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b uzina „Vulcan“ 
și la Institutul 

Proiect-București 3
In cursul zilei de ieri, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită de lucru în două importante unități economice ale Capi
talei : uzina „Vulcan" și Institutul Proiect-București.

Conducătorul partidului și statului a fost însoțit în această vizită de tovarășii r 
ILIE VERDEȚ, GHEORGHE CIOARĂ, DUMITRU POPESCU și CORNEL BURTICĂ.

Ca și în alte prilejuri — reamintim, între altele, vizita în 16 întreprinderi, insti
tuții de învățămînt superior și institute de cercetare din Capitală, întreprinsă la în
ceput de an — întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cele două colective de 
oameni ai muncii a prilejuit o rodnică analiză, la fața locului, u unift complex de 
probleme cu care se confruntă unitățile respective, adoptarea unor măsuri eficiente 
privind mai buna organizare a producției și a muncii în vederea realizării cincina
lului înainte de termen, analiza modului în care se traduc în viață indicațiile date 
cu prilejul altor vizite de lucru, cerințele formulate la Conferința organizației mu
nicipale de partid București. In discuțiile purtate cu muncitori și specialiști, cu cadre 
de conducere, cu comuniști, a fost examinat modul cum se înfăptuiesc obiectivele 
stabilite de Conferința Națională a partidului și Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972, cum se materializează programele de măsuri elaborate pentru buna desfășu
rare a activității în anul 1973 — an hotărîtor pentru îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen.

ANALIZA, SCHIMB BE PABERI, INDSCaTII PHIV1ND 

PROBLEME ALE ACTIVITĂȚII BIN UNIîATAE VIZITATE SI, 
CB BEDSEBIBE. BEZVOLTABEA ECONOMICA 

Si UBBANISTICA fi CAPITALA

Vizita de lucru începe la uzina „Vulcan" — una dintre cele mai vechi întreprinderi bucureștene, unitate cu tradiții de luptă revoluționară ale clasei noastre muncitoare, azi o „marcă de prestigiu" în țară și peste hotare.La sosirea în uzină, în aplauzele și ovațiile sutelor de salariați, a numeroși locuitori din cartier, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat, este întîmpinat de loan Avram, ministrul indus

triei construcțiilor de mașini grele, și de Ion Constantin, directorul general al uzinei. Cei pre- zenți, muncitori, ingineri, tehnicieni, fac o emoționantă primire secretarului general al partidului. Se scandează minute în șir „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". Tovarășul Nicolae Ceaușescu face a treia sa vizită în decursul ultimilor 3 ani colectivului acestei puternice citadele muncitorești.Exprimîndu-și satisfacția de a raporta secretarului general al 

partidului traducerea în viață a indicațiilor date cu prilejul ultimei vizite în uzină, tov. Ion Constantin prezintă, în fața unor grafice și planșete, rezultatele concrete obținute pînă în prezent, ca și cele estimate a se realiza pînă la sfîrșitul actualului cincinal. „Vom realiza cin
cinalul în patru ani și jumătate — spune directorul general al uzinei 
— și aceasta în condiții de înaltă 
economicitate". Cifrele prezentate sînt edificatoare. Bunăoară, producția ce se va realiza în ultimii trei ani ai cincinalului va depăși 

cu peste 30 la sută nivelul prevăzut inițial în planul cincinal.Gazdele înfățișează o serie de rezultate obținute în domeniile modernizării producției, utilizării raționale a spațiilor industriale, gospodăririi metalului. Astfel, în prezent, cu aceleași suprafețe de producție se realizează suplimentar peste 2200 tone de oțel ; mai mult de 60 Ia sută din produsele în fabricație sînt noi sau reproiec- tate, urmînd ca, în acest cincinal, întreaga gamă să fie reînnoită.
(Continuare în pag. a III-a)

Joi după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit cu delegația Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, condusă de dr. Agostinho Neto, președintele M.P.L.A., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.La întîlnire au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.
LA COMBINATUL CHIMIC

CRAIOVA

JAMENTELE 
DEVIN FAPTE

CRAIOVA (corespondentul 
„Scînteii", Nistor Țuicu). — In 
chemarea adresată tuturor u- 
nitățllor din industria chimică, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii Combinatului chimic 
Craiova s-au angajat, printre 
altele, să depășească cu 50 mi
lioane lei planul la producția 
globală și cu 48 milioane lei 
planul la producția marfă. IIo- 
tărîți să-și îndeplinească, și să 
depășească angajamentele asu
mate în întrecere în acest an, 
chimiștii craioveni acordă o 
importanță deosebită exploa
tării în cele mai bune condiții 
a instalațiilor și utilajelor. Ca 
rezultat, pînă in prezent, pro
ductivitatea muncii a sporit cu 
12,6 la sută față de plan, iar 
la producția globală și marfă 
planul a fost depășit cu 
10,4 la sută și, respectiv, 
4,7 la sută. Au fost pro
duse peste plan 8 100 tone în
grășăminte azotoase, 120 tone 
butanol, 280 tone acetat de vi
nii ș.a. Totodată, de la începu
tul anului și pînă în prezent, 
au fost livrate la export cu 52 
la sută mai multe produse chi
mice decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut. Pe 
primul loc în întrecere se află 
colectivele fabricilor de îngră
șăminte azotoase de pe plat
forma nouă și cele ale fabrici
lor de butanol, acetilenă și a- 
cetat de vinii.

Cu acest prilej au fost abordate probleme ale lărgirii și intensificării colaborării și solidarității dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, precum și unele aspecte ale situației internaționale din zilele noastre.în numele M.P.L.A., dr. Agos- tinho Neto a exprimat mulțumiri Partidului Comunist Român, poporului român pentru sprijinul multilateral și solidaritatea manifestată față de lupta poporului angolez.

DE ANI

0 PA ȘINĂ

GLORIOASĂ

W IS TORIA

MIȘCĂRII NOASTRE

MUNCITOREȘTI

Azi se împlinesc 40 de ani de la eroicele lupte ale ce
feriștilor de la Grivița din 15—16 februarie 1933, expresie 
grăitoare a spiritului combativ și eroismului clasei munci
toare, punct culminant în șirul marilor bătălii desfășurate 
de proletariatul român, sub conducerea Partidului Comu
nist, în perioada interbelică, împotriva politicii antipopu
lare a claselor exploatatoare, pentru o viață mai bună, 
pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice, a 
independenței și suveranității naționale.

Acestei aniversări îi este consacrat reportajul „GRIVI
ȚA, GRIVIȚA, GRIVIȚA ROȘIE"... publicat în pagina a ll-a 
a ziarului nostru.

RESURSELE ENERGETICE
MAI BINE VALORIFICATE

4 9 7 3

Secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, a transmis combatanților și poporului angolez urări de noi victorii în lupta pentru eliberare națională, împreună cu asigurarea că P.C.R., poporul român vor acorda și în viitor întregul sprijin luptei pentru lichidarea dominației coloniale în Angola. •întîlnirea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie și deplină înțelegere reciprocă.Reprezentanții P.C.R. și M.P.L.A, au hotărît să semneze și să dea publicității un comunicat comun.

GALAȚI (corespon
dentul „Scînteii", Tu- 
dorel Oancea). — Fo
losirea gazului de fur
nal la Combinatul si
derurgic din Galați, 
resursă importantă de 
energie, capătă o ex
tindere tot mai mare. 
Recent a fost efectua
tă operațiunea de cu
plare a instalațiilor de 
furnizare a gazului de 
furnal cu cele ale u- 
nor noi capacități pro
ductive, care pot uti- 

tiza un asemenea com
bustibil. Este vorba, de 
fapt, de terminarea lu
crărilor de prelungire 
și conectare a magis
tralei de gaz de furnal 
>a arzătoarele cuptoa
relor de propulsie ale 
laminorului de benzi 
la cald și la instalațiile 
de furnizare a aburu
lui și aerului cald, de 
la centrala nr. 2 de 
suflante furnale.
odată, operațiunile 
respective au cuprins 

Tot-

și conectarea la aceas
tă magistrală a secții
lor uzinei cocso-chimi- 
ce, unul din importan
tele obiective ce vor 
intra în funcțiune in 
acest an pe platforma 
siderurgică gălățeană. 
în acest fel. prin înlo
cuirea combustibililor 
clasici cu gazul de fur
nal se va economisi o 
apreciabilă cantitate de 
combustibil convențio
nal.

Primire călduroasă, entuziastă, la uzina „Vulcan La Institutul Proiect-București, secretarul gene ral al partidului dă indicații prețioase, concreta 
pentru amenajarea centrelor civice în cartierele de locuințe

■ iH««nimii,nii,il,, ...................................... . . ................................................ ..................................... ................... .... ............... .

■ viața intern ați.an.al ă r
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revoluționa- 
primii 45 de 
secol româ-

mor- 
„scu- 
cerut

te- 
cu 

avea 
cu-

isto- 
capabi- 
fiecare

vre- 
obtuze 

cu lacă- 
cu ghiu- 
picioare,

pămîntul el 
și inima

ora 
în
să 

dat

nuiască tremurul 
ției. Nu-mi 
din minte

stafiile care tul- 
atît de cump’it 
fostei stăpîniri 
an dincolo dea- 

s-a

trădează 
Mărtu- 

că, înainte de a 
pe poarta Griviței 
am dat îndelung

înălțimea

A fost un an de sînge, o zi de doliu mut, 
Un ceas în care piatra rodi în ea statui, 
O clipă-n care brațul celor născuți pe scut 
S-a luminat în steaguri, trăind un timp al lui. 
La Grivița, o clasă își consfințea credința 
Cu piepturile scrise de gloanțe fără chip, 
în răni de ger, eroii cinsteau, prin neam, ființa 
Acestei patrii. Urme crescute din nisip 
O ridicau pe umeri și o purtau în steme 
Cu morții altor lupte, cu fiii altui gînd 
Și mîini, venind din veacuri, se atingeau prin vreme 
Cu fața răzvrătită a Prahovei, pe rînd.
Suna în cer sirena cu guri de mari izvoare 
Prin aerul cu pielea încremenită-n fier, 
Clipa trezea în inimi de muncitori topoare 
Sub sondele intrate ca mari catarge-n cer. 
Uciși, știau că-n trupul căzut creștea o lume 
Ce o simțeau frumoasă și n-o lăsau să moară 
Istoria, de veacuri, își căuta un nume, 
Ei își trăiau o vîrstă și deveneau o țară 
Căci timpul, martor sever, bătea în bolți fierbinte 
Un ritm al altor clipe, înnobilîndu-și pasul, 
Urmînd, din greve-n greve, o clasă înainte 
Cu inima și chipul și sufletul și glasul. 
A fost un an de sînge, înscris ca un cuvînt 
De dor, pe chipul țării, pe suflet și pe porți. 
Pămîntul se ridică prin morți, se face vînt ; 
A fost un an al luptei în care crezi și-o porți. 
în fiecare turlă e-o vîrstă grea a țării, 
în fiece sirenă e înc-un glas al ei, 
Un an de foc stă-n toate, ca apa-n malul mării 
Și ne măsoară timpul în ode și idei.

Adrian MUNTIU

ici, pașii nu pot 
călca decît cu sfială 
și inima

tremurul emoției.
— _x înainterisesc 

intra 
Roșii, 
tircoale locului, l-am pri
vit cînd de la
vechiului pod al Grandului, 
cînd din lungul șinelor de 
cale ferată care separă u- 
zina de cartierul Giulești, 
cînd de pe uriașa arteră 
rutieră aflată în perma
nent dialog cu drumurile 
de fier de dincolo de ma
rile ateliere. Grivița m-a 
fascinat întotdeauna cu nu
mele ei aprig ca un strigăt 
de luptă și cu trecutul ei 
încărcat de istorie. Grivi
ța — acest cuvînt care 
parcă a țîșnit din încruci
șarea și seînteierea a două 
baionete, din tropotul și 
din fluturarea coamei u- 
nui cal în goană nebună, 
din strigătul de luptă în- 
tr-un moment de incrîn- 
cenată încordare — sună 
ca o sfidare a morții. Ceva 
de țipăt scrîșnit e în su
netele lui, căva de șfichiuit 
de harapnic, de șuier 
glonte, de tăiuș de i 
sau de vînă de bou i 
tecind aerul și nu 
dacă alt cuvînt ar 
mai bine scăpărarea 
menei care naște 
Cind acestui cuvint — Gri
vița — i s-a adăugat ad
jectivul „Roșie", tot ce 
poate simboliza el din în
cărcarea elementelor deți
nătoare de energii explo
zive a căpătat o semnifi
cație nouă și o cutremură
toare putere evocatoare. Mi 
se pare că, fără această 
Griviță Roșie, Bucureștiul 
ar fi de neînchipuit, că, 
pentru a i se da o anumi
tă fizionomie Capitalei 
noastre, trebuia să existe 
Grivița, că, în lipsa ei, 
n-am fi putut vorbi așa 
cum vorbim despre un 
București al baricadelor 
proletare, despre o metro
polă a înaltei conștiințe 
muncitorești, despre o lume 
a protestului 
cheat, despre 
demnității și a 
mane. Onoarea 
ne în uriașa sa ființă 
fletul unui astfel de 
de-a pururi legat de 
zuința poporului spre 
bertate și de victoriile 
muncitorimii române sub 
conducerea Partidului Co
munist Român, Bucureștiul 

trebuit s-o plătească 
acel cumplit și 

februarie 1933 
sîngele din care 
să-și tragă din nou 
loarea steagul revoluției, 
cu durerea familiilor în
doliate, cu rușinea gra
tiilor de la celulele Dof
tanei, cu suportarea 
melnică a puterii 
lipsite de glorie, 
tele, cu zăvoarele, 
lele atîrnate

de 
sabie 
spin- 

știu 
reda 
cre- 

focul.

neîngenun- 
o lecție a 
condiției u- 
de a deți-

su- 
loc 
nă-
li-

cu mușcătura zăpezii pline 
de zoaie din șanț, cu ne
adormita țărînă din 
mintele omorurilor 
zabile", cu tot ce a
dintotdeauna greul preț al 
libertății.

S-a scris mult despre 
Grivița Roșie și, prin în
flăcărarea cuvintelor care 
au cintat-o, această lume în 
lume, acest neplecat gru
maz, acest neîngenuncheat 
cartier bucureștean a in
trat în legendă. El a de
venit aproape un mit și 
numele lui se înlănțuie în 
șirul cuvintelor din 
ria acestui neam 
le să simbolizeze 
cite o etapă fără de care 
istoria însăși n-ar fi cu
noscut nici evoluție, nici 
continuitate. Căci Grivița, 
prin tot ce i-a precedat 
apelativul de „Roșie" și 
prin tot ce i-a urmat a- 
cestui botez de sînge și foc, 
reprezintă o jumătate de 
veac de luptă, cu focuri 
nestinse țîșnindu-i Ia fie
care trezire 
ră a țării din 
ani ai acestui 
nesc.

valnice ale inimilor. în 
acele cinci minute, cu sau 
fără vrerea celor care au 
rostit somația încărcată de 
amenințarea morții, fiin
ța Bucureștiului cu respi
rația tăiată de așteptare 
își trăia preludiul la cli
pa unei renașteri. Din fo
cul armelor și din sîngele 
care a început să înroșeas
că zăpada frămîntată 
picioare. Grivița de pină 
atunci a încetat să r*-‘ 
fie simplu Grivița, și 
devenit Grivița Roșie. Era 
16 februarie 1933. ora 6.30 
dimineața. Soarele răsă
rea la 7,15 și îi trebuiau 31 
de minute ca să lumineze 
întreg pămîntul României 
de la o extremitate la alta. 
Era cu 45 de minute înain
te de răsăritul soarelui as
cuns de platoșa norilor grei '

de

mai 
i a

ale pe 
cu sfială 
nu vrea să-și tăi— 

emo- 
pot alunga 

cîteva versuri 
dintr-un poem al lui Ni- 
chita Stănescu închinat 
sfîrșitului de iarnă 1933, 
pe care ie citez din memo
rie : „Gerul izbea cu drugi, 
cu fulgerătoare arsuri, / ur- 
lînd și mușcînd cu o mie 
de guri gardul de fier. / Și 
venise să încarce morții la 
gardul de fier... / Totul 
fusese pregătit mai-nain- 
te-n saloane, / Cu patul 
puștii cînd i-au zvirlit în 
furgoane, / Cu zimții ghe- 
ței cînd i-au izbit, / să 
vadă / dacă mai suflă vreo 
gură-n zăpadă... / 
ne-au dus eroii. / Așa 
i-au smuls de sub pleoa
pe, / La marginea orașu
lui să ni-i îngroape..."

An de an, nu chiar de 
40 — căci în primii un
sprezece din aceste patru 
decenii a vorbi deschis 
despre Grivița însemna a 
resuscita 
buraseră 
„liniștea" 
— an de 
cest răstimp in care 
încercat uitarea Griviței de 
neuitat, în fiecare februa
rie, cîntâm eroii Griviței. 
La 16 februarie 1933, 
6,25 dimineața, cînd 
tunericul abia începea 
se destrame, li s-au 
grivițenilor revoluționari 
cinci minute ca să abdi
ce. Cinci minute în care
istoria a așteptat ca în
fața unei cutremurătoare 
decizii. Cinci minute cu
arma, care devenea tot
mai grea, la ochi, cinci mi
nute măsurate de țevile 
puștilor și de bătăile nă-

dată, dar înseși marile a- 
teliere ceferiste se pregă
teau să-și schimbe profilul, 
transformîndu-se în ‘ 
puternice uzine, una 
utilaj chimic, alta de 
terial rulant, ambele 
semnî.ndu-și produsele 
aceeași marcă, „Gri-Ro‘ 
două silabe dintr-un nume 
echivalent cu un destin : 
Grivița Roșie.

două 
de 

ma- 
în- 
cu
—

piritul 
Grivițe 
puțin

acestei noi 
nu este mai 
tentant și 

mai puțin ademenitor pen
tru descoperirea unui mare 
subiect cinematografic in
spirat din actualitate. A- 
ceastă 
toria 
nerații. 
erau

Griviță este 
a două 
acelora 
foarte 

intrau

vie 
A 

încă

! is- 
ge- 

care 
tineri

pre ambițiile de azi ale 
Griviței, auzeam respira
ția revoluției și, alături de 
ea, mărturii ale continuă
rii eroismului în prezent 
sub alte forme, sau „în altă 
haină", cum imi spunea 
deunăzi comunistul grivi- 
țcan Ionică Cimbrescu, 
martor și participant la 
marile greve ale ceferiști
lor și petroliștilor din fe
bruarie 1933, om cu aleasă 
vorbă de duh, strungar de 
elită cu peste 40 de ani de 
meserie în circă, pe care 
l-am întîlnit stînd de vor
bă cu tinăr.ul său confrate 
Ion Anca, deținătorul Ia 22 
de ani al trofeului „Strun
gul de aur" ciștigat la o- 
limpiada pe țară a tinerir 
lor strungari din noiembrie 
1972. Așa auzeam răspun
surile de o frapantă preci-

dar, întrebat de reporterul 
care întreprindea ancheta 
citată mai sus pentru si
mandicoasa revistă bucu- 
reșteană, un muncitor care 
se spăla cu zăpadă pe 
mîini „de ce nu se spală 
cu apă răspundea : „țe
vile sînt înghețate, căci 
lucrăm afară, în cîmp. Dacă 
aduce cineva o sticlă de 
apă pină aici, îngheață pe 
drum șl uneori se sparge 
sticla în mină... Nici apă 
de băut nu avem... dar nu 
ne plîngem atît de cano
nul nostru' trupesc, cit de 
dezorganizarea ateliere
lor... Se dărîmă... se clă
dește... Asta vedem in jur... 
Dar nimeni nu se intere
sează de suferințele noas
tre și de sistematizarea 
muncii"...

