental, scrie ziarul „Progres Egyptien".Producția de petrol a sporit de la 7 milioane tone, în anul 1966, la aproximativ 18 milioane în prezent. La sfîrșitul planului decenal 1973—1982, producția de țiței a țării va ajunge la 60 milioane tone.
lor. în anul 1973 urmează să fie date în folosință noi unități comerciale cu o suprafață, de aproape 22 000 mp, printre1 care complexe comerciale în ansamblul Titan, pe Șoseaua Colen- tina, Drumul Taberei, Berccni și Pantelimon.

Noi unități comerciale. Totodată, . vor fi redate comerțului spații “ care în preZent sînt folosite în alte scopuri — cu o suprafață de peste 4 500 mp. Pentru reducerea timpului afectat cumpărăturilor, se vor extinde intr-un ritm însemnat formele rapide de servire. Rezultatele obținute de supermagazinul de la Hala Unirii, pe linia unc’ mai bune utili-

fă în valoare de 3 milioane lei), Intensificarea muncii cultural-educative, modernizarea unităților sanitare etc.
Cu umărul tuturor. • ••Coor- donatele dezvoltării în continuare, intr-un ritm și mai puternic, a Capitalei republicii noastre sint — după cum se vede — pe cit. de. îmbucurătoare, pe ătît de majore. Așa cum au subliniat în repetate.rînduri, în sesiunea de ieri, reprezentanții aleși ai celor peste 1 milion și ’jumătate de bucureștehi — aceste coordonate pot fi atinse, și depășite, prin- tr-un efort colectiv, printr-o mobilizare pe tot parcursul anului a tuturor cetățenilor. Convingător, în acest sens, a fost spiritul civic responsabil care a străbătut ca un fir roșu, de Ia un capăt la altul, lucrările sesiunii consiliului popular municipal, spirit pe care-1 ilustrăm, în încheierea acestor considerații reportericești, reproducind finalul expunerii prezentate de Comitetul executiv :

creștere de 5,1’/» față de realizările anului 1972. Din volumul total al prestărilor de servicii pentru populație, creșteri mai importante sînt prevăzute la activitățile de distribuire a apei și energiei termice, transportul de persoane, spălat și curățat chimic, agrement, întreținere auto etc.
în rafturile magazinelor. Urmare a creșterii susținute a veniturilor populației, în anul 1973 se prevede desfacerea prin unitățile comerțului socialist din municipiul București a unui volum de mărfuri de aproape 20 miliarde lei, cu 12,1 la sută mai mult decît în 1972. Față de anul trecut, prin comerțul socialist se vor desface cu 20% mai multă carne, cu aproape 6% unt, cu peste 12% mai multe brînzeturi, ouă cu 26%, lapte cu 25%, tricotaje cu peste 25%, confecții cu 25%, frigidere cu 46%, televizoare cu 5%, mașini de spălat cu 23% și altele. în unitățile de alimentație publică se va pune un accent mai mare pe creșterea producției proprii și pe diversificarea sortimente-

zări a spațiilor și organizării desfacerilor, vor fi extinse în anul 1973 și la Halele Titan, Pantelimon, 7 Noiembrie, Drumul Taberei, precum și în noua piață Rahova, care vor fi amenajate în unități cu autoservire.
Pentru frumusețe, agre

ment Și . cultură. ^spunsul Capitalei la chemarea la întrecerea socialistă lansată de Consiliul popular al județului Maramureș, reflectînd a- ceste planuri de dezvoltare, cuprinde în același timp numeroase alte angajamente' în înfrumusețarea și buna gospodărire a orașului și comunelor suburbane (plantarea a 580 000 ' arbori și arbuști ; amenajarea a 150 baze sportive simple, terenuri de joacă pentru copii și locuri de agrement ; extinderea rețelei de • \ alimentare cu apă cu 6,5 km, iar a celei de canalizare cu 4 km), dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului (vor fi utilate 300 ateliere și 500 noi cabinete și laboratoare în școli și licee ; vor fi înzestrate școlile cu utilaje și aparatu-

