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Solemnitatea' unor decorări

Vineri dimineața, la sediul C.C. 
al P.C.R., a avut loc semnarea 
Comunicatului comun cu privire 
la vizita în Republica Socialistă 
România a delegației Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Ango
lei.

Comunicatul a fost semnat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, și de dr. Agostinho 
Neto, președintele Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei.

La solemnitatea semnării au fost 
de față tovarășii Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Iosif Banc, Cor
nel Burtică, Aurel Duca, Ștefan 
Andrei, Ion Dincă, membri ai C.C. 
al P.C.R., șefi de secție și adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. ’ 
viști de partid.

Au participat, 
membrii delegației 
lare pentru Eliberarea Angolei — 
Lucio Lara, Filipe Floribert, Pas
cal Luvualu, membri ai Comitetu
lui Director al M.P.L.A., Ruth 
Neto, Antonia Silva, activiste ale 
organizației de femei din Angola, 
și Manuel Suarez da Silva, repre
zentantul M.P.L.A. la Alger.

După semnarea comunicatului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și dr.

al U.T.C., acti-

de asemenea, 
Mișcării Popu-

Agostlnho Neto și-au strîns cu 
căldură mîinile, s-au îmbrățișat 
prietenește.

Luînd cuvîntul,
NICOLAE

Doresc 
conducerii 
tru vizita 
cării Populare pentru Eliberarea 
Angolei a făcut-o în România, 
pentru semnarea acestui comuni
cat. Văd în aceasta un omagiu 
adus bunelor noastre relații de 
colaborare, o dovadă a hotărîrii 
organizațiilor noastre de a colabo
ra activ și în viitor.

îmi exprim convingerea că 
Mișcarea Populară pentru Elibe
rarea Angolei va obține noi succe
se în lupta de eliberare națională 
și că, intr-un timp nu prea înde
părtat, Angola va fi liberă și inde
pendentă.

tovarășul 
CEAUȘESCU a spus : 
să exprim satisfacția 
noastre de partid pen- 
pe care delegația Miș-

Doresc să vă urez succes deplin 
în lupta pentru unitatea tuturor 
forțelor naționale, pentru indepen
dența și suveranitatea patriei dum
neavoastră.

Răspunzînd, dr. AGOSTINHO 
NETO a spus :

Aș dori să vă adresez cîteva cu
vinte de mulțumire, domnule pre
ședinte. Acest document, care s-a 
încheiat după hotărîrile adoptate 
de către Națiunile Unite, reprezintă 
pentru poporul nostru și pentru 
mișcarea noastră nu numai o asi
gurare pentru viitor, ci și o foar
te mare încurajare în lupta pe 
care o ducem pentru eliberarea 
națională. Delegația noastră este 
foarte bucuroasă de această decla
rație, care, fără îndoială, va avea ' 
repercusiuni asupra luptei pe care 
o ducem. Vă mulțumesc !
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Cuvintarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarășiDoresc, în primul rînd, ca, în numele conducerii de partid și să adresez felicitări uzinelor bruarie" din Cluj cu prilejul rii acestei înalte distincții, pentru activitatea îndelungată a a- cestor uzine, pentru participarea lor la luptele revoluționare de acum 40 de ani și pentru contribuția pe care întregul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni o aduce la realizarea programului de dezvoltare a patriei noastre.Adresez, de asemenea, cele mai calde felicitări noilor Eroi ai Muncii Socialiste, tovarășilor care au fost - distinși astăzi cu ordine ale Republicii Socialiste România,. tuturor celor care vor primi ordine și medalii ale Republicii Socialiste Româniă.De asemenea, ținînd seama de faptul că astăzi sărbătorim împlinirea a 40 de ani de la eroicele lupte din 1933, precum și „Ziua ceferiștilor", doresc să adresez felicitări tuturor lucrătorilor de la căile ferate române.Desigur, acordarea acestor distincții constituie o prețuire — colectir vă și personală — a acelora care își aduc astăzi contribuția la realizarea sarcinilor puse de Congresul al X- lea și de Conferința Națională ale partidului. Am reținut cu multă bucurie angajamentul luat de oamenii muncii de la uzinele „16 Februarie" Cluj de a realiza sarcinile cincinalului în numai 4 ani. Desigur, este un angajament de onoare, îndeplinirea lui cere eforturi serioase, o bună organizare a întregii activități. Eu sînt convins că muncitorii, inginerii, tehnicienii, conducerea uzinelor, organizația de partid, sindicală și de tineret au judecat bine lucrurile și vor face totul ca acest angajament să fie îndeplinit. Le adresez felicitări și urarea de a realiza cu bune rezultate angajamentele pe care și le-au luat.Știu că toate colectivele de oameni ai muncii și-au luat angajamentul de a realiza planul cincinal in mai puțin de cinci ani, că unitățile căilor ferate române, din toate sectoarele, au obținut deja rezultate bune în primii doi ani, că se străduiesc să îndeplinească în bune condiții sarcinile pe anul 1973. Desigur, rezultatele de pînă acum sînt apreciate ca bune. Dar și în sectorul C.F.R. — așa cum de altfel și în alte sectoare — mai avem însă multe rezerve, putem obține o folosire mai eficientă a mijloacelor de care dispunem, a parcului de vagoane și locomotive, a mijloacelor de transport, in general. De exemplu, o creștere cu numai 10 km a vitezei comerciale ar da posibilitatea unei reduceri însemnate a necesarului de investiții pentru dotarea cu vagoane și locomotive, și aceasta, este clar, s-ar răsfrînge favorabil asupra întregii economii. Iau numai acest aspect pentru că, probabil, sînt și altele pe care trebuie să le înțelegem, să le analizăm mai îndeaproape, spre a găsi soluții pentru a folosi cu rezultate mai bune mijloacele^ pe care statul le pune la dispoziția'diferitelor colective — mijloace care sînt ale întregului nostru popor — pentru a face să crească avuția națio-

de stat, „16 Fe- acordă- cît și
nală și venitul național, sursă unică de asigurare a bunăstării și fericirii întregului popor. Iată de ce angajamentele luate de colectivul de la uzinele „16 Februarie" m-au făcut să mă refer la necesitatea de a continua să studiem posibilitățile foarte mari pe care le avem în domeniul transporturilor pentru folosirea mai eficientă, mai economică, a mijloacelor de care dispunem. în acest sector de activitate avem colective bune, cadre bune de muncitori, ingineri .tori, Sînt Iuții, ferate cum, să constituie un frunte în înfăptuirea elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului nostru. (Aplauze puternice). în felul acesta, veți aduce o contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de creștere a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Aș dori să folosesc acest prilej pentru a reaminti, numai în cîteva cuvinte, eroismul muncitorilor .ceferiști de acum 40 de ani, importanța ' pe care au avut-o luptele din 1933 ale ceferiștilor și petroliștilor. Ele au marcat un moment important în dezvoltarea mișcării revoluționare din România, în creșterea rolului partidului comunist în viața țării, au deschis drumul spre întărirea legăturilor partidului cu masele largi muncitorești, au creat condițiile pentru maturizarea politică și ideologică a partidului nostru.Sărbătorind astăzi luptele revoluționare ale ceferiștilor și petroliștilor, partidul nostru dă o înaltă prețuire tuturor acelora care le-au organizat și condus, comuniștilor care s-au aflat în primele fînduri ale acestor lupte. Unii dintre acei care au condus aceste lupte — Gheorghiu-Dej, Dumitru Petrescu și alții — nu mai sînt în viață. Noi prețuim activitatea lor, așa cum prețuim și activitatea acelor tovarăși care și în prezent, împreună cu noi, cu voi toți, cu poporul ndstru, acționează cu hotârîre pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a țării. Printre ei văd aici pe tovarășii Vasilichi și Doncea, pe ' Gheorghe Stoica — care, deși nu a lucrat la C.F.R., a avut, din însărcinarea partidului și conducerii sindicatelor unitare, un rol însemnat in organizarea și conducerea acestor greve — precum și pe alți tovarăși care au luat parte la aceste lupte. Doresc să exprim cu acest prilej înalta prețuire pe care a dă partidul celor care au organizat și condus aceste lupte, tuturor tovarășilor care, în anii grei ai ilegalității, au contribuit la desfășurarea cu succes a bătăliilor revoluționare.Am vorbit aici de cei . care au participat direct la aceste lupte, dar este știut că fără sprijinul celorlalte întreprinderi din București — dacă mă refer la Grivița — fără acțiunile generale ale muncitorilor din celelalte ramuri, ale familiilor acestora chiar, lupta nu s-ar fi putut desfășura cu succes. Trebuie să înțelegem că marea amploare a acestor bătălii a fost posibilă datorită solidari-

și tehnicieni, organizații de convins că se că muncitorii vor continua,
buni conducă- partid bune, vor găsi so- de la căile ca și pînă a- detașament de programului

tații largi a muncitorilor din multe sectoare de lor. Deci, t se cuvine tribuit la acțiunilor perioadă.încă o felicitări cu prilejul lor" și, în același timp, să urez tuturor lucrătorilor de la căile ferate și din transporturi realizări. tot 'mai mari în activitatea lor. Vă doresc dumneavoastră, tuturor lucrătorilor de la căile, ferate și din transporturi, deplin succes în tot ceea ce întreprindeți, sănătate - și fericire ! (Aplauze puternice).

activitate, a familiilor trebuie să prețuim cum pe toți cei care au con- desfășurarea cu succes a revoluționare din aceadată aș dori să exprim „Zilei ceferiști-

în cadrul unei solemnități care a avut loc vineri la miază, la de Stat, Ceaușescu, Partidului președintele Consiliului de Stat, a înmînat Ordinul Muncii clasa I acordat uzinei mecanice de material rulant „16 Februarie" din Cluj, titlul de. „Erou al Muncii Socialiste" și meăalia de aur „Secera și Ciocanul" unor muncitori ceferiști, precum și alte înalte distincții ale Republicii Socialiste România conferite .cu. prilejul aniversării' a 40 de' ani de lâ luptele eroice■ ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933.La solemnitate au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Manea Măneșcu, Paul Nicules- cu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Emil Drăgănescu, Gheorghe Stoica, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat.Erau prezenți tovarășii Chivu Stoica, Constantin Pîr.vulescu, Gheorghe Vasilichi, Constantin Doncea, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, precum și reprezentanți ai conducerii .Ministerului Transporturilor. și Telecomunicațiilor.Adresîndu-se conducătorului ■-.fttir.țlduhiSj;și statului. npșțțu, directorul uzinei „16 Februarie" din Cluj. Virgil Fotescu, a spus :Uzina noastră trăiește azi un eveniment de o însemnătate excepțională. Am împlinit un secol de existență, iar astăzi aniversăm cu legitimă mîndrie 40 de ani de la epopeea din ianuarie- februarie 1933, pe, care au scris-o atît de strălucit înaintașii noștri, ceferiștii de la Grivița, Cluj, Pașcani, Iași și petroliștii din Valea Prahovei. Atribuirea numelui de „16 Februarie" uzinei noastre vine să confirme contribuția adusă de muncitorii atelierelor C.F.R. din Cluj în acel neuitat an 1933.

a-Palatul Consiliului tovarășul Nicolae secretar general al Comunist Român,

(Continuare în pag. a III-a)
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COMUNICATUL COMUN

DELEGAȚIA CONFEDERAȚIEI GENERALEDELEGAȚIA CONFEDERAȚIEI GENERALE(CONFINDIISTRIA)
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, a primit Ia 16 februarie 
pe membrii delegației Confedera
ției generale a industriei italiene 
(Confindustria), condusă de dr. 
Renato Lombardi, președintele

ADUNAREA COMEMORATIVA

DIN CAPITALA
16 februarie 1973. Tn această zi, întregul nostru popor a sărbătorit împlinirea a patru decenii de la desfășurarea luptelor revoluționare ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933, conduse de Partidul Comunist Român.In Capitală, acest important eveniment a fost sărbătorit în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat, în cadrul unei adunări comemorative organizate în sala de festivități a Palatului C.F.R.Prezența conducătorului partidului și statului nostru la această o- magială manifestare subliniază, în gradul cel mai înalt, cinstirea și prețuirea pe care întregul nostru popor le acordă acestui eveniment de o

deosebită importanță în istoria patriei și, în același timp, relevă, cu putere de simbol, legătura indestructibilă dintre activitatea pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară șstăzi, neobosit, în fruntea partidului și a statului, și începutul activității sale revoluționare din zilele marilor, bătălii de clasă, de acum 40 de ani, cînd cu atitudinea fermă, curajoasă și combativă s-a ridicat, la Craiova, în Sprijinul muncitorilor ceferiști și petroliști deferiți justiției burghezo-moșierești.La sosire, în fața Palatului C.F.R., mii de muncitori feroviari și alți lucrători de la căile ferate, muncitori din cadrul uzinelor „Grivița roșie", citadela marilor lupte revoluționare de acum patru decenii, au făcut o călduroasă și entuziastă pri-

mire tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat. în această piață dominată de mari edificii feroviare răsună puternic cuvintele devenite simboluri pentru întreaga țară : „Ceaușescu—P.C.R." ; „Ceaușescu și poporul". Tineri imbrăcați în costume naționale oferă buchete de x
(Continuare în pag. a III-a)

Cuvînîesrea tovarășului 
Chivu Stoica
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confederației, care fac o vizită în 
țara noastră.

La 'primire au participat Ilie 
Verdeț,. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini gre
le, Gheorghe Boldur, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii, Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoare, 
Nicolae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior, Gheorghe Oprea 
și Vasile Pungan, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, Ro
man Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț, Vasile Belizna, 
adjunct al ministrului industriei 
chimice, și Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

A luat parte Antonino Restivo, 
ambasadorul Italiei la București.

în cadrul convorbirii s-a subli
niat importanța deosebită a vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Italia, care va avea loc peste cîteva 
luni, pentru promovarea în conti
nuare a tradiționalelor relații prie
tenești dintre țările și popoarele 
noastre, pentru dezvoltarea rapor
turilor româno-italiene, pe multi
ple planuri. Conducătorul delega
ției italiene a subliniat că vizita șe
fului statului român în țara sa este 
așteptată cu mult interes, expri- 
mîndu-și convingerea că va con
stitui un succes și pentru co-

ta.

laborarea economică. La rîndul 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat dorința ca pînă la 
realizarea vizitei colaborarea între 
țările noastre să cunoască o dez
voltare și mai largă, legăturile eco
nomice să înregistreze noi succese, 
să se intensifice conlucrarea cu 
Confindustria și, în general, coope
rarea dintre industriile română și 
italiană. '

în timpul întrevederii a avut loc 
un amplu schimb de opinii asupra 
modalităților concrete de lărgire și 
intensificare a relațiilor comerciale 
și de cooperare industrială și teh
nică, care a evidențiat- posibilită
țile multiple existente în această 
privință. S-au relevat, astfel rezul
tatele înregistrate pînă acum în 
cooperarea româno-italiană în do
meniile construcției de mașini, in
dustriei de mașini-unelte, chimiei 
— unde s-a creat o societate mixtă. 
S-a subliniat, de asemenea, atenția 
manifestată pentru programele 
prevăzute în industria electroteh
nică și în metalurgie, interesul 
pentru conlucrarea pe terțe piețe, 
precum și pentru noi forme de co
laborare în domeniul relațiilor fi
nanciare. în aceeași ordine de idei, 
s-a evidențiat faptul că vizita de
legației italiene, tratativele purtate 
la București au pus bazele unor 
noi acorduri Intre cele două părți 
și înțelegeri'Reciproc avantajoase.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

© România

Intensificarea și creșterea
în comerWI mondial

eficienței exportului
sarcini

©

primordiale stabilite de Plenara C. C.
al

în

P. C. R. din noiembrie 1972
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INTENSIFICAREA
„COMERȚUL EXTERIOR, EXPORTUL ÎN PRINCIPAL, CONSTITUIE O LATURĂ 

ESENȚIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII NOASTRE ECONOMICE, PENTRU 
RIDICAREA GENERALĂ A BUNĂSTĂRII ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR. IATĂ DE CE 
PROBLEMA EXPORTULUI TREBUIE SĂ STEA ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR

Șl CREȘ FEREA
EFICIENȚEI

TUTUROR CONDUCERILOR ÎNTREPRINDERILOR, FIECĂRUI OM AL MUNCII.