Voi încredința această

de iarnă. Era încă întu
neric. Era cu 11 ani, 6 
luni și o săptămînă înain
te de adevăratul răsărit al 
soarelui pentru o zi a vii
torului pe pămîntul aces
tei țări. Era acum 40 de 
ani. Știm Grivița aceea cu 
toții, chiar cei care n-au 
trăit-o, care s-au născut 
la mult timp după ce ea 
a intrat în istorie, dar des
pre care au învățat la școa
lă. S-au scris cărți 
ea, dar încă nu 
spune că s-a spus 
Un extraordinar 
cinematografic, un 
de zile mari așteaptă 
colo, pe buzele celor care 
au trăit Grivița de atunci 
primindu-și o dată cu ea 
botezul roșu și, ascultîn- 
du-i, înțelegi că numai fil
mul ar fi în stare să cu
prindă în toată amploa
rea lui spiritul Griviței re
voluționare.

despre 
putem 
totul, 

subiect 
subiect 

a-

poi, există Grivița 
zilelor noastre, Gri
vița socialistă, Gri

vița pe care credem că 
o cunoaștem mai mult 
pentru că trăiește cu 

dar această Griviță 
există decit prin cea 
altădată, ca un al

toi nobil pe tulpina unor 
rădăcini adine înfipte in 
pămint. Cu vreo 15 ani 
în urmă, cînd se puneau 
temeliile noului cartier, un 
om din Grivița a apărut la 
studioul cinematografic „A- 
lexandru Sahia" și i-a con
vins pe documentariștii 
noștri să vină și să fil
meze ultimele rămășițe ale 
acelei unice și nerepetate 
căi a Bucureștiului care 
se ducea în amintire. Nu 
mai știu cum se numea o- 
mul acela care venise di
rect din ateliere, dar ar
doarea cu care pleda pen
tru Grivița lui îi aprinse
se în ochi o lumină stra
nie, contagioasă, electri
zantă, de o irezistibilă for
ță de convingere. S-a fil
mat. Erau zilele cînd nu 
numai vechiul cartier bucu- 
reștean își schimba haina 
lepădîndu-și chipul umi
linței și al sărăciei de altă-

bărbăție în 
răscolitoare gravitate pen
tru tot ce l-a precedat și 
avea să-l urmeze. 1933, și 
a acelora care abia acum 
își trăiesc tinerețea și se 
pregătesc pentru vîrstă 
bărbăției. Nu multe sînt 
locurile din țară unde cei 
ce au contribuit la schim
barea istoriei să trăiască și 
să muncească cot la cot 
cu cei chemați să ducă 
mai departe noua istorie a 
României. Sînt la Grivița 
Roșie peste 2 300 de ute- 
ciști, dintre care aproape 
jumătate, ucenici la mese
ria de om, elevi ai grupu
lui școlar grivițean unde, 
prin acumulări de con
știință și de cunoștințe teh
nice și cărturărești, se rea
lizează profundul și subti
lul proces al transmiterii 
ștafetei între generații. Și 
a fi ucenic la meseria de 
om pe pămîntul fierbin
te al Griviței nu este lu
crul cel mai ușor. Aici tre
cutul de luptă nu este o 
amintire colbuită de timp, 
ci o prezență vie, mobili
zatoare, stimulatoare, une
ori moralizatoare, căci me
seria de om nu se învață 
nicăieri ușor, darmite aici, 
la Grivița, unde îi ai ală
turi pe cei din vechea ge
nerație de luptători 
au rămas să 
să transmită 
nepoților lor 
viței.

Merg prin 
a zecea oară 
săptămîni și, de 
dată cînd revin aici, 
mi se pare că mă 
într-o casă 
pot să-mi 
pasului și 
în inimă, 
lae Foia, i 
ani ciți împlinește 
ceste zile, peste zece i-a 
trăit în Grivița Roșie, îmi 
spune că orice tînăr mun
citor al Griviței este marcat 
de conștiința faptului că a 
crescut aici, unde fiecare- 
piatră, fiecare cărămidă din 
vechile ziduri ale ateliere
lor țipă de istorie. L-am 
văzut într-o luni seara, pe 
scena clubului 
resc al Griviței, prins în
tr-o întrecere de 
un bătrîn comunist. Dumi
tru Gheorghe, de la uzina 
mecanică de material ru
lant, participant la marile 
greve din 1933, alături de 
care răspundea în fața mi
crofoanelor Radioteleviziu- 
nii române la întrebările 
unui concurs intitulat : 
„File de monografie con
temporană — Grivița Ro
șie". Două generații, două 
epoci unite în același pre
zent. Sala era neîncăpătoa
re, mulți ascultau în sus- 
pense-ul punctat de bă
taia metronomului răspun
surile date de tovarășii 
lor, inghesuindu-se in uși
le încăperii unde este in
stalat Muzeul Grivița Ro
șie, iar această învecinare 
sub panourile pe care s-a 
materializat amintirea de 
neșters din memorie dă
dea momentului o încărcă
tură emoțională, prin ea 
însăși evocatoare. Pe pe
reți — mărturia istoriei, 
fotografii de epocă, mani
feste, ziare comuniste din 
ilegalitate, dosarele omo
rurilor „scuzabile", 
unei cutremurătoare 
lități — iar în inimi, 
tr-o scurt-circuitantă 
vecinare, ecourile 
tului și imaginile prezen
tului sintetizate în 
punsuri scurte de o 
pantă precizie. Virsta 
viței Roșii nu este 
a unei generații de 40 de 
ani, dar acolo, în seara a- 
ceea, se aflau in întrece
re două virste ale acele
iași generații unice, un u- 
tecist de 26 de ani și un 
vechi comunist cu părul 
cărunt, de 60 de ani. Și 
se auzeau versuri din poe
mele poeților : „Aduceți 
mărturie. Memoria-i vă
paie, / Sînt în oțel. în cre
zul ce nu se înconvoaie..." ; 
și se auzeau date și cifre 
exacte despre puterea de 
astăzi a Griviței și totul se 
contopea într-o stare 
spirit care era spiritul 
totdeauna al Griviței 
șii. Se vorbea despre 
mente ale marilor greve și, 
Imediat după aceea, des-

care 
perpetueze și 

copiilor și 
spiritul Gri-

uzină pentru 
în ultimele 

fiecare 
deși 

întorc 
, bine știută, nu 
potolesc 
tremurul 
Utecistul 
care din

sfiala 
ascuns
Nico-

26 de 
in a-

muncito-

spirit cu

fiorul 
rea- 
în- 
în- 

trecu-

răs- 
fra- 
Gri- 
decit

de 
din- 
Ro- 
mo-

zie a celor prinși în întrece 
rea radiodifuzată, la în
trebări dificile care îmbi
nau evocarea trecutului cu 
cele mai elocvente expre
sii ale prezentului. Și, în 
totul, regăseam ceva din 
acea inimitabilă atmosferă 
a Griviței Roșii, în înveci
narea celor două săli, una 
de muzeu, alta pentru toa
te sfaturile prezentului, in 
alăturarea răspunsurilor la 
chestionarul concursului, în 
îngemănarea emoției 
lor 
cut 
boi 
pe 
război abia se stinsese. Și 
din pragul ușii unde stă
team nu puteam să-mi 
desprind ochii de pe chipu
rile lor și de pe panouri
le muzeului învecinat... 
Dosarul asasinării lui Va- 
sile Roaită și chipul solar 
al lui Nicolae Foia, încăr
cat de emoția confruntării 
de idei cu tovarășul 
mai vîrstnic, iar în 
zunar păstram o foaie 
prinsă din colecția 
vechi reviste ilustrate bucu- 
reștene pe care vroiam s-o 
las muzeului. Este o foaie 
tipărită în sepia și titlul ei 
gros, pe întreaga pagină, 
este evocator : „Un an de 
la revoltă" — februarie 
1934. Două fotografii, măr
turii ale celor mai dra
matice momente din anul 
critic al Griviței Roșii. Una 
înfățișînd un instantaneu 
din sala tribunalului unde 
s-a desfășurat procesul a- 
cuzaților in „tulburările" de 
la C.F.R. — Grivița, alta 
surprinzînd momentul 
cupării atelierelor de către 
muncitorii greviști. Tex
tul, o anchetă printre gri
vițeni, la un an de la sin- 
gerosul februarie 1933.

ce- 
doi grivițeni, unul năs- 
în ajunul primului răz- 
mondial, celălalt venit 
lume cînd focul altui

său 
bu- 

des- 
unei

o-

Era o revistă a „lu
mii bune", cu 
multe ilustrații din 

viața mondenă a Capi
talei și inserarea acestei 
anchete în ea mi se părea 
edificatoare. „Totuși, spune 
reporterul-anchetator după 
ce prezintă forța Gri
viței, este o parte a ate
lierelor, cea mai depărta
tă de intrarea principală și 
de birourile direcției — a- 
colo unde „cei mari" nu 
vin niciodată, locul fiind 
prea depărtat și neadăpos
tit. Pe un cîmp deschis, 
avînd diferite linii de ga
raj, încrucișate în diferite 
sensuri, în bătaia crivățu
lui, a vintului și a ploi
lor, se aduc vagoanele de 
clasa a 111-a, precum și 
vagoanele de marfă, care 
au nevoie de reparațiuni. 
Aici și lucrătorii par de 
„clasa a III-a“, adică mai 
oropsiți, negri la față, mur
dari și zdrențuiți. mun
cind mai greu ca toți și 
fiind mai puțin plătiți ca 
toți... Un lucrător de la 
C.F.R. — constată mai de
parte reporterul — nu are 
salar sigur, 
stabili nici 
cheltuieli și 
știe cit va 
tul lunii. Oricît de 
citor, oricît de 
oricît de cuminte și de e- 
conom ar fi, el și soția lui, 
lucrătorul nu-și 
menține echilibrul 
tului. Toți lucrătorii 
datori și niciodată 
un ban în pungă...
unii șefi prin unele sec
ții care au obiceiul de a 
bate pe lucrători — își 
continuă reporterul anche
ta din acel februarie 
apelînd la spusele 
muncitor — bătaia a 
desființată în armată 
nu ar trebui 
atelierele C.F.R. Au 
bătuți oamenii în 
însurați și cu copii...1

Cu un an în urmă, oa
menii aceștia se ridicase
ră la luptă și „cîștiga- 
seră".

Cîștigaseră mirul, glon- 
tele, gratiile Doftanei, pri
goana, urmărirea și hăr
țuirea celor scăpați de 
oarba „justiție" a celor ce 
comandaseră apăsarea de
getului pe trăgaci, „cîștiga
seră" o și mai acută sus
piciune, o și mai nesăbui
tă violență. Țara „se mo
derniza", o Europă întrea
gă se cutremurase de atro
citățile acelui februarie 1933

Nu-și poate 
un buget de 
niciodată nu 

ciștiga in res- 
mun- 

cumpătat,

poate 
buge- 

sint 
n-au 
Sînt

1934, 
unui 
fost

1 ea 
reînviată in 

i fost 
vîrstă.

muzeului grivițean 
deși, ca orice scriitor, ți
neam s-o păstrez în icono
grafia proprie despre o 
vreme la care, în scrisul 
nostru, mereu va trebui să 
ne întoarcem. Uneori, ast
fel de documente extrase 
din presa celor aflați de 
cealaltă parte a baricadei, 
datorate unor oameni 'de 
curaj, nu sînt mai puțin 
edificatoare, mai puțin 
convingătoare și mai puțin 
concludente decît cea mai 
riguroasă exegeză a unui 
moment istoric. Deseori ele 
oferă substanța și argu
mentul unei realități ge
neral resimțite.

1 iarăși bat la 
porțile Griviței și 

j> iarăși cer să mă 
întîlnesc cu oameni știuți 
mai demult sau întil- 
niți pentru prima dată 
acum. E o altă Griviță, o 
altă lume, o altă ambian
ță. Doar balconul de la 
fosta clădire de unde au 
răsunat chemările la luptă 
ale acelui cumplit februa
rie 1933 a rămas înfipt 
în zidul roșu, la înălțimea 
primului et^j, și incinta u- 
zinelor în care s-au ali
niat noi hale și ateliere 
găzduiește straja istoriei in 
ouvintele săpate în piatra 
plăcilor memoriale. Spiri
tul Griviței Roșii a trecut 
însă de mult de pe aces
te pietre în sufletele oa
menilor. Este spiritul a- 
celuiași eroism în altă hai
nă. în haina demnității și 
a responsabilității față de 
memoria celor căzuți și 
față de viitorul țării. Gri
vița poartă 
pe pieptul ei 
întreprindere 
ramură și pe 
le „Apărarea 
sa I și „23 August' 
sa I. Poartă însă cu min- 
drie și discreție inalta dis
tincție de a fi însemnat 
dintotdeauna un avanpost 
al României revoluționare. 
Poartă conștiința perpetuă
rii 
Și 
de 
de 
le 
departe peste hotarele ță
rii, apreciate în 
Sovietică, în R. 
neză, 
lonia, Egipt, 
Turcia și in 
mulți dintre 
primesc știu 
rodul muncii 
în care lucrează 2 500 
comuniști și aproape 
atiția uteciști, cu 
lor responsabilitate 
luționară pentru care 
litatea înseamnă transmi
terea unei ștafete de con
știință din generație 
generație. Coloanele 
ginții pentru industria 
trochimică — atit de 
întilnite în noul peisaj al 
țării, subansamblurile pen
tru combinatele chimice, 
cazanele de aburi, vagoa- 
nele-cisternă de mare ca
pacitate, o întreagă pro
ducție de utilaje și insta
lații de mare tehnicitate 
care, pină la sfirșitul a- 
cestui cincinal, urmează 
să-și dubleze volumul, 
poartă marca de prestigiu 
„Gri-Ro“. Dar mai poar
tă, în durabilitatea și si
guranța funcționării lor. 
ceva : un strop de suflet 
din ceea ce simbolizează a- 
ceste două silabe.

Cineva de la Muzeul de 
Istorie al Republicii So
cialiste România îl între
ba pe unul dintre vechii 
muncitori ai Griviței dacă 
nu mai păstrează vreo sa
lopetă din 1933 pentru a o 
dona muzeului. Nu s-a gă
sit. Țara a lepădat 
mult o haină și a ' 
alta. întocmai ca 
grivițenilor, care 
sintetizat în forța 
genuncherea 
iar azi în exigența și res
ponsabilitatea față de pro
pria lor muncă, față de 
prezentul și de viitorul 
României care a sîngerat 
aici, pe caldarîmul înghe
țat al unei foste căi a du
rerii și care .se contopește 
astăzi cu drumul larg al 
întregii țări înspre lu
mină.

cu mîndrie 
distincțiile de 
fruntașă pe 
țară, ordine- 
Patriei" cla- 

.“ cla-

acestui rol în prezent 
în viitor ca pe o stare 
spirit proprie marcată 

autoexigență. Produse- 
ei sînt cunoscute pină

Uniunea 
P.

Cehoslovacia.
Irak, 
alte țări, și 

cei care le 
că ele sînt 
unui colectiv 

de 
tot 

înalta 
revo

ca-

Chi-
Po- 

Iran,

în 
ar- 
pe- 
dcs

de 
îmbrăcat 
eroismul 
ieri era 
și nein- 

protestului,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de calitatea și tehnicitatea produselor uzinei

(Urmare din pag. I)Urmărind cu atenție explicațiile directorului uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de volumul economiilor de metal ce urmează a se realiza în uzină în acest cincinal, recomandă să nu se urmărească numai cifre globale la acest capitol, ci să se găsească indicatori mai concludenți pentru buna gospodărire a metalului.Profilul actual al uzinei „Vulcan" face ca astăzi să nu existe, practic, nici un obiectiv economic la care să nu fie solicitat colectivul său pentru livrarea unor utilaje. Aici se produc cazane de abur de la 0,5 la 1 035 tone abur pe oră și alte agregate. Iată de ce în preocuparea generală pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, angajament reafirmat cu toată hotărîrea în timpul vizitei, esențială pentru muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei este puternica mobilizare și concentrare a eforturilor, astfel ca utilajele produse să sosească în timp util la beneficiari, în strînsă corelare cu termenele de montaj. Cît privește sarcinile economice care revin uzinei în anul hotărîtor al cincinalului, sînt concludente cîteva cifre :
„Vom realiza cincinalul in patru 
ani și jumătate, pentru binele 
țării, pentru binele nostru!“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze principalele secții de fabricație ale uzinei. Aici, la fața locului, discută cu muncitori, ingineri și tehnicieni asupra modului de materializare a sarcinilor de plan, a angajamentelor concrete asumate de colectivul uzinei.Pe întreg parcursul vizitei prin secții se constată preocuparea pentru o mai bună organizare a lucrului, pentru sporirea randamentului muncii. în secția mecanică sînt vizitate cele trei ateliere principale: reductoare, armături și mecanică grea. Sînt atelierele în care se execută prelucrările mecanice pentru toate produsele uzinei. Secretarul general al partidului urmărește îndeaproape cum sînt organizate fluxurile de fabricație, cum este gospodărit spațiul construit, ce produse se execută și cu ce grad de complexitate. Se oprește în mai multe rînduri în locuri unde spațiul ar fi putut fi mai bine utilizat, dînd indicații concrete în acest sens.Numeroși muncitori, printre care Pavel Anghel, Velicu Dudeanu, Maria Tudor, Nicolae Olteanu, îi oferă secretarului general garoafe roșii și rostesc cuvinte care aveau să devină leit-motivul discuțiilor purtate cu lucrătorii uzinei : 
„Vom realiza cincinalul în patru 
ani și jumătate, pentru binele ță
rii. pentru binele nostru !“Rînd pe rînd, în celelalte secții ale uzinei, sînt prezentate o serie de subansambluri ce se realizează, gradul de complexitate a lucrărilor, nivelul dotării tehnice. în secția de cazangerie, oaspeții se opresc îndelung la linia de sudură complet automatizată, dotată cu utilaje rea-