,,Realizarea sarcinilor prevăzute pentru anul 1973, an hotăritor pentru îndeplinirea planului cincinal înainte de termen, impune o preocupare deosebită din • partea Comitetului executiv, a aparatului Consiliului popular al municipiului București,' pentru îmbunătățirea stilului și metodelor ' de. muncă. Va trebui să manifeste mai multă operativitate și să. antreneze ,în mai mare mă- , sură comitetele executive ale sectoarelor și comunelor, comisiile permanente, deputății, la' rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă economia locală, să controleze în mod sistematic în întreprinderi, Pe șantiere și în toate celelalte unități subordonate mersul îndeplinirii sarcinilor de plan și să ia măsuri pentru prevenirea unor eventuale deficiențe. Exprimindu-ne încrederea în capacitatea creatoare și spiritul de răspundere al colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile și unitățile economiei locale, avem ferma convingere că — sub îndrumarea permanentă a comitetului municipal de partid, a organelor și organizațiilor de partid — vom îndeplini in bune condiții sarcinile ce ne stau în față".

♦
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HELSINKI

Mem celei fee itaa runde
Demisia guvernului Uruguayan

a consultârior multilateraleHELSINKI 9 — Trimisul nostru special, Dumitru Ținu, transmite : Vineri s-a încheiat a doua rundă a consultărilor multilaterale de Ia Helsinki consacrată pregătirii Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Potrivit consensului celor 34 de participanți, ședințele plenare urmează să fie reluate luni, 26 februarie.în ședința de vineri, au luat cu- vîntul reprezentanții Spaniei, Uniunii Sovietice, Finlandei, Ciprului, Irlandei și Elveției.

Dezbaterile din etapa a doua a consultărilor multilaterale au fost consacrate examinării problematicii ordinii de zi a viitoarei Conferințe general-europene. Participants au făcut un larg schimb de vederi cu privire la problemele securității, colaborării în domeniile economic, teh- nico-științific, protejării și ameliorării mediului înconjurător, schimburilor culturale, de informații, a schimburilor turistice și sportive și cu privire la urmările instituționale ale conferinței.

si Marea Britanie

• Criza a fost provocată de disensiunile dintre unii coman
danți militari și președinte ® Militarii au ocupat cîteva posturi 
de radio • Confederația muncii previne asupra unei lovituri 

stat

IA LONDRA Sl-A PREZENTAT
de • O CUVINTARE A SECRETARULUI GENERAL 

AL P.C. DIN CHILE, LUIS CORVALAN

PARIS 9 (Agerpres). Agenția A.D.N. anunță că la Paris au luat sfîrșit, vineri, tratativele dintre reprezentanți ai Republicii Democrate Germane și Franței, începute Ia 17 ianuarie. în- tr-un comunicat' comun dat publicității în. capitala Franței, se arată că guvernele celor două țări au de acord să stabilească relații matice la nivel de ambasadă. căzut diplo-
urmaBERLIN 9 (Agerpres). în schimbului de telegrame dintre mi-

nistrul afacerilor externe al R.D.G., Otto Winzer, și ministrul afacerilor externe al Marii Britanii Alec Douglas-Home, și în urma tratativelor dintre reprezentanții guvernelor celor două țări, desfășurate între 23 ianuarie și 8 februarie la Londra, Republica Demqcrată Germană și Marea Britanie au căzut de acord să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă, anunță agenția A.D.N.

MONTEVIDEO 9 — (Agerpres). Guvernul Uruguayan a demisionat vineri, în urma crizei intervenite între președintele Juan Maria Bordaberry și anumiți lideri militari. Un comunicat oficial anunță, în legătură cu aceasta, că membrii cabinetului au hotărît să demisioneze „pentru a oferi președintelui mînă liberă în disputa cu forțele armate".Actuala criză din Uruguay a avut ca punct de plecare o declarație a senatorului Vasconcellos, care i-a acuzat pe militari de „subversiune"., Președintele. Bordaberry a adresat senatorului o scrisoare deschisă, dar termenii acesteia au fost considerați „prea moderați" de comandanții forțelor aeriene și terestre care, fără autorizația șefului statului, au difuzat propriul lor răspuns. în consecință, președintele l-a demis, joi, din funcție pe ministrul apărării- naționale, Armando Malet, favorabil cercurilor militare, înlocuindu-1 cu Antonio Francese. Manifestîndu-și protestul față de această hotărîre, comandanții armatei terestre și ai aviației, generalii Cesar Martinez și Jos<5 Perez Caldas, au demisionat și au adresat, totodată, președintelui, în numele celor două armate, un ul-