FIECARE MUNCITOR, FIECARE INGINER TREBUIE SĂ ȘTIE CĂ PRODUSELE 
CARE LE CREEAZĂ TREBUIE SĂ POATĂ FI VÎNDUTE. FIECARE TREBUIE SĂ 
INTERESEZE CUM SE POATE ASIGURA MAI BINE PLASAREA PRODUSELOR 
PIAȚA MONDIALĂ.44

NICOLAE CEAUȘESCU

PE
SE
PE

EXPORTULUI: 
sarcini primordiale 

stabilite de Plenara C. C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972 
- CUM ISI GĂSESC COHTIZĂREA 1 PRACTICĂ?
La Centrala pielăriei și

încălțămintei din București:

„Acționăm pentru a obține 
prețuri cît mai bune 

pe piața externă"
Creșterea eficienței exportului — sarcină esențială, subliniată din nou, cu tărie, la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 — este nemijlocit legată de îmbunătățirea gradului de valorificare, prin obținerea unor prețuri superioare, a mărfurilor destinate exportului. în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Problema principală in domeniul exportului este, în momentul de față, problema prețurilor". Și aceasta, pe bună dreptate, întrucit la un șir de produse, între costul materiei prime și al materialelor importate și prețul produsului finit există încă un raport negativ, iar la cîteva zeci de produse, cursul de revenire este nefavorabil. O asemenea situație nu mai poate fi acceptată și, evident, trebuie lichidată cu desăvîrșire — sublinia secretarul general al partidului nostru.Este vorba, deci, de o sarcină deosebit de importantă, care privește direct toate conducerile, pe toți oamenii muncii din unitățile productive cu plan de export, ca și pe cei din întreprinderile de comerț exterior. Cum s-a trecut la transpunerea ei imediată în practică 7 Ce rezultate s-au obținut pînă acum și ce probleme se cer soluționate în continuare ? — iată întrebări pe care le-am adresat unor factori de conducere din industria încălțămintei.De la bun început trebuie spus că, deși de la plenara Comitetului Central a trecut o perioadă relativ scurtă, în cele mai multe fabrici de încălțăminte, colectivele de muncitori, ingineri, tehnicieni dovedesc o răspundere sporită față de creșterea rentabilității vînzării produselor pe piața externă.— Pînă nu de mult au existat cazuri cînd ne mulțumeam doar să avem comenzi la export, fără a trece pe prim-plan prețul ce ni se oferea — ne-a spus ing. Ion Toma, directorul fabricii de încălțăminte „Dîmbovița" din Capitală. A- cum, fiecare comandă este supusă unei analize tehnico-eco- nomice complexe. Și nu este acceptată decît dacă generează în practică o eficiență superioară. Urmarea ? Prețurile de vînzare, în valută, pentru mărfurile contractate cu termen de livrare în 1973, sînt mai mari cu 15—20 la sută față de anul trecut.— Fiecare cadru de răspundere din 

fabrică este- preocupat de îmbunătățirea prețurilor la care se vînd produsele noastre în străinătate — a precizat, la rindul său, ing. Dumitru Pintilescu, directorul fabricii de încălțăminte „Flacăra roșie" din București. Muncitorii și tehnicienii din secțiile de producție vin și propun soluții tehnologice, spunînd : „Așa, acest model de încălțăminte va ti mai rentabil". Și așa și este. Valorificarea mai bună la export a mărfurilor constituie, în întreprinderea noastră, o acțiune de amploare, desfășurată sub directa îndrumare a comitetului de partid al fabricii și de cel al sectorului de partid.Să vedem cum se acționează con- cret pentru creșterea eficienței exportului de încălțăminte, atît în cadrul unităților amintite, cît și, în ansamblu, în unitățile Centralei industriale de pielărie și încălțăminte din București. Pe de o parte, se pune accentul pe reducerea în continuare a costurilor de fabricație și, pe de altă parte, pe obținerea unor prețuri superioare la export. Cea mai bună dovadă a acestor preocupări majore este că, pentru acest an, .pe ansamblul Centralei industriale de pielărie și încălțăminte din București, s-a stabilit ca nivelul cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă să fie mai mic du 33 lei față de realizările din anul trecut. De asemenea, trebuie subliniat că, prin contractele încheiate de unitățile centralei cu beneficiarii externi, în acest an, prețurile de vînzare, în valută, a încălțămintei, au crescut cu 17—25 la sută, iar la haine din piele — chiar cu 30 la sută, comparativ cu anul trecut.Și, totuși, aceste rezultate pot fi îmbunătățite — afirmă atit factorii de conducere, specialiștii din întreprinderile și centrala de resort, cit și cei de la „APRIMEX" — unitatea de comerț exterior intercentra- le. „Am putea obține prețuri mai bune Ia vînzarea mărfurilor dacă am primi din timp comenzile pentru export" — susțin producătorii de încălțăminte. „Concomitent, afirmă a- ceștia, s-ar preveni anumite dificultăți în asigurarea cu materii prime, depășirea unor consumuri specifice, cu implicații asupra costurilor de producție". Cum anume, pe ce căi 

s-ar putea obține rezultate mai bune în acest domeniu ?— Prin efectuarea periodică, de către fabricile de încălțăminte, a unor teste in străinătate, pentru sondarea pieței și impunerea anumitor produse de modă — la care comenzile ar fi mult mai mari și din timp făcute, consumurile specifice ar fi mai judicioase, iar prețurile posibile de obținut — superioare, ne-a răspuns tov. Angela Crăciu- nescu, șef de serviciu la întreprinderea J?: „ARPIMEX". Producătorii noștri de încălțăminte nu ar trebui deci să aștepte, cum se întîmplă uneori, acum, să vină clientul străin cu modelul dorit. Ar fi necesară și o mai mare adaptabilitate a producției Ia cerințele beneficiarilor externi. (în prezent există firme de
La uzina „Semănătoarea":

„Rezultatele de pînă acum 
ne încurajează la noi eforturi 

pe linia competitivității"
— Anul trecut am exportat cu 1 000 semănători SPC-6 M mai mult decît era stabilit prin plan — ne spunea tov. Gheorghe Pîrvu, secretarul comitetului de partid al uzinei „Semănătoarea" din București. In 1973, deși planul de producție a semănătorilor destinate exportului este substanțial mai mare față de anul trecut, noi depunem eforturi să ne îndeplinim sarcinile dc export pe a- ccst an la 15 decembrie, așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972.Cheia acestor succese ? Cu toții, oamenii uzinei — de la muncitor la director — au înțeles că realizarea integrală a exportului este o sarcină prioritară.— Lucrez în această întreprindere din anul 1964 și atunci nu exportam semănători — ne relata lăcătușul Mircea Toma. Cînd s-a pus problema să vindem produsele noastre și în străinătate, mi-am dat seamă imediat că totul trebuie să fie bine executat. Am urmat — alături de alte sute de lucrători — cursul de un an de reciclare și acum pot să contribui mai mult lâ fabricarea unor produse apreciate de beneficiarii străini.— Eu am fost trimis de uzină in mai multe țări in care exportăm combine C 12 „Gloria" — a intervenit maistrul Constantin Popa. în- tr-una din aceste țări, am lucrat cu combinele noastre intr-o regiune în care recoltatul griului dura. în mod obișnuit, trei săptămîni ; noi am terminat treaba intr-o săptămină, iar 

încălțăminte din străinătate care livrează marfa la 5—10 zile de la primirea comenzii).— Cu mult s-ar putea reduce și costurile de producție — a intervenit tov. Petre Olteanu, șef de serviciu în aceeași întreprindere de comerț .exterior. Acum, de pildă, de la o fabrică la alta, același model de încălțăminte are un cost de fabricație care diferă chiar cu 10—15 la sută, deși gradul de dotare tehnică a unităților respective este aproximativ egal. Ca să nu mai vorbesc că, în unele întreprinderi, atunci cînd la a- numite modele de încălțăminte se fac înlocuiri de materiale mai scumpe, cu altele, mai ieftine — costurile de producție, în loc să se reducă, se măresc.Există numeroase alte posibilități prin care gradul de valorificare a încălțămintei lă export poate crește în mod substanțial. Specializarea u- nor unități în producția de semifabricate, folosirea largă a înlocuitorilor, evidența (și analiza) consumurilor specifice și, în general, a costurilor pe fiecare model (și nu numai pe sortimente) sint tot atîtea căi pentru diminuarea prețurilor de fabricație ; iar pentru obținerea de prețuri .superioare la mărfurile exportate se impun găsirea unor modalități adecvate de prezentare și ambalare a mărfurilor, executarea rapidă a comenzilor și livrarea produselor în strictă conformitate cu termenele contractuale.Pentru fructificarea acestor posibilități, important este să se treacă rapid la acțiuni practice, hotărîte, de-, oarece, așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, nu producem de dragul producției și nu facem export de dragul exportului, ci pentru a satisface nevoile societății, pentru valorificarea corespunzătoare a rezultatelor muncii depuse în unitățile economice, în scopul creșterii avuției naționale și ridicării bunăstării poporului.

datorită caracteristicilor superioare ale „Gloriei", pierderile de recoltă au fost minime. Vreau să amintesc că la aceste teste erau prezente și mașini similare din alte țări, dar — așa cum apreciau beneficiarii noștri — combinele românești au dat rezultate bune in exploatare.— Partidul ne cerc ca între producția pentru export și cea destinată beneficiarilor din țară să nu existe nici o diferență — a adăugat lăcătușul Gheorghe Neacșu. Tocmai de aceea perfecționăm în continuare calitatea mașinilor agricole. Atît pe cîmpiile de la noi, cît și pe cele din U.R.S.S., Cehoslovacia, Ungaria, Albania, Bulgaria, Republica Democrată Germană, Iran sau din alte țări, in care exportă uzina „Semănătoarea", vrem ca toți agricultorii care le folosesc să spună : „Bună mașină !“Cuvinte asemănătoare am auzit la „Semănătoarea" și de la sudorul Nicolae Constantin și inginerul Ion Potecea, de la secția de semănători, =i de la .lăcătușii Mihai Sgonțea, Alecu Mihalache sau Panait Tode- riță din secția de combine, de la alți lucrători ai uzinei bucureștene. Ei depun eforturi pentru realizarea în bune condiții a planului de export, întreaga producție de semănători SPC-6 M este destinată exportului, iar în ce privește combinele C12 „Gloria", în 1973, comparativ cu realizările din anul trecut, livrările în străinătate vor fi substanțial sporite.— Prin efortul de concepție al sutelor de lucrători din uzină și finind seama de constatările de pe teren,

In acest an hotărîtor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, la Uzina de mașini electrice din Capitală — autentic perimetru al electrotehnicii românești — se acordă o maximă atenție producției destinate exportului, onorării ireproșabile a contractelor cu beneficiarii externi. Astfel, pentru extinderea gamei de .produse pe care uzina le oferă exportului, colectivul întreprinderii —
atît din țară, cît și din străinătate, am adoptat soluții tehnologice moderne, am efectuat și efectuăm numeroase îmbunătățiri constructive și funcționale ale mașinilor agricolă pe; care le producem — preciza ing. Ion Mihaî, de la serviciul construc- tor-șef al întreprinderii. Bunăoară, în urma dotării cu diverse echipamente, universalizăm combina C 12— ceea ce o face utilizabilă in tot cursul anului. Azi, această mașină agricolă poate fi folosită 800 de ore într-un an, cu mult mai mult decît se practică de regulă pe plan mondial. De asemenea, am realizat noua combină „Cora-1 200“ și semănătoarea de precizie „SERO". De altfel, această nouă semănătoare a fost distinsă cu mențiune la Tîrgul internațional de la Moscova, din anul trecut.Aceste măsuri se încadrează în programul de acțiune întocmit in uzină — în urma vizitei de lucru făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu spre sfirșitul lunii ianuarie a.c. în marea întreprindere bucu- reșteană. Se află în curs de realizare o nouă semănătoare de plante prășitoare cu viteză de lucru sporită și o variantă a unei asemenea mașini cu distribuitor de îngrășăminte, integrarea în fabricație a combinei autopropulsate și modernizate „Cora-1 200“, precum’ și diverse alte utilaje agricole. Pe plan organizatoric se au în vedere verificarea și completarea documentațiilor tehnice ale produselor din fabricația curentă, extinderea autocontrolului în alte secții de producție, asigurarea tuturor locurilor de muncă cu cadre de înaltă calificare ș.a. Toate aceste măsuri converg către modernizarea și diversificarea, în continuare, a producției, îndeplinirea Ia termen a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu beneficiarii de peste hotare. Exporturile realizate în luna ianuarie de această cunoscută întreprindere bucureșteană — între care 1 300 semănători SPC-6 M și piese de schimb pentru U.R.S.S. și Ungaria— au totalizat exact o treime din planul trimestrial de export. In a- cest fel, lucrătorii uzinei „Semănătoarea" au făcut un prim pas important pentru realizarea și depășirea planului de export pe anul 1973, în condiții de eficiență economică superioară.După cum ne-a spus, în încheierea anchetei noastre, tovarășul secretar al comitetului de partid al uzinei, rezultatele bune obținute pînă acum stimulează întregul .colectiv să persevereze pe linia realizării în bune condiții a sarcinilor de export pe acest an, a creșterii continue a competitivității mașinilor agricole românești pe piața externă.

de la proiectare pînă la atelierul de montaj — se află angrenat în- tr-o asiduă muncă de concepție și realizare a unor dispozitive speciale, accesorii pentru, echiparea tractoarelor românești, ceea ce conferă acestora extinderea gamei de utilizare ș.a. O asemenea premieră consemnată în uzină o reprezintă producerea de electromotoare cu autofrînare. extinderea gamei de convertizoare de sudură 
La Centrala aluminiului

din Slatina:

Produsele cu valori 
superioare - o problemă 

deschisă

întâ- re- unor în
ș.a. Dar nu numai atît. Prin rirea spiritului gospodăresc, proiectarea și modernizarea produse destinate exportului,întreprindere se vor economisi circa 600 tone metal, oțel electrotehnic. din care mai mult de 30 la sută sînt materiale ce se procură din import. în fotografie : aspect general din atelierul montaj, undb se asamblează produse pentru export.

vederea unei largi diversificări sortimentale și, ca atare, urmărim, cu precădere, realizarea de produse prelucrate, care au un preț de vînzare de două și chiar de trei ori mai mare ca cel al aluminiului brut, deci o eficiență economică superioară Ia export. Pe de altă parte, desfășurăm în continuare o largă acțiune de prospectare a piețelor externe, pentru cunoașterea profundă și multilaterală «. cererii beneficiarilor de aluminiu — mai ales prelucrat — și de produse cărbunoase.în legătură cu această acțiune sistematică de prospectare a piețelor străine, ne-am notat că reprezentanți ai „Alurom", ai centralei de a- luminiu și ai uzinelor producătoare au și stabilit sau vor stabili în scurt timp contacte economice cu firme din acele țări din Africa, America Latină, Asia și din Europa, unde — la ora actuală — nu se exportă încă aluminiu „Made in Romania". Bunăoară, numai în semestrul I a.c., producătorii aluminiului românesc vor participa la 12 expoziții internaționale. De asemenea, se are în vedere organizarea de societăți mixte în străinătate pentru valorificarea eficientă a produselor unităților centralei aluminiului, mai ales ale uzinei de prelucrare care oferă Ia export sortimente cu un grad de prelucrare în continuă creștere.Ce s-a obținut pînă în prezent In domeniul fabricării din aluminiu brut a unor produse cu valoare superioară ? S-au asimilat aliaje de aluminiu și siliciu — apreciate pe piața externă — sîrme pentru conductori electrici, aliaje de aluminiu cu crom, magneziu, mangan și titan pentru turnarea unor piese în uzinele constructoare de mașini și multe alte sortimente. Cît privește uzina de prelucrare a aluminiului, din cadrul centralei, aceasta a trecut la producția de țevi, bare, profile. benzi, folii ș.a., sortimente cu grad mai înalt de prelucrare. La cele 600 de sortimente aflate în fabricația curentă a întreprinderilor centralei se vor adăuga în acest an încă 50, din care 20 pentru export. Totuși, aceste rezultate nu sînt încă pe măsura cerințelor și a posibilităților existente în unitățile centralei. Prea mult aluminiu brut se exportă și prea puține produse cu valoare superioară. Deci, problema exportului de sortimente din aluminiu, cu un grad tot mai înalt de prelucrare, care să asigure sporirea eficientei exportului, rămîne încă deschisă...
Intensificarea și creșterea eficientei exportului constituie*  o sarcină de răspundere, ce trebuie realizată în acest an, prin măsuri energice, în fiecare unitate economică și in fiecare ramură. Cît de mare este însemnătatea îndeplinirii acestei sarcini reiese din următorul calcul : la volumul de export prevăzut in acest an, pe întreaga economie, îmbunătățirea gradului de valorificare a mărfurilor cu numai 5 la sută ar aduce circa 900 milioane Iei valută in plus economiei naționale. Iată de ce, fiecare colectiv de întreprindere, fiecare centrală și minister trebuie să ințelcagă că au datoria de onoare, patriotică, de a milita cu perseverență pentru a asigura creșterea rentabilității vînzării produselor românești pe piața externă 1