Aici, perspectiva înseamnă 
economicitate net sporită 

și acțiune neîntirziată
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt invitați apoi în sala de festivități a unității. O serie de planșe și grafice expuse aici devin premisele unor vii și intere

sante discuții care au loc intre se- 

față de anul trecut, producția globală sporește cu circa 30 la sută, iar producția-marfă cu peste 20 la sută; planul la export înregistrează o creștere importantă, iar cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă vor fi diminuate cu 30 de lei. Sînt obiective deosebit de mobilizatoare, a căror înfăptuire este posibilă numai printr-o bună stăpînire a întregului mecanism tehnic și organizatoric al producției. în acest scop, pe lîngă o temeinică pregătire a fabricației, colectivul și-a propus și a trecut deja la finalizarea organizării unor fluxuri tehnologice în principalele secții și ateliere ale uzinei. Permanent, pe bază de grafic, se urmărește situația fiecărei comenzi, a stadiului ei de execuție, ceea ce permite să se intervină prompt ori de cîte ori apar dereglări care amenință termenele de livrare prevăzute.Colectivul uzinei l-a întîmpinat pe secretarul general al partidului cu o importantă realizare, de bun augur pentru înfăptuirea angajamentului asumat: planul la producția-marfă pe luna ianuarie a fost îndeplinit și depășit. Aceasta oferă garanția realizării ritmice și la parametrii maximi a sarcinilor și, implicit, a obligațiilor contractuale ce revin uzinei.

lizate în întregime în uzină, prin autodotare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de calitatea lucrărilor de sudură, cere explicații și urmărește concret controlul calității execuției. Prin control Rontgen și cu ultrasunete se dă calificativul de „foarte bine" tamburilor, preîncălzitoarelor sau altor subansambluri realizate aici. Apreciindu-se nivelul de dotare tehnică a uzinei, se dau indicații, se fac recomandări pentru o mai bună utilizare a zestrei tehnice și perfecționarea fluxurilor tehnologice prin mai buna amplasare a mașinilor și utilajelor.După discuțiile purtate cu muncitori din aceste secții, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază cîști- gul pe care l-ar avea atît uzina? cît și muncitorii, dacă aceștia, mai ales tinerii, ar fi puși de la început să lucreze la mașinile complexe de care dispune uzina, eliminîndu-se fazele de pregătire după metode clasice, învechite.Parcurgînd secțiile de fabricație — de la mecanică grea, la cazangerie și apoi la secția a V-a de țe- vărie — trecînd pe aleile din incinta uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu readuce în discuție imperativul utilizării cît mai raționale nu numai a spațiului construit, ci și a întregului perimetru al uzinei, în acest sens indică specialiștilor să elaboreze un studiu temeinic pentru a asigura dezvoltarea în continuare a uzinei pe actualul teren, prin construirea unor hale între cele existente, adoptîndu-se în acest scop o serie de soluții constructive economice. Ministrul loan Avram dă asigurări că aceste probleme vor fi analizate neîntîrziat.

cretarul general și specialiștii din uzină și centrală, din institute de proiectări și cercetări. Directorul Institutului de proiectări și cercetări pentru echipamente tehnologice al Centralei industriale de utilaj energetic — de care aparține 

și uzina „Vulcan" — tov. Teofil Popovici, prezintă evoluția principalilor indicatori tehnico-econo- mici pînă la sfîrșitul actualului cincinal și pînă în anul 1980. Sînt parcurse o serie de cifre privind producția-marfă a uzinei, evoluția exportului, structura fabricației, gradul de tehnicitate, eficiența generală a activității economice. Se detașează din discuții preocuparea față de o problemă de maximă însemnătate și actualitate : 
profilarea și specializarea produc
ției uzinei. în repetate rînduri secretarul general al partidului a trasat sarcina de a se trece hotă- rît la profilarea și specializarea producției, direcții de acțiune e- sențiale pentru sporirea producției, a competitivității și eficienței economice. Iată că acum, pornind de Ia aceste indicații, colectivul uzinei este în măsură să prezinte un program concret de acțiune. Sînt urmărite, în acest sens, explicațiile date de directorul Institutului de proiectări pentru construcțiile de mașini, tovarășul Ion Fătăceanu. Treptat, în perspectiva anilor 1975 și, apoi, pînă în 1980, pe lîngă uzina „Vulcan", după proiectele prezentate, urmează să ia ființă o serie de unități satelit, profilate în producția de cazane de diferite dimensiuni sau subansambluri, care se propune să fie amplasate și într-o serie de alte orașe, unde există condiții tehnice și disponibilități de forță de muncă. Secretarul general al partidului recomandă să se adîncească studiile și proiectele elaborate, să se găsească cele mai eficiente soluții, deosebit de important fiind ca prin această profilare și specializare să se urmărească o substanțială creștere a tehnicității produselor. Se indică să fie asimilată și dezvoltată producția de utilaje specifice pentru industria metalurgică, să se țină seama de cerințele concrete impuse de realizarea programului nuclear. Trebuie revăzute proiectele, a spus secretarul general al partidului, pentru ca încă din anul viitor să se asigure o și mai accentuată modernizare a producției, în conformitate cu cererile interne și de export. Este normal — s-a spus — ca uzina „Vulcan" să preia utilajele cu înaltă tehnicitate, ca în primul rînd aici să aibă loc dezvoltări și modernizări importante. In același timp trebuie ca fiecare u- nitate satelit să realizeze produse cît mai competitive, să fie bine organizată, să i se asigure un grad ridicat de mecanizare și automatizare. Arătînd că între unitățile satelit preconizate trebuie să existe o fructuoasă cooperare, secretarul general al partidului atrage a- tenția de a se urmări cu rigurozitate evitarea transporturilor încrucișate, de a se adopta cele mai raționale soluții în privința alegerii localităților și zonelor unde urmează să se dezvolte unitățile ajutătoare.Cei prezenți mulțumesc pentru aceste indicații deosebit de utile, care vizează, în esență, promovarea unui înalt spirit gospodăresc în administrarea bunurilor uzinei, se angajează să treacă neîntîrziat, așa cum au făcut și pînă acum, la materializarea lor în practică.Asistăm, din nou, Ia o impresionantă manifestare a sentimentelor de dragoste și respect față de secretarul general al partidului. La ieșirea din uzină, tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde urărilor adresate de muncitori, ingineri și tehnicieni, ovațiilor pline de căldură Următorul obiectiv al vizitei este o altă secție a uzinei „Vulcan" — în fapt o adevărată fabrică, secția de pereți membrană, situată pe platforma industrială a Uzinei de mașini grele — București, din sudul Capitalei. La intrarea în noua și moderna hală — o construcție de 36 400 mp — secretarul general este întîmpinat de nu

meroși salariațî. De aici a fost expediat în luna trecută spre termocentrala de la Rogojelu cel mai mare cazan construit în țară — de 1 035 tone abur pe oră. Este o mîndrie pentru tînărul colectiv de aici să raporteze această realizare care ridică prestigiul industriei noastre de utilaj energetic. De altfel, toate produsele realizate în această modernă secție, dotată cu linii automate de sudură, se caracterizează printr-un înalt grad de competitivitate.Gazdele informează în legătură cu preocupările acestui tînăr colectiv, ale conducerii secției și ale comitetului oamenilor muncii din u- zină pentru asigurarea unei înalte calități tuturor produselor, pentru folosirea mai bună a spațiilor de producție, pregătirea cadrelor necesare uzinei în viitorii ani. Este remarcat faptul că aici, în cel mai nou sector al uzinei, în chiar incinta secției, ființează o școală pentru pregătirea viitorilor sudori. Patru ore de teorie și patru ore de practică — iată un program de învățămînt care, așa cum s-a arătat în timpul vizitei, se dovedește a fi deosebit de eficace. Viitorii sudori — cîteva sute pe an — tineri în jurul vîrstei majoratului, trăiesc un intens proces de formare profesională, în miezul producției, într-un colectiv tînăr, dar competent și exigent.Apreciind rezultatele obținute de colectivul secției, secretarul general al partidului arată că ele pot fi substanțial îmbunătățite, pentru aceasta trebuind să se acționeze cu toată fermitatea pentru a folosi mai bine fiecare metru pătrat construit, pentru a utiliza din plin, la parametrii înalți, utilajele din dotare, pentru ridicarea pregătirii profesionale. Adresîndu-se din nou specialiștilor, cadrelor de conducere din uzină, centrală și minister, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se treacă neîntîrziat Ia stabilirea unor măsuri concrete menite să materializeze indicațiile date pe parcursul vizitei, astfel îneît munca acestui harnic colectiv să fie și mai rodnică.Parcurgînd o mare parte a orașului, de-a lungul magistralei nord- sud, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă apoi spre un alt o- biectiv al vizitei de lucru — Institutul Proiect-București, aflat în apropierea Pieței Romane.

Discuții fructuoase, intr-una din secțiile uzinei „Vulcan'

Se cer explicații în fața machetei unuia din importantele obiective edilitare ale Capitalei

W FAȚA PLANȘETEI, DESPRE BlICUREȘTIUL 
DE AS Șl DE SlINE, DESPRE DOTĂRILE 

PUBLICE ALE MARELUI ORAȘ

@ Indicații ca urbanistica să evolueze spre mai multă personalitate, 
definită prin frumusețe, confort, funcționalitate ® Edilii să acorde 
maximă atenție spațiilor de recreare și agrement, să amenajeze 
parcuri, locuri de joacă pentru copii, terenuri sportive simple 
@ Cartierele pot deveni și mai atrăgătoare și mai luminoase, 
prin lucrări efectuate cu participarea cetățenilor, in special 
a tineretului ® Se prefigurează noua rețea a transportului in comun, 

la nivelul care se cuvine primului oraș al țării
_ J

Ca și la uzina „Vulcan", oameni ai muncii, specialiștii Institutului Proiect-București fac o caldă și entuziastă primire secretarului general al partidului, celorlalți conducători de partid și de stat. Oaspeții sînt invitați în institut, în această casă unde prind contur, pe hîrtie de calc, cartierele, străzile, fața de mîine a orașului. Sînt prezenți specialiști de seamă în domeniul proiectării, cadre de conducere ale Uniunii ar- hitecților, ale unor instituții cu răspunderi nemijlocite în dezvoltarea urbanistică, în asigurarea u- nui mereu mai înalt nivel de civilizație și modernitate Capitalei țării.In una din sălile institutului este amenajată o impresionantă expoziție. Practic, aici, într-o simplă sală, în desene și machete, este prefigurat, în linii generale, chipul de mîine al orașului.Directorul institutului, ing. Constantin Pîslărașu, arată că vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu are pentru specialiștii institutului o semnificație deosebită, întrucît în 

acest an institutul împlinește 20 de ani de activitate. Douăzeci de ani în care de pe planșeta proiectanți- lor s-au înălțat, la scară naturală, fabrici și edificii culturale, cartiere întregi. Douăzeci de ani în care Capitala noastră a devenit un oraș nou.Este prezentat, apoi, cu ajutorul unor planșe și machete edificatoare, programul de dezvoltare a construcției de locuințe în perioada actualului cincinal. Se informează despre munca pentru înfăptuirea directivelor Conferinței Naționale a P.C.R. privind sistematizarea orașelor și localităților patriei, reducerea și restrîngerea perimetrelor, precum și asupra faptului că în proiectele elaborate s-au avut în vedere indicațiile date cu prilejul numeroaselor vizite de lucru în Capitală. Este înfățișat, pe ani, ritmul în care se vor construi cele 122 000 apartamente prevăzute pentru actualul cincinal. Se relevă faptul că în elaborarea proiectelor supuse a- tenției — proiecte analizate în prealabil cu sprijinul comitetului municipal de partid — s-a avut 

în vedere cerința de a se apropia locatarii noilor blocuri de locurile lor de muncă, de a se îmbunătăți circulația, transportul în comun, precum și aspectul urban al celui mai mare oraș al țării. în acest scop, se va urmări consecvent intensificarea construcției de locuințe pe arterele penetrante și de importanță majoră, precum și în zonele mediane, utilizarea mai intensivă a terenului, reducerea construcțiilor cu puține niveluri. Față de nivelul mediu al construcțiilor în 1972 — 6;5 niveluri — la sfîrșitul actualului cincinal, după proiectele existente, se va ajunge la un nivel mediu de circa 10 niveluri, ca urmare a extinderii construcțiilor cu mai multe etaje. Conducătorii de partid și de stat sînt, de asemenea, informați că s-au prevăzut o seamă de dotări comerciale, de unități de servire a populației a căror amplasare este făcută la parterul noilor blocuri. Dintre preocupările proiectanți- lor, ale edililor se desprinde și aceea de sporire a apartamentelor cu grad de confort ridicat, precum și majorarea continuă a apartamentelor cu mai multe camere, favorizîndu-se astfel familiile mai numeroase. înfățișînd modul cum vor fi eșalonate construcțiile de apartamente în următorii ani, directorul institutului a prezentat în detaliu structura lor.In continuare au fost înfățișate zonele de amplasare a noilor construcții. Edilii informează că se caută soluții pentru a asigura o cît mai armonioasă și echilibrată planificare a construcțiilor pe sectoare, pentru a răspunde astfel cerințelor reale ale populației.Pe lîngă cunoscutele zone — Drumul Taberei, Bd. Ion Șulea, Berceni-Sud, Titan etc. — apar nume noi de artere de circulație, de cartiere în care construcțiile — aflate deocamdată în machete și grafice, pe planșete — vor aduce fundamentale modificări peisajului citadin actual. Pentru 1973, se prefigurează, de pildă, construirea a 3 600 apartamente în zone centrale de circulație, pentru 1974 — peste 15 000 apartamente, în viitor numărul acestora urmînd să fie și mai mare. Noutăți edilitare urmează astfel să fie întîlnite încă în anii acestui cincinal pe soseaua Ștefan cel Mare, pe Bd. Titulescu, șoseaua Mihai Bravu, Bd. 1 Mai, în cartierul Dorobanți, în FIoreasca-Nord, pe șoseaua Giurgiului. Proiectanții expun măsurile pentru extinderea rețelei de grădinițe, creșe, de școli, de unități de prestare de servicii pentru populație. Demnă de relevat este inițiativa de a proiecta 
(Continuare in pag. a IV-a)
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BUCUREȘTI
(Urmare din pag. a IlI-a)spații pentru creșe în blocurile a- flate în construcție, venind astfel nemijlocit în sprijinul celor mai tineri „beneficiari" ai noilor construcții. Subliniindu-se caracteristicile propunerilor de dezvoltare edilitară, se menționează faptul că pentru înălțarea noilor edificii dezafectările vor fi sub 7 la sută.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat urmăresc cu atenție explicațiile date. Din cifre și desene se conturează treptat noua față a multor zone ale orașului. Important este ca fiecare măsură, fiecare hotărîre să fie îndelung și profund elaborate, gîndite cu spirit gospodăresc, cu conștiința perspectivei de dezvoltare urbanistică, a cerințelor viitorului.Secretarul general al partidului angajează, în continuare, un viu dialog de lucru cu specialiștii, cu edilii orașului. Se analizează în amănunțime variantele propuse. Se fac recomandări de îmbunătățire a unor proiecte de sistematizare, a unor soluții de ordin tehnic. Astfel, evocînd o discuție care a avut loc la începutul cincinalului, hotărîrile adoptate atunci, tovarășul Nicolae Ceaușescu observă că în actualele proiecte nu s-a dat rezolvarea corespunzătoare cerinței de a se construi locuințe în zona de nord a orașului —Tei-Pipera— unde s-a dezvoltat industria electronică și unde urmează să înceapă construcția Institutului de învățămînt electronic.Secretarul general a! partidului cere să se revizuiască studiile, să se urgenteze lucrările, să se construiască mai devreme și mai intens în această zonă. Se arată că trebuie acționat mai operativ și pentru executarea unor lucrări edilitare, pentru ca într-un timp cît mai scurt să poată începe construcția de blocuri. în acest fel, una din zonele industriale moderne ale Capitalei va fi completată firesc cu construcțiile de locuințe necesare.După ce se interesează dacă prin spațiile comerciale prevăzute a fi construite se soluționează problemele servirii populației în zonele nou create și primește din partea specialiștilor un răspuns pozitiv, secretarul general al partidului se ocupă în continuare de modul cum au fost rezolvate problemele creării unor centre civice în cartiere și a spațiilor de agrement. Exami- nînd cu minuție machetele unor cartiere, tovarășul Ceaușescu se declară nesatisfăcut de faptul că nu s-au prevăzut suficiente spații pentru agrement — parcuri, baze sportive etc. Se informează despre lucrările destinate acestui scop în cartierul Titan. în fața machetei cartierului Drumul Taberei se face observația că, prevăzîndu-se un singur parc, nu vor putea fi nici pe departe satisfăcute solicitările zecilor de mii de localnici, ale tineretului îndeosebi, că prin spațiile verzi lăsate, la întîmplare, printre blocuri nu se vor putea satisface cerințele reale pentru spații de agrement.Arhitectul-șef al orașului, Tibe- riu Ricci, intervine pentru a-1 informa pe secretarul general al par- dului asupra stadiului lucrărilor

pentru crearea de centre civice în cartiere, arătînd că sînt încheiate proiectele pentru mari ansambluri, cuprinzînd magazine universale, centrale telefonice, instituții culturale etc., că o dată constituite centrele civice ale cartierelor — fără a se diminua valoarea centrului istoric al orașului — acestea vor satisface în mare parte necesitățile gospodărești și spirituale ale cetățenilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- trage atenția că într-un cartier cu 
o populație de o sută sau două sute de mii de locuitori trebuie avută în vedere crearea mai multor centre civice. „Trec prin cartiere — spune secretarul general al partidului — și nu observ 
că se materializează toate cele 
convenite cu prilejul altor întîl- 
niri. Ceea ce discutăm, rog să se 
înfăptuiască, să nu rămînă simple 
deziderate !“Se face recomandarea ca pentru o seamă de lucrări — amenajări de parcuri, de lacuri, de baze sportive simple — să se folosească mai bine aportul tineretului, acțiunile de muncă patriotică. Se propune să se studieze și să se stabilească o normă în așa fel încît la un număr de 10 000 — 15 000 de locuitori să existe un parc, un loc de agrement, o zonă de recreare. Chiar dacă unele amenajări de asemenea spații nu sînt posibile imediat, ele să fie prevăzute în proiecte.Intervenind în acest foarte concret și util dialog de lucru, arhitectul Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecților, apreciază justețea observațiilor secretarului general al partidului, arătînd că în proiectele inițiale asemenea spații au fost prevăzute, că există posibilități pentru a soluționa pozitiv o asemenea cerință care, o- dată împlinită, poate contribui <jm plin la înfrumusețarea orașului, la satisfacerea unor reale necesități ale vieții într-un oraș cu o largă concentrare a populației.Din modul atent, din insistența cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de felul cum sînt soluționate problemele complexe ale sistematizării în continuare a Capitalei, ale modernizării sale, se desprinde cu pregnanță statornica sa preocupare ca viața oamenilor să fie continuu îmbunătățită, ca eforturile ce se depun pe atîtea planuri să se materializeze într-un nivel de trai, confort și civilizație mereu mai înalt.Grija pentru cei mai tineri locuitori ai Capitalei, pentru cei ce urmează să ducă mai departe și opera de dezvoltare și modernizare a Capitalei, se desprinde și din interesul pe care-1 arată față de elaborarea proiectelor pentru organizarea unui oraș al copiilor. „Am discutat despre or
ganizarea unui oraș al copiilor. Am 
recomandat să se meargă și în 
străinătate unde sînt asemenea o- 
rășele pentru copii. Unde va fi amplasat ?“ — întreabă tovarășulNicolae Ceaușescu. Este informat că studiile sînt avansate, că e- xistă mai multe variante, multe vizînd o zonă în preajma lacului Herăstrău.Firește, ar fi greu de sintetizat