timatum, cerînd ministru al fost respins berry.După cum presă, unități ale armatei terestre și ale aviației și-au instituit controlul asupra a zece posturi de radio, au început să ridice baricade și să instaleze mitraliere pe străzile aflate in apropierea palatului prezidențial. In același timp, forțe ale infanteriei marine, fidele președintelui Bordaberry, au ocupat și înconjurat orașul vechi din Montevideo, care cuprinde zona portuară, situată, de asemenea. în vecinătatea palatului prezidențial.în acest timp, la palat au loc consultări intense între președintele Bordaberry, foștii membri ai cabinetului și reprezentanți ai partidului Colorado, de guyernămînt. Potrivit agenției Associated Press, un purtător de cuvînt oficial și-a exprimat speranța într-o soluție negociată a crizei.Totodată, Confederația Muncii din Uruguay a anunțat, la Montevideo, că va declanșa o grevă la scară națională în cazul în care în țară ar avea loc o lovitură de stat militară.

CONFERINȚA PRIVIND
DEZVOLTAREA ȚARILOR

ASIATICE A LOAT SFiRSITDELHI 9 (Agerpres). — Conferința internațională in problemele dezvoltării economico-sociale și culturale a țărilor asiatice, desfășurată în prezența a 200 de delegați reprezentînd peste 20 de state, și-a încheiat lucrările la 8 februarie, în capitala Indiei. La dezbateri au participat, de asemenea, reprezentanți ai unor organisme specializate ale O.N.U. Participanții au fost salutați de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, aflat la Delhi într-o vizită oficială, de președintele Indiei V. V. Giri și de premierul Indira Gandhi.în cadrul lucrărilor, delegații au e- xaminat unele obiective de ordin eco- nomico-social și cultural care stau în fața popoarelor continentului asiatic.Delegații la conferință și-au exprimat satisfacția în legătură cu încetarea operațiunilor militare în Vietnam și s-au pronunțat în favoarea acordării de ajutor poporului vietnamez pentru refacerea economiei naționale distrusă de război.

IN LEGĂTURĂ
CU SITUAȚIA DIN LAOSVIENTIANE 9 (Agerpres). — Henry Kissinger, consilier special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale, a sosit, vineri, la Vientiane, unde a avut consultări cu premierul laoțian Suvanna Fuma, anunță agenția United Press International.Anterior, Henry Kissinger a făcut o vizită de 24 de ore la Bangkok, unde a discutat cu conducătorii tai- landezi probleme legate de situația din Indochina în urma semnării acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam.

★SAM NEUA 9 (Agerpres). — în urma unor operațiuni desfășurate cu succes timp de două săptămîni, for- . țele patriotice laoțiene au ocupat importantul oraș Paksong, din sudul țării.
■faHONOLULU 9 (Agerpres). — Aviația Statelor Unite a continuat, joi, bombardamentele în Laos, a anunțat la Honolulu comandantul forțelor S.U.A. din Pacific, amiralul Noel Gaylor.

KURT WALDHEIM:Acordul de Ia Simla — ini pas constructiv4*ISLAMABAD 9 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, și-a încheiat, vineri, vizita întreprinsă la Rawalpindi, plecînd spre Dacca. în- tr-o conferință de presă ținută cu acest prilej, Waldheim a declarat că a avut întrevederi foarte utile cu președintele Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, și cu alte oficialități pa-' kistaneze. El a menționat că în cursul convorbirilor au fost abordate, îndeosebi, problema prizonierilor de război , și chestiuni de interes comun pentru țările din zona Oceanului Indian.Kurt Waldheim, care a vizitat, de asemenea, India, unde a avut întrevederi . cu oficialitățile acestei țări, a subliniat că acordul indo-pakista- nez, realizat la Simla, reprezintă un pas constructiv pe calea. normalizării situației în zonă. El a relevat că, în cursul convorbirilor avute cu primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, și cu președintele Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, a constatat interesul ambelor părți pentru soluționarea pașnică a problemelor cu care sînt confruntate țările din această zonă.