Iată cîteva din telexurile recepționate în acest an de muncitorii, tehnicienii și inginerii ce produc și prelucrează „aurul alb“, prin care beneficiari ai produselor „Alurom" exprimă aprecieri și mulțumiri față de produsele realizate în unitățile Centralei industriale a aluminiului de la Slatina.• „Laminatele de aluminiu realizate la uzina din Slatina sînt de foarte bună calitate'* * (firma „TRANSMETAL" din Austria) • „Sîntem deosebit de mulțumiți de modul în care se onorează contractele de către Uzina de aluminiu din Slatina" (firma „Klockner" din R.F. a Germaniei).în prezent, numărul țărilor în care aluminiul și produsele din aluminiu românești sînt cunoscute și apreciate se apropie de 20, unele dintre ele a- vînd o veche tradiție in acest domeniu.— Apropierea noastră, a producătorilor, de activitatea de comerț exterior — prin aplicarea măsurilor a- doptate de conducerea de partid și de stat — cunoașterea aprofundată a cerințelor beneficiarilor de peste hotare, participarea specialiștilor din uzinele centralei Ia prospectarea pieței externe, creșterea gradului de responsabilitate pentru onorarea obligațiilor ce decurg din operațiunile de export-import, precum și pentru obținerea unei eficiențe sporite, în continuă creștere, în cazul a- cestor operațiuni — iată ceea ce a permis și permite, în continuare, înregistrarea unor rezultate bune în îndeplinirea planului de export — ne spunea ing. Ion Buda, directorul general al centralei de aluminiu.Tocmai’avînd în vedere realizările consemnate pînă acum în activitatea de comerț exterior, sarcinile stabilite în acest domeniu prin planul de stat, colectivele uzinelor centralei din Slatina și-au prevăzut majorarea substanțială a exporturilor în cel de-al treilea an al cincinalului. Cum se acționează concret pentru îndeplinirea acestor prevederi ?— Creșterea sensibilă a volumului de produse ce se vor livra anul acesta în străinătate impune perfecționarea substanțială a muncii noastre — a precizat tov. Tiberiu Radu, directorul „Alurom** (Direcția de import-export a Centralei industriale a aluminiului de la Slatina). Acționăm, concomitent, pe două planuri. Pe de o parte, ne preocupă adîncirea specializării producției pentru export, în

Anchetă realizată de
Dan MATEESCU, Petre NEDELCU, Emillan ROUĂ.
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ADUNAREA COMEMORATIVĂ DIN CAPITALĂ

Cuvîntarea tovarășului
Chivu StoicaSe împlinesc patru decenii de la eroicele bătălii de clasă din , ianuarie-februarie 1933, desfășurate sub conducerea Partidului Comunist Român, care au înscris o pagină de neuitat în glorioasa istorie a neînfricatei lupte de veacuri a clasei muncitoare, a poporului român, pentru eliberare socială și națională. „Luptele de clasă din perioada crizei economice, și mai ales luptele din ianuarie-februarie 1933 — aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu — au constituit un moment de o deosebită importanță în istoria . mișcării, noastre muncitorești, au avut o profundă înrîurire asupra vieții politice și sociale din România. Ele au dat o puternică lovitură claselor exploatatoare, au frînat ofensiva capitalului împotriva drepturilor . economice . și politice ale oamenilor muncii".Zguduind din temelii întregul edificiu al regimului biirghezo-mo- șieresc, stîrnind un puternic ecou în rîndurile tuturor păturilor populației, determinînd o viguroasă acțiune de solidaritate în țară și peste hotare, marile lupte .din 1933 au constituit — prin amploarea, combativitatea și spiritul revoluționar ce le-au caracterizat, prin învățămintele și influența lor asupra vieții sociale — un eveniment de mare însemnătate în viața partidului nostru, a mișcării muncitorești ■ din România: Cu o vigoare impresionantă s-a vădit atunci uriașul potențial revoluționar al clasei muncitoare din România, dîrze- nia, abnegația și spiritul de sacrificiu cale o desemnau drept cea mai avansată forță socială a țării.în condițiile în care clasele exploatatoare, cercurile guvernante accentuau înfeudarea țării față de monopolurile străine și puterile imperialiste, sprijineau prin toate mijloacele grupările fasciste, Partidul Comunist Român și-a demonstrat jn mod strălucit forța politică și organizatorică, s-a dovedit sale istorice muncitoare, lupta pentru pentru o viață mai bună, libertate, democrație, independență și suveranitate națională. Deși silit să activeze în adîncă ilegalitate, cu rîndurile decimate ca urmare a prigoanei sălbatice dezlănțuite împotriva sa, partidul a pregătit și condus aceste lupte, în cursul cărora și-a întărit legăturile cu masele, și-a îmbogățit experiența revoluționară. .După ce a prezentat efectele crizei e.conomice din 1929—1933, pe fundalul cărora s-au dgșfăș,urat. marile, bătălii sociale de acum ’ patru decenii, vorbitorul a arătat că istoria țării noastre în perioada interbelică nu mai cunoscuse, de la greva generală din octombrie 1920, confruntări de clasă de o asemenea amploare. Dacă s-a putut ajunge pe planul organizării și al desfășurării propriu-zise, a luptelor proletare la nivelul înregistrat în anii 1929—1933, aceasta s-a datorat. în primul' rînd, faptului că în fruntea tuturor bătăliilor de clasă se afla Partidul Comunist Român, stegarul luptei pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului.în continuare, cuvîntarea a relevat principalele aspecte ale procesului de radicalizare a muncitorimii ceferiste — proces stimulat de acțiunile largi inițiate de P.C.R. pentru mobilizarea acesteia împotriva încercării claselor dominante de a arunca întreaga povară a crizei pe spinarea maselor muncitoare. în acest context, ca rezultat al orientării spre realizarea unității muncitorești, s-a trecut, începînd cu anul 1932, Ia alegerea, în diferite centre ale țării, a comitetelor de acțiune, ca organe de front unic. La 20 martie 1932, din inițiativa C.C. al P.C.R. a avut loc Conferința pe țară a delegaților muncitorilor din toate sindicatele ceferiste, care a adoptat un program de revendicări economice și politice pentru întreaga masă a salariaților de la căile ferate și a ales Comitetul Central de acțiune avînd misiunea de a coordona pregătirea luptelor în întreaga țară. Secretar al Comitetului Central de acțiune a fost ales Gheorghe Gheorgțriu-Dej.întrucît muncitorii ceferiști și petroliști se afirmau atunci ca detașamentele cele mai înaintate ale clasei muncitoare, luptele lor putînd constitui punctul de plecare pentru ridicarea la un nivel mai înalt a întregii mișcări revoluționare, P.C.R. și-a concentrat atenția principală și forțele sale spre pregătirea și conducerea acestor lupte. în acest fel, luptele ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933 s-au declanșat și desfășurat ca parte integrantă și moment culminant al uriașului val revoluționar din întreaga țară.Amintind că grevei din 1—2 februarie 1933 a muncitorilor de Ia Atelierele C.F.R. „Grivița", pregătită minuțios de organizațiile P.C.R., de organizațiile U.T.C. și sindicatele din ateliere, i-au urmat greve cu ocuparea atelierelor la Iași, Galați, Pașcani, Cluj etc., numeroase ieșiri în stradă ale maselor de muncitori într-o serie de alte centre ale țării și demonstrații pe străzi sub lozinci ' revoluționare, vorbitorul a arătat că acest val de luptă n-a putut fi stăvilit de organele represive burghezo-moșierești nici prin aplicarea stării de asediu la 4 februarie, nici prin -----sive efectuate de ceste condiții, la 14 loc la București o dinară a activului C.F.R. din întreaga parea Comitetului

la înălțimea misiunii de avangardă a clasei a întregului popor în interesele lor vitale,

arestările ma- autorități. în a- februarie a avut ședință extraor- de partid de la țară, cu partici- Central de acțiune al ceferiștilor și a reprezentantului Consiliului General al Sindicatelor Unitare, tovarășul Gheorghe Stoica, care, din însărcinarea Secretariatului C.C. al P.C.R., răspundea de activitatea sindicatelor revoluționare. Analizînd rezultatele pozitive și lipsurile din acțiunile desfășurate la 1—2 februarie, consfătuirea a hotărît să se organizeze o grevă la 18 februarie în toate centrele ceferiste care să cuprindă toate ramurile de activitate de la C F.R., inclusiv tracțiunea și mișcarea, astfel ca ea să se transforme într-o grevă generală a feroviarii >r.Alarmate de aceste hotărîri, organele de represiune, au trecut, din ordinul guvernului, la arestarea a aproape 1 600 militanți, urmărind ca în felul acesta să lipsească de conducere muncitorimea ceferistă și să împiedice organizarea acțiunii.

(Urmare din pag. I)

la această măsură a comuniștii de : devansareaCa o ripostă organelor represive, < la Grivița au hotărît acțiunii stabilite pentru 18 februarie, astfel ca ea să înceapă la Grivița în dimineața zilei de 15 februarie. Intrînd în grevă, ceferiștii din București cereau eliberarea tuturor conducătorilor lor a- restați, înlăturarea imediată a stării de asediu, recunoașterea comitatului de fabrică, respectarea revendică-x . rilor obținute prin greva de la 2 februarie.Cu „Grivița" se solidarizau muncitorii celorlalte întreprinderi din Capitală, alte categorii și pături sociale ale . orașului, mase largi muncitorești din Cluj, Iași, Galați, Timișoara, Brașov și alte centre din țară, intelectuali, studenți, meseriași, mici comercianți, țărani.In fața hotărîrii neclintite a greviștilor, autoritățile burghezo-moșierești au recurs la represiunea armată. Asasinatele dezlănțuite în dimineața zilei de 16 februarie, arestarea a circa 2 000 de muncitori, . precum și . închiderea sub pază militară a Atelierelor 'C.F.R. nu au însemnat însă infrîngerea muncitorilor ceferiști și nici zdrobirea mișcării revoluționare din România. Dimpotrivă, marea burghezie și moșierimea au fost nevoite să bată în retragere. Au fost serios șubrezite pozițiile guvernului Vaida care, în toamna aceluiași an,• a fost înlăturat. Acordul de la Geneva a fost i suspendat, aplicarea• „curbelor de sacrificiu" â fost sistată, a fost ridicată starea de asediu, marea majoritate a mun-: citorilor arestați au fost eliberați, iar atelierele redeschise. Deși a rămas interzisă activitatea sindicatului, comitetului de fabrică și comitetului de grevă, autoritățile au fost nevoite să accepte revendicările economice de la 1—2Luptele petroliste ___ ____ .... _____ _______maturizarea politică a clasei muncitoare, care a urmat chemările celei mai revoluționare forțe politice — Partidul Comunist Român, care a folosit cu succes o mare bogăție de forme și metode de acțiune. Din rîndurile proletariatului s-au afirmat cadre- strîns legate de masa muncitorimii. în pregătirea și conducerea acestor lupte s-au remarcat o serie de cadre revoluționare cum au fost Gheorghe Gheorghiu-Dej, Constantin Doncea, Ilie Pintilie, Gheorghe Vasilichi, Dumitru Petrescu, Chivu , Stoica^ Ion Mețiu, Ion Turcu, Pavel Bojan, Emil Popa, Ion loniță, Vasile Bigu, Constantin' Davidf'Na'um Florea, Traian Hulubgscu, Eugen Mar- dare, < Panait Bpgătoiu. : Gheorghe Ghica și alți activiști de frunte ai mișcării muncitorești.Prin rezultatele lor imediate, ca și prin efectele lor de durată asupra evoluției sociale ulterioare a țării, luptele muncitorești din 1932—1933 au reprezentat o mare victorie politică a clasei noastre muncitoare.Desfășurate la scurtă vreme după instaurarea dictaturii hitleriste în Germania, luptele proletariatului român din 1933 au avut și o însemnătate internațională, înscriindu-se printre primele mari acțiuni ale proletariatului mondial împotriva fascismului. Faptul că instaurarea fascismului în Gerjnania și consecințele sale internaționale nu au produs derută în rîndurile clasei noastre muncitoare, ci, dimpotrivă, tocmai în acele zile, aici in România, s-au declanșat cu atita eroism bătălii de clasă de o dirzenie necunoscută încă pînă atunci în această țară, a demonstrat capacitatea clasei muncitoare de a riposta cu fermitate politicii reacționare, de a apăra interesele sale de clasă și interesele naționale ale poporului. în numeroase țări ale lumii, clasa muncitoare, celelalte pături sociale și-au exprimat solidaritatea frățească cu luptele ceferiștilor și petroliștilor din România.în perioada următoare luptelor din februarie 1933, spiritul revoluționar și dîrzenia proletariatului s-au ridicat la un nivel superior, s-au amplificat legăturile partidului comunist cu masele muncitorești. Au luat ființă încă în cursul anului 1933 nenumărate . organizații democratice de masă, in rindul cărora un loc central l-a avut Comitetul Național Antifascist, in conducerea căruia s-au aflat reprezentanți ai clasei muncitoare, intelectualității și altor pături și categorii sociale printre care : Tudor Bugnariu, Scarlat Calimachi, Nicolae Ceaușescu, Radu Cernătescu, Petre Constantinescu-Iași, Iorgu Iordan, Barbu Lăzăreanu, Matei Socor ș.a.Privite în perspectiva istorică, luptele din 1933 au fost premergătoare marilor bătălii revoluționare ce au culminat cu insurecția armată națională antifascistă din august 1944, organizată și condusă de Partidul Comunist Român, care a deschis o eră nouă în istoria țării noastre, eră în care poporul român și-a luatsoarta în propriile mîini, văzîndu-și astfel împlinite nobilele sale aspira-' ții și idealuri. zIn continuare, arătînd că evocarea împlinirii a patru decenii de la marile bătălii proletare din 1933 are loc în condițiile epocii socialismului victorios, vorbitorul a subliniat că partidul nostru s-a călăuzit întotdeauna după principiul marxist-le- ninist că practica socială este supremul criteriu de apreciere a justeței oricărei laturi a politicii.Privit sub acest unghi, bilanțul perioadei jalonate de Congresele IX și X și Conferințele Naționale ale P.C.R. din 1967 și. 1972 consemnează unul dintre izvoarele succeselor noastre în toate domeniile construcției socialiste — abordarea profund științifică a - problemelor, studierea atentă a noilor cerințe și fenomene ale vieții economice și sociale, elaborarea soluțiilor nu pe baza unor formule unice sau rețete general valabile, ci în urma permanentei confruntări cu realitatea. Aceasta reflectă aplicarea creatoare de către partid a învățăturii marxist-le- niniste, elaborarea liniei politice, stabilirea obiectivelor concrete ale fiecărei etape, a căilor de rezolvare a problemelor construcției socialiste, potrivit condițiilor din țara noastră.Pe întreg cuprinsul patriei noastre socialiste. într-o atmosferă de ternic avînt politic, t

cucerite în cursul grevei februarie.muncitorimii ceferiste și din 1933 au demonstrat