paleta vastă a problemelor abordate cu prilejul acestei vizite de lucru, bogată în învățăminte și soluții.Un loc distinct în cadrul discuțiilor l-a ocupat stadiul studiilor pentru construcția metroului, insistîndu-se asupra elaborării lor cît mai temeinice și cît mai operative, întrucît numeroase alte lucrări de sistematizare a orașului, amplasarea unor obiective edilitare sau economice sînt dependente de traseul care urmează să fie stabilit pentru metrou. Totodată, se arată că însăși soluționarea multiplelor probleme generale ale transportului în comun sînt legate de elaborarea și de soluțiile propuse prin aceste studii.Ing. Iacob Teiușanu, informează pe secretarul general al partidului asupra stadiului în care se află studiile, asupra soluțiilor preconizate pînă în prezent. El prezintă și unele propuneri pentru realizarea în Capitală și în jurul acesteia a transportului electric de mare capacitate și viteză.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de considerentele care au condus la soluțiile preconizate, indică să se acționeze mai operativ în vederea perfectării acestor studii.Directorul I.T.B. informează, de asemenea, că, ducînd la îndeplinire indicațiile date cu prilejul unei vizite de lucru anterioare, a intrat în funcțiune hala de montaj la atelierele centrale I.T.B., că — în colaborare și cu ajutorul unor întreprinderi specializate — se vor produce și pune în circulație tramvaie silențioase, cu viteză și gabarit sporite.Sînt abordate în continuare alte probleme de ordin edilitar. Se face un schimb de păreri asupra unor perfecționări în edificarea căminelor muncitorești, propunîn- du-se ca în viitor acestea să fie cu 10 niveluri, asigurîndu-se o mai bună folosire a terenului și creșterea gradului de confort.Este prezentată macheta magazinului universal din Piața Unirii care, prin cele 6 niveluri ale sale, prin soluțiile arhitecturale adoptate, prin gradul ridicat de funcționalitate, se va dovedi — cum afirmă specialiștii — de un real ajutor oamenilor, satisfacerii cerințelor acestora.Prezentîndu-se cîteva planșe cu propuneri pentru construirea unor pasaje destinate descongestionării circulației, secretarul general al partidului indică să se aibă în vedere în adoptarea soluțiilor studiile privind traseul metroului, să se facă totul într-o concepție unitară. Recomandă, de asemenea, ca pentru îmbunătățirea transporturilor, inclusiv a construcției metroului, să se studieze posibilitatea folosirii condițiilor ce le oferă Dîmbovița, cheiurile sale. Se cere să fie studiate rapid și alte soluții pentru rezolvarea transportului în comun, care în prezent ridică probleme numeroase. Discu- tîndu-se despre structura blocurilor de locuințe, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să se studieze mai atent oportunitatea construirii de blocuri cu peste 20 de niveluri, apreciind că este necesar să se țină seama de condițiile noastre, de cerințele populației.

Fiind înfățișate machetele unor cartiere, ale unor ansambluri de locuințe ce vor fi construite în următorii ani — zona Iancului-Pan- telimon, Ștefan cel Mare-Polonă- Tunari-Eminescu, Calea Plevnei, bd. 1 Mai sau bd. Armata Poporului — tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția că în aceste zone sînt multe case frumoase, trainice, că acestea trebuie păstrate chiar dacă nu au multe etaje. Se cere proiectanților ca în adoptarea unor soluții să se confrunte nemijlocit cu terenul, să nu se limiteze la fotografiile aduse de la fața locului, să fie făcute demolările strict necesare ale unor clădiri ce și-au încheiat cu adevărat „ciclul vieții".Secretarul general al partidului este informat, de asemenea, că în ultima vreme s-a intensificat colaborarea cu cadrele didactice de la Institutul de arhitectură „Ion Mincu", cu Uniunea arhitecților, că s-au întreprins unele măsuri pentru a asigura participarea studenților de la Institutul de arhitectură la elaborarea proiectelor. Specialiștii își exprimă hotărîrea de a aduce soluții mai ingenioase, menite să anuleze monotonia peisajului citadin, să agrementeze plăcut aspectul stradal, conferind mai multă personalitate cartierelor, locuințelor, fără a afecta prin aceasta industrializarea construcțiilor sau prețurile de cost.
★Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la uzina „Vulcan" și la Proiect-București, a- naliza concretă, realistă, a unei vaste game de probleme și adoptarea unor soluții sau recomandări de mare însemnătate atestă încă o dată preocuparea conducerii partidului nostru de a acționa în așa fel încît în toate domeniile de activitate să se înregistreze izbînzile gîndirii creatoare, ale pasiunii în muncă, ale dorinței de mai bine a tuturor colectivelor noastre.

A fost o vizită de lucru materializată în numeroase și rodnice soluții. De toate acestea au luat cunoștință cu satisfacție, primii, oamenii muncii, specialiștii din u- nitățile vizitate. Prin intermediul presei, al radioteleviziunii, întregul popor este informat de modul științific, realist, în care sînt rezolvate problemele cu care sîntem confruntați — într-un domeniu sau altul al construcției — în e- forturile comune de înfăptuire a cincinalului înainte de termen. Re- văzînd carnetul de reporter, bogăția greu de sintetizat a ideilor și soluțiilor ce se desprind din noua vizită de lucru a secretarului general al partidului am înțeles o dată în plus de unde izvorăsc pasiunea, dragostea, mîndria cu care oamenii muncii de pretutindeni scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.". Așa cum au făcut și ieri, pretutindeni pe parcursul vizitei. Desprindem din aplauze, din ovații expresia devotamentului față de partid, de conducerea sa și, deopotrivă, hotărîrea de a înfăptui programul partidului, hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale de a făuri în România societatea socialistă multilateral dezvoltată.
Nicolae DRAGOS
Viorel SALĂGEAN

Fotografii de : Mihai Andrecscu, 
Petre Dumitrescu, Radu Cristescu
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Un omagiu al artei
Cum era și firesc, omagierea neîn

fricatelor lupte din 1933 a concentrat 
nu o dată preocuparea, activitatea 
creatoare a Teatrului „Giulești". Des
chiderea primei stagiuni a acestui 
teatru cu piesa „Clocot", de Vintilă 
Rusu Sirianu, inspirată din memora
bila luptă grevistă din ’33 — pentru 
libertate, democrație și socialism, are 
valoare de simbol. De-a lungul ani
lor, aceste evenimente eroice, vădind 
extraordinarul spirit de sacrificiu al 
comuniștilor, au fost permanent pre
zente pe scena teatrului prin piese 
românești care evocau condițiile 
grele ale luptei ilegale, faptele pline 
de abnegație și spirit de sacrificiu 
ale comuniștilor și uteciștilor. De la 
„Zile de februarie", de Liviu Brato- 
loveanu, ori „Descoperirea", de Paul 
Everac, și pînă la recenta premieră 
„Casa care a fugit pe ușă“, de Petru 
Vintilă, putem constata preocuparea 
teatrului de a-și continua propria tra
diție de valoare, păstrînd vii în me
moria spectatorilor săi jertfele care 
au marcat lupta clasei muncitoare, a 
poporului român, sub conducerea 
partidului comunist, forța de atrac
ție crescîndă a ideilor comunismului.

Teatrul „Giulești" a întîmpinat îm
plinirea a patru decenii de la acel 
moment important de afirmare a for
ței politice a clasei muncitoare din 
România, care a fost „februarie 1933“ 
— așa cum se cuvine. Pentru a oma
gia luptele ceferiștilor și petroliștilor,

colectivul său artistic a pregătit un 
vibrant recital din proza și lirica 
scriitorilor Alexandru Sahia, Mihai 
Ralea, Mihai Beniuc, Ion Brad, Maria 
Banuș, Marcel Breslașu, Ion Bănuță, 
Cicerone Theodorescu, Emil Giurgiu- 
ca, Vasile Nicolescu. El evocă atît 
evenimentele eroice de atunci, cît și 
realizările mărețe din anii construirii 
socialismului.

Realizat în regia Getei Vlad și în 
cadrul scenografic semnat de Dimi- 
trie Sbiera, recitalul este susținut cu 
dăruire de actori ai teatrului, unii 
binecunoscuți : Dana Comnea, Iaro- 
dara Nigrim, Lucia Cristian, Iulian 
Necșulescu, Corneliu Dumitraș, 
Ernest Maftei, Sebastian Radovici, 
Sabin Făgărășanu, precum și mai ti
nerii Ion Colomieț, Ion Podoleanu. 
Ei s-au străduit prin sensibilitatea și 
emoția pe care au conferit-o versu
rilor, prin forța cu care le-au relevat 
ideile politice și patriotice, mesajul 
lor mobilizator să transforme reali
zarea lor artistică într-un călduros, 
imoresionant omagiu.

Recitalul a fost prezentat în aceste 
zile de februar la clubul Depoului 
triaj Chitila, la întreprinderea 
„Electrofar", la fabrica „Dîmbovița".

Azi, 16 februarie 1973, spectacolul 
Teatrului „Giulești" va putea fi ur
mărit la Revizia de vagoane de la 
Complexul C.F.R.-Grivița Haltă și 
la Casa Tehnic-Club.

0 ADUNĂRI MEMORIALE©SIMPOZI
OANE ® MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Aniversarea eroicelor lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din februa
rie 1933 este marcată, în întreaga 
țară, prin variate manifestări poli
tice și cultural-educative.

La uzina mecanică „Nicolina" din 
IAȘI și Ia Uzina mecanică de mate
rial rulant din PAȘCANI au fost or
ganizate, în aceste zile, întîlniri emo
ționante între elevii școlilor și licee
lor de cultură generală cu vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești, cu 
activiști de partid, muncitori parti- 
cipanți la luptele greviste din 1933, 
care lucrează și astăzi în aceste în
treprinderi. Sub semnul aceluiași e- 
veniment, Ia Casa memorială Ilie 
Pintilie din Iași au fost organizate 
vizite ale elevilor, studenților, oa
menilor muncii din întreprinderile și 
instituțiile ieșene.

■k
Direcția regională de căi ferate 

DEVA a organizat, joi după-amiază, 
o adunare festivă, la care au parti
cipat sute de ceferiști și alți oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții, activiști de partid. Cu a- 
cest prilej, inginerul Ștefan Almă- 
șan, secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., a evocat sem
nificația marilor bătălii de clasă de 
acum 40 de ani. O adunare omagia
lă consacrată aceluiași eveniment a 
avut loc și la clubul muncitoresc din 
centrul feroviar Simeria.

Ceferiștii din unitățile de pe cu
prinsul municipiului CRAIOVA au 
luat parte joi la un simpozion, în 
cadrul căruia Teodor Dărăbăneanu, 
vechi militant al mișcării muncito
rești, prof. univ. Neculce Popescu 
și conf. dr. Ion Călin au vorbit des
pre semnificația evenimentelor de 
acum 40 de ani pentru drumul nou 
pe care a pășit patria noastră în anii 
construcției socialiste. In încheiere, 
formațiile artistice ale Regionalei de 
căi ferate Craiova au prezentat mon
tajul muzical-coregrafic „Februa
rie ’33“.

★
Joi, la cluburile și casele de cul

tură din peste 30 de localități ale 
județelor PRAHOVA, DÎMBOVIȚA 
și BUZĂU au fost prezentate expu
neri în legătură cu luptele muncito
rilor ceferiști și petroliști din ia
nuarie-februarie 1933. Au vorbit ac
tiviști de partid și membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, partici- 
panți la marile bătălii de clasă de 
acum 40 de ani.

★
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani 

de la eroicele lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din februarie 1933, 
in numeroase licee, școli generale și 
profesionale din județul ARGEȘ au 
avut loc, în aceste zile, manifestări 
științifice și cultural-artistice, la 
care au participat un mare număr 
de elevi și cadre didactice.

Micii©
economii
man

Școala generală din Brădeștl 
(Dolj) numără 240 de elevi și 
toți sint, fără nici o excepție, de
punători la C.E.C. Sub în
drumarea cadrelor didactice, ei 
au început să-și adune micile 
economii din banii primiți de 
la părinți sau (la cei mai mari) 
din produsele microcooperati- 
vei agricole. Și roadele econo
misirii au început să se arate, 
micile economii ajungînd a- 
cum mari : suma globală de
pusă de elevi se ridică la a- 
proape 300 000 lei. O rezervă 
serioasă pentru vacanța de va
ră. Dar cel mai prețios cîștig 
este faptul că, încă de pe băn
cile școlii, copiii învață să de
vină economi. Felicitări 1

Telegrama...
unui 
dispărut

Găsind o deplină „înțelegere" 
din partea conducerii I.P.V.I.L.F. 
Rm. Vilcea, Constantin Stoica, 
din localitate, posesorul unor 
bogate antecedente penale, a 
fost angajat și menținut în 
funcția de gestionar. Intr-o zi, 
la un control, a fost găsit iarăși 
cu mița-n sac. Judecat pentru 
delapidarea comisă, C. S. a fost 
condamnat la trei ani și jumă
tate închisoare. Dar, ia-l pe fos
tul gestionar de unde nu-i ! De 
curind, incercind să scape de 
ispășirea pedepsei, el a trimis 
familiei o telegramă cu urmă
torul conținut : „M-a călcat 
trenul. Stop. Am murit. Stop". 
Sperăm totuși că organele de 
resort vor reuși să-l depisteze 
pe dispărutul închipuit.

Așteptăm 
măsuri!

Intr-una din nopțile trecute, 
locatarii microraionului nr. 6 
din Tirgoviște au fost treziți 
din somn de o puternică detu
nătură. Lăsate în funcțiune fă
ră a fi supravegheate, insta
lațiile de la centrala termică a 
I.C.M. Dîmbovița au explodat, 
surprinzînd 9 muncitori beto- 
niști in timp ce serveau masa 
în centrală. Unul dintre ei, Ion 
Stochici, a decedat, iar alți 3 
au fost internați în stare foarte 
gravă Ia spital. Ancheta ur
mează să stabilească împreju
rările în care s-a produs ac
cidentul, precum și măsurile ce 
se impun pentru sancționarea 
celor vinovați. Aceasta cu atit 
mai mult cu cît, în oraș, în 
mai puțin de un an, s-au mai 
înregistrat încă două explozii 
similare.

|! ROMÂNIA - FILM prezintă

! „DODES'KA-DEN“

Film japonez cu : Joshikata Zushi, Junzaburo Ban,
Trsnnia Innwn. Reaia : Akîva Kurosawa

MOBILĂ DE COMĂNEȘTI
Construit într-o zonă în care 

meșteșugul lemnului cunoaște în
delungate tradiții, complexul din 
Comănești din cadrul C.E.I.L. Ba
cău dispune de 4 fabrici moderne, 
pe ale căror fluxuri de producție 
buștenii aduși din întinsele păduri 
ale văii Trotușului suferă metamor
foze spectaculoase. Dintre acestea, 
ponderea o deține fabrica de mo
bilă. Dacă la intrarea în funcțiune 
se realizau aici doar două tipuri de 
scaune, astăzi se fabrică 22 de ti
puri în zeci și sute de variante. 
Scaunele tapisate de tip „K“ și „C“, 
ca și cele netapisate de tip „E“ și 
„G“, au o linie elegantă, comodă, 
sînt finisate cu nitrolac, în culori 
care se armonizează cu orice tip de 
mobilă. Peste 70 la sută din produc
ția de scaune realizată în acest an 
este destinată exportului. Mobila 
curbată fabricată la Comănești 
(scaune, mese pentru radio și tele
fon, cuiere-pom, mese pentru la- 
voare etc.) a devenit cunoscută în 
întreaga țară, ca și in Anglia, R. F. 
a Germaniei. Suedia, Elveția, Aus
tria și în alte țări ale lumii.

Maistrul Nicolae Iacob, șeful sec

ției de mobilă, ne spunea cu mîn- 
drie că în ultimii ani nu s-a înre
gistrat nici un refuz de calitate.

— Cred că în acest an produsele 
ce poartă marca fabricii noastre vor 
fi și mai apreciate. Mă îndreptățesc 
să spun acest lucru măsurile luate 
pentru îmbunătățirea procesului 
tehnologic de finisare a mobilei cu 
lacuri colorate, ca și pentru meca
nizarea curbării reperelor pentru 
cuierele-pom și măsuțele de telefon.

La expoziția organizată în incin
ta complexului am văzut celelalte 
produse fabricate la Comănești : 
plăci de placaj și furnir, plăci fibro- 
lemnoase. Pentru realizarea plăcilor 
fibrolemnoase se valorifică în mo
mentul de față mai mult de jumă
tate din deșeurile întregului com
plex. Alte două fabrici, care vor 
contribui la valorificarea superioară 
a lemnului, se află în plină con
strucție. Este vorba despre fabrica 
de plăci aglomerate din lemn și 
cea de drojdie furajeră, care vor 
intra în curind în funcțiune.

Gheorțjhe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

Buletinul 
la control!

de
Bacău

La un control efectuat 
Inspectoratul municipal 
al Ministerului de Interne pri
vind evidența populației din 
oraș, s-au constatat o seamă de 
încălcări ale actelor normative 
în vigoare. Din cele 1 200 de 
persoane controlate, aproape 20 
la sută au fost pasibile de a fi 
amendate din diferite motive. 
Unele nu aveau înscrisă pe bu
letin grupa sanguină, altele nu 
aveau viza pentru schimb de re
ședință sau de domiciliu ; un 
mare număr de locuitori nu erau 
înscriși in cartea de imobil, iar 
alții aveau buletinele de identi
tate distruse ori expirate. Bu
letinul dv. se află in perfectă 
ordine ?