SJ

La Varșovia a fost semnat protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum și colaborarea pe 1973 între Ministerul Comerțului Interior și Prestațiilor din R.P. Polonă și Ministerul Comerțului Interior din România. Documentul a fost semnat, din partea polonă, de T. Miciak, ministru adjunct al comerțului interior țiilor, iar din partea R. Abagiu, ministru comerțului interior.
★Reuniunea comisiei mixte pentru aplicarea acordului cultural dintre România și Olanda a avut loc la Haga între 5 și 8 februarie. Comisia a întocmit un nou program privind schimburile culturale în 1973.
★La Sofia s-a semnat, vineri, Înțelegerea de colaborare între Universitatea din București și Universitatea „Kliment Ohri- dski“ din Sofia. Documentul a fost semnat de prof. dr. G. Ciucu, rectorul Universității din București, și acad. prof. Hrislo Hristov, rectorul Universității „Kliment Ohridski".
★La Ruse a avut loc o întîlnire între Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului pentru prețuri din Republica Socialistă România, și prof. Ivan Videnov, președintele Comitetului pentru prețuri de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria. în cadrul întîlnirii s-a făcut un schimb de informări asupra problemelor care preocupă cele două comitete.

și presta- română de adjunct al

demiterea noului apărării. Ultimatumul a de președintele Borda-transmit agențiile de SANTIAGO DE CHILE 9 (Agerpres). — Luînd cuvintul la un miting al muncitorilor din localitatea Valparaiso, secretarul general al Partidului Comunist din Chile, Luis Corvalan, a declarat că guvernul U- nității Populare este hotărît să acționeze în continuare pentru constituirea ariei sociale a economici și pentru înfăptuirea reformei agrare. „Vom folosi, a spus el, toate mijloacele legale prin care vom putea în-

locui actuala stare de lucruri cu una mai democratică".Luis Corvalan s-a referit apoi la necesitatea sporirii producției agricole și industriale. El și-a exprimat, totodată, lare vor zițiile în tare din permite dejucarea manevrelor folosite de reprezentanții forțelor de dreapta împotriva guvernului Unității Populare.
speranța că forțele popu- reuși să-și întărească po- urma alegerilor parlamen- luna martie, ceea ce va

LONDRA 9 — Corespondentul A- gerpres, N. Plopeanu, transmite : La 9 februarie, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Londra, pretor Popa, a prezentat scrisorile de acreditare Majestății Sale regina Elisa- beta a Il-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între regina Angliei și ambasadorul român a avut loc o convorbire care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
Comunicat comun coreeano-chilian

După declararea stării de urgență

PHENIAN 9 (Agerpres). — Agenția A.C.T.C. anunță că la Phenian a fost dat publicității un comunicat comun, la încheierea vizitei în Republica Populară Democrată Coreeană, a delegației guvernamentale a Republicii Chile, condusă de Clodomiro Almey- da Medina, ministrul afacerilor externe.Comunicatul subliniază că cele două părți și-au exprimat satisfacția în legătură cu relațiile de prietenie și cooperare care s-au stabilit între ele și dorința de a le dezvolta, în continuare, în interesul, ambelor popoare. Partea chiliană și-a reafirmat spriji-

nul pentru politica de reunificare pașnică, independență, promovată de guvernul R.P.D. Coreene. Părțile își afirmă solidaritatea cu lupta justă a popoarelor din'America Latină pentru apărarea dreptului lor la decizie asupra resurselor naturale proprii, pentru independență națională și progres social. în comunicat se menționează că cele două părți sînt hotărîte să respecte principiile Cartei Națiunilor Unite, să apere principiile independenței, suveranității și dreptul la autodeterminare al popoarelor și să-și conjuge eforturile în lupta anti- imperialistă.
în Republica DominicanăSANTO DOMINGO 9 (Agerpres).— în Republica Dominicană au fost închise opt posturi de radio și Universitatea Autonomă din Santo Domingo, după ce autoritățile au decretat stare de urgență pe Întreg teritoriul țării invocind pătrunderea în țară a unui grup de guerilă, înarmat. Pe străzile capitalei și ale altor orașe patrulează unități ale forțelor armate și poliției. Au fost operate numeroase arestări și percheziții.Potrivit informațiilor difuzate de

agențiile de presă, guvernul președintelui Balaguer a trecut la aplicarea unor vaste operațiuni represive.După cum a declarat Manuel 1 Antonio Jimenez, fostul primar al capitalei dominicane, „guvernul a înscenat debarcarea desantului de guerilă1.1. Scopul acestei acțiuni, a subliniat Jimenez, este de a slăbi coeziunea partidelor politice din țară care se pronunță împotriva realegerii lui Balaguer în funcția de șef al statului.