nosferă de pu- generat de ho-

tărîrile Congresului al X-lea și 'ale Conferinței Naționale, se desfășoară o amplă și clocotitoare emulație creatoare în munca pentru înfăptuirea programului' edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, pențru realizarea înainte de termen a actualului plan cincinal de dezvoltare economico-socială a țării.în cadrul cuvîntării s-a făcut apoi o cuprinzătoare prezentare a succeselor însuflețitoare dobîndite de poporul nostru, sub conducerea P.C.R-, în dezvoltarea industriei socialiste, a agriculturii cooperatiste, în creșterea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale. Pe temelia trainică a realizărilor obținute în dezvoltarea economiei, științei și culturii, ne propunem astăzi obiectivul însuflețitor ca, în viitorii 10—15 ani, să ridicăm țara noastră la un înalt nivel de dezvoltare economică și culturală.Realizările de pînă acum, înaltul patriotism și abnegația cu care oamenii muncii de la orașe și sate aer ționează pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în vederea înfăptuirii înainte de termen a sarcinilor actualului cincinal creează premise trainice pentru avîntul continuu al construcției economico'-sociaie a României, pentru traducerea în viață a orientărilor- de perspectivă stabilite de partid.în procesul edificării noii societăți s-a afirmat și se afirmă tot mai activ rolul hotărîtor al clasei muncitoare, forța socială conducătoare a țării, promotoarea cea mai consecventă a progresului întregii societăți, aportul țărănimii la făurirea vieții noi, contribuția intelectualității la avîntuli științei, învățământului, al creației spirituale, la îmbogățirea patrimoniului economic și spiritual al țării, s-a întărit și se întărește continuu unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român.Politica partidului, victoria noii orinduiri sociale au dat o nouă strălucire națiunii române, insuflîndu-i forță și vitalitate, asigurînd înflorirea ei multilaterală, punerea în valoare a potențelor ei creatoare. Odată cu progresul susținut al economiei, dezvoltarea științei, culturii și creșterea nivelului de trai al poporului, programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate implică sarcini majore, pe linia perfecționării continue a noilor relații de producție, a vieții sociale și de stat. La loc de frunte se situează dezvoltarea democrației socialiste, crearea unor astfel de condiții incit orînduirea noastră să pună din. plin in valoare potenț'dle' creatoare ale întregului popor.Partidul, se preocupă condoipjtent de perfecționarea continuă a iorme- lor de organizare și activitate pe toate planurile vieții sociale.. El mobilizează oamenii muncii să acționeze cu fermitate pentru combaterea tuturor fenomenelor negative din sfera relațiilor sociale, pentru afirmarea deplină â eticii comuniste, a echității în societatea noastră. Partidul dezvoltă larg activitatea de formare a conștiinței socialiste, de educare a întregului ■ popor în spiritul ideilor marxism-leninismului.în conștiința poporului, a arătat vorbitorul, marile progrese din toate compartimentele societății, progrese care au făcut din anii ce au urmat Congresului al IX-lea perioada cea mai fertilă din întreaga dezvoltare postbelică a României, sint indisolubil legate de activitatea prodigioasă desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului, de contribuția sa decisivă la elaborarea și aplicarea liniei generale a partidului, la fundamentarea științifică a politicii sale interne și externe, de spiritul înnoitor promovat în cele mai diverse sfere ale vieții economico-sociale. Trăsătura caracte- ■ ristică a societății românești contemporane o constituie unitatea și coeziunea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului. Această unitate — bazată pe adeziunea deplină față de politica marxist-leninistă a partidului — reprezintă principalul temei al forței și trăini- ciei orînduirii noastre, chezășia înaintării pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a trecerii la' construirea comunismului.Referîndu-se la deplina concordanță și unitatea dialectică dintre politica internă și externă a României socialiste, vorbitorul a relevat că prestigiul internațional al țării noastre este în continuă creștere, ca. urmare atît a succeselor obținute in dezvoltarea economică și culturală, cit și a politicii ei externe de'pace, activității perseverente pentru micșorarea încordării internaționale, pentru dezvoltarea colaborării între popoare și consolidarea păcii în lume. Numeroasele vizite peste hotare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, întâlnirile și convorbirile sale cu conducători ai statelor socialiste și ai altor state, acordurile politice, eco- riomice, tehnico-științifice, culturale încheiate, poziția exprimată de reprezentanții țării noastre în forurile internaționale au contribuit Ia o și mai puțernică afirmare a rolului României socialiste ca factor activ în lupta pentru respectarea dreptului sacru al popoarelor de a-și hotărî singure soarta, ca promotoare neabătută a unui spirit constructiv în relațiile dintre state.Detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Partidul Comunist Român a dezvoltat de-a lungul anilor și dezvoltă in continuare relații largi de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești din intreaga lume, cu 1 forțele revoluționare, democratice, . antiimperialiste de pretutindeni, adu- cindu-și contribuția la cauza unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la întărirea coeziunii frontului antiimperialist.în încheiere, vorbitorul a subliniat că cel mai înalt omagiu ce-1 putem aduce eroicilor ceferiști și petroliști, celorlalți oameni ai muncii care, in ianuarie-februarie lupta lor, tuturor care au contribuit făurirea României stituie înfăptuirea flețitoare stabilite de Congresul al X- lea al Partidului Comunist Român, de Conferința Națională din iulie 1972 pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

______________  _____ al parti- și statului nostru. întreaga .____ " T sărbătorească. Același entuziasm domnește și în holul marelui edificiu, unde 500 de tineri, muncitori ceferiști, elevi și pionieri scandează puternic : „Ceaușescu — P.C.R.",„Ceaușescu și poporul", în timp ce corurile „Rapsodia, Română", al Direcției regionale C.F.R. București și întreprinderii de prospecțiuni geologice, interpretează finalul cantatei „Grivița".La intrarea în sală a tovarășului Nicolae ■ Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat, asistența se ridică în picioare, scandînd minute în șir numele secretarului general al partidului.In această atmosferă de puternic entuziasm, în prezidiu iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Gheorghe Stoica, Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Chivu Stoica, Constantly Pîrvuleseu, Constantin Doncea, Gheorghe Vasi- lichi, Vasile Bigu, Traian Hulubescu, Ion Turcu, Ion Ionescu, Florea Naum, Bartha Jeno, militanți din ilegalitate ai partidului și ai mișcării muncitorești, participanți la luptele ceferiștilor din 1933, Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Alexandrina Gîndiceanu, mecanic de locomotivă la depoul C.F.R., Marin Iancu, secretarul Comitetului de partid la U.M.M.R. — Grivița roșie, Nicolae Foia, secretarul Comitetului U.T.C. de la Uzinele de utilaj chimic — Grivița roșie, Vasile Niță, muncitor la U.M.M.R., Marin Bănilă, muncitor la revizia de vagoane București-Grivița.în sală se află membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv a> C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. ai P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, militanți din ilegalitate ai partidului și ai mișcării muncitorești, muncitori feroviari și din alte mari întreprinderi bucureștene.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, care a spus : în acest cadru solemn, aducem, alături de întregul nostru popor, un înalt omagiu eroicilor luptători din ianuarie-februarie 1933, tuturor revoluționarilor care au contribuit prin jertfa lor la făurirea României socialiste.Prezența la această adunare a conducerii partidului și statului, în frun- ’ te. cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este încă o expresie â prețuirii deosebite pe eare poporul nostru o acordă momentelor de • seămă din istoria luptelor revoluționare pentru eliberare,, socială și națională, tuturor celor care au militat și s-au jertfit pentru cauza maselor muncitoare, a socialismului și comunismului.Despre semnificația evenimentelor din ianuărie—februarie 1933 a vorbit tovarășul Chivu Stoica.Adunarea ia sfîrșit într-o atmosferă însuflețită. întreaga asistență scandează îndelung,, cu entuziasm, numele tovarășului Ceaușescu, re- afirmîndu-.și cu putere dragostea și atașamentul față de partid și secretarul său general, unitatea de nezdruncinat în jurul partidului, hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut politica marxist-leninistă internă și externă a P.C.R., de a transpune în viață hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, de a realiza înainte de termen prevederile actualului cincinal, contribuind cu e- nergii sporite la progresul neabătut al României pe calea socialismului și comunismului. Cei prezenți intonează apoi imnul de luptă al clasei muncitoare, „Internaționala",
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1933, au sprijinit revoluționarilor prin jertfa lor la socialiste. îl con- obiectivelor însu-r

La 40 de ani de la momentul de istorie 1933, colectivul uzinei noastre a hotărit să dea un plus de conținut și de strălucire angajamentelor ce și le-au luat în fața conducerii de partid'și de stat, angajîndu-ne să realizăm cincinalul în patru ani. Pentru aceasta ne vom mobiliza toate energiile și toată capacitatea . noastră pentru a realiza angajamentul ce ni-1 luăm și vom cinsti astfel în mod deosebit această a 40-a aniversare, prin care ceferiștii au scris una din cele. mai frumoase pagini ale vieții lor.Angajamentul de a realiza cincinalul în patru ani exprimă adeziunea totală a colectivului nostru față de partid și de conducerea sa, hotărîrea nestrămutată de a aplica cu fermitate, în viață, politica partidului și statului nostru.Vă asigurăm încă o dată, mult iubite tovarășe Ceaușescu, că această distincție va- fi un din ce în ce mai bune.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele comitetului de partid,, al comitetului oamenilor muncii Și al organizațiilo» de sindicat și tineret, sâ vă mulțumim din inimă, să vă urăm multă sănătate, fericire și putere de poporul cietății socialiste multilateral voltate,A vorbit apoi „Eroul Muncii Socialiste" Gheorghe Lepșea, mecanic de locomotivă :în numele tovarășilor mei de muncă decorați, al feroviarilor din întreaga țară — a spus el — doresc șă exprim recunoștința cea mai fierbinte conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înalta prețuire acordată muncii desfășurate de lucrătorii drumului de fier, pentru grija neslăbită privind dezvoltarea rețelei feroviare a țării, pentru dotarea ei cu noi și moderne instalații și mijloace de transport.îndrumările și indicațiile pe care ..1 le-ați dat la Consfătuirea cu activul de bază de la calea ferată și prilejul vizitelor făcute în uni-

acordată uzinei noâstre imbold pentru realizări
muncă, pentru a conduce nostru pe calea făuririi so- ' " .................. dez-spre comunism.

în viață reprezintă pentru lucrătorii de la calea ferată un adevărat program teoretic și practic pentru ridicarea muncii noastre, din toate compartimentele, la cote tot mai înalte, înțelegem că onoarea ce ni se face implică pentru noi o responsabilitate sporită. De aceea, ne angajăm în fața dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, că ne vom strădui din toate puterile, cu toată pasiunea și priceperea noastră spre a fi demni de înalta cinste, de încrederea pe care ne-o acordați. Vom face totul pentru ca întregul mecanism complex al căii ferate să funcționeze zi și noapte fără întrerupere, ca un ceasornic de bună calitate, așa cum ne-ați indicat dv. Sîntem pe deplin conștienți că numai în acest fel vom putea satisface toate cerințele de transport ale economiei naționale, adueîndu-ne astfel o și mai mare contribuție la îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Cu emoția firească ce ne stăpînește în acest moment solemn, vă încredințăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom sluji cu toată abnegația cauza și idealurile partidului, că vom pune întreaga noastră capacitate, putere de muncă și dăruire în scopul înfăptuirii mărețului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.Felicitând pe cei decorați, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea rostită de conducătorul partidului și statului nostru a fost urmărită cu multă atenție de toți cei prezenți și subliniată cu vii aplauze. Tovarășul Nicolae ~ lalți conducători de s-au întreținut apoi caldă, tovărășească,, corați.
Ceaușescu, cei- partid și de stat într-o atmosferă cu feroviarii, de-

nicu . .,.tățile de transporturi și telecomunicații, pe care zi de zi le transpunem

★Au fost distinși cu : Ordinul Muncii clasa I — Ilie Gh. Acasandri, electrician la Uzina mecanică de material rulant Pașcani, Ioan P. Caba, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Dej-triaj, Gheorghe I. Cristea, strungar la Depoul C.F.R. Palas, Dumitru V. Ni- colaescu, maistru șef lot ' la Șantierul de construcții căi ferate, nr. 41 Cluj, Marin D. Petcu, electromecanic specialist la Secția electrifi-

care, centralizare telecomandă 1 C.F.R. Brașov, Vasile Gh. Rădulescu, șef de stație la Stația C.F.R. Ghighiu, județul Prahova, Neculai Gh. Rățoi, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Pașcani, Iosif I. Roboși, lăcătuș montator la uzina mecanică de material rulant .„16 Februarie", loan I. Roșea, electromecanic I la Secția centralizare telecomandă 1 C.F.R. Timișoara, Dumitru M. Stan, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Craiova ;Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a Il-a — Ilie I. Aleman, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Sibiu, Nicolae V. Badea, maistru la revizia de vagoane Grivița București, Simion A. Bu- nea, mecanic instructor la Depoul C.F.R. Cluj, Titus I. Coloji, impiegat de mișcare la Stația C.F.R. Timișoara Nord, Leonida I. Coșciug, mecanic de automotor la Depoul C.F.R. Palas, Gheorghe F. Covrig, lăcătuș la uzina mecanică de material rulant „Grivița roșie", Andrei Gh. Țarălungă, pensionar din Galați, Costache D. Ursu- lianu, directorul Uzinei mecanice de material rulant Pașcani ;„Ordinul Muncii" clasa a II-a — Dumitru V. Andrei, șef de stație la Stația C.F.R. Focșani, Petru L. Bara, lăcătuș de revizie la Revizia de vagoane C.F.R. Oradea, Dumitru M. Dudău, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Piatra Olt, loan ■ A. Dușa, electromecanic la Secția centralizare telecomandă 1 C.F.R. Deva, Ioan I. Mocanu, operator șef la ( Regulatorul de circulație mișcare C.F.R. Nicolina, Ioan C. Nicolescu, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, Dumitru St. Părvulescu, tîmplar la Atelierul de zonă C.F.R. Titu, Gheorghe Gr. Pintilie, ascuțitor scule la uzina mecanică de material rulant „Grivița roșie", Matyas M. Szabo, lăcătuș la revizia de vagoane C.F.R. Ciceu, Florian P. Urican, controlor tehnic de calitate la Uzina mecanică de material rulant Simeria.
VrPrin decret al Consiliului de Stat, au mai 1’ost conferite 129 de ordine și 350 medalii unor muncitori, tehnicieni, maiștri, ingineri și funcționari din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. (Agerpres)

în semn de ceferiști căzuți clasă ale proletariatului român de acum patru decenii, în Capitală! au avut loc, vineri, solemnități, în cadrul cărora au fost depuse coroane de flori la plăcile -'comemorative! de la uzinele „Grivița roșie" și Palatul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.în acordurile Imnului eroilor,] au fost depuse coroane de flori I din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetului municipal București al- P.C.R., Comitetului Central al U.T.C., Comitetului mu- nicioal București al U.T.C., Uniunii sindicatelor de ramură și Ministe- rului Transporturilor și Telecomuni- *>• eațiilor, 'Uzinelor mecanice de ma- ferial rulant' — ,,Grivița; roșie", U- zinelor de utilaj chimic — „Grivița roșie", Regionalei C.F.R. București, Complexului căilor ferate București- Triaj, Centralei industriale de |uti- laj chimic și rafinării, Trustului construcțiilor de căi ferate, uteciștilor Regionalei C.F.R. Iași.La solemnități au luat parte; tovarășii Virgil Trofin, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu. Cornel Burtică. Constantin Stătescu. secretarul Consiliului de. Stat, Nicolae Guină, președintele Comitetului foștilor luptători antifasciști, activiști de partid și de stat, vechi militanți ai mișcării muncitorești, reprezentanți ai! organizațiilor de masă și obștești, lucrători fruntași din unitățile căilor ferate și din alte întreprinderi și instituții bucureștene, elevi și pionieri.în timpul ceremoniilor, companii militare au prezentat onorul.După depunerea coroanelor, participants au păstrat un moment de reculegere.în jurul plăcilor se aflau gărzi formate din vechi muncitori ceferiști, tineri și tinere în costume ale Detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, pionieri.în încheierea solemnităților, intonat „Internaționala".
★în aceeași zi, au fost depuse roane și jerbe de flori la plăcile memorative de la fostele ateliere C.F.R. din Iași și Pașcani, din piața „16 Februarie" din Ploiești și de la rafinăriile Ploiești și Teleajen.La solemnități au luat parte conducători ai organelor locale de partid și de stat, vechi militanți ai mișcării muncitorești, participanți la luptele ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie—februarie 1933, reprezentanți ai organizațiilor obștești, numeroși oameni ai muncii, pionieri.

omagiu adus eroilor în mările bătălii.1 de

t-a
co- co-

Depoul
Vineri a avut loc vernisajul expoziției omagiale „40 de ani de la luptele muncitorilor ceferiști și petroliști din februarie 1933“, organizată la Sala Dalles din Capitală, de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Artiștilor Plastici.Expoziția reunește peste 200 de picturi, lucrări de grafică și sculptură, inspirate din lupta eroică a ceferiștilor și petroliștilor de acum patru decenii, din alte momente ale bătăliilor duse de clasa muncitoare în anii ilegalității, sub conducerea partidului, precum și aspecte de pe vastul șantier al construcției socialiste în țara noastră. ★în numeroase centre din țară, la 16 februarie au avut loc manifestări consacrate împlinirii a patru decenii de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933.La Iași, Craiova, Satu-Mare, Pitești, Drobeta-Turnu Severin, Baia Mare și în alte localități din țară au avut loc adunări comemorative.La cluburi și case de cultură ale sindicatelor din instituțiile și întreprinderile căilor ferate și industriei petroliere au fost organizate întâlniri cu participanți la marile bătălii de clasă din 1933, precum și manifestări cultural-artistice omagiale .

★De asemenea, numeroși oameni ai muncii, tineri, pionieri au vizitat expozițiile de documente, fotografii, extrase din presa vremii, deschise cu acest prilej.' (Agerpres)
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DIVERS
Un turn 
din Pisa la 
Suceava

Lucrările de restaurare la 
turnul lui Lăpușneanu, unul 
din importantele monumehte 
istorice ale Sucevei, se apro-, 
pie de sfirșit. Pină acum, res
tauratorii ....................................
degradată 
tat grinzi 
acoperișul 
toare din 
prilejul acestor lucrări, 
cialiștii au avut surpriza 
constate că tumul are o încli
nație de la verticală de aproa
pe 6 la sută. In prezent se în
treprind cercetări pentru gă
sirea celor mai bune soluții 
de consolidare a fundației, in 
așa fel incit înclinația (care 
acum nu este periculoasă) să 
fie menținută la cota actuală. 
Oricum, in poziția sa, turnul 
lui Lăpușneanu amintește de 
celebrul său „confrate" — tur
nul din Pisa.

au înlocuit zidăria 
cu alta nouă, au mon- 
din beton armat, iar 
a primit o înveli- 

plăci de aramă. Cu 
spe- 

să

7

Ghî-Nicolae Bela din satul jasa de Sus, comuna Alțîna (Sibiu), urmărea de multă vreme să se răzbune pe un consătean care „îi luase locul'' de brigadier zootehnic cooperativa agricolă de ducție din sat. Intr-o zi intîlnit față în față cu el tr-o pădure de pe raza comunei : nu a mai stat pe gînduri și i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit, după care l-a a- bandonat în stare de inconștiență. Printr-o împrejurare fericită, cel atacat a fost găsit Ia scurt timp de doi trecători. Transportat de urgență la spital, prin îngrijirile atente ale medicilor, viața i-a fost salvată. Arestat de organele de miliție, N. B. a fost judecat zilele trecute. Pentru tentativă de omucidere a fost condamnat la 8 ani închisoare.