ÎN ACESTE ZILE

ÎNSCRIEREA DOBÎNZILOR

ACORDATE K CB.
înscrierea dobînzilor Ia în

ceput de an, operațiune deveni
tă tradițională, are pentru mi
lioanele de depunători din țara 
noastră o semnificație deosebi
tă — dobîndă reprezentind răs
plata binemeritată a spiritului 
lor de economie. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni adre
sează titularilor libretelor de 
economii cu dobîndă, cu dobîn- 
dă și cîștiguri, cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme și titu
larilor libretelor de economii 
pentru turism, invitația de a se 
prezenta la unitățile sale ope
rative, pentru a li se înscrie do
bînda la care au drentul pentru 
sumele economisite la C.E.,C. in 
1972.

Pentru o mai mare operativi
tate, în holurile tuturor filiale
lor și agențiilor C.E.C. de la 
orașe sînt afișate numerele li
bretelor de economii pentru 
care unitățile respective efectu
ează operațiunea de înscriere a 
dobînzilor.

PROGRAMUL I
20,20

Gh.
20,35

Ion 21,00

Fii-

răspunde

22,05

22,35

22,20
22,45

18,00
18,05

Mihai Lă- 
Cîmpulung

20,45
21,15

filmului sonor.
anii 1930—

19,20
19,30
20,15

Curs de limbă rusă. Lecția 
a 41-a.
O viață pentru o idee : 
Țițeica.
Telex.
Publicitate.
Biblioteca pentru toți : 
Agârbiceanu.
Avanpremiera.
Istoria 
mul muzical între 
1215.
Barzi și rapsozi, 
cătuș, rapsod din 
Moldovenesc. 
Municipalitatea 
bucureșteanului. 
Telejurnal. 

16,00—17,00 Teleșcoală.
tică (în ajutorul 
la ’ ‘

inte de termen — cauză a 
întregului popor.
Cîntecul săptămînii : ,.Fru
museții tale" de George Gri- 
goriu, pe versuri de Angel 
Grigoriu și Romeo Iorgules- 
cu. Interpretează Jean Pău- 
nescu.
Laudă eroilor ! Emisiune de
dicată aniversării a 40 de 
ani de la luptele petroliști
lor și ceferiștilor.
Prim plan : dr. ing. Attila 
Palfalvi, profesor la Institu
tul Politehnic din Cluj.
Film artistic : „Frații" — 
producție a studioului cine
matografic „București".

24 de ore.
Aplauze pentru români. Cu 
ansamblul folcloric „Alune- 
lul" din jud. Teleorman în 
Marea Britanie.

cinema

PROGRAMUL II

c Matema- 
candidaților 

concursul de admitere). 
Funcții și ecuații trigonome
trice. © Istoria României — 
ciclu realizat în colaborare 
cu Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România. 
Curs de limbă engleză. Lec
ția a 40-a. 
Telex.
Tragerea Loto.
Atenție la... neatenție. Jur
nal de protecția muncii.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Teleconferință de presă. Invi
tatul emisiunii: Alexe Ilie, vi
cepreședinte al U.C.E.C.O.M. 
1001 de seri.
Telejurnal, o Cincinalul îna-

Telex.
Telecinemateca pentru copii: 
„Ghinionistul" (seria I) — o 
producție a studiourilor din 
R.S. Cehoslovacă.
1001 de seri.
Telejurnal.
„La piață" — balet pe mu
zică de Mihail Jora. Inter
pretează ansamblul de balet 
al Operei Române.
Revista economică TV.
Omul și muzica lui : Franz 
Liszt. !
Telerama. Descoperirea unor 
vestigii arheologice vechi de 
peste 2 000 de ani. O produc
ție a studiourilor cinemato
grafice din R.P. Chineză.
Cărți și idei. O discuție asu
pra volumului „Ce se va în- 
tîmpla mîine" de Gh. Achiței.

• Andrei Rubliov s CAPITOL — 
10; 16; 19,39.
© Maria Stuart : 
8,45; 11; 13,30; 16 
DERN — 8,30; 11; 13,30;
21.
© Anul carbonarilor :
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
TOMIS — 9; 11,30; 15,30;
© Zestrea : CENTRAL — 9; : 
13,45; 16; 18,30; 20,45, VOLGA 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
© în umbra violenței: FESTIVAL
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,
LUCEAFĂRUL — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 21.
© Pe aripile vîntului t PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
© Explozia : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45, MUNCA
— 15,30; 18; 20.15.
© Drumul spre Vest : SCALA — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30.
© Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
© Arena aeriană : DOINA —
11,15; 13,45; 15,45; 17,45; 19,45.
© Poliția mulțumește FERO
VIAR — 9,15; 11,30; ; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15: 20,30, FLAMURA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
© Războiul lui Murphy ; EXCEL
SIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, MIORIȚA — 9; 11,45; 15; 17,45; 
20,30.
© Nunta de piatră : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.

MELODIA — 
18,30; 20,45, MO- 

’ ’■ 16; 18,30;

AURORA 
18; 20,30, 
18; 20,30.
’ 11,15;

— 9;

© Billy mincinosul — 10; 12; 14, 
Dragoste de după amiază — 16,30; 
18,45, Periferie — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
© Qucimada : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, ARTA
— 15,30; 18; 20,30.
0 Capcană pentru general : GIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
© Marea evadare : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 19.
O Silvia : BUCEGI — 15,30; 18;
20,30.
e Pescărușul î PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
© Filiera : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
o Ursul Yogi : UNIREA
18.
© E o poveste veche : UNIREA
— 20,15.
© Ferma din Arizona ; DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
o Săptămîna nebunilor
REASCA — 15,30; 18.
© Căldura mîinilor tale : FLO-
REASCA — 20,30.
e Domnului profesor, cu dragos
te : COTROCENI — 15,30; 18;
20,15.
© Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
POPULAR — 15,30; 19.
q Tora ! Tora ! Tora ! : FEREN
TARI — 15,30; 19.

15,30;

FLO-

© Filarmonica ,.George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Nico-

Iae Boboc. Solistă : Ilinca Dumi
trescu — 20.
© Radioteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : 
concertelor pentru clavecin 
chestră de Bach. Solist : 
Tilney (Anglia) Dirijor : 
Litvin — 20.
© Opera Română —
— 19.
© Teatrul de operetă : 
lady — 19,30.
© Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) 
ture pe lampă 
dio): Părinții teribili — 20. 
o Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Al. Sahia) : 
Anunțul Ia Mica publicitate — 20. 
© Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Eună seara domnule 
Wilde — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Cele 
12 luni ale anului — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 17, (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea ?
— 15.
© Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30.
© Teatrul de revistă 
„Ion Vasilescu" : Cînd 
tac — 19,30, (La Sala 
Concert de muzică 
populară — 19,30.
© Ansamblul artistic 
Română" : Flori alese
© Circul „București" : 
stelele — 19,30.
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I
I

I
I

Lupul 
si circulația » ,

In amurgul uneia din zilele 
trecute, un lup inainta pe șo
seaua ce duce spre comuna Bar
ca (Neamț). La un moment dat, 
a fost ajuns din urmă de un 
autocamion. Șoferul Mihai Jun- 
ghiu a început să semnalizeze, 
cu ajutorul farurilor și al 
claxonului, intenția de depă
șire. Lupul și-a văzut însă de 
drum. Dar avea să plătească 
scump această... abatere de la 
regulamentul de circulație. Pen
tru că, nimerind sub una din ro
țile mașinii, a ajuns... în tolba 
șoferului I

După două 
ore...

și comedie 
revolverele 
Palatului) : 
ușoară și

„Rapsodia 
- 19,30.
Aprindeți

Zilele trecute, o femeie recla
ma la miliție că i s-a furat 
portofelul cu bani și acte. Nu a 
putut furniza nici un alt amă
nunt. La aproximativ două ore, 
plutonierul de miliție D. Ciu- 
percea, îmbrăcat civil (se afla 
in timpul liber), trecînd pe str. 
Alecu Russo, a observat doi 
tineri care aruncau niște hîrtii 
dintr-un portofel. A încercat 
să-i rețină, dar cei doi au fu
git. Cu ajutorul șoferului Al. 
Danariciu de pe microbuzul 
21-13-6902, parcat in apropiere, 
a reușit să-l ajungă pe 
din ei. Era Paul Simion 
Lopătarilor, 24), in virstă 
19 ani, fără ocupație. In 
anchetei, organele de 
l-au stabilit și, identificat și pe 
„asociatul" său. Păgubașei i-au 
fost restituiți banii și actele. 
Acum, celor doi li se va oferi 
„recompensa" ce li se cuvine.

unul 
(str. 

de 
urma 

miliție

Rubrică redactată de
Dumitru TTÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

și corespondenții „Scînteii"
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Cronica zilei
ts

afacerilor 
Socialiste

externe al 
România,

In vederea semnării Protocolului 
privind schimburile de bunuri de larg 
consum dintre Ministerul Comerțului 
Interior și Ministerul Comerțului al 
Uniunii Sovietice, pe anul 1973, joi la 
amiază a sosit în Capitală o delega
ție condusă de V. G. Bîcikov, ad
junct al ministrului comerțului.

In aceeași zi, la Ministerul Co
merțului Interior au început tratati
vele intre reprezentanții celor două 
ministere pentru studierea posibili
tăților de dezvoltare a relațiilor co
merciale româno-sovietice în dome
niul bunurilor de larg consum.

(Agerpres)

Ministrul
Republicii
George Macovescu, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea mi
nistrului afacerilor externe al Uniu
nii Birmane, Y Kyaw Soe, pentru 
felicitările transmise cu ocazia ce
lei de-a 25-a aniversări a indepen
denței țării sale.

★

Capitală o delega- 
grupului industrial 

(Italia), con-

celei de-a Xll-a ani- 
creării Forțelor armate 

de eliberare din Vietna-

trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, Nicolae Ghe- 
nea, secretar general în M.A.E., ge
nerali și ofițeri superiori ai forțe
lor noastre armate, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiun1 
diplomatice, atașați militari, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul 
versări a 
populare 
mul de sud, Lam Van Luu, amba
sadorul Republicii Vietnamului de 
Sud La București, a oferit joi seara 
o recepție în saloanele ambasadei.

Au participat general colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al minis-

Evocînd situația din Angola în 
cursul anului trecut, vorbitorul a 
spus că 1972 a fost un an de victo
rii și de greutăți, ca toți anii. Eu 
vreau să menționez însă proporția 
dintre victorii și greutăți. După cum 
știți, noi controlăm mai mult de o 
treime din teritoriul țării noastre, 
îndeosebi în partea răsăriteană, si
tuată spre granița cu Zambia. A- 
ceastă zonă se numește frontul 
oriental. De asemenea, controlăm o 
parte din districtul Luanda, din nor
dul țării, și o parte din provincia 
Cabinda.

îndeosebi în partea orientală și pe 
frontul de nord, portughezii au orga
nizat o mare ofensivă la începutul 
anului trecut. In această acțiune, ei 
au folosit toate mijloacele de care 
dispuneau, de la infanterie, pînă la 
bombardamente, arme chimice și na
palm. Cea mai grea lovitură deter
minată de această ofensivă a fost dis
trugerea culturilor, care asigurau 
hrana populației, prin folosirea de- 
foliantelor și ierbicidelor.

Totuși, începind din luna septem
brie a anului 1972, noi am trecut la 
ofensivă și, atacind bazele portugheze, 
am distrus complet două tabere mi
litare inamice, la Lumbala și Lu- 
tembo.

în ceea ce privește zonele elibe
rate, in afară de activitatea pe care 
o desfășurăm pentru apărarea po
porului nostru, trebuie să facem față 
și problemei aprovizionării cu ali
mente. Reorganizăm agricultura, 
care în mod tradițional se făcea pe 
bază de nuclee familiale, trecind la 
înființarea unor cooperative de pro
ducție. De asemenea, construim școli 
în zonele eliberate. Unii dintre e- 
levii și studenții care se află în țara 
dumneavoastră pentru a-și continua 
studiile au trecut prin aceste școli 
din zonele eliberate. Ne ocupăm, 
totodată, de asistența sanitară. Miș
carea noastră, a subliniat în conti
nuare Agostinho Ncto, se preocupă 
de pregătirea politică și ideologică 
a activiștilor, a poporului angolez, 
armă datorită căreia poporul nostru 
rezistă de 12 ani in fața inamicu
lui, în ciuda tuturor eforturilor duș
manului de a distruge zonele pe care 
le controlăm.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
M.P.L.A. colaborează, in lupta sa, in 
primul rind cu celelalte mișcări de 
eliberare din coloniile portugheze — 
cu mișcările populare de eliberare 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde, din Mozambic și. de ase
menea, cu cele din Insulele Sao Tome 
și Principe. Există o organizație 
care grupează aceste mișcări — 
Conferința organizațiilor naționaliste 
din coloniile portugheze (CONCP). 
De asemenea, M.P.L.A. are legături 
de colaborare cu partidul Zapu din 
Zimbabwe și Congresul Național A- 
frican din R.S.A. Avînd în vedere, a 
spus vorbitorul, alianța dintre ina
micii noștri, dintre colonialismul 
portughez, rasiștii rhodesieni și sud-- 
africani, realizăm și noi colaborarea 
foarte importantă dintre mișcările 
noastre. Recunoaștem însemnătatea 
deosebită a colaborării dintre toate 
mișcările de eliberare din zonă.

în încheiere, președintele M.P.L.A. 
a mulțumit presei române pentru 
modul în care a prezentat și prezintă 
activitatea M.P.L.A. și a celorlalte 
mișcări de eliberare din coloniile a- 
fricane, succesele obținute de poporul 
angolez în lupta sa pentru libertate 
și independență.

(Agerpres)

Președintele Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei, Agostinho 
Neto, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, ne vizitează țara, în fruntea 
unei delegații a M.P.L.A., a avut, joi 
după-amiază, o intilnire cu reprezen
tanți ai presei centrale, radioului, 
televiziunii și Agenției Române de 
Presă „Agerpres". înaltul oaspete a 
fost salutat, in numele celor prezenți, 
de Ion Cârje, director general ad
junct al „Agerpres", redactor-șef al 
revistei „Lumea".

într-o declarație introductivă, A- 
gostinho Neto a subliniat : „Noi am 
strips tot mai mult relațiile de prie
tenie cu Partidul Comunist Român, 
cu poporul român. Am avut, încă o 
dată, posibilitatea să constatăm ade
vărata prietenie și solidaritate pe 
care o manifestă conducătorul țării 
dumneavoastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de noi. Sintem per
fect conștienți că bazele pe care le 
așezăm acum vor asigura o prietenie 
trainică pentru viitor, în numele 
independenței șl păcii".

Vizita noastră în România prietenă
— a spus în continuare președintele 
M.P.L.A. — are loc intr-un moment 
iii care poporul nostru nutrește un 
mare optimism, deoarece am reușit 
să facem un pas foarte important 
înainte, ajungînd la un acord intre 
M.P.L.A., mișcarea noastră, și Fron
tul de Eliberare Națională ; pe de altă 
parte, am obținut la O.N.U. o mare 
victorie, care este, în același timp, a 
tuturor popoarelor africane. Toate a- 
cestea îi preocupă in mod serios pe 
colonialiștii portughezi.

Arătînd că autoritățile coloniale re
curg la o serie de manevre demago
gice, incercind să acrediteze ideea că 
ar exista o evoluție politică în colo
niile portugheze — autonomie, alegeri 
pentru adunări legislative, promova
rea populației autohtone din colonii
— Agostinljo Neto a spus : „Noi am 
verificat faptul că toate aceste 
„schimbări" au doar un caracter 
administrativ și sint destinate în 
primul rînd să satisfacă aspirațiile 
colonilor portughezi. Populația noas
tră, poporul angolez, se află mai 
departe în aceeași situație. Nu a 
avut loc nici o schimbare, nici din 
punct de vedere politic, nici din 
punct de vedere economic. Presiu
nea militară continuă în aceleași 
forme și, de multe ori, cu o insis
tență sporită".

Președintele M.P.L.A. a răspuns 
apoi la întrebările ziariștilor.

în timpul vizitei în România, a 
spus el, am avut un schimb de pă
reri cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și cu alți con
ducători. Rezultatele vizitei sint 
cele scontate. Ele sînt excelente și 
vor fi consemnate într-un comu
nicat comun, care va fi dat publici
tății. Sintem foarte satisfăcuți de 
aceste rezultate și, repet, nici nu 
putea fi altfel.

Răspunzînd unei întrebări privind 
recenta sesiune de la Addis Abeba a 
O.U.A., Agostinho Neto a relevat 
profunda consternare și durere care 
au urmat asasinării lui Amilcar Ca
brai, secretar general al P.A.I.G.C., 
conducătorul luptei pentru indepen
dența Guineei-Bissau și Insulelor 
Capului Verde. Acest asasinat, a 
spus vorbitorul, a provocat o reac
ție și o indignare profundă la toți 
africanii. Și toată Africa, inclusiv 
Organizația Unității Africane, a 
reacționat prin intensificarea luptei 
pentru eliberarea popoarelor noas
tre.

VALEA JIULUI
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acest an 
ță primele 
creșă cu 100

Incului din muni- 
a fost dat în folo-

Florin Gheor- 
Miguel Quin- 
runde. in tur-

de comune și sate 
introduc sisteme

Angliei.
doi al probei de simplu 
turneului internațional 
la Calgary (Alberta), 
l-a învins cu 7—5, 6—4

mutări pe spanio- 
partida întreruptă 
(runda a 4-a) a

generic, la Casa 
sindicatelor din

e a noastră"

Joi, 15 februarie 1973, a plecat la 
Santiago de Chile delegația econo
mică română, condusă de tovarășul 
Ion Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, care 
va participa la lucrările primei re
uniuni a Comisiei economice mixte 
româno-chiliene.

La aeroportul Otopeni au fost

prezenți funcționari superiori 
Ministerul 
nisterul 
nisterul 
Geologiei.

A fost
Homero Julio, ambasadorul 
blicii Chile la București.

Joi a sosit în 
ție a conducerii 
„Fiat" din Torino 
dusă de directorul general, ing. Ni
colo Gioia, care, la invitația minis
trului industriei construcțiilor 
mașini grele, loan Avram, 
vizită în țara noastră.

Industriașii italieni vor 
vorbiri cu conducători ai
nistere economice, ai Băncii româ
ne de comerț exterior și ai unor 
întreprinderi constructoare de ma
șini asupra posibilităților de dez
voltare a cooperării tehnice, econo
mice și industriale dintre grupul 
„Fiat" și întreprinderi din 
noastră.