CUTREMURPEKIN 9 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că, la 6 februarie, în vestul provinciei Sîciuan a avut loc un puternic cutremur de pămint, urmat de alte mișcări seismice la 7 și 8 februarie. Potrivit rețelei de observatoare seismologice din R.P. Chineză, cutremurul din 6 fe-
i Q @ @ @ ffl @

Todor Jivkov, PreșpdinteleConsiliului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit, vineri, pe ministrul de externe al Austriei, Rudolf Kirchs- chlaeger, aflat într-o vizită oficială Ia Sofia (B.T.A.).

h zonele eliberate A Vsetnaiul <fe sad
Relatări din ziarul britanic „Times" 

ale unui martor ocular

Peter Hazelhurst, trimisul special al ziarului „TIMES" în Vietnamul de sud, descrie, intr-un amplu reportaj, aspecte din viața de fiecare zi după încetarea focului, dintr-o regiune din Delta fluviului Mekong, aflată sub controlul forțelor patriotice. Liniștea revine treptat în aceste locuri, unde de ani de zile s-au desfășurat lupte crîncene. Patrioții respectă acordul de încetare a focului. Iată ce spune în legătură cu aceasta corespondentul britanic :
„Steagurile Frontu

lui Național de Elibe
rare flutură in multe 
sate din Mekong, in
tr-o zonă aflată la cir
ca o milă de drumul 
care duce spre Saigon. 
Ne-am îndreptat prin 
junglă către unul din 
aceste sate, călăuziți 
de cițiva săteni. Am 
trecut cîteva podețe 
de bambus și am ajuns 
la o colibă. Era un post 
de observație. O luptă
toare din detașamente
le F.N.E. ne-a verificat 
actele și, după ce ne-a 
oferit ceai, a dat in
strucțiuni la doi tineri 
să ne conducă in sat. 
Satul se numește Dinh 
Long Tinh și este de 
mărime mijlocie. Am 
mai trecut peste cite- 
va podețe de bambus 
și iată-ne într-o casă 
mare din desișul pă
durii. Peste tot — stea
guri F.N.E. Facem cu
noștință cu un condu
cător local al Frontu
lui. Aflind că sîntem 
ziariști, care nu 
mult s-au întîlnit 
membrii Comisiei in
ternaționale de control, 
ne întreabă : „Cind 
credeți că vor sosi 
aci ? Satul nostru a 
fost de mai multe ori 
bombardat de saigo
nezi în ultimele zile. 
Ne putem apăra sin-

de
cu

guri, bineînțeles. Do
rim însă să se consta
te că acordul de înce
tare a focului este în
călcat de trupele regi
mului de la 
Ne conduce apoi în 
cîteva colibe, 
riorul cărora 
săpate adăposturi. „Co
piii noștri încă trebuie 
să doarmă in aceste 
grote", ne explică el.

De , jur împrejurul 
nostru s-au strîns co
pii și bătrîni. Un ță
ran, in casa căruia ne 
oprim, deschide o sti
clă de vin din orez. 
Apoi sîntem poftiți la 
masă de oficialități ale 
F.N.E. Ni se servește 
supă, carne, orez și 
pește. Atmosfera este 
relaxată, sticla de vin 
circulă in jurul mesei. 
„Ne cerem scuze pen
tru masa noastră sără
căcioasă — ne explică 
unul din conducătorii 
locali, dar încă nu ne 
putem aproviziona de 
la piață...". In. jurul 
nostru, grupuri de co
pii veseli, care se joa
că. Pentru prima dată, 
probabil, acești copii, 
care, ca și părinții lor, 
au trecut prin atîtea 
suferințe, ‘ își regăseau 
copilăria răpită cu 
brutalitate de război. 
Conducătorul F.N.E. îi 
privește cu duioșie.

Saigon".

in iuțe
au fost

„Vrem să trăim 
pace", ne spune 
Deodată, o unitate 
infanterie a trupelor 
saigoneze declanșează 
o ploaie de obuze asu
pra cătunului. Ne adă
postim în grabă. După 
cum am putut ’ să-mi 
dau seama, atacul nu 
a fost provocat de 
nimic. „Vedeți, ne spu
ne interlocutorul nos
tru, după încetarea ti
rului. încă o încălcare 
a acordului". Apoi ne 
stringe mina și după ce 
dă instrucțiuni unui 
copil de 12 ani să ne 
conducă în desiș, dis
pare în junglă pentru 
a lua măsurile ce se 
impun.