H la pro- s-a în-

Premii

auto 
de

pentru... 
risipitori ?

Mai mulți conducători 
de la cooperativa agricolă
producție din Răuseni (Boto
șani), folosind autocamioanele 
după bunul lor plac, au depă
șit consumul planificat de ben
zină pe anul trecut cu 7 000 li
tri. Dar, in loc ca valoarea de
pășirilor — peste 10 000 lei — 
să fie recuperată de la risipi
tori, președintele cooperativei, 
Ilie Andrei, și șeful contabil, 
Eugenia Grigoruță, s-au gin- 
dit să-i premieze ! Și, fără a 
mai sta mult in cumpănă, au 
hotărit ca șoferii in cauză să 
fie premiați cu 3 600 lei ! Ni
mic de zis : frumos stimulent 
pentru... curse clandestine. 
Ce-ar fi insă dacă l-ar suporta 
dumnealor din propriul buzu
nar 7

Trailerul 
care aduce
moarteLa intrarea în orașul Gâeștl, o mașină a ajuns din urmă au- totrailerul 33-B-7037 și l-a _ o- bligat să oprească. încercînd să vadă ce s-a întîmplat, conducătorul acestuiaj Petru June, a aflat cu stupoare că, de-a lungul unei distanțe de numai 10 kilometri, pe șoseaua tești-București, săvîrșise accidente de circulație pi- trei __________ ____ _________ ... soldate cu consecințe tragice : două persoane și-au pierdut viața, iar alta a fost rănită grav. La aceasta se adaugă un microbuz distrus și două autocamioane avariate. Cauza accidentelor ? Pe platforma autotraile- rului fusese încărcat un excavator, care, în urma ruperii legăturii în timpul transportului, își schimbase poziția și secera orice vehicul pe care îl întîlnea.
„Bomba“ de 
lingă casă

Nimeni nu știa că in afara 
treburilor cotidiene Ion Un- 
gureanu, salariat la cariera de 
calcar Bistrița a Întreprinderii 
miniere Rlmnicu-Vilcea, se mai 
ocupă și de colecționarea unor 
suveniruri. Preferințele lui 
erau foarte limitate : nu aduna 
decit material exploziv. In- 
tr-una din zile insă, organele 
de miliție i-au descoperit slă
biciunea, inclusiv cei 211 m fi
til bickford, 92 capse piroteh
nice și 9 kg dinamită, pe care 
avusese grijă să le ascundă în 
grădina casei. De prisos să mai 
spunem că acum „colecționa
rul" va trebui să răspundă pen
tru fapta sa. Și, dacă printr-un 
noroc „suvenirurile" lui nu i-au 
făcut pulbere propria-i casă, 
cei care aveau datoria să gos
podărească materialele res
pective sînt în... aer. Odată 
și-odată, lipsa lor de vigilență 
trebuia să explodeze.

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

Sîntem — și trebuie să fim — din ce în ce mai economi, mai gospodari cu timpul nostru. Vrem să-i dăm permanent, în fiecare zi, în fiecare ceas, o-întrebuințare cît mai e- ficientă. Dar asta nu depinde numai de noi. Depinde, în bună măsură, și de instituțiile și serviciile publice cu care venim zilnic în contact. Fac ele totul pentru a ne economisi timpul 7 Cît preț pun pe această avuție a noastră? în locul unui răspuns „reconstituit" pe baza unei relatări ori a alteia, am adoptat postura solicitantului și ne-am adresat mai multor instituții publice din municipiul Botoșani....Avem nevoie, ca pa- cienți, de un consult la policlinică. E o aglomerație care, la prima vedere, ne surprinde. Sînt cel puțin care tru mai toți ducerea policlinicii, atentă cu timpul cetățenilor, a luat măsura ca — în cazul aglomerațiilor — să se distribuie bonuri prin două ghișee. Simplu, gospodărește, așa cum trebuie să se procedeze în- tr-o instituție care servește publicul.Aceeași atenție față de timpul cetățeanului există și la întreprinderea de gospodărie comunală și locativă. Cele mai solicitate servicii — plata apei, canalului, chiriei etc. — funcționează cu orare in două schimburi : și dimineața, și după-amiază. Aici s-a avut în vedere totul pentru a nu se consuma nejustificat timpul cetățeanului. Plăcuțe indicatoare (existente la ghișee) îi orientează pe solicitanți să se adreseze prompt funcționarului de care au nevoie. De asemenea, pentru evitarea aglomerațiilor, pentru a mări operativitatea în executarea operațiilor de plată, ghișeele au fost organizate pe grupe de străzi.

Nu peste tot însă am putut face constatări asemănătoare. Așteptăm, împreună cu mai mulți cetățeni, citeva ore bune la ghișeul consiliului popular municipal, unde se e- liberează tichete pentru lemne. Dar „biroul de combustibil" e... închis ! Nimeni nu ne dă nici o informație, nimeni nu știe

blicului. în schimb, cetățenii au timp berechet de pierdut, după opinia tovarășului secretar, pe la geamurile ghișeelor. Cînd o asemenea optică există la conducătorul respectivului compartiment, nu e de mirare că un funcționar sau altul transformă excepția în regulă. Iată confirmarea. Mai mulți

care să ajute la preluarea și predarea coletelor". Nu, nu de o astfel de rezolvare e vorba. Respectivul funcționar poate face față și singur cerințelor publicului. E vorba însă de e- ducația lui, de corectarea acelei mentalități păgubitoare — „Așteptați, că așa se așteaptă la ghișeu" — în numele căreia

„Așteptați, eă așa

30—40 de cetățeni așteaptă bonuri pen- consultare. Dar în puțin de 10 minute sîntem serviți. Con-
se așteaptă la. ghișeu"

IATÂ MENTALITATEA PĂGUBITOARE ÎN NUMELE
CĂREIA UNII FUNCȚIONARI DIN BOTOȘANI 
IROSESC NEJUSTIFICAT TIMPUL CETĂȚENILOR

dacă funcționarul în cauză va mai deschide sau nu astăzi (vineri, 25 ianuarie — n.n.). în cele din urmă, după mai multe ore de așteptare, aflăm că respectivul funcționar, tovarășul Gh. Onofrei, „e plecat să convoace deputății pentru sesiune ; abia luni va lucra cu publicul".— Nu putea să se ocupe altcineva de anunțarea deputaților ?— N-am avut cui să dăm această sarcină — ne asigură tovarășul Severin Zofotă, secretarul comitetului executiv. Ce să facem ? Sînt perioade cînd funcționarii noștri foarte ocupați.Vasăzică, dacă am țeles bine, funcționarii sînt foarte ocupați și nu pot sta la dispoziția pu-
sîntin-

cetățeni, între care și Filaret Constantin și Maria Czilli, așteaptă — la ora 7,40 — să predea și, respectiv, să ridice colete la sectorul „mesagerii" al oficiului P.T.T.R. Deși au trecut ’ 10 minute de la începerea programului, funcționarul de serviciu (Gh. Urzică) nu se grăbește să-și facă apariția. Intervenim și-i cerem să ne servească. „Așteptați, că așa se așteaptă la ghișeu" — ne răspunde dîn- sul prompt.Explicăm șefului oficiului, Nicolae Crîșmaru, atitudinea funcționarului respectiv. Ce credeți că ne spune ? „Personal — zice dînsul — n-am primit nici o reclamație in acest sens. Dacă situația cere, putem repartiza încă un salariat

timpul cetățeanului este irosit în mod nejustificat.Un alt ghișeu al oficiului P.T.T.R. este, duminica, asaltat pur și simplu de public. De ce ? Fiindcă este singurul care efectuează toate- operațiile : mandate poștale, plăți a- bonamente, restituiri și depuneri C.E.C. etc. Am cronometrat cu ceasul în mină. Prin fața acestui ghișeu se perindă în medie, duminica, , 150—200 de oameni, majoritatea pentru operații C.E.C. Dacă avem îri vedere că ghișeul are program limitat (8—12), vă puteți face singuri o imagine asupra aglomerației care există aici, asupra condițiilor în care este seryit publicul.— Nu pot face față ce

rințelor — ne spune funcționara de aipi — și mulți cetățeni pleacă nemulțumiți. Dadă ar funcționa duminica, prin rotație, și o filială a agenției C.E.C., situația s-ar normaliza.— Am putea organiza un astfel de serviciu duminica — ne spune tovarășul loan Găină, directorul direcției județene C.E.C. — dar trebuie să obținem aprobarea centralei din București.De ce trebuie luată „a- probare" de Ia București, pentru a servi civilizat publicul la Botoșani, mărturisim că n-am înțeles. Dar da'că trebuie, atunci . să se ; facă demersurile necesare pentru obținerea si, deoarece, cu sau fără aprobare, n-are nimeni dreptul să Irosească timpul cetățeanului.Dacă ar fi să rezumăm cele relatate pînă aici, ce concluzii se impun atenției organelor responsabile și competente din municipiul Botoșani ? In primul rînd, faptul că în unele instituții se fac încă eforturi' reduse pentru îmbunătățirea activității cu publicul. în al doilea rînd — și acest aspect este esențial — controlub asupra modului cum își fac datoria salariații care prestează servicii publice este adeseori necorespunzător. Or, acolo unde slăbește controlul, unde el nu este exercitat cu rigoarea necesară, își face loc credința că cetățeanul trebuie să stea la dispoziția funcționarului și nu invers. Ca să nu mai vorbim de faptul că, fără un control permanent și sistematic din partea comi- . tetului executiv al consiliului popular, al altor organisme învestite cu drept de control, nu e posibilă perfecționarea activității . acestor sectoare atît de solicitate de public.
Nicolae 
ZAMF1RESCU 
Constantin 
PRIESCU
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De ce a trebuit să vină

badea Vasile Tomoiagă

din Moiseiu-Maramureșului

in audiență la „Scînteia
Vasile To- venit tocmai Moiseiu-Maramu-Badea moiagă, din reșului, și-a scos căciula și, după ce s-a așezat cu sfială pe jumătate din scaunul oferit, a început să-și privească mîinilemari, bătătorite de ța- pină și secure.— No, zi-i bade Vasile. Ce te-abate încoace ?— Musai o trăbuitu să iu. Că, domnule, nici de veselie nu se pornește omu’ la drum de iarnă. Numa’ de-i bai iu-i mare, țîră în vedea, o fost torul io, cu mină, am.Și în timp ce citesc niște hotărîri judecătorești și copia’ unui contract, badea Vasile își cu bii își la chiul stîng și din cînd în cînd îi simt privirile întoarse . spre mine. Parcă-i citesc în ochi : „Văzut-ai, eu am direhtate și tăt n-o am". "Termin de citit.— No, c-așa-i cum zisu-v-am, domnule ? Să vă spui cum or fost...Și badea Vasile începe să-mi povestească pe îndelete cum au cumpărat, el și încă șase oameni din Moi-

și necaz. Și ba- Uită-te o ăstea hîrtii și-i Că legiuitorul bun și judecă- așișderea, dară direptatea în văd că tăt n-o
descheie încet și oarecare jenă bum- sumanului mițos, mîngîie apoi căciu- înfiptă în genun-

seiu, niște pămînt în vatra satului, prin 1948, de la unul Fried Herman, cu contract în toată regula, bani făcuți din și din țapină. Că lucrat nevastă și piii, că el e mai plecat peste vară, toate au fost pînă în 1968...Da, în 1968, consiliul popular comunal îl acționează în judecată, dintre toți numai pe el, Tomoiagă, ca pămîntul. La toria din Sus, omul dă cu acte tul e al lui dreptate, prin ța civilă nr. 1222 din 7 octombrie 1968. Consiliul popular din Moi- seiu suportă și cheltuielile de judecată, dar face și recurs la tri-' bunalul județean. Prin decizia civilă definitivă, nr. 152 din dosarul 1728. tribunalul județean respinge recursul ca nefondat și menține hotărîrea judecătoriei din Vișeu „ca fiind atît legală, cît și temeinică".Deci, Vasile Tomoiagă are dreptate, pămîntul îi aparține. A- tunci de ce a venit la București ?— De ce. bade sile ?— Apăi, or fost judecătorii că eu direptâte, dară io n-o am.Și omul, necăjit, frînt de drum și de nesomn, îmi spune că

pe firez l-au corn uit că bune
șaseVasile să-i’ ia judecă- Vișeu de face dova- că pămîn- și i se dă sentin-

Va-zis am tăt

el nu vrea să se în- i timple vreo nenoro- I cire, că doi din sat, Coman Grigore, agent 1 fiscal, salariat al con-, siliului popular, și Ion i Tomoiagă, care pămint lingă al își fac de cap, i îngrădit locul fără ! un drept. Și elsăturat să tot drumurile, să-și < I tuie banii. Și mai spus badea, că primarul,I Vasile-Sușca, mai de? mult, era om cumsecade, ținea cu legea.. Dar cîte nu mi-a mai spus. Ascultîndu-1, am avut senzația pe care ți-o dă aerul tare al Munților Maramureșului in care cresc. drepte și falnice păduri, mi-am adus a- nrinte că toamna tre-• cută, trecînd din Mol-* dova peste Prislop în țara lui Pintea, am auzit codrii vuind de glasurile și fierăstra- iele tăietorilor de lemne. Cu siguranță, acei oameni curățau. în- trucîtva, pădurile de[ copacii găunoși și de uscături. ...Ce se în- timplă la Moiseiu. asta n-o pot înțelege. Adică de ce a trebuit să , vină badea Vasile Tomoiagă la „Scînteia"? noate răspunde la a- ceastă întrebare mitetul executiv consiliului popular județean, pentru că la comună... s-a văzut că deși omul are dreptate „tăt n-o are".

au lui, i-au nici s-a bată chel- mi-a Vasile Coman

coal
Alexandru BRAD

Măsuri de îmbunătățire
a aprovizionării cu

medicamente a farmaciilor

La Cluj — zeci de cămine 
pentru tinerii nefamiliști• •

pus la dispoziția la Fabrica de piele și „Clujana" un cămin compus din garsoniere băi și grupuri sociale.
Recent, a fost tinerilor de încălțăminte cu 215 locuri, mobilate, cuTinerii înșiși, în adunări, au hotă- rît cine să locuiască în cămin, prioritate avînd fruntașii în producție, tăbăcarii și cauciucarii cu condiții mai grele de lucru, inginerii stagiari, cei ce urmează cursurile serale etc. Numai după ce tinerii au discutat și propus singuri, comitetul oamenilor muncii a decis — pe a- ceastă bază — care anume să fie locatarii noului cămin.Menționăm că, în general, la Cluj problema locuințelor pentru tinerii muncitori nefamiliști constituie o preocupare de seamă a conducerilor de întreprinderi. In cadrul planului de sistematizare a orașului au fost create nuclee de cămine pentru nefamiliști, amplasate în apropierea cvartalelor de locuințe. în cartierul „Gruia" au fost date în folosință pentru tinerii constructori 4 cămine a cite 300 de locuri fiecare, unul din ele dispunînd și de spații comerciale. în cartierul Mănăștur au fost amplasate 5 cămine cu 176 locuri fiecare și o cantină unde pot lua masa 1 300 de tineri în 3 serii. Trei

din acestea și cantina au și fost date în folosință. Numărul total de locuri este de 3 140.Detaliile de sistematizare au mai rezervat în zona „Calea Baciului" spații pentru 4 cămine a cîte 390 locuri destinate tinerilor de la uzina „Metalul roșu", uzina de reparat material rulant „16 Februarie", Stația mecanică etc. în zona industrială nord-est, s-au făcut pe strada Podgoriei, într-un cadru natural, agreabil, amplasamente pentru 7 cămine a 300 locuri necesare tinerilor de Ia uzina „Armătura", uzina „Unirea", fabrica de medicamente „Terapia", Uzina de reparații în agricultură. Ansamble de cămine sînt prevăzute și in strada Aurel Vlaicu — pentru uzina Carbochim, Uzina de reparații auto — iar alte cămine au fost amplasate în zona Someșeni. Numărul locurilor în cămine pentru nefamiliști va fi de peste 5 300, adică atit cît au solicitat pînă acum întreprinderile. Iată, deci, cum o problemă socială acută, impusă de dezvoltarea industriei, își găsește rezolvarea operativ dacă există preocupare și spirit gospodăresc.
AI. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii

Vedere de pe TîmpaDe nicăieri Brașovul nu se oferă privirilor atît de complet și de a- proape ca de pe Tîmpa. Cine l-a privit de aici, cu numai cinci ani în urmă, și-1 privește astăzi din nou va remarca de îndată schimbarea spectaculoasă produsă în peisajul său urbanistic. Cartierul „Steagul roșu", de pildă, din 1967 pînă astăzi și-a dublat aproape numărul de apartamente, pe verticala unor blocuri cu 8 și 10 niveluri, ridicate în spațiile libere dintre blocurile existente. A- ceasta a avut ca efect, pe de o par-

Imagine din cartierul brașovean „Steagul roșu*

te, folosirea mai rațională a terenului, iar, pe de altă parte, a spart monotonia ce caracteriza acest ansamblu de locuințe. Al doilea cartier nou, ca mărime, din Brașov — cartierul „Zona gării" — nu a împlinit încă un deceniu de la darea în folosință a primelor blocuri. Privit de pe Tîmpa, sau din oricare altă parte a orașului, el ni se înfățișează ca un ansamblu modern, cu blocuri zvelte tă varietate de finisaje, înalte au fost amplasate îneît au lăsat deschisă __munților care străjuiesc orașul. Cartierul — care numără 3 000 de apartamente — este tăiat în două de bulevardul Victoriei, o autostradă modernă, cu două sensuri de circulație 
a trei benzi fiecare.Două noi cartiere au Început să 
se contureze în ultimii ani în peisajul Brașovului : Zizin — Calea Hăr- manului și, mai recent, cartierul Mihai Viteazul, care va totaliza, în final, circa 6 500—7 000 apartamente.Construcțiile de locuințe și de alte obiective social-culturale au cunoscut un ritm intens și în celelalte localități urbane din județ. La Făgăraș s-au dat în folosință, în perioada a- mmtită, circa 1 500 apartamente. In. partea de nord-vest a orașului Codlea*  se ridică un nou cartier. Apartamente și obiective sociale, în speciali unități comerciale, s-au construit și.‘ în orașele Victoria, Săcele, Rîșnov, Zărnești și Predeal. însumate, apartamentele construite în acest județ în ultimii cinci ani — din fondurile consiliilor populare, ale cetățenilor și întreprinderilor — se ridică la 20 000. Un ritm susținut va cunoaște construcția de locuințe și în anii ce vin. în acest an, de pildă, sînt prevăzute să se construiască circa 3 800 apartamente, din care circa jumătate din fondurile populației.

urbanistic și o boga- Blocurile în așa fel priveliștea

Nicolae MOCA NU
corespondentul „Scînteii

I |Uliii stas | & i a
Farsa de-a

„legalitatea"

aritmetică : 879 lei (imputați inginerului S.D.) + 818 lei (imputați șefului serviciului personal C. Teodoru) =■ 1 695 iei. Exact suma pentru care controlul financiar găsie 3 (trei) răspunzători. Unde s-o fi pulverizat oare răspunderea directorului întreprinderii ?Nu-i așa că toată povestea seamănă leit eu binecunoscuta pățanie a „acarului Păun" ?
De unde

a învătat?!

Ministerul Sănătății preconizează ca baza materială pentru aprovizionarea populației cu medicamente să fie bogățită cu noi dețene. Asemenea unități vor fi înființate în județele Vîlcea, Buzău și Maramureș. Totodată, la farmaciile județene vor fi create spații corespunzătoare pentru depozitareaVunor medicamente de importanță terapeutică deosebită, necesare urgențelor ce pot surveni pe teritoriul respectiv Alte măsuri se referă la îmbunătățirea asigurării fondului de produse farmaceutice și difuzarea rațională 
a acestora. Prin acțiuni opera-

farmacii îm-ju-
tive vor fi acoperite golurile în aprovizionarea unităților, folo- sindu-se stocurile\ din depozit sau redistribuindu-se unele produse înțre unități. O atenție deosebită se va acorda creșterii exigenței privind recepția medicamentelor și controlul’ calității produselor farmaceutice existente în consum, scoțîndu-se din uz medicamentele necores- punzâtoare calitativîn scopul unei corespunzătoare și ritmice unităților farmaceutice, rioadele reci vor avea gim prioritar specifice;

aprovizionări a în pe- un re-medieamentele(Agerpres)

— Onorată instanță, hotărîrea comisiei de judecată este greșită. Inginerul Sabin Dumitrescu trebuie să plătească suma de 879 lei, așa cum i s-a imputat, fiindcă s-a constatat că dumnealui a cerut desfacerea contractului de muncă al angajatului...Era sau nu era drept să plătească inginerul Ș, D. suma cu pricina ? Așteptînd răspunsul pe care avea să-l dea, firește, instanța de judecată soluționind cauza, ne-am lăsat furați . de dezbateri, pornind înapoi, către alt dosar, către alte dezbateri pe marginea acelorași fapte, pe firul uneia și aceleiași „povești". Una plină de tîlc însă......în cursul lunii iulie 1970, inginerul S. Dumitrescu, șeful sectorului betoane, cere printr-o adresă către conducerea întreprinderii de prefabricate și agregate pentru construcții (I.P.A.C. București) desfacerea contractului de muncă al electricianului Traian Coșoiu, pentru abateri repetate și indisciplină la locul de muncă. Cum necum — fără -să se procedeze cum cere legea la efectuarea unei anchete, la ascultarea celui ” în cauză — conducerea întreprinderii emite „din- tr-un foc" decizia de desfacere a contractului de muncă. Deși părea justificată, măsura fusese luată cu încălcarea legii. Nemulțumit, Coșoiu se adresează justiției. „Pardon, dacă pierdem litigiul și ajungem buni de plată ?“ s-au auzit voci îngrijorate. „Hai să-.l primim îndărăt, ce-o fi o fi". Zis și făcut. Farsa de-a „legalitatea" de-abia începuse. Să facă el, Coșoiu, o cerpre precum că a fost în concediu de odihnă. A făcut. A- poi a mai cerut și un concediu fără plată, pe urmă transferul... Nimic nu i s-a refuzat. Dar, s-a gîn- dit el, tot a mai rămas o perioadă neDlătită. I s-a plătit. și asta : 1 695 lei 1 Ba, fiindcă întreprinderea se „lăsase" mai greu în privința aceasta și Coșoiu făcuse iarăși apel la instanță — de, nu era el salariat „în regulă" (? 1) — a mai obținut și 300 lei cheltuieli de judecată. Plătiți ulterior tot din casierie, bineînțeles. •...Noiembrie 1971. Control pe linie financiară. Se descoperă toată tărășenia. Vinovați și răspunzători — arată controlul — sînt Cornel Rila (director), Constantin Teodoru (șef serviciu personal) și inginerul Sabin pentru suma de.lei 1 695, și pentru cei 300 lei cheltuieli urmare, se știa precis punde.Cele auzite recent în rului 4 au însă darul nou. De ce ? Simplu, ca
cinesala
să

Scrisoarea
Roxanei

„Vă scriu această scrisoare în speranța că vă veți bucura și poate chiar îmi veți răspunde. M-a bucurat nespus de mult faptul că v-ați in- . teresat de mine și mă străduiesc să merit a- tenția dumneavoastră.Sînt cuminte și învăț destul de bine. Și activitatea artistică mi-o continui. De fapt, muzica este pasiunea mea. Cînd v-am văzut la noi la școală am fost foarte emoționată. De atunci am mai dat un spectacol în sala ministerului, unul pentru a fi filmat, iar cel de-al treilea Ia Ateneul Român. Dintre toate școlile participante, a noastră a fost bisată îndelung. După cum vedeți, activitatea artistică de la noi este foarte bogată, dar nu este neglijată nici pregătirea profesională.Eu sînt la clasa de electronică. Cred că v-am spus atunci cînd ați venit la noi în școală. Patru zile pe săptămînă facem practică la uzinele din Pipera. Ne ducem cu autobuzul și e foarte plăcută plimbarea pînă acolo. La sfârșit, vom fi montatoare de aparataj de telecomunicații. Am învățat foarte multe lucruri pînă a- cum. Pe 15 iunie terminăm și șcpala și practica. Pină pe 30 cel mai tîrziu voi fi acasă, iar pe 1 august mă angajez in serviciu.E foarte plăcută și civilizată viața noastră aici, în institut. Sînt convinsă că am uitat tot ceea ce știam înainte de a veni aici. Aș fi foarte bucuroasă să mai puteți veni pe la noi. aș avea multe lucruri să vă spun. în încheiere, eu vă doresc multă sănătate și fericire".
Cu stimă,
Roxana

Dumitrescu, alți patru salariați de judecată. Prin și pentru cît răs-judecătoriei secto- nedumerească din următoarea operație

★Scrisoarea unei eleve către ră ? Nu, deși după căldura cu nută pe hîrtie așa s-ar părea. în locul oricăror comentarii, redăm adresa de pe plic : Judecătoria sectorului 4 București, str. Sf. Vineri nr. 14, judecător ‘ ~ 'ani în urmă, părinților săi piardă busolaFelicitări, Roxana, felicitări, tovarășă Florica Colceag I

fosta ei profesoa- care a fost așter-
Florica Colceag. Cu aproape doi terorizată de atmosfera din casa adoptivi, Roxana începuse să-și vieții.

Cu cîtva timp în urmă, informați de un șofer de taxi, niște milițieni din Brașov au fost la rîndul lor foarte curioși să afle cine este și ce hram poartă un simpatic june care umblă c-o mapă doldora, din care. scoate fără grijă sute nou-nouțe. Au cercetat un pic încolo și încoace, au trecut și pe la gară și au făcut în cele din -urmă cunoștință cu misteriosul personaj : de fapt, un flăcăiandru din Giurgiu, fugit de acasă și de la școală. Cum avea gînduri mari — să se apuce de ceva negustorie cu „oi, o vacă și niște cai pentru transport" — luase din șifonierul părintesc ce găsise pe acolo. Și găsise... 63 000 Iei 1— Auzi ce idee, se lamenta păgubașul tată, luîndu-și în primire odrasla. Cum i-o fi trecut prin cap asemenea lucruri, fiindcă in casa mea n-a prins asemenea învățătură...Așa o fi. Numai că organelor în drept (de data asta, celor din Giurgiu) le-a cam bătut la ochi bănetul cu care voiajase fiul rătăcitor. Ca atare, tatăl —- B. M., de meserie fotograf — a mai avut parte de o surpriză : constatînd o vădită disproporție între veniturile și bunurile realizate, judecătoria Giurgiu a dispus aplicarea impozitului de 80 Ia sută asupra sumei de 37 008 Ici, a cărei proveniență n-a putut fi justificată 1...Chiar așa, de unde i-or fi venit odraslei asemenea idei? Auzi, să plece cu banii de-acasă, cu gînd să se apuce de negustorii...
Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul Mandache Nicolae chem în-judecată’ pe pîrîții Dumitru Vișan și Dumitru Marcela să-mi restituie suma de 5 000 lei, ocazionată de logodna nepotului meu cu Dumitru Marcela care după 5 zile s-a răzgîndit și n-a mai vrut să conviețuiască cu nepotul meu".(Din dezbaterile dosarului 2840/1972, Tribunalul județean Ilfov)
Dinu POPESCU

t
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In contextul factorilor care concură la ridicarea nivelului calitativ al ’ întregii activități economice, la realizarea înainte de termen a planului cincinal, specializarea și cooperarea în producție se înscriu tot mai mult ca un proces esențial, „întreprinderile, centralele și ministerele — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat Ia Conferința Națională a P.C.R. din 1972 — trebuie să se preocupe în mod deosebit de dezvoltarea concentrării, specializării și cooperării, care contribuie in măsură importantă la creșterea productivității muticii, reducerea costurilor, ridicarea calității producției și sporirea rentabilității".în continuarea măsurilor întreprinse în acest scop în cadrul economiei noastre, Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 a examinat în detaliu activitatea de specializare și cooperare în producție și a fixat sarcini sporite pentru mărirea influenței acestui factor asupra cantității, ritmicității și calității producției, pentru ridicarea, în ultimă instanță, a eficienței economice.Pentru a pune in evidență rolul specializării și cooperării în accelerarea dezvoltării economice a țării noastre, socotim necesar, înainte de toate, să precizăm cîteva elemente definitorii.Specializarea producției constituie 
o formă de organizare a producției bazată pe diviziunea muncii între ramuri și subramuri economice, prin care se diferențiază mai mult procesul de producție în operații de sine stătătoare. în funcție de caracteristicile ramurii economice (industrie, agricultură etc) specializarea poate avea mai multe forme. în industrie, de pildă, există : 1) specializarea pentru producerea unui a- numit produs sau grup restrîns de produse ; 2) specializarea pentrucrearea unor piese sau subansam- ble ; 3) specializarea pe faze tehnologice. întreprinderile specializate au organizată producția în flux tehnologic, de regulă sub forma unei producții de serie mare sau de masă, executată pe baza unei tehnologii omogenizate.în condițiile adîncirii specializării, se dezvoltă în mod necesar cooperarea în producție, adica acea formă de organizare conștientă, planificată, a legăturilor ce se formează între uzine, fabrici, întreprinderi sau ramuri care, pe baza specializării și profilării, participă Ia realizarea unui produs.Specializarea și cooperarea în producție se. află în. legătură directă cu progresul' tehnic. Ele constituie un efect și, în același timp, o ' ’pi-emisă a introducerii tehnicii a- vansate. Astfel, specializarea este condiționată de perfecționarea mijloacelor de muncă, de valorificarea a noi materii prime ; totodată, progresul tehnic are o eficiență economică superioară atunci cînd se introduce și se extinde pe baza «pecializării și cooperării.

Importanța specializării și cooperării producției rezidă mai întîi in faptul că ele permit introducerea unor tehnologii avansate de înalt randament. Pe baza specializării se poate stabili mai bine profilul fabricației, asigurindu,-se producția unui număr limitat de produse, tipizarea și unificarea acestora. Astfel, se favorizează atît îmbunătățirea metodelor de organizare și conducere a producției, cit și perfecționarea tehnologiei, reducerea consumului specific și deci obținerea unor costuri scăzute pe unitate de produs. în acest fel, în industria construcțiilor de mașini, de

murilor, închiderea unor canale prin care se irosește timpul de lucru. Totodată, în cazul producției specializate, muncitorii și cadrele tehnice doljîndesc deprinderi temeinice o profundă cunoașteri a meseriei, ceea ce se răsfrînge pozitiv pe planul creșterii calității producției, al economicității costurilor de fabricație.Este de remarcat, de asemenea, că procesul de specializare și cooperare influențează pozitiv asupra gradului de competitivitate a produselor. în condițiile restrîngerii sortimentului de fabricație, întreprinderile au posibilități mai mari

O observație critică în acest sens, făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentelor vizite de lucru în unități industriale, vizează producția de utilaje tehnologice. Cele cîteva mari uzine republicane care produc asemenea utilaje și instalații continuă să fabrice fiecare în parte din toate cite ceva, cînd normal ar fi să se procedeze la o strictă specializare pe tipuri de utilaje, stabilindu-se, totodată, o trainică cooperare pentru realizarea furniturilor complete. De a- ceea, în mod cu totul justificat s-a subliniat necesitatea de a se acorda o atenție specială rezolvării a-