„Scînteii ‘ transmit

d vi:iță măs■ urile r■ V nu lentru
firea aprovizsonani POPUI:

în Valea Jiului prind viață măsu
rile privind îmbunătățirea condiții
lor de aprovizionare și servire a 
populației, măsuri stabilite pe baza 
recomandărilor făcute anul trecut de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei întreprinse în acest ba
zin carbonifer. Astfel, în ultimul 
timp, au fost inaugurate 10 magazi
ne și unități comerciale noi pentru 
desfacerea produselor alimentare și

industriale. S-au efectuat, totodată, 
lucrări pentru mdernizarea unor 
unități existente. Fondul de marfă 
stabilit a se desface anul acesta în 
Valea Jiului este mai mare față de 
1972 cu 1017 tone produse alimen
tare, 7 000 hl de lapte și cu aproape 
15 000 televizoare, mașini de cusut 
și de spălat, frigidere, butelii de 
aragaz, aparate de radio și alte bu
nuri de uz îndelungat. (Agerpres)

Gioia și 
au fost 
ministrul in- 

de mașini

IPRAHOVAii
în aceeași zi, Nicolo 

soanele care-1 însoțesc 
mite de loan Avram, 
dustriei construcțiilor
grele, și de Gheorghe Boldur, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii.

La întrevedere au participat 
membri ai conducerii celor două mi
nistere.

Centrale termice 
la sate

cele din Ghidigeni, Corod, Bu- 
cești, Cosmești, Negrilești. Pînă 
la sfîrșitul acestei luni vor mai 
fi date in folosință alte unități 
de acest fel în satul Șerbănești 
și în comuna Munteni.

(Agerpres)

zilele de 
In țară : 
umedă, cu 
Vor cădea

MIERCUREA CIUC (prin 
fon de la L. Deaki). în zona nord- 
vestică a orașului Toplița, județul 
Harghita, s-a deschis un nou șan
tier de oonstrucții de locuințe. In 
cartierul denumit Cornișa, situat 
pe terasa a doua a localității, ur
mează să fie amplasate peste 2 000 
de apartamente, destinate în mare 
parte forestierilor care vor lucra 
în noile unități de P.A.L. și mobi-

lă aflate în plină construcție. In 
vor fi date în folosin- 

: 110 apartamente, o
de locuri, o grădini

ță cu 120 locuri. Tot aici a fost 
ridicată clădirea unui liceu modern 
cu 
în 
au 
un 
lat 
de

20 săli de clasă. Edilii orașului, 
colaborare cu organele silvice, 
amplasat pe marginea Cornișei 
frumos parc dendrologic, popu- 
cu cele mai diferite varietăți 
pin.

Timpul probabil pentru 
17, 18 și 19 februarie, 
vremea va fi în general 
cerul mai mult acoperit, 
precipitații locale, atit sub formă de 
burniță și ploaie, cit și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vint mode
rat. Temperatura în scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 6 
grade și plus 
între minus 2 
cate în prima 
Pe alocuri se 
București : 
mult noros. 
Vint potrivit, 
dere ușoară. Ceață slabă.

Intr-o serie 
prahovene se 
moderne de încălzire a institu
țiilor publice și a locuințelor 
sătenilor. De curind au început 
lucrările de construcție a unei 
noi centrale termice și a insta
lațiilor aferente interioare în 
școlile, instituțiile și Între
prinderile din localitatea Ber- 
ceni. Au fost terminate și în
mânate constructorului și docu
mentațiile necesare pentru în
ceperea construirii de centrale 
termice în comunele Puchenii 
Mari, Cornu, Cărbunești, 
peni.

Cercul 
creatoarelor 
de frumos

Din 
muncitoare de la 
piele și încălțăminte din 
s-a constituit aici „Cercul 
toarelor de frumos". După 
de muncă, în timpul lor 
fetele învață să realizeze 
biecte de artizanat și cusături 
populare, cu care să-și împo
dobească propriile locuințe.

inițiativa unor tinere 
Fabrica de 

Cluj, 
crea- 
orele 
liber, 

o-

• sport • sport «sporksport • sport

A/oi dispensare 
comunale

In comuna Tufești a fost dat 
în funcțiune un dispensar uman. 
Noua construcție este compusă 
din două cabinete de consultații 
pentru adulți și copii, un cabi
net stomatologic, casă de naș
tere — toate dotate cu apara
tură modernă și mobilier adec
vat. Alte șase dispensare ase
mănătoare vor fi construite in 
acest an în comunele Chiscani, 
Bordei-Verde, Frecăței, lanca, 

ș| țVțov’lO MITOS’'1.

Muzeu... plutitor
Inițiativa aparține colectivu

lui de la stațiunea de cercetări 
geografice din Orșova. Pentru a 
valorifica tradițiile navigației pe 
milenarul Danubiu, cercetătorii 
de aici s-au gînditisă organizeze 
un inedit muzeu pe vasul „Vas- 
kapu", una din cele mai vechi 
nave din țara noastră. De cîtva 
timp nava a acostat în zona su
dică a orașului. Muzeul... pluti
tor, care va fi amenajat în sa
loanele și cabinele navei, va cu
prinde numeroase exponate, a- 
dunate în timpul curselor sale, 
cărți, planșe, fotografii și albu
me privind navigația pe Du
năre.

Baschet: Dinamo —
Slavia Praga 100-64

Sala Floreasca din Capitală a găz
duit ieri seară jocul retur, din ca
drul grupelor sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni", 
dintre echipele Dinamo București și 
Slavia Praga. La capătul unui joc 
spectaculos baschetbaliștii români au 
obținut o victorie netă cu scorul de 
100—64 (48—32).

Din formația română s-au eviden
țiat Popa (27 puncte), Georgescu (18 
puncte) și Novac (17 puncte). Oaspe
ții au avut cei mai buni realizatori 
in Ruzicka și Konopasek, care au 
înscris 15 și respectiv 14 puncte.

în urma acestei victorii, echipa 
D >Imo București s-a clasat pe locul 
3 in grupa B a sferturilor de finală 
ale competiției.

Handbal: Steaua - Mai 
Moscova 19—17

La Moscova s-a desfășurat meciul 
retur dintre echipele Mai Moscova 
și Steaua București, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal mas
culin. Handbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 19—17 (12—11). 
învingătoare în primul meci cu 
22—14, formația Mai Moscova s-a 
calificat pentru semifinalele compe
tiției.

numeroase 
internațio- 
indemina- 
viteză pe 
al revistei

• Aulomobil-Clubul Român, 
prin filialele sale, are în vede
re în acest an foarte 
competiții interne și 
nale (raliuri, slalom, 
re, viteză in coastă, 
circuit). Numărul 2
„Autoturism" — apărut în aces
te zile — publică în întregime 
calendarul automobilistic 1973. 
Deschiderea sezonului la sfîrși
tul săptăminii viitoare, prin 
„Raliul iernii", organizat de fi
liala A.C.R.-Timiș. Prima com
petiție internațională : Raliul 
„Porțile de fier" (28—29 aprilie), 
deschis automobiliștilor români 
și iugoslavi.

o Lotul nostru reprezentativ de 
fotbal, care întreprinde un turneu 
in Spania, se află de ieri la Sevilla. 
Se pare că echipa și-a găsit „ca
dența" ; după acel 0—1 din Franța 
(la Nîmes), miercuri-seara tîrziu s-a 
comportat bine la Barcelona, dispu- 
nind cu 2—0 (1—0) de formația 
Espanol, una din fruntașele fotbalu
lui spaniol. Autorii golurilor : Troi 
și Iordănescu.

© La Adapazari, o localitate situată 
la 140 km de Istanbul, s-a desfășurat 
întîlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționatele de juniori 
ale României și Turciei. Tinerii fot
baliști români au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin golul 
marcat în minutul 39 de Șumulanschi.

o La Glasgow, cu ocazia aniversă
rii a 100 de ani a fotbalului galez, 
Anglia—Țara Galilor 5—0. Bobby 
Moore, căpitanul echipei engleze, a 
jucat cel de-al 100-lea meci în re
prezentativa

o In turul 
din cadrul 
de tenis de 
Ilie Năstase 
pe Jas Singh (India). Juan Gisbert 
(Spania) a dispus cu 6—4, 6—2 de 
Barany (Ungaria).

o în preliminariile turneului 
U.E.F.A., la Wrexham (Țara Gali
lor) echipa de juniori a Țării Gali
lor a învins cu 2—1 (0—0) reprezen
tativa similară a Franței.

• Pe ringul arenei din Las Vegas, 
fostul campion mondial de box la 
categoria grea, americanul de culoa
re Cassius Clay, l-a învins la puncte, 
în 12 reprize, pe campionul Europei, 
englezul Joe Bugner.

o Șahistul român 
ghiu și argentineanul 
teros, conduc, după 5 
neul de șah de la Malaga, avînd fie
care 3.5 puncte. Urmează în clasa
ment Benko (S.U.A.), Filip (Ceho
slovacia) și Parma (Iugoslavia) — 
3 puncte. în runda a 5-a, Gheorghiu 
l-a învins în 26 de 
Iul Medina, iar 
cu M. Quinteros 
încheiat-o remiză.

O ATLETISM, 
cursului internațional de atletism, 
care s-a disputat pe teren acoperit 
la Praga, proba feminină de săritu
ră în inălțime a revenit cehoslovacei 
Karbanova cu 1.86 m. Românca 
Virginia Bonci-Ioan a ocupat locul 
patru (cu 1,80 m) In întrecerea mas
culină a ieșit victorios norvegianul 
Falkum cu 2,15 m. Săritorul român 
Șerban loan s-a clasat pe locul 8, 
(cu 2.10 m).

m Stadionul olimpic din Miinchen 
(60 000 de spectatori) a găzduit întil- 
nirea internațională de fotbal dintre 
echipele Argentinei și R. F. a Ger-

maniei. Intrînd pe teren doar cu in
tenția „de a învăța de la cea mai 
bună echipă din lume, la ora actua
lă", potrivit declarației antrenorului 
Omar Sivori, selecționata Argentinei 
a furnizat o mare surpriză, reușind 

' să învingă cu 3—2 (2—0) formația 
vest-germană neînvinsă din septem
brie 1971. Acesta a fost, totodată, pri
mul eșec suferit de fotbaliștii vest- 
germani pe teren 
în 28 de meciuri 
marcat : Ghiso 
(min. 14), Brindisi
67), respectiv Hevnckes (min. 76) și 
Culmann (min. 90).

6 Meciuri în cadrul grupelor sfer
turilor de finală ale competițiilor 
europene de baschet : „Cupa cam
pionilor europeni" feminin : Sesto 
San Giovanni (Italia) — Daugava 
Riga (U.R.S.S.) 61—82 (35—39), Voz- 
dovac Belgrad—Clermont Universite 
Club 73—83 (46—39) ; masculin : Ig
nis Varese—Ț.S.K.A. Moscova 78—65 
(37—30), Steaua roșie Belgrad—Sim- 
menthal Milano 74—80 (30—32).
„Cupa cupelor" feminin : Spartak 
Leningrad—M.T.K. Budapesta 71—44 
(37—28), Levski Spartak Sofia—Ha- 
poel Tel Aviv 77—58 (44—32) ; mas
culin : Spartak Leningrad—Spartak 
Brno 82—77 (33—35).

• Seria competițiilor internaționa
le atletice „Indoor “ din S.U.A. a 
continuat cu reuniunea de la Louis
ville (Kentucky). în cea mai dispu
tată probă a concursului — cea de 
880 yarzi — victoria a revenit ame
ricanului Mark Winzenreid (1’49" 
5/10). Pe locul secund — polonezul 
A. Kupczyk (l’49”8/10). Proba de 
săritură cu prăjina a fost ciștigată 
de Buddy Williamson cu 5,18 m.

H otelul pieței
în piață centrală a orașului 

Piatra Neamț a fost dat în folo
sință un nou și modern hotel, 
cu o capacitate de 150 locuri, 
pentru cazarea producătorilor, 
care vin aici să-și desfacă măr
furile. Noua unitate hotelieră, 
care a fost construită din fondu
rile bugetare ale direcției co
merciale județene, dispune de 
un confort îmbunătățit, cu încăl
zire centrală. La parterul aces
tuia s-au amenajat magazine 
pentru desfacerea mărfurilor in
el '

Bloc ridicat prin 
munca voluntară

Pe strada 
cipiul Arad 
sință un nou bloc de locuințe. 
Un fapt obișnuit. Asemenea 
blocuri s-au construit, in ulti
mii ani, cu zecile la Arad. Dar 
satisfacția celor care locuiesc a- 
cum în noul bloc are o nuanță 
aparte, generată de faptul că 
cea mai mare parte a lucrărilor 
de construcție au fost execu
tate prin munca voluntar-pa- 
triotică a celor ce-1 locuiesc 
în prezent.

șutiți"....III.....

..... ti ne întreabă:

In cadrul con- 
de

LA O J. T.-DOLJ

Prin Oficiul județean de tu
rism Dolj au făcut anul trecut 
excursii in țară și peste hotare 
sau și-au petrecut concediul 
de odihnă și tratament în dife
rite stațiuni balneo-climaterice 
din țară aproape 50 000 de ce
tățeni. Anul acesta, se prevede 
o creștere substanțială a activi
tății turistice. Numai în cursul 
lunii ianuarie a.c. Oficiul jude
țean de turism Dolj a organizat 
excursii la Porțile de Fier. Her- 
culane, Hidrocentrala de pe Ar
geș și în alte localități, la care 
au participat peste 2800 cetă
țeni. în primele zile ale lunii 
februarie, două autocamioane

cu 80 de studenți de la facultă
țile Universității din Craiova au 
făcut o excursie în nordul Mol
dovei. Numeroși cetățeni iau 
parte la excursii peste hotare 
cu autocarul. Astfel de excursii 
se organizează in prezent pen
tru a vizita țări cum sînt Bul
garia, Ungaria. Cehoslovacia, 
Polonia și U.R.S.S Demn de 
reținut este faptul că traseele 
turistice pentru vizitarea aces
tor țări se stabilesc de către 
O.J.T.-Dolj. de comun acord cu 
turiștii.

NSstor ȚUICIJ 
corespondentul „Scînteii*

O discuție cu directorul Direcției 
comerciale județene Constanța, to
varășul Paraschiv Banciu, a rele
vat o seamă de măsuri îndreptate 
spre satisfacerea, in condiții cit 
mai bune, a exigențelor populației. 
Pentru început, l-am rugat pe in
terlocutorul nostru să ne spună 
care sint problemele cele mai ac
tuale de pe agenda direcției co
merciale :

— Atenția noastră este îndrepta
tă în două direcții principale : de 
perfecționare, de adaptare a dife
ritelor ramuri ale comerțului la 
cerințele mereu crescinde ale cetă
țenilor și de extindere și moderni
zare a întregii rețele comerciale a 
litoralului Trebuie început — ne-a 
spus interlocutorul — prin a evi
denția măsurile luate. în ultima 
perioadă, in sensul îmbunătățirii 
serviciilor pentru populație prin 
rețeaua de magazine pentru desfa
cerea produselor agroalimentare și 
de alimentație publică : producția 
proprie de preparate și semiprepa
rate de tip „Gosnodina". de cofetă
rie și de patiserie crește, in 1973, 
cu 34 la sută, față de 26 la sută 
în 1972, creștere materializată în 
lărgirea gamei de sortimente, atit 
la preparatele culinare, la cele de 
cofetărie-patiserie, cit și la meniu
rile servite in restaurante și can- 
tine-restaurant.

Pe linia aplicării legii cu privi
re la organizarea și funcționarea 
cantinclor-restaurant. T.A.P.L. Con- 

comerț mixt 
preluat recent 
Pentru satisfa- 

a cerințelor sa- 
servesc masa în 
pe lingă meniu- 

consistente, s-a or-

stanța și O.C.L. 
Medgidia au 
încă 5 cantine, 
cerea mai bună : 
lariaților care 
aceste unități, 
rile variate și

Rețeaua comercială sătească 
județului Galați a cunoscut 
ultima vreme o largă dezvoltare. 
Zilele acestea, in satul Băltăreț, 
a fost dat în folosință un mo
dern supermagazin. Noua uni
tate dispune la parter de sec
toare profilate pe metalo-chi- 
mice și o unitate „Alimentara" 
cu autoservire, iar la etaj de 
sectoare de textile, încălțăminte 
și tricotaje. Numai în anul tre
cut și în luna ianuarie din acest 
an, în satele și comunele jude
țului au fost construite și date 
în folosință 15 supermagazine și 
magazine sătești, printre care

casa

Sub acest 
de cultură a 
Vaslui s-a luat inițiativa ca, în 
fiecare săptămînă, pe rind, să
lile acesteia (de spectacole și 
repetiții), biblioteca și sălile de 
lectură să fie puse la dispoziția 
întreprinderilor și instituțiilor 
din localitate. Acestea organi
zează aici, pentru salariații lor 
și membrii de familie, mani
festări cultural-educative.

în legătură cu fenomenele care se petrec în sistemul monetar •«- 
ciilental, mai mulți cititori s-au adresat redacției cerînd precizări 
privind un șir de noțiuni de specialitate cum ar fi : curs monetar 
flotant, devalorizare, revalorizare, dubla piață de schimb, balanța de 
plăți și cca comercială. In rindurile de mai jos ne propunem să ne 
ocupăm de primul din acești termeni.

ganizat și livrarea de preparate și 
semipreparate „Gospodina" prin co
menzi prealabile. în privința semi- 
preparatelor, comerțul constănțean 
desfășoară, în prezent, o amplă ac
țiune de diversificare, de îmbună
tățire a calității acestora, de popu
larizare, în rîndul cumpărătorilor, 
a noilor produse, de extindere a 
rețelei de unități și puncte de des
facere, specializate în vinzarea a- 
cestor produse. Tot pentru a veni 
în sprijinul femeilor salariate, pen
tru a le face mai ușoară aprovizio
narea cu produse alimentare, uni
tățile cu acest profil, aflate în a- 
propierea întreprinderilor, preiau, 
la intrarea în schimb a salariate
lor, comenzile de alimente, urmînd 
ca la ieșirea din tură să primească 
mărfurile cerute, evitînd astfel orice 
pierdere de vreme prin magazine 
după cumpărături. Salariatele de Ia 
„Integrata", Fabrica de bere. Com
binatul de exploatare și industria
lizare a lemnului ș.a. beneficiază 
de acest sistem modern de comerț, 
care le îngăduie substanțiale eco
nomii de timp.

— Dar ce măsuri s-au luat în 
cartiere ?

— In unele cartiere ale Constan
ței, în care rețeaua de unități ali
mentare era.................. ..
desființate o 
chizindu-se, 
utile pentru 
lației : magazine pentru desfacerea 
piinii, laptelui și articolelor de bă
cănie. Alte 10 bufete ale T.A.P.L. 
au fost profilate pe servirea de mi- 
nuturi și semipreparate „Gospo
dina".

în cadrul acțiunilor de extindere 
a gamei de servicii către populație, 
ca urmare a măsurilor adoptate de

insuficientă, au fost 
serie de bodegi, des- 
in locul lor, unități 
aprovizionarea popu-

o recentă plenară a consiliului ju
dețean al F.U.S., s-au organizat 
două birouri de comenzi la magazi
nele alimentare cu autoservire 
„Central" și nr. 102, din cartierul 
Tomis-Nord. La majoritatea celor 
45 de magazine alimentare cu au
toservire din oraș s-a introdus au
toservirea „in flux" pentru toate 
raioanele ; în felul acesta, cumpă
rătorii plătesc la o singură casă 
toate mărfurile cumpărate din di
feritele raioane ale magazinului. 
S-au amplificat, de asemenea, posi
bilitățile de primire la domiciliu a 
diferitelor produse agro-alimentare 
pe bază de comenzi depuse direct 
la magazin sau făcute prin telefon.