După cum relatează 
in continuare „Times", 
satul despre care s-a 
amintit în reportaj a 
fost din nou atacat de 
trupele sud-vietname- 
ze, iar copilul, care l-a 
însoțit pe ziaristul en
glez, a fost arestat. 
Peter Hazelhurst a în
cercat să afle ce s-a 
petrecut cu copilul, 
dar militarii saigonezi 
au refuzat să-i răs
pundă. Apoi saigonezii 
au ordonat ziaristului 
englez să plece înapoi 
la Saigon, de unde a 
transmis reportajul său 
pentru „Times".

„Lunohod-2" și-a reluat
Lună, în zona

Seninătății, un- 
află

Pe 
Mării 
de se 
laboratorul 
sovietic 
a început o nouă 
selenară. La 9 
bruarie, cu ajutorul 
aparatelor de la bor
dul laboratorului a 
început explorarea 
zonei unde se află 
staționat, anunță a- 
genția T.A.S.S. In

staționat 
automat 

,Lunohod-2“, 
zi 

fe-

compartimentul cu a- 
parate al lunomobi- 
lului temperatura este 
de plus 22 grade Cel
sius, iar presiunea 
atmosferică de 
mm coloană 
mercur.

Potrivit programu
lui, în timpul nopții 
au fost realizate le
gături radio cu „Lu- 
noliod-2", obținlndu-se 
date privitoare la fun-

780 
de

activitatea

în 
el. 
de
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CÎU Eîl-laî, Premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit delegația Ministerului Apărării și Serviciului Național din Tanzania, condusă de ministrul Edward Sokoine.La Varșovia s-au încheiat convorbirile dintre ste£an Olszowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul de externe al R.P. Polone, și Xuan Thuy, secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, conducătorul delegației R.D. Vietnam la convorbirile de la Paris în problema Vietnamului.
Jta început convorbirile între Ci Pîn-fei, ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, și Hă Dam, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, care se află în vizită Pekin. la

laTm comunicat cu privire stabilirea de relații diplomatice nivel de ambasadă între Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și guvernul Republicii Uganda a fost semnat, Ia Paris, de Nguyeri. Thi Binh, ministrul’.afacerilor. externe al G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud, și ambasadorul ugandez în Franța, P. Muwanga.

la

Cctacelaral R.F. a Germa
niei, WiU* Brandt, și-a încheiat vizita oficială la Bruxelles. EI a fost primit de regele Baudouin și a conferit cu noul prim-ministru. Edmond Leburton, și cu membri ai Comisiei executive a C.E.E. A fost a- bordată problema actualei situații monetare.

Regele Hussein al lonta- niei care se a£lă într_° vizita °£î- cială în Statele Unite, a avut o întrevedere cu membri ai Comitetului pentru afacerile externe al Senatului, în acest cadru, suveranul hașemit s-a referit la o serie de aspecte ale situației din Orientul Apropiat, inclusiv la unele acțiuni de Ia soluționarea ceastă regiune. natură să contribuie conflictului din a-

Ministrul de externe alAndrei Gromîko, a avut oîntîlnire finală cu Hafez Ismail, consilier al președintelui Republic'i Arabe Egipt în problemele securității naționale, informează agenția T.A.S.S, A fost continuat schimbul de păreri în probleme legate de situația din Orientul Apropiat și au fost examinate chestiuni referitoare la dezvoltarea relațiilor sovieto-egip- tene.
Comitete! britoic penira 

ssstirMe și cooperare în 
BurCKJ® a anunt‘at ca aPelu' lansat în sprijinul convocării fără întîrziere a unei Conferințe general-europene a fost semnat pînă în prezent de organizații politice și sindicale din Anglia, numărind 4 250 000 membri. Comitetul a declarat că apelul respectiv va fi trimis și guvernului britanic.

I&istral italian al aface
rilor externe, Giuseppe Medici, și-a încheiat vineri turneul întreprins în Egipt, Arabia Saudită și Liban. într-o declarație făcută la sosirea pe aeroportul Fiumicino, Medici a apreciat că „este în interesul tuturor părților de a angaja o negociere politică în vederea soluționării conflictului din Orientul Apropiat".