Convorbire cu tovarășul Ion DUMITRESCU
președintele Uniunii compozitorilor

pildă, specializarea și cooperarea în producție au contribuit, în anul 1972, alături de alți factori, la reducerea consumului de metal pentru un milion de lei producție cu 7,5 la sută, comparativ cu anul precedent.Specializarea și cooperarea în producție influențează direct gradul de utilizare a capacităților de producție. într-adeyăr, faptul că o a- numită întreprindere își specializează fabricația pe un număr restrîns de produse îi dă posibilitatea efectivă să organizeze linii tehnologice specializate și pe această cale să asigure încărcarea la indici înalți a tuturor mașinilor. Aceasta nu se poate realiza în cazul unei producții eterogene, cînd caracterul extrem de divers al tehnologiei de prelucrare și al operațiilor . face ca zestrea tehnică să fie neuniform solicitată. Trebuie avut în vedere și un alt aspect : nemaifjind necesară trecerea de la fabricarea unui. produs, la altul, așa cum se^Jntîm- ' plă în" mod cur'eht in unitățilenespecializate,Ase’- evita, twnpii-morți în pregătirea și reglarea '- mașinilor o dată reglate, mașinile produc zile șl săptămîni de-a rîndul în regim da lucru neschimbat.Este lesne de înțeles că pe a- ceastă cale se asigură și o utilizare deplină a forței de muncă, atît la nivelul întreprinderilor, cit și al ra

de a ține pasul cu progresul teh- nico-științific atît pe plan național, cît și pe plan mondial, de a depista acele soluții apte să ducă la îmbunătățirea parametrilor calitativi ai produselor.Cu toate avantajele certe ale specializării . și cooperării in producție, trebuie să observăm că in prezent nu peste tot li se acordă atenția cuvenită. Mai există încă rezerve ce se cer a fi puse in valoare în scopul sporirii contribuției acestui . prpces la obținerea unei eficiente economice ridicate în cadrul economiei noastre naționale. Aceasta se impune cu atît mai mult cu cît dispunem de un cadru organizatoric favorabil care nu este întotdeauna bine fructificat. Remarca vizează în primul rînd condițiile propice survenite prin crearea centralelor, grupurilor industriale și celorlalte unități cu statut de centrală. Una din rațiunile care a stat la bâza organizării acestora a fost

cestor probleme în cadrul construcțiilor de mașini, precum și în alte ramuri, a întocmirii unui program de perspectivă care să asigure realizarea unor progrese mai rapide în dezvoltarea specializării si cooperării între unitățile aparținind mai multor ministere.Pentru ca specializarea și cooperarea în producție să se manifeste mai din plin ca un factor de accelerare a dezvoltării economice, trebuie să se acorde, de asemenea, o mai mare atenție perfecționării relațiilor contractuale, potrivit legislației în vigoare. Spiritul sănătos promovat de noua lege a contractelor economice mai este pe alocuri alterat de practicile anacronice ale unor unități industriale ce nu-și

respectă obligațiile asumate. Există leac pentru, astfel de năravuri : plata daunelor pricinuite prin ne- realizarea comenzilor la termen să se facă din propriul buzunar al celor ce uită de semnătura pusă pe contract. Dar tocmai o astfel de prevedere se eludează în practica de fiecare zi, daunele continuînd să fie acoperite din punga statului. Este, așadar, absolut necesar ca noua lege a contractelor e- conomice să fie aplicată în spiritul și în litera ei. Altfel, se riscă perpetuarea unor stări de fapte nedorite, ce pun sub semnul întrebării însăși rațiunea ideii de specializare și cooperare.O altă problemă ce trebuie examinată cu atenție de către factorii responsabili este și aceea a prețurilor practicate în cadrul cooperării interuzinale. îndeosebi se cuvine combătută practica acelor conduceri de întreprinderi care sînt tentate să-și amelioreze situația financiară pe seama producției executate în colaborare, prin umflarea prețurilor. Puse în fața acestei situații, întreprinderile ce solicită cooperarea se văd deseori constrinse să renunțe la această formă modernă de organizare a activității industriale pentru a nu înrăutăți indicatorii de eficientă. Desigur,este vorba de o exacerbare a interesului strict local. Or, mai presus de acesta trebuie să stea in orice împrejurare interesele economiei naționale. Tocmai de aceea este necesar ca sistemul de prețuri să slujească din plin scopurile majore de creștere a eficienței economice la nivelul economiei naționale.Ținînd seama de faptul că anul 1973 este hotărîtor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen se impune sporirea preocupării oamenilor muncii pentru îmbunătățirea modului de valorificare a tuturor potențelor economice și umane existente în întreprinderi, pentru adoptarea deciziilor potrivite vizînd adîncirea specializării și perfecționarea relațiilor de cooperare, astfel îneît acestea să contribuie la îndeplinirea planului Ta parametrii maximali.
ConJ. univ. dr. 
Dumitru CIUCUR

și aceea..de a contribui Ia adinci- •.•■.irea procesului de specializare și '-Tifofllare a producției industriale. ^InȚc.ei ,cîțiva ani care au trecut de .la instituirea acestei noi forme organizatorice s-au confirmat întru totul avantajele ei. Totuși, procesul de specializare și adincirea cooperării nu înaintează în toate cazurile pe măsura posibilităților create și necesităților economiei.

Cîteva recomandări bibliografice• Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român cu privire Ia realizarea înainte de termen a planului cincinal 1971—1975, creșterea continuă a eficienței activității economice, dezvoltarea colaborării și cooperării e.cononiice internațip- nale, în voi. „Conferința Națională a Partidului’Comunist Român", Editura politică 1972, pag. 448 o Nicolae Ceaușescu : „Expunere la Plenara C.C. a! P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, (în broșură), Editura politică 1972, pag. 9—10o . „Cuvîntare Ia consfătuirea de lucru a conducătorilor centralelor industriale și ai celorlalte unități cu statut de centrală (în broșură), Editura politică 1972, pag. 12—14. Pe aceeași temă mai poate fi consultată, în revista „Viața economică" nr. 1 din 5 ianuarie 1973 pag. 11—12, dezbaterea „Specializarea și cooperarea — atribute majore ale activității centralelor industriale".
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— Răsfoim împreu
nă cu președintele U- 
niunii compozitorilor 
citeva recente parti
turi ale compozitori
lor noștri, partituri in 
care sint surprinse 
clocotul muncii, iz- 
binda, sărbătoarea 
muncii. Cornelia Dan 
Georgescu iscălește 
astfel piesele simfoni
ce : „Hore lungi", 
„Colaje IV". Ion Cri- 
șan este autorul „Cin- 
tecului brigăzilor de 
cimp". Jozef Hirtalan 
prezintă „Cintecul 
muncii". Vasile Donose 
semnează „Sondorii", 
L. Teodoru — „Să 
pornim pe șantiere", 
Theodor Bratu — 
„Făuritorii de nave 
românești", Ion Ale- 
xandrescu — „Munca 
izvor de bucurii", Za- 
haria Popescu — 
„Mindrie de țapinar", 
Mișu Iancu — „Țesă- 
toarea"... Autorii a- 
cestor partituri, ca și 
alți compozitori, au 
fost prezenți în mij
locul muncitorilor din 
diferite ramuri ale 
economjei. Amintesc 
doar de acțiunile în
treprinse in unitățile 
de pe Platforma in
dustrială „23 August", 
la uzinele „Republica" 
unde s-au înființat și 
cercuri de „Prieteni ai 
’muzicii", la I.A.S. Fe
tești...— Urmăm, de fapt, 
o veche tradiție. Dar aș putea spune că în ultimul timp Uniunea compozitorilor și-a intensificat acțiunile pentru cunoașterea specificului muncii in diverse sectoare de activitate : industria grea, agricultura. Am vizitat astfel . întreprinderi, șantiere, cooperative agricole de producție. Dialogurile cu oamenii muncii au fost deosebit de fructuoase. Trebuie să subliniez importanța acestor întîlniri care, pe lîngă cunoașterea mai adîncă și o prețuire reciprocă absolut necesare tuturor, angajează creațianouă pe drumul sănătos al artei umanist- șșcialiste. Se nasc lucrări inspirate din clpcptijl m.imșiir.§i; a- cest lucru este deosebit de important. Pe lîngă numeroase coruri cu adresă directă, cîntece care vorbesc despre mineri, țesătoare, siderurgiști etc.... sint lucrări simfonice care comentează tensiunea muncii, elanul, emo*

ția înfruntării timpului, a luptei cu timpul. Deci ecourile legăturii compozitorilor cu muncitorii, cu procesul muncii sint mult mai profunde.
— îmi Muc aminte 

de interesantele în
trebări pe care le-au 
pus muncitorii grivi- 
țeni, muncitorii u- 
zinelor „23 August" 
compozitorilor. S-a 
discutat mult despre 
accesibilitate, gazde
le și-au exprimat do- 
rirfț.a să asculte'cît de 
curind cîntece inspi
rate din munca lor.— Ne-a impresionat, pe toți cei prezenți la asemenea întîlniri, interesul, sensibilitatea, oamenilor simpli, dorința lor de a pătrunde tainele muzicii, de a înțelege muzica. Comentau, judecau lucrări cunoscute cu un deosebit simț critic. Am desprins o idee de o importantă semnificație : datorianoastră, a creatorilor, față de marele public, atît față de spectatorul care merge pentru prima oară la concert, cît și de spectatorul inițiat care dorește să aprofundeze muzica. Trebuie să ne preocupe felul în care paginile noastre de 'muzică intră în preocupările ascultătorului. Nu numai ascultătorul este dator să caute drumul . spre muzică, ci și creatorul să afle cheia spre sensibilitatea marelui public. în acest context, noțiunea de accesibilitate nu va fi înțeleasă în mod simplist, dar nici nu va putea fi ignorată de creator. Fiecare acțiune a noastră s-a soldat cu un bogat rezultat. Mergem pe marile șantiere să cunoaștem condițiile de lucru, probleme legate de producție, de teren, să înțelegem mai bine eforturile și realizările. Numai . în acest fel pot izvorî lucrări legate direct de viață. Este inutil să mai vorbim despre drama creatorului închis -tot timpul în laboratorul .său/ Și lu-. crările lui vor fi lipsite de viață. Avem în planul Uniunii compozitorilor să mergem cît de curind la Reșița, Hunedoara, să vizităm complexele siderurgice, să poposim la Porțile de Fier. Nu vom uita nici com

plexele de exploatare minieră.
— Care sint conse

cințele practice ale 
acestor vizite ?— De la proiect la îndeplinire, la roadele care se arată, ne preocupăm cu minuțiozitate. Nu uităm să a- runcăm o privire asupra partiturilor compozitorilor, dar ne interesăm, în același timp, și de evoluția a- celor cercuri de „Prieteni ai muzicii" de care am amintit, pe care le înființăm. La uzinele „23 August", la uzinele „Republica" aceste cercuri funcționează pe baza unui plan tematic minuțios întocmit. Se țin conferințe muzicale, se îndrumă activitatea de educație muzicală. Este o certitudine că fiecare întîlnire de a- cest fel are un răsunet in sensibilitatea creatorilor noștri. Se îmbogățește paleta fiecăruia. Nu se poate vorbi de o mecanicita- te : „am văzut, am scris". în creație acest lucru nu dă totdeauna rezultate de calitate. Nu vrem lucrări formale, cu titluri pompoase, ci lucrări vibrante, care într-ade- văr să surprindă dinamica zilelor noastre. Compozitorul de muzică ușoară, compozitorul de cîntece de masă, compozitorul de operă, simfonistul merg cu toată pasiunea, cu tot interesul și cer lămuriri, explicații despre procesul muncii. Vreau să spun că pentru condeiele de talent aceste întîlniri sînt experiențe de mare valoare, sint repere, practici de lucru, de documentare, foarte utile. „Alături de realizările ce au îmbogățit și înfrumusețat chipul patriei, înfăptuirea cea mai mare, oea mai\de preț este făurirea omului nou" — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. „Sufletul omului nou, conștiința lui deschid artistului un orizont nelimitat de investigație".Despre acești oameni noi, despre munca lor trebuie să scriem. Pe acești oameni noi trebuie să-i cunoaștem.

Smaranda 
OTEANU

r

între factorii de accelerare a progresului economic al țării asupra cărora a stăruit plenara C.C., al P.C.R. din luna noiembrie a anului trecut s-a aflat și utilizarea forței de muncă. Este un fapt firesc, deoarece de modul în care este utilizată forța de muncă depinde în mod hotărîtor nivelul ■ productivității muncii — factorul esențial al creșterii venitului națiopal. Un ritm înalt de creștere a productivității muncii — așa cum s-a prevăzut în planul pe acest an — implică obligatoriu utilizarea rațională a forței de muncă, în acest sens, ' dezbaterile din plenară, cît și din comisiile de lucru, au vizat identificarea măsurilor menite să asigure folosirea cu înaltă eficiență a tuturor resurselor umane de care dispune economia noastră națională. Problema implică multiple aspecte. în rîndurile de față ne propunem să răspundem, cît mai sintetic posibil, întrebării : care sînt căile concrete de acțiune general valabile pentru fiecare întreprindere ?înainte de toate se impune atenției, ca una din problemele cele mai actuale, necesitatea utilizării cît mai complete a timpului de lucru. în pofida notabilelor eforturi făcute cu deosebire în ultimi’ ani de majoritatea covîrșitoare _ a colectivelor de muncă din unitățile economice, trebuie spus că nu s-a ajuns încă la acea situație, dorită și pe deplin posibilă de realizat, ca fiecare minut. absolut fiecare minut din cele 480 cîte sînt afectate activității productive, să fie folosit cu maximă productivitate. Din păcate, .în foarte multe întreprinderi, o parte mai mare sau mai mică din timpul efectiv de lucru continuă să se irosească. Cauzele risipei de timp sînt multiple și ele acționează pe întreaga întindere a zilei. Dacă ar fi să ținem seama de cronologia lor, ar trebui să începem prin a aminti pagubele pe care le pricinuiesc economiei cele cîteva minute pierdute de unii salariați la începutul zilei dc lucru prin prezentarea cu întîrzîere la locul de muncă. Mai trebuie adău; gat că simpla prezență la ora fixă în fața mașinii nu coincide întotdeauna cu începerea lucrului. Nu o dată se întîmplă ca, din cauza unor neajunsuri organizatorice, să se în- tîrzie încenerea lucrului, ceea ce echivalează, de asemenea, cu pierderi pentru economie.între manifestările mai frecvent întîlnite ale irosirii timpului de. lucru se înscriu apoi acele situații în care muncitorul părăsește mașina fie pentru a se aproviziona cu reperele și subansamblele împotmolite prin cine știe ce secție sau atelier, fie pentru a-și procura sculele necesare sau alte instrumente și dispozitive utile în producție. Nu pot f> ignorate, de asemenea, nici pierderile care survin ca urmare a rebularii unor produse sau executării lor necorespunzătoare ; în aceste situații, lucrările trebuie refăcute, iar orice revenire asupra unei operații echivalează cu o pierdere efectivă Te timp de lucru. în sfîrșit. se cuvin

amintite și pierderile de timp ce se manifestă în unele întreprinderi prin încetarea lucrului cu mult înainte de încheierea programului. Nu o dată se întîmplă ca semnalul de încheiere a zilei de muncă să coincidă cu ieșirea pe poarta întreprinderii, și nicidecum cu oprirea mașinilor. Este lesne de înțeles că cei care așteptau la poarta fabricii sunetul sirenei părăsiseră locul de lucru cu cel puțin 15—20 de minute mai devreme.Diversele ipostaze de risipire a timpului de lucru trebuie să facă obiectul unei atente analize în

care lucrător să efectueze acel tip de muncă pentru care s-a pregătit. Numai în acest fel, oamenii pot să-și pună în valoare întreg bagajul de cunoștințe și deprinderi practice, dobîndite în procesul instruirii.In condițiile producției moderne, cînd pentru realizarea unui singur produs sînt necesare o mare diversitate de operații, care de care mai pretențioase,’iar exigențele de'calitate cresc mereu, se impune c-i munca prestată să corespundă nu numai meseriei respective, dar și unui anumit nivel de calificare pe care il reclamă nivelul tehnic al uti-

prindă măsuri concrete pentru a asigura forța de muncă adecvată necesităților reale ale întreprinderii.O cale esențială de utilizare eficientă a forței.,de muncă o constituie, de asemenea, structura ei judicioasă, corespunzătoare progresului tehnic, organizării și conducerii producției. Hotărîtor "este in acest sens ca in fiecare întreprindere să se stabilească raporturi optime între numărul și sarcinile diferitelor categorii de salariați ; între cadrele de concepție și cele de execuție ; între numărul inginerilor și cel al economiștilor, între aceștia și cadrele teh

a tartei de muncă
Care sînt căile de acțiune ?