— Citeva cuvinte doar despre mă
surile luate pentru îmbunătățirea 
serviciilor celor ce vor veni pe li
toral...

— ...Rețeaua comercială a litora
lului se va extinde, în acest an, în 
mod substanțial : 
plexul 
pentru desfacerea 
plajă, 
vor 
unități de alimentație publică, cu 
o suprafață totală de 4 000 mp 
(unități de plăcintărie-patiserie, 
berărie, cofetărie ș.a.) ; în an
samblurile de locuințe Tomis 3. To
mis 4 în curînd va intra în func
țiune un nou complex comercial cu 
12 unități de desfacere. Dar cel 
mai important eveniment din acti
vitatea comerțului de pe litoral va 
fi intrarea in funcțiune a marelui 
magazin universal ,.Tomis" din
Constanța, cu o suprafață comer
cială utilă de aproape 8 000 mp.

Convorbire rorrern-mia rle 
Dunrliru MÎNSQOIU

..Aurora",

artizanat, 
intra in

numai în com- 
cu 4 unități 
articolelor de 
cadouri etc., 

funcțiune 4 noi

Unul dintre principiile funda
mentale ale sistemului valutar in
ternațional, instituit la Conferința 
de la Bretton Woods (S.U.A.), 
din anul 1944, este acela ca rapor
tul efectiv în care sint schimbate 
între ele monedele diferitelor 
state — adică cursul de schimb, 
cum îl numesc specialiștii — să 
fie fix (de pildă, un dolar S.U.A. 
se schimba — pină in 1971 — pen
tru 3,80 mărci vest-germane). A- 
cordu.1 nu permitea un curs de 
schimb al respectivelor monede 
care să oscileze cu mai mult de 
1 la sută, in sus sau în jos, față 
de paritatea stabilită.

Desfășurarea evenimentelor din 
ultimul timp a fost marcată însă 
de afirmarea tot mai accentuată a 
unor presiuni asupra diferitelor 
monede. Practic, prin aceste pre
siuni se înțeleg cereri masive de 
preschimbare a unor monede in 
curs de depreciere, in alte monede 
mai stabile sau care promit in 
perspectivă o creștere de valoare. 
In aceste condiții, banca centrală 
a țării care a emis moneda in 
cauză este obligată ea însăși să 
intervină, prin vinzări sau cumpă
rări de monedă proprie, pentru a 
echilibra situația, adică pentru a-i 
menține cursul oficial.

Acest principiu este menit să a- 
sigure o stabilitate monetară care 
să faciliteze dezvoltarea relațiilor 
financiare și comerciale dintre 
state. Tocmai de aceea, el a fost 
menținut și după ce, în august 
1971, mecanismul sistemului de la 
Bretton Woods a încetat să mai 
funcționeze. Numai că, de la acea 
dată, marja de oscilație admisă 
pentru cursul de schimb monetar 
s-a lărgit de la 1 la 2,25 la sută.

Există însă situații conjunctu- 
rale, cum a fost aceea legată de

recenta răbufnire a crizei valutare 
occidentale, cînd banca centrală a 
unei țări este constrinsă din cauza 
unui aflux prea mare d? monedă 
depreciată care este oferită spre 
preschimbare să renunțe la men
ținerea cursului oficial, lăsînd 
moneda în voia hazardului, pentru 
a fi schimbată la bursă in funcție 
de jocul liber al cererii și ofertei. 
Atunci se spune despre moneda 
respectivă că are un curs flotant.

Prin flotare moneda mai stabilă 
este cotată peste vechiul ei curs. 
Așa se intimplă, în prezent, cu 
yenul japonez și dolarul cana
dian. Consecințele unei asemenea 
flotări constau, în principiu, în fap
tul că scumpirea monedei sporește 
prețul mărfurilor de export, slă
bește astfel competitivitatea lor, 
ceea ce se răsfringe negativ pe 
plan economic și social.

De asemenea, prin jocul flotă- 
rii, moneda mai slabă ajunge la 
cotări inferioare cursului anterior, 
în această situație se află acum 
lira sterlină și cea italiană. Con
secințe : în general, ieftinirea mo
nedei determină scăderea prețului 
produselor exportate, adăugindu-le 
un plus de competitivitate, fapt 
care are un efect pozitiv pe plan 
economic.

Cursul flotant fiind o excepție 
de la „regula jocului monetar", 
nu are decit un caracter temporar. 
Mai devreme sau mai tîrziu, mo
nedele trebuie să revină la un curs 
fix, permanentizarea flotării fiind 
de natură să creeze serioase per- 
turbații in ansamblul relațiilor e- 
conomico-monctare, intrucît lipsa 
unui instrument de calcul stabil fa
vorizează tendințele speculative.

Gh. CJr.CE5.ESCU
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Este firească satisfacția cu care 

opinia publică mondială a luat cu
noștință de cuprinsul comunicatu
lui publicat miercuri la Hanoi. Ia 
încheierea convorbirilor dintre con
ducătorii Republicii Democrate 
Vietnam și consilierul special al 
președintelui S.U.A., H. Kissinger.

La mai puțin de trei săptămîni 
de la semnarea Acordului privitor 
la încetarea focului și restabilirea 
păcii în Vietnam, reprezentantul a- 
merican a sosit în capitala R.D. 
Vietnam într-o misiune pe care el 
însuși a calificat-o ca avînd un ca
racter „de conciliere". Astfel, după 
ani și ani de război ucigător și 
pustiitor, pentru prima oară un re
prezentant oficial al S.U.A. se află 
la Hanoi — spre a discuta cu con
ducătorii R.D.V. premisele statorni
cirii unor relații noi, pașnice, în
tre cele două țări. Reflectînd asupra 
semnificației evenimentului, oricine 
iși poate da seama și mai bine de 
roadele luptei dirze duse de po
porul vietnamez pentru libertate și 
dezvoltare de sine stătătoare. Tot
odată, acest fapt pune și mai preg
nant în evidență necesitatea impe
rioasă ca problemele internaționale 
să fie soluționate nu pe calea for
ței, ci, în mod constructiv pe căi 
politice, prin contacte și tratative, 
cu respectarea intereselor funda
mentale ale părților în cauză.

Desigur, în condițiile actuale, pri
ma cerință a relațiilor dintre cele 
două țări constă în aplicarea de
plină, cu scrupulozitate, a prevede
rilor Acordului — de aceasta de- 
pinzînd, de fapt, restaurarea păcii, a 
unei păci trainice, în Indochina și 
in Asia. Are, de aceea, o mare im
portanță faptul că desfășurarea 
convorbirilor a prilejuit părților 
ocazia de a-și reafirma voința de 
respectare neabătută a tuturor pre
vederilor Acordului.

Sosind în aceste zile pe pămîntul 
R.D. Vietnam, trimisul S.U.A. a pu
tut să constate însuflețirea și ho- 
tărîrea cu care poporul vietnamez 
a trecut la înfăptuirea grandioasei 
opere de vindecare a rănilor răz
boiului și de reconstrucție a țării. 
Este o operă vastă care reclamă.

totodată, sprijinul comunității in
ternaționale — Statele Unite anga- 
jîndu-se chiar prin Acordul de Înce
tare a focului și restabilire a păcii 
in Vietnam să-și aducă contribuția 
in această direcție. Este pozitiv fap
tul că, in cadrui convorbirilor, păr
țile au făcut un schimb de vederi 
cu privire la modul in care S.U.A. 
urmează să contribuie la recon
strucția postbelică a economiei în 
Vietnamul de nord.

După cum reiese din comunicat, 
convorbirile nu s-au limitat doar la 
aspectele privind încheierea etapei 
războiului, ci, scrutînd viitorul, au 
căzut de acord asupra principiilor 
care să călăuzească de acum înain
te relațiile dintre ele. Comunicatul 
consemnează că : „Republica De
mocrată Vietnam și Statele Unite 
vor depune eforturi pentru instau
rarea unor relații de tip nou, ba
zate pe respectarea reciprocă a 
principiilor independenței, suvera
nității, neamestecului în afacerile 
interne, egalității in drepturi și a- 
vantajului reciproc". Cunoscutele 
principii ale dreptului și moralei 
internaționale dobîndesc astfel o 
nouă recunoaștere, o nouă confir
mare, o nouă atestare că ele și nu
mai ele pot forma temelia trainică 
a unor raporturi mondiale normale 
între toate statele. Stricta respec
tare a acestor principii reprezintă, 
desigur, chezășia unei dezvoltări 
fructuoase a relațiilor chiar în ca
zul unor state între care s-a purtat 
un război atît de crîncen.

Toate forțele progresiste, solidare 
cu cauza dreaptă a Vietnamului, 
toți cei care au dorit și au militat 
pentru încetarea războiului, pentru 
respectarea dreptului poporului 
vietnamez la dezvoltare liberă și 
independentă, nu pot decît să salute 
premisele ce se conturează pentru 
o nouă așezare a relațiilor dintre 
R.D. Vietnam și S.U.A. și să-și ex
prime convingerea că traducerea 
în viață a principiilor asupra că
rora au convenit cele două țări va 
aduce o contribuție remarcabilă la 
cauza păcii în lume.

Ion FÎNTÎNARU

POPORUL VIETNAMEZ St SITUEAZĂ PE POZIȚIA 
TRANSPUNERII INTEGRALE IH VIAȚĂ

Un interviu ai premierului Fam Van Dong
HANOI 15 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat corespondenților la 
Hanoi ai agenției T.A.S.S. și ziarului 
sovietic „Pravda", Fam Van Dong, 
premierul Consiliului de Miniștri al 
R.D. Vietnam, a subliniat că în scopul 
consolidării și dezvoltării victoriei 
obținute prin încheierea acordului 
Ia Paris, guvernul R.D. Vietnam 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
Republicii Vietnamului de Sud 
situează pe poziția de a respecta 
îndeplini întregul complex de preve
deri ale acestui acord și cer celor
lalte părți semnatare să procedeze 
la fel.

întregul popor vietnamez, guver
nul R.D. Vietnam, G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud, cu spriji
nul larg al țărilor socialiste frățești 
și al 
mare

de
Și 
al 
se 
Și

lumii întregi, luptă cu și mai 
forță pentru transpunerea în

0 DECLARAȚIE Â C. C.
AL FRONTULUI PATRIOTIC

LAOȚIAN
SAM NEUA 15 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Frontului Patrio
tic Laoțian a dat publicității o de
clarație de protest împotriva inten
sificării raidurilor efectuate de avia
ția Statelor Unite asupra zonelor 
eliberate din Laos — informează 
postul de radio Pathet Lao. în po
fida faptului că semnarea acordului 
de încetare a războiului și restabili
rea păcii în Vietnam a creat con
diții favorabile pentru încheierea 
războiului, instaurarea păcii și a în
țelegerii naționale in Laos, aviația 
Statelor Unite continuă să intensifice 
raidurile la care iau parte și bom
bardiere strategice „B-52“ — se ara
tă in declarație.

Protestul M.A.E. al
Guvernului Regal de Uniune
Națională al CambodgieiCAMBODGIA 15 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei a dat publicității o declarație repetatelor de protest împotriva „„________ bombardamente efectuate de aviația americană asupra teritoriului cambodgian.Declarația M.A.E. al G.R.U.N.K. relevă că. după proclamarea încetării focului în Vietnam, S.U.A. au continuat să supună bombardamentelor aeriene, inclusiv celor efectuate de bombardiere strategice „B-52“, numeroase regiuni ale Cambodgiei. Declarația cere Statelor Unite să pună capăt bombardării teritoriului cambodgian.

CONSILIERUL PREZIDENȚIAL H. KISSINGER Cancelarul I. Brandt După devalorizarea dolarului
A SOSIT

PEKIN 15 (Agerpres). — Joi a 
sosit la Pekin Henry Kissinger, 
consilierul președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității naționale, 
care va lua parte la consultări con
crete cu conducătorii chinezi în ve
derea normalizării în continuare a 
relațiilor dintre R. P. Chineză ș; 
Statele Unite, procedînd, de aseme
nea, la un schimb de vederi în pro
bleme de interes comun — anunță 
agenția China Nouă. La sosire, Henry 
Kissinger a fost salutat, pe aeroport.

LA PEKIN
de Ci Pin-fei, ministrul chinez al 
afacerilor externe, Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

★
în aceeași zi, Ciu En-lai. premierul 

Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Ci Pin-fei. ministrul afacerilor ex
terne, și Ciao Kuan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, au 
avut o convorbire cu Henry Kissin
ger.

Comunicat chino-coreean
PEKIN 15 (Agerpres). — La Pekin 

a fost dat publicității comunicatul 
chino-coreean. la încheierea vizitei 
efectuate în R. P. Chineză de mi
nistrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, Hă Dam. în timpul șederii 
la Pekin, el a fost primit de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, și a avut convor-

SPRE CE TIND MILITARII 
DIN URUGUAY?

O declarație a C.C. al P.C.U.
MONTEVIDEO 15 (Agerpres). — 

Comitetul Central al Partidului Co
munist din Uruguay a dat publicită
ții o declarație în care subliniază 
necesitatea înfăptuirii unor profunde 
transformări social-economice în 
țară, pentru a se putea pune capăt 
dominației oligarhiei și imperialis
mului. în declarație se arată că Uru- 
guayul traversează, în prezent, mo
mente dintre cele mai semnificative 
ale istoriei sale și că „forțele armate 
au început să joace un rol important 
în acest proces".

Documentul relevă năzuința mili
tarilor de a apăra suveranitatea 
țării, de a lupta împotriva delictelor 
cu caracter economic și a corupției, 
împotriva monopolurilor, pentru re
distribuirea pămîntului în folosul 
țăranilor, ridicarea nivelului de trai 
al populației. C.C. al P.C. din Uru
guay apreciază că traducerea în 
viață a acestor propuneri „ar des
chide perspective favorabile și ar 
oferi posibilitatea de a scoate țara 
din situația de criză". El cheamă pe 
toți comuniștii, pe toți oamenii mun
cii, să acționeze în acest scop.

biri cu omologul său chinez, Ci 
Pin-fei. Cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de consolidarea 
și dezvoltarea relațiilor bilaterale de 
prietenie și cooperare. Comunisatul 
subliniază că guvernul și poporul 
chinez sprijină cu fermitate poziția 
guvernului R.P.D. Coreene in pro
blema reunificării pașnice și inde
pendente a patriei. Partea chineză 
consideră că forțele Statelor Unite, 
care se află in Coreea de sud sub 
egida Națiunilor Unite, trebuie să se 
retragă neîntirziat, Iar comisia 
O.N.U. pentru unificarea și recon
strucția Coreei trebuie să-și încete
ze activitatea, pentru a lăsa poporul 
coreean să-și soluționeze problemele 
fără nici un amestec din afară — 
se spune în încheierea comunicatu
lui.

ACORD CUBANO- 
AMERICAN 

în legătură cu sechestrarea 
de avioane și naveHAVANA 15 (Agerpres). — Joi, a fost semnat, la sediul Ministerului de Externe cubanez, acordul între guvernele Cubei și Statelor Unite în legătură cu sechestrarea de avioane și nave, precum si cu alte delicte.Acordul a fost semnat de ministrul de externe al Cubei. Râul Roa. și de ambasadorul Elveției la Havana. Silvio Masnata. care girează interesele S.U.A. în Cuba.

k
Cuba a încheiat un acord «îmilar 

și cu Canada.

despre politica 
guvernului vest-german 
fată de tarile socialiste 

1 ,

BONN 15 (Agerpres). — Lui nd cu- 
vîntul in cadrul dezbaterilor prile
juite de prima lectură in Bundestag 
a Tratatului privind bazele relațiilor 
dintre cele două state germane, can
celarul Willy Brandt a subliniat că 
relațiile dintre R.F.G. și R.D.G. nu 
pot fi desprinse de relațiile R.F. a 
Germaniei cu celelalte țări socialiste. 
El a apreciat din nou progresele rea
lizate in raporturile țării sale cu U- 
niunea Sovietică și R.P. Polonă, în 
urma încheierii tratatelor cu aceste 
state. Cancelarul a relevat, în conti
nuare, că recentele declarații ale gu
vernului cehoslovac au fost urmărite 
cu atenție și a reafirmat dorința gu
vernului federal de a califica acordul 
de la Miinchen ca nevalabil, expri- 
mindu-și speranța că „se va putea 
găsi o formulare comună pentru a- 
ceastă precizare". In același timp, a 
spus vorbitorul, guvernul de la Bonn 
este interesat în stabilirea de relații 
diplomatice cu Ungaria și R. P. Bul
garia.

în continuare, cancelarul a relevat 
însemnătatea Tratatului privind- ba
zele relațiilor dintre cele două state 
germane atît pentru dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, cit și pentru des
tindere in Europa. între cele două 
state germane, a subliniat cancelarul, 
începe să se contureze o evoluție po
zitivă încă înainte de intrarea în vi
goare a tratatului.

Cancelarul federal a asigurat, tot
odată, că guvernul de Ia Bonn a făcut 
pregătirile necesare pentru a acorda 
ziariștilor din R.D. Germană toate 
posibilitățile necesare desfășurării 
activității loș în R.F. a Germaniei.

A luat apoi cuvîntui liderul opozi
ției și președintele Uniunii Creștin- 
Democrate, Rainer Barzel, care a 
adus o serie de critici guvernului 
federal în legătură cu poziția sa 
față de acest tratat. Președintele 
fracțiunii parlamentare a partidului 
social-democrat, Herbert Wehner, 
secretarul general al partidului li- 
ber-democrat, Karl-Hermann Flach, 
și alți deputați au respins atacurile 
formulate de Barzel.

© CONTRAMĂSURI ÎN DIVERSE CAPITALE ALE LUMI! © „PE
RICOLUL UNOR NOI CRIZE MONETARE NU A FOST ÎNLĂ
TURAT" @ OPINII DESPRE NECESITATEA UNEI REFORME A 

SISTEMULUI MONETAR INTEROCCIDENTAL

e HELSINKI. — Finlanda a a- 
nunțat modificarea parității oficiale 
a monedei naționale, de la 4,10 la 
3,90 mărci pentru un dolar, ceea ce 
reprezintă o reevaluare de apro
ximativ cinci la sută.

e OSLO. — Paritatea coroanei 
norvegiene va rămine neschimbată 
— s-a anunțat oficial la Oslo.

o COPENHAGA. — Danemarca 
va menține paritatea monedei sale 
neschimbată, in ciuda devalorizării 
dolarului — a anunțat premierul 
Anker Joergensen.

n ANKARA. — Turcia a procedat 
la devalorizarea cu 10 la sută a 
monedei sale, menținînd vechea pa
ritate de 14 lire pentru un dolar — 
s-a anunțat la Ankara.