Senatul belgian a acordat 
votai de învestitura noului 
gUVem condus de Edmond Lebur- ton, copreședinte al Partidului socialist. îri prealabil, Senatul a dezbătut, timp de două zile, programul de politică internă și externă al guvernului, în favoarea guvernului au votat 116 senatori, 37 împotrivă și 6 's-au abținut. Un vot, de asemenea favorabil, guvernului, a avut loc săptămînă trecută în Camera Deputaților.

Central spațial de la 
HOUSWn <Texas) va Primi. Potrivit unei hotărîri adoptate de Congresul S.U.A., numele fostului președinte al S.U.A., Lyndon B. Johnson.

cționarea aparatelor. 
S-a constatat, ast
fel, că toate instala
țiile au suportat bine 
condițiile aspre ale 
nopții selenare. La 8 
februarie a fost des
chis panoul bateriei 
electrice solare și s-a 
verificat modul în ca
re este pregătit la
boratorul automat 
pentru continuarea 
cercetărilor științifice.

ale

Tn urma noilor incidente care au avut loc la Belfast a fost avariată o 
școală. în fotografie : elevii evacuînd școala

bruarie a fost de 7,9 grade. Mișcările seismice au provocat prăbușirea ' unor clădiri, ceea ce a avut drept urmare pierderi de vieți omenești și pagube materiale.Agenția China Nouă menționează că președintele Mao Tzedun, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez și Consiliul de Stat au manifestat o mare grijă față de populația din zonele afectate de seism și au organizat prompt echipe speciale care să efectueze operațiuni de salvare’ a victimelor și de înlăturare a uripărilor cutremurului. Conducerea de partid, de stat și militară a provinciei Sîciuan și a regiunii autonome Kantse a luat riîăsuri de urgență, trimițînd personal medical și unități ale armatei pentru a proteja populația și pentru a efectua operațiuni de salvare. Colectivele observatoarelor seismologice au fost mobilizate să urmărească cu atenție evoluția situației.

Băncile și corporațiile internaționale (aflate în primele linii ale speculatorilor) au vărsat vineri în R. F. a Germaniei aproximativ 2 miliarde dolari, intr-un efort de ultimă oră de a se debarasa de moneda S.U.A. înaintea unui sfîrșit de săptămînă, despre care unii experți declară că ar putea aduce o nouă devalorizare a acesteia. La Frankfurt pe Main se exprimă îndoiala că banca centrală vest-germană va putea ține piept unui alt atac speculativ. Alte cantități importante de dolari au fost îndreptate landa.Experții după cum că unica ieșire din situația creată ar fi devalorizarea dolarului, fie direct de către Administrația americană, fie prin modificarea parității marcă- dolar de către guvernul vest-ger- man.

vineri spre Japonia și O-din R.F.G., consideră -<f relatează agenția U.P.I. —

BONN 9 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Finanțe al R. F. a Germaniei a anunțat că Helmut Schmidt, federal al finanțelor, a cursul serii de vineri, la va avea o întîlnire de omologii săi francez șiValăry Giscard d'Estaing și, respectiv, Anthony Barber.Același purtător de cuvînt a declarat că Willy Brandt, cancelarul federal, a fost în neri, „în contact ședințele Richard ministru britanic, președintele Franței, Georges Pompidou.

ministrul plecat, in Paris, unde urgență cu englez
cursul zilei de vi- direct" cu pre-Nixon, cu primul Edward Heath, și

Expectativă în fața unei
furtuni monetare ?

e De ce doresc S.U.A. devalorizarea 
dolarului o Va determina actuala 
criză devansarea negocierilor fi

nanciare interoccidentale îRafalele „uraganului" • monetar, care bîntuie de aproape o săptămînă în statele Europei apusene, precum și în țara taifunurilor, Japonia, nu au ajuns încă pe a- ceastă coastă a Atlanticului, deși, pentru a doua oară în ultimele 17 luni, dolarul a provocat serioase seisme sistemului monetar interoccidental. Actuala criză, după părerea cercurilor financiare oficiale și de afaceri americane, dovedește ceea ce devenea de mult tot mai clar : imposibilitatea de a menține dolarul la un curs considerat prea ridicat în raport cu alte monede occidentale, în special cu marca vest- germană și cu yenul nipon.„Washingtonul, scrie în acest sens Street este mat rilor ale menține actuala ritate a dolarului față de monedele lor naționale prin cumpărarea masivă de miliarde1 de dolari". Această măsură este apreciată aici drept artificiu rezultate adminis-