cursurile de studiere a politicii economice a partidului, în toate formele de studiu cu profil economic. O discuție în cadrul învățămîntului de partid în legătură cu utilizarea forței de muncă trebuie să releve însă nu numai deficiențele existente, ci mai ales mijloacele în măsură să asigure - înlăturarea lor. Ceea ce se impune în primul rînd este, așa cum s-a subliniat la plenară, „îmbunătățirea organizării producției și a muncii în întreprinderi, în secții, Ia fiecare Ioc de muncă", acțiune ce trebuie orientată, firește, în acele direcții care se dovedesc esențiale pentru locul de muncă respectiv. Obiectivele ei majore trebuie să . 'e constituie raționalizarea fluxurilor de producție, a transporturilor interne, aprovizionarea ritmică a tocurilor de muncă cu mîteriale, repere, subansamble, scule și dispozitive de lucru, respectarea disciplinei tehnologice, normarea științifică a muncii. Toate aceste măsuri trebuie să se îmbine cu o susținută activitate po- litico-e'ducativă a organizațiilor . de partid și de masă pentru întărirea disciplinei în muncă, pentru întronarea unei înalte responsabilități față de interesele întreprinderii, ale societății noastre socialiste.Privită prin prisma utilizării raționale a forței de muncă, organizarea, științifică a producției și a muncii implică și un alt aspect deosebit de important ; este vorba de necesitatea asigurării unei concordanțe intre calificare și munca prestată, incit fie

talajelor, instalațiilor, mașinilor. Cînd această cerință nu este respectată se ajunge la situații de felul celor din unele întreprinderi, cu un grad ridicat de automatizare (in special din industria chimică, dar și din alte ramuri), unde o operație complexă ce necesită prezența unui muncitor cu înaltă calificare este divizată artificial în 2—3 operații simple, astfel că în loc de un singur om pe un loc de muncă apar doi sau trei ; nivelul redus al productivității muncii in asemenea cazuri nu este în măsură să răsplătească eforturile pe car’ le-a făcut societatea noastră pentru înzestrarea tehnică a producției.Practica dezvăluie și situații de altă natură, cînd gradul de calificare al forței de muncă depășește gradul . de complexitate al lucrărilor. De pildă, in 1 industria construcțiilor de mașini nu sint rare cazurile cînd strungari de înaltă calificare execută operațiuni de o tehnicitate scăzută. Efectul în împrejurările de acest fel | este similar cu acela în care un șlefuitor de diamante ar fi pus să fasoneze piatră pentru pavaje. Este evident că ne aflăm in fața uneil contradicții între cunoștințele tehnico-științifice pe care 'e posedă lucrătorul și cele pe care producția le solicită efectiv. Astfel de situații sînt păgubitoare atît pentru economia națională, cil și pentru muncitor. Conducerile unităților economice, acționînd perseverent in spiritul principiului „omul potrivit, la locul potrivit", trebuie să între

nice și economice cu pregătire medie ; între numărul de maiștri și cel al muncitorilor ; între muncitori productivi și cei neproductivi etc. Este de la sine înțeles că astfel de proporții trebuie concepute în dinamică și permanent optimizate.Luînd în dezbatere această problemă, Conferința Națională din vara anului trecut a subliniat neajunsurile care mai există, preconi- zînd reducerea personalului ocupat în activități administrativ-funcționă- rești, utilizarea specialiștilor cu prioritate în conducerea nemijlocită a producției, precum și în munci de concepție și cercetare. De un real

ajutor în dimensionarea corectă a necesarului de forță de muncă vor fi normativele și criteriile de bază pe ramuri — în curs de elaborare — cu privire la ponderea personalului administrativ în numărul total al salariaților.Analiza căilor de utilizare eficientă a forței de muncă trebuie să ia în considerare și stabilitatea acesteia, posibilitățile de înlăturare a fenomenului fluctuației. Există încă, din păcate, destule situații cînd conducătorii de unități se iasă „furați" cu totul de problemele tehnice de producție, neglijîndu-le pe cele umane. Or, realitatea dovedește că ignorarea unor aspecte ce afectează interesele personale ale lucrătorilor constituie adesea un factor de demobilizare în muncă și, în ultimă instanță, de instabilitate a forței de muncă. Fluctuația influențează negativ creșterea productivității muncii, atît cînd este vorba de cel care părăsește locul de muncă, cît și în cazul celui care vine nou în întreprindere ; acestuia îi este, de regulă, necesară o îndelungă perioadă de acomodare, de intrare in ritm, timp în care productivitatea muncii se menține la un nivel relativ scăzut. Nu sînt acestea motive suficient de convingătoare pentru a determina pe fiecare conducător de întreprindere, secție, atelier sau chiar echipă să se preocupe îndeaproape și de problemele umane ale colectivului de producție?Din cele, spuse pînă acum se poate trage o concluzie generalizatoare : folosirea deplină și eficientă a forței de muncă este, în egală măsură, în folosul societății, cît și al fiecărui om al muncii. Clarificînd temeinic întreaga însemnătate a acestei probleme, învățămîntul de partid își va spori contribuția la dezvoltarea gîn- dirii economice- a oamenilor muncii, la valorificarea întregii lor capacități și priceperi în vederea impulsionării progresului general.
' Dan CUCU

Cîteva recomandări bibliografice
q Hotărîrea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român cu privire la pregătirea forței de muncă și creșterea nivelului de trai al populației, in voi. „Conferința Națională a Partidului Comunist Român", Editura politică. 1972, pag. 470—472 ; • Nicolae Ceaușescu : Raport la Conferința Națională a Partidului Comunist Român, 19—21 iulie 1972, cap. „Asigurarea forței de muncă ; dezvoltarea cercetării științifice în pas cu nevoile societății", in voi. „Conferința Națională a Partidului Comunist Român", pag. 26—28 ; • „Expunere la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, Editura politică 1972, pag. 24 ; 31—32.Pe aceeași temă mai pot fi consultate în revista „Era socialistă" nr 2—1973, articolul „Probleme ale folosirii mai raționale a forței de muncă" ; în revista „Probleme economice" nr. 10— 1972, articolul „Optimizarea structurii profesionale și a calificării forței de muncă" ; în „Scînteia" nr 9081 din 8 martie 1972, la rubrica „în ajutorul celor ce studiază în învățămîntul de partid, întrebări și răspunsuri" : „Ce se înțelege prin reproducția lărgită a forței de muncă".
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* Tora ! Tora ! Tora ! : FEREN
TARI — 15,30; 19.
A Ultimul tren din Gun Hill i 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
Q Marea hoinăreală : VIITORUL 
— 15,30; 18; 20,15.
• Bariera : VITAN — 15.30; 18;
20,15.

Călăreții : RAHOVA — 15,30; 18;
20,15.
o Micul om mare : COSMOS — 
15,30; 18; 20,30.
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• Andrei Rubliov : CAPITOL — 
10; 16; 19,30.
A Maria Stuart : MELODIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21.
• Anul carbonarilor : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30,
TOMIS — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30. 
a Zestrea : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18.30; 20.45, VOLGA — 
9; 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 vintului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
e Explozia : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45, MUNCA
— 15.30; 18; 20,15.
o 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.
o Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
© Arena aeriană: DOINA — 11,15; 
13,41$; 15,45; 17,45; 19.45.
A Poliția mulțumește : FERO
VIAR — 9,15; 11,30; 13,45: 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.
0 Războiul lui Murphy : EXCEL
SIOR — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21, MIORIȚA — 9; 11,45; 15; 17,45;
20.30.
a Nunta de piatră : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
A Grozavul dintr-a V-a B : —
9—18 în continuare, Program de 
filme documentare — 20.15 : TIM
PURI NOI.
• Billy mincinosul — 10; 12; 14, 
Dezertorul — 16,30, Can-can — 
18,45; CINEMATECA (sala Union).
• Queimada : GRIVITA — 9;
11,15; ,13.30; 15,45; 18; 20,30, ARTA
— 15,30; 18; 20.30.
A Capcană pentru general : GIU- 
LEȘTÎ — 15,30; 18; 20,15.
• Marea evadare : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 19.
a Silvia ; BUCEGI — 15,30; * 18; 

' 20.30.
• Pescărușul : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
O Filiera : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, LIRA — 15.30; 
18; 20,15.
A Ursul Yogi : UNIREA — 15,30; 
18.
A E o poveste veche : UNIREA
— 20,15.
o Ferma din Arizona : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 19.
a SăpHămina nebunilor : FLO-
REASCA - 15,30; 18.
a Căldura miinilor tale : FLO-
REASCA - 20.30.
® Domnului profesor, cu dragos
te: COTROCENI — 15,30; 18;- 20,15.
e Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
POPULAR — 15,30; 19.

teatre
• Filarmonica de stat „Georga 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Nico
lae Boboc — 20.
• Opera Română : Carmen — 19. 
e Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale". (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20, (sala Stti- 
dio) : A doua față a medaliei 
— 20.
• Teatrul de comedie : Mutter
Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20, (sala din str. Al. Sa- 
hia) : Transplantarea inimii necu
noscute — 20.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatrul Giulești : ...Eseu —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* 4 : Școala 
din Humulești — 16.
e Teatrul „Țăndărică*  (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Dc ce a furat zmeul mingea
- 15.
• Teatrul evreiesc de stat : Culo
rile nemuririi — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : O noapte furtunoasă fi 
Kir Zuliaridi — 20.
q Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu“ : Dansul maimu
țelor — 19,30, (la Sala Palatului): 
Concert de muzică ușoară $1 
populară — 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19,30.
o Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.
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PĂ MlN TUL 
SE ÎNVÎRTEȘTE 

.„puțin mai 
repede la Torun

— în orașul lui Copernic, 
cu prilejul semimileniului —

în aceste zile, Întreaga Polonie trăiește momente solemne. Programele și măsurile organizatorice au fost cristalizate. Sute de oaspeți de peste hotare se află alături de ospitalierele lor gazde ca martori nemijlociți ai evenimentului la care, ca un suprem o- magiu al civilizației contemporane adus pionierilor științei, participă toate țările lumii : festivitățile prilejuite de anul Copernic. Organizată sub egida UNESCO, aniversarea celor 500 de ani de la nașterea genialului savant polonez, fondator al astronomiei moderne, va cunoaște aspecte dintre cele mai diverse, care o vor marca drept o adevărată sărbătoare a triumfului spiritului și rațiunii asupra dogmelor și întunericului. In aceste momente deosebite, gindurile se îndreaptă către locul unde, cu 500 de ani în urmă, vedea lumina zilei Nicolaus .Copernic.Torun. 19 februarie 1473. în acest străvechi oraș al meseriașilor și meșteșugarilor s-a născut pe strada Sf. Ana 17 (azi Copernic) viitorul savant. O casă înaltă, arătoasă, care scăpase neatinsă de urgia războaielor. Căci abia cu șapte ani înainte de acest eveniment, luaseră sfîrșit luptele cu cavalerii teutoni și se încheiase pacea atît de dorită de polonezi, pentru care atîția dintre ei se jertfiseră.Castelul teuton, temuta fortăreață care-despărțea pe atunci orașul vechi, comercial, de cel nou, al atelierelor și meseriașilor, fusese dărîmat piatră cu piatră de localnici. Din acel moment — gest simbolic, de profund dispreț față de ocupanți — el a devenit groapa de gunoi a orașului.Străbatem azi străzile To- runului. La ceasuri tîrzii din noapte, cînd zarva aglomerației din urbea contemporană s-a potolit, clădirile masive, de un gotic atît de specific (goticul de pe malurile Vistulei, cu evidente influente baroce), clădiri vechi din secolele XIII-XV, alături de construcțiile mai recente ale neogoticului din secolul al XlX-îea, păstrate și reconstruite cu o nespusă

grijă și migală față de formele inițiale, îți dau strania senzație că ceasul timpului s-a rotit înapoi. Nu e de' mirare. în nomenclatorul internațional al monumentelor istorice, Torunul figurează în ceea ce privește complexul urbanistic la categoria consacrată celor mai valoroase monumente, a celor mai rare — categoria zero. Sutele de ani au trecut fără ca timpul să fi alterat fațada clădirilor din perimetrul atît de valoros al orașului vechi.Iată de ce jubileu) nașterii lui Copernic în orașul său natal și-a fixat ca unul din punctele de maxim interes continuarea lucrărilor de prezervare și restaurare a orașului-muzeu. De fapt, programul sărbătoririi la

alterau și puritatea arhitectonică inițială. Opțiunea e- dililor și a specialiștilor a fost categorică : toate „lipiturile" ulterioare trebuie dărîmate. Și, cu prilejul sărbătorilor copernicane, primele trei cvartaluri au intrat în renovare și modernizare.Cea de-a doua direcție de acțiune o constituie finalizarea unor noi investiții. Și ce poate fi mai semnificativ decît faptul că, in orașul lui Copernic, ele sînt cu prioritate orientate spre domeniul învățămîntului și al științei. Universitatea Copernic, un alt omagiu adus de torunezi ilustrului lor concetățean, a fost înființată imediat după eliberare, în 1945. Ce s-a construit aici în ultimii trei ani, cu prilejul pregătirilor
NOTE DE CĂLĂTORIE

Torun cuprind? trei direcții principale de acțiune, care au început să prindă viață încă din 1966, de cînd datează prima hotărîre de stat cu privire la aniversare. Ele nu se opresc o dată cu încheierea anului Copernic, ci vor continua, în același ritm susținut, Și în perioada următoare. Așadar, mai ales aici, la Torun, sărbătoarea a îmbrăcat haine de lucru, alături de vestmintele festive ale momentului So? lemn.Aminteam mai sus de acțiunea de conservare a orașului vechi. Pentru a-i înțelege semnificația, cu harta în față, Eugenîusz Synak, șeful secției do cultură a Consiliului județean Torun, ne arată că orașul vechi și cel nou sînt compuse din 33 de cvartale (un cvartal este un complex de clădiri de formă dreptunghiulară, cu fața la patru străzi și cu o mare curte interioară). Mai ales în secolul al XIX- lea, acest spațiu interior a început să fie „completat" cu fel de fel de construcții hibride, astfel că, încetul cu încetul, vechile curți au a- juns uri fel de „puțuri" fără lumină și aerisire, ne- maivorbind de faptul că ele

pentru aniversare ? Cămine pentru studenți și pentru a- sistenți, cantine, clădirea rectoratului și aula, laboratoarele facultății de chimie și facultatea de limbi străine. Chiar acum, în zilele sărbătoririi, se află în plină construcție un centru medical și un mic sanatoriu, un observator radio-astro- nomic, facultatea de biologie. Proiectele de viitor sînt la fel de ambițioase. în prezent, aici studiază 5 500 studenți ; în 1980 se estimează că numărul lor va ajunge la 12 000.De altfel, Torunul de astăzi — al anilor socialismului — este un oraș care-și privește prezentul mai ales din perspectivă viitorului. El este nu numai așezarea istorică a vechilor și valoroaselor monumente, ci un oraș cu 130 000 ;de locuitori, în care funcționează cunoscutele întreprinderi de fibre artificiale „Elana", cele mai importante .de acest gen din' Polonia. Un oraș în care industria chimică cunoaște în prezent o dezvoltare rapidă. Fără îndoială, că nu peste multă vreme, se va putea vorbi despre Torun ca despre un adevărat centru al acestei moderne ramuri in

dustriale. Se construiește peste tot, cu intensitate. Răsar mereu noi blocuri de locuințe și complexe sociale, instituții de învățămint, biblioteci, hoteluri.Toate aceste cifre și date, revelatoare prin ele însele, dobîndesc o semnificație cu totul aparte dacă le plasăm în contextul acțiunilor omagiale propriu-zise. O enumerare a respectivelor acțiuni ar fi de-a dreptul imposibilă ; fiecare instituție, fiecare localitate ține să-și aducă partea sa de contribuție, oricît de modestă, la sărbătoarea întregii Polonii, a întregii lumi. Și totuși o opțiune este necesară ; cel care, în aceste zile, își poartă pașii prin orașul natal al marelui savant va zăbovi fără îndoială în expozițiile care s-au deschis în casa lui Copernic și în turnul primăriei (una din cele mai vechi construcții ale Toru- nului, datînd din secolul al XIII-lea), va lua loc în sala de concerte pentru a urmări festivalul de muzică din e- poca lui Copernic sau va a- sista la cele două colocvii ale „Uniunii internaționale a istoriei și filozofiei științei" intitulate : „Astronomia înainte de Copernic" și „Primirea teoriei lui Copernic in lume".
★Am părăsit ’Torunul în toiul pregătirilor pentru a- niversarea nașterii lui Copernic. Pregătiri febrile — încît s-ar putea spune că aici... pămîntul se învir- tește ceva mai. repede. Eforturile edililor vizau în acele zile realizarea unei ambianțe sărbătorești prin integrarea perfectă, organică, a tradiției locale cu elementele și datele civilizației contemporane. O strădanie plină de migală și competentă care azi și-a a- rătat roadele. Casele cu fațade severe ale străvechiului burg zîmbesc vesele între vitrinele largi ale noilor magazine, bogat împodobite cu steaguri, ghirlande de becuri și nelipsitele „pier- nik“ din Torun. Totul este gata. Anul Copernic a început.

Radu
CONST ANTINESCU
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la „Ex-Yarur"

@ 0 AFACERE CARE DEBUTEAZĂ CU UNIFORME 
Șl TUNURI O INTRE „ZIDURILE IMPERIULUI" - 
LIMUZINA DE PLIMBAT C1INII 0 APRILIE A 

FOST FIERBINTE

Revista „Nouvel Observateur“ despre 
unele aspecte ale societății de consum

Cînd se spune Olanda, gîndul te poartă la lalele, brînzeturi, legume, canale... Și poate — în al doilea rînd — la Philips, Delft, Rembrandt. Or, tocmai ceea ce este mai important nu constă în toate acestea.. Lucrul principal pe care trebuie să-1 știm despre Olanda, pentru a ‘înțelege existența unei mișcări „contestătare", criza parlamentară, inflația cea mai puternică din Europa, demararea lentă 'și tîr- zie a mișcării muncitorești, este că Olanda e țara cea mai poluată din lume, după Japonia.Lucrul nu sare imediat în ochi, dar olandezii sînt foarte conștienți de el. Ei știu că ceața chimică, ceață care în zilele de. „smog" apasă asupra Rotterdamului și arde ochii și bronhiile, este" mai rea ca cea care a provocat recent distribuirea obligatorie, în împrejurimile industriale ale Veneției, a cinci mii de măști de gaze populației. Ei știu că sînt „Țara de Jos" spre care se revarsă toate de- șeurile industriei, grele europene.Ei primesc fluviul Meuse, care lncepînd de la Namur devine o infamă supă negricioasă, îngroșată cu tot felul de deșeuri belgiene. Ei sint irigați, dacă se poate spune astfel, de Rin, care, începînd de Ia Ludwigshafen, colectează fluviile de reziduuri ale marii industrii chimice vest-germane, la care vor veni să se adauge, la nord de Dusseldorf