O BELGRAD. — Dinarul a fost 
devalorizat, in raport cu aurul, cu 
10 la sută. în acest fel, cursul di
narului, in raport cu dolarul, ră

mine, neschimbat, respectiv 17 di
nari pentru un dolar.

• SOFIA — Banca Populară 
Bulgară a dat publicității un co
municat prin care informează că, 
incepînd de la 14 februarie a.c., 
noul curs oficial al monedei bul
gare în raport cu dolarul a fost 
stabilit la 0,97 leva, față de vechiul 
curs de 1,08 leva.

o VARȘOVIA — Banca Națio
nală a R.P. Polone a anunțat că 
noul curs al zlotului față de dolar 
este stabilit Ia 19,92. înainte de 
devalorizarea monedei S.U.A., cursul 
era de 22,08 zloți.

0 BUDAPESTA — Banca Națio
nală a R.P. Ungare a modificat 
cursul dolarului în raport cu mo
neda națională. La noul curs, 
banca ungară achiziționează un 
dolar cu 24,84 forinți. înainte de 
devalorizarea dolarului moneda un
gară era cotată la 27,67 forinți.Negocieri Ia „cartierul general" al Pieței comune

Reuniunea miniștri
lor de finanțe din țările 
Pieței comune, destina
tă examinării implica
țiilor devalorizării do
larului, s-a Încheiat 
miercuri, la Bruxelles, 
fără ca principala pro
blemă de pe ordinea de 
zi — obținerea unei 
promisiuni din partea 
Italiei de a limita în 
timp hotărîrea institui
rii unui curs flotant al 
monedei sale — să fi 
putut fi rezolvată. Dim
potrivă, subliniază a- 
genția Reuter, repre
zentantul Italiei, Gio
vanni Malagodi, a apă
rat hotărîrea guvernu
lui său și a cerut com
pensații din fondul co
munitar pentru impor
turile italiene, defavo
rizate în contextul „flo-

tării" monedei națio
nale.

în cadrul reuniunii, 
afirmă surse din Bru
xelles, citate de agenția 
U.P.I., țările Beneluxu- 
lui și-au reafirmat 
nemulțumirea pentru 
faptul că nu au fost in
vitate la consultările de 
la Paris, premergătoa
re devalorizării mone
dei americane, care au 
reunit exclusiv pe re
prezentanții Franței, 
Angliei și R. F. a Ger
maniei.

La încheierea reuni
unii, a fost dată publi
cității o scurtă declara
ție în care, printre al
tele. se exprimă spe
ranța că atît devalori
zarea dolarului, cit și 
instituirea cursului flo
tant al yenului vor con-
* *

tribui la realizarea unui 
mai bun echilibru al 
sistemului internațional 
de plăți. Declarația con
stată că, pentru mo
ment, monedele națio
nale ale Marii Britanii, 
Irlandei și Italiei au un 
curs fluctuant, fără a 
specifica un termen al 
revenirii acestora la pa
rități fixe. După ce se 
face apel la țările 
membre ale Pieței co
mune să contribuie Ia 
accelerarea procesului 
de realizare a uniunii 
economice și monetare, 
în document se la- 
firmă că cei nouă 
„trebuie să încerce să 
ajungă, cit mai curind 
posibil, Ia o poziție co
mună în problema re
formei sistemului mo
netar occidental".

agențiile de presă transmits

Părăsind Bruxellesul, ministrul de 
finanțe vest-german, Helmut Schmidt, 
a declarat că „ar fi o impru
dență să se considere că perico
lul unor noi crize monetare este cu 
desăvirșire înlăturat" prin recenta 
devalorizare a dolarului.

Premierul britanic, Edward Heath 
a declarat că recenta criză a dolaru
lui impune necesitatea unei reforme 
urgente a sistemului monetar inter
național. Fără o astfel de hotărîre — 
a spus șeful guvernului englez — 
lumea riscă să alunece spre o nouă 
criză monetară.

actntia france presse , .....D/n nou neliniștea"

viață a acordului de Ia Paris, pentru 
înfăptuirea celor mai sacre și mai 
profunde aspirații ale compatrioților 
din Vietnamul de sud, al căror re
prezentant autentic este Guvernul 
Revoluționar Provizoriu, a subliniat 
Fam Van Dong. Toate păturile popu
lației sud-vietnameze își intensifică 
lupta pentru libertăți democratice, 
pentru realizarea înțelegerii națio
nale, pentru menținerea și consoli
darea păcii, pentru înaintarea pe ca
lea alegerilor generale libere și de
mocratice în sud. pentru restabilirea 
relațiilor normale între cele două 
zone ale țării și reunificarea treptată 
a patriei.

Secretaul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, 
Gustav Husak, l-a primit, joi, la 
Praga, pe Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, aflat în vizită în 
Cehoslovacia. Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb de informații asupra 
situației politice și economice din cele 
două țări. S-a făcut, de asemenea, un 
schimb de opinii asupra unor pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale.

Președintele R. P. D. Co
reene Kim Ir Sen’ a Pr'm*t> i01> 
delegația militară tanzaniană, condusă 
de Edward Sokoine, ministrul apără-

Dezbateri și confruntări 
in problematica 
social-economică

- „MODERAȚII” PARTICIPA LA MIȘCAREA REVENDICA
TIVĂ o CORECTĂRI LA FAZA A DOUA A PROGRAMULUI 

ANTIINFLAȚIONIST î
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Abia întors de la 
Washington, primul 
ministru al Marii Bri
tanii, Edward Heath, 
a găsit acasă o agen
dă destul de încărcată, 
alcătuită din diverse 
probleme economice, 
sociale și politice. 
In parlament au avut 
loc dezbateri asupra 
fazei a doua a progra
mului antiinflaționist 
și asupra moțiunii opo
ziției, care vorbea des
pre 
truoasă a 
locuințelor", 
ziarului 
dincolo 
chestiune 
aria problemelor des
chise ar fi insă și mai 
largă.

După cum relatează 
presa, sute de mii de 
oameni ai muncii re
vendică îmbunătățirea 
condițiilor de muncă 
și trai, care au avut 
de suferit ca urmare 
a creșterii prețurilor 
și accentuării tendin
țelor inflaționiste, 
remarcă 
la 
și 
gorii 
muncii 
considerate, 
de mult, drept 
derate" și care 
recurgeau, de 
la grevă, ca mijloc de 
luptă pentru satisfa
cerea revendicărilor. 
Așa, de pildă, ziarele 
au relatat că pentru 
prima dată în isto-

„creșterea dezas- 
prețurilor 

Potrivit 
„Guardian", 

de această 
imediată,

Se 
participarea 

această mișcare 
a acelor cate- 

de oameni ai 
și sindicate 

pînă nu 
„mo- 

nu 
obicei,

ria Angliei 220 000 de 
•funcționari publici in
tenționează să declare 
grevă generală la 27 
februarie ; de aseme
nea, muncitorii din in
dustria gazelor 
tărît și ei 
la grevă 
prima dată 
50 de ani. 
condiții se 
intensificare a 
sivei opoziției laburis
te, in scopul de a acu-

să
au ho- 
recurgă 
pentru 
ultimii 
aceste

în
In
constată o 

ofen-

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

mula capital politic și 
electoral. Congresul 
sindicatelor (T.U.C.), 
care cuprinde aproape 
zece milioane membri, 
se situează, de aseme
nea, pe o poziție de 
dezaprobare a meto
delor guvernamentale 
de combatere a infla
ției.

In această atmosferă 
de vie confruntare, gu
vernul conservator de
pune eforturi pentru 
depășirea dificultăți
lor existente. După 
cum arăta zilele tre
cute comentatorul pos
tului de televiziune 
B.B.C., „guvernul este 
hotărit să meargă îna
inte cu programul său 
antiinflaționist, care 
a provocat atîtea cori

troverse". După cum 
reiese din relatările 
presei, importante sec
toare ale opiniei pu
blice doresc ca 
program 
speranța că va 
intr-adevăr 
inflației, 
obstacol în 
bunătățirii 
de trai al maselor. Po
trivit relatărilor a- 
mintite, in viitorul bu
get, pe care guvernul 
il va prezenta parla
mentului la 6 martie, 
ar urma să fie aduse 
unele corectări fazei 
a doua a programului 
antiinflaționist, astfel 
incit să se asigure o 
creștere mai adecva
tă a veniturilor celor 
cu salarii reduse și, 
mai ales, să se reali
zeze o reală înghețare 
a prețurilor, în primul 
rihd a prețurilor la 
produsele alimentare. 
Cercurile politice con
sideră posibil ca, sub 
influența propunerilor 
făcute 
laburist 
ducerea 
se aibă 
troducerea unui 
riguros control 
vernamental în dome
niul investițiilor, pre
cum și adoptarea unor 
măsuri privind acor
darea de subsidii gu
vernamentale fermie
rilor.

acest 
să justifice 

duce 
la oprirea 
principalul 
calea im- 

nivelului

Partidul 
con- 

să 
>. tu

rn ai 
gu-

de
și de < 
T.U.C., 

în vedere

N. PLOPEANU
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rii și serviciilor naționale, care Iaca 
o vizită la Phenian.

?idr-un raport prezentat 
la deschiderea dezbaterilor 
C.C. al P.S.L Francesco de Mar
tino, secretarul general al P.S.I., a 
reafirmat că partidul său „este dispus 
să acorde sprijinul exterior unui gu
vern monocolor democrat-creștin sau 
unei coaliții constituite din partidele 
democrat-creștin, socialist-democratic 
și republican". Guvernul astfel con
stituit, se spune în raport, „va tre
bui să fie in măsură să înfrunte cele 
mai grave probleme ale momentului 
politic actual italian și să permită o 
revizuire și reexaminare aprofundată 
a politicii de centru-stînga".

ta spiritul aplicării acor
durilor interyemenite de la 
CairO — ^in octombrie 1972 — 

și de la Tripoli — din 28 noiembrie 
1972 — care au pus capăt conflictu
lui dintre Republica Arabă Yemen și 
Republica Democratică Populară a 
Yemenului, miercuri s-a procedat la 
un schimb de prizonieri în zona 
sud-yemenită Kirch, informează a- 
genția France Presse. Schimbul s-a 
desfășurat în prezența delegațiilor o- 
ficiale ale guvernelor celor două 
state yemenite.

Ministrul afacerilor ex
terne al G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguycn 
Thi Binh, a sosit, joi, intr-o vizită ofi
cială la Alger, la invitația ministru
lui algerian al afacerilor externe. Ab
delaziz Bouteflika.

„Lunohod-2“ își continuă 
cercetările asupra solului 

selenar
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 

15 februarie, totalul distanței par
curse pe Lună de automatul sovietic 
,,Lunohod-2“ era de circa 5 kilometri, 
iar punctul în care ajunsese apara
tul se afla la o distanță, măsurată 
in linie dreaptă, de 3,670 metri de 
locul aselenizării.

între 13 și 15 februarie, au fost 
efectuate cercetări asupra solului lu
nar în condițiile unor deplasări re
duse ale automatului. S-au efectuat 
fotografieri stereoscopice ale zonei 
înconjurătoare și ale unor blocuri 
izolate de rocă, au fost determinate 
proprietățile fizico-mecanice ale solu
lui și s-a procedat la numeroase ana
lize ale componenței chimice a solu
lui lunar în condițiile orientării di
ferite a aparatului în raport cu Soa
rele.

Din informațiile telemetrice parve
nite pe Terra, rezultă că sistemele de 
bord de pe „Lunohod-2“ lucrează 
normal, automatul sovietic conti- 
nuîndu-și cu succes activitatea de 
cercetare științifică pe suprafața 
lunară.

Președintele Pakistanu
lui Zulf'lcar Bhutto, i-a demis 
pe guvernatorii din Balucistan și 
Provincia de frontieră nord-vest — 
anunță surse oficiale pakistaneze. A- 
celeași surse precizează că, cei doi 
guvernatori, membri ai partidului de 
opoziție „Awami", au fost acuzați 
„de a nu fi acționat de comun acord 
cu președintele, astfel incit inlocui- 
rea lor a devenit necesară, în intere
sul țării".

Reuniunea anuală a Bi
roului Organizației Mondia
le a Sănătății pentru Strica 

și-a început lucrările la Brazzaville. 
Participants examinează activitatea 
desfășurată de reprezentanții O.M.S. 
în țările africane și modalitățile de 
realizare a diverselor programe, e- 
laborate in scopul îmbunătățirii asis
tenței medicale acordate populației 
de pe continentul african.

Două avioane de tipul 
„F-104 S", aparținind forțelor ae
riene italiene, s-au ciocnit miercuri, 
în zbor, în zona din apropierea ora
șului Piacenza (nordul Italiei). Cei doi 
piloți și-au pierdut viața.

„După decizia guvernului american de a devaloriza dolarul cu 10 la sută, 
sentimentelor de ușurare și satisfacție — resimțite marți la partenerii 
S.U.A. — le-a urmat, miercuri, neliniște" — relatează agenția France Presse 
intr-un comentariu consacrat situației monetare după redeschiderea majori
tății burselor de devize. Dacă pe planul monetar devalorizarea ar putea, 
intr-adevăr, reinstaura calmul, înlăturind necesitatea pentru unele țări, cum 
ar fi R.F. a Germaniei, de a absorbi cantități uriașe de dolari, pe plan co
mercial țările vest-europene și. Japonia se tem că măsura americană, a- 
dăugîndu-se precedentei devalorizări din decembrie 1971, va duce la un 
avantaj considerabil pentru exporturile S.U.A. Această temere este accen
tuată și de reacțiile Congresului S.U.A. la aprecierea președintelui Nixon 
că devalorizarea nu este decît o măsură temporară, reacții ce demonstrează 
că administrația nu va avea nici un fel de dificultăți in legiferarea unor 
măsuri comerciale protecționiste.

Populația globului în 1971
La New York a fost dat publi

cității Anuarul demografic al 
O.N.U. pentru anul 1971, elabo
rat prin prelucrarea datelor statis
tice furnizate de guvernele diferi
telor state. La jumătatea anului 
de referință, populația globului 
totaliza 3 706 000 000 locuitori, fiind 
cu 74 000 000 locuitori mai mare 
decît cu un an înainte. Ritmul de 
creștere anual se situează, astfel, 
Ia 2 la sulă, ceea ce va duce — in 
cazul menținerii lui — la dubla
rea populației lumii în viitorii 
23 de ani.

o Cel mai populat continent este 
Asia, care avea atunci 2 104 000 000 
locuitori (56,7 la sută din intreaga 
populație a globului).

a în Africa existau 354 000 000 
locuitori (9,5 la sută din populația 
mondială).

o în America de Nord — 
327 000 000 (8.8 la sută).

0 In America de Sud — 195 000 000 
(5,3 la sută).

o în Europa — 466 000 000 (12,6 la 
sută).

0 în Oceania (cuprinzînd Aus
tralia, Noua Zeelandă și insu
lele din Pacific) — 19 500 000 (0,3 la 
sută).

Pe primul Ioc în ceea ce privește 
țările se situează R.P. Chineză, 
cu 787 176 000 locuitori. Ea este 
urmată de India (cu 550 374 000 
locuitori). Uniunea Sovietică 
(245 066 000), S.U.A. (207 006 000), 
Indonezia (124 894 000), Japonia 
(104 661 000), Brazilia (95 408 000), 
R.F. a Germaniei (59 175 000), Ni
geria (56 150 000), Marea Britanie 
(55 566 000), Italia (54 078 000), 
Franța (51 260 000) și Mexic 
(50 830 000).

Primul oraș al lumii este 
Șanhaiul, care numără 10 820 000 
locuitori. Vin, în ordine, Tokio și 
New York, cu 8 841 000 și, respec
tiv, 7 895 000 locuitori. Dacă se ia 
în considerare ansamblul aglome
rării urbane, pe primul loc trece 
New Yorkul. care, cu suburbiile 
sale, are 11 572 000 locuitori. După 
acest criteriu, există in lume 11 
metropole cu mai mult de șapte 
milioane locuitori : New York, 
Sanhai, Tokio, Buenos Aires, 
Paris, Pekin, Londra, Ciudad de 
Mexico, Moscova, Los Angeles și 
Calcutta.

Țara cu proporția cea mai ridi
cată a populației urbane este Bel
gia (86.8 Ia sută). Ea este urmată 
de Australia (85.5 la sută), Suedia, 
Israel și Uruguay (fiecare cu mai 
mult de 80 la sută), S.U.A. și Cana
da (73,5 la sută).

Cea mai ridicată rată a natali
tății se înregistrează în Swaziland 
(peste 50 la mie). Se apropie de a- 
ceastă cifră următoarele țări : Af
ganistan. Liberia, Niger, Pakistan, 
Arabia Saudită.

Recordul de longevitate apar
ține Suediei, atit pentru bărbați, 
cit și pentru femei : 71,9 și, res
pectiv, 76.5 ani. Bărbații au per
spectiva de a trăi mai mult decit 
femeile numai în următoarele 
șapte țări : Nigeria. Volta Superi
oară, Sri Lanka. India, Cambodgia, 
Iordania și Pakistan.

în 1971 s-a menținut tendința de 
scădere a mortalității infantile. 
Rata cea mai coborîtă se înregis
trează in Olanda (11,1 la mie), iar 
cea mai ridicată (ceva mai mult 
de 100 la mie) în unele țări asia
tice.

Și la bursa din Milano, noile 
răbufniri ale crizei monetare 
occidentale s-au tradus printr-o 
activitate febrilă, așa cum se 
poate vedea în această imagine 
surprinsă de un fotoreporter de 
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ORIENTUL APROPIAT
INCIDENTE

ISRAELIANO-ARABE

CAIRO 15 (Agerpres). — Joi, la 
ora 10,30 (ora locală), o formație de 
șase avioane israeliene a incercat să 
violeze spațiul aerian al R.A. Egipt 
— a declarat un purtător de cuvînt 
militar egiptean. Avioanele egiptene, 
a precizat purtătorul de cuvint, au 
intervenit angajînd o luptă aeriană 
cu aparatele inamice, într-o zonă 
deasupra Golfului Suez. Purtătorul 
de cuvînt, citat de agenția M.E.N.. a 
declarat că, in cursul acestei lupte, 
un avion israelian și unul egiptean 
au fost doborîte.

★

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvint militar israelian a confirmat 
că între avioane israeliene, care 
efectuau un zbor de recunoaștere în 
zona de nord a Golfului Suez, și a- 
vioane egiptene a avut loc, joi, o 
luptă aeriană — informează agen
țiile internaționale de presă. Purtă
torul de cuvint a afirmat că toate 
avioanele israeliene s-au reîntors 
neatinse la bazele lor.
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