„WallJournal", nu deloc entuzias- de eforturile ță- vest-europene și Japoniei de a pa-

„un fragil bancar, cu temporare", trația americană con- siderind că o soluție cu caracter durabil ar implica, în primul rînd și în mod necesar, o reevaluare a monedelor vest- germană și niponă. O asemenea măsură avea aproximativ celeași efecte asupra sistemului ca și o directă ieftinind produselor ne exportate pe piețele străine și pind prețurile selor străine tate pe piața Aceasta ar duce sporirea puterii competitivitate a produselor „Made in S.U.A.", la micșorarea deficitului balanțelor comerciale și- de

ar a-

plăți ale S.U.A. și, în fapt, la întărirea dolarului ca valută de schimb.Avînd rînd de cîștigat de pe urma unei devalorizări directe sau indirecte a dolarului, S.U.A. — scrie „Washington Post" — păstrează încă tăcere in legătură cu noua criză monetară și nu consideră că trebuie

în primul

CORESPONDENȚA 
DIN 

WASHINGTON

să ia acum vreo măsură pentru temperarea ei. „New York Times" arată că sursa crizei este intr-adevăr dolarul, mai precis neîncrederea străinătății în stabilitatea dolarului, ca mare a slăbirii nelor de control pra prețurilor, creează pericolulnoi inflații. Scăparea prețurilor de sub control tr-un are creștere

ur- fri- asu- care unei

a monetar, devalorizare dolarului, prețurile america-scum- produ- expor- S.U.A.la de

a survenit în- moment cind loc o continuă a costului vieții și cind se anunță un deficit comercial record de 6,4 miliarde dolari, cu a- proape 4 miliarde dolari mai mult decit deficitul din cedent.Ministrul lor, George vorbind în fața mitetului mixt pentru problemele economice al Camerei și Senatului a recunoscut că, în principal, tulburările de pe piața monetară sînt cauzate de deficitul balanțelor comerciale și de plăți ale Statelor Unite. „Dar administrația — scrie „Evening Star and News", consideră că vina noii crize monetare nu o poartă numai S.U.A., ci și principalii lor parteneri comerciali, care înaintează în- tr-un ritm decepțio- nant de încet spre negocierile pentru re-

anul pre-finanțe- Schultz, * Co-

vizuirea sistemului monetar și celui comercial".Pe de altă parte, tabăra adepților pro- tecționismului din Congres a intervenit. pe lîngă guvern oerîndu-i să protesteze împotriva sistemului uzitat de puterile occidentale europene și Japonia de a oum- păra miliarde de dolari, întrucît, în felul acesta, dolarul este menținut î.n mod artificial la un curs umflat, care împiedică sporirea competitivității produselor americane de export. Congresmanul Henry Reuss, scrie „Christian Science Monitor", a cerut chiar ca, în cazul în care partenerii comerciali occidentali ai S.U.A. vor încerca să prevină scăderea valorii dolarului prin cumpărări masive de dolari, administrația să impună acestor state o suprataxă de 10 la sută pe produsele lor care ajung pe piața S.U.A.Wilbur Mills, președintele Comitetului pentru căi și mijloace al Camerei Reprezentanților — comitet de care depinde în mare măsură orientarea politicii economice și comerciale externe a S.U.A. — a cerut administrației să-și determine aliații să accepte rezolvarea actualei crize monetare „nu prin artificii financiare și bancare", ci î.n cadrul unei conferințe care să se o- cupe atît de problemele monetare, cit și de cele comerciale și de fluxul de capital.Mulți economiști a- mericani sînt de părere că actuala criză ar putea precipita data negocierilor monetare proiectate inițial pentru toamna a- cestui an. Totodată, se apreciază că actuala criză a dolarului, în cazul în care nu va fi rezolvată în conformitate cu interesele tuturor părților interesate, ar putea duce la fenomene de deteriorare a relațiilor comerciale ale S.U.A. cu țările Europei occidentale și Japonia.
C. Alexandroaie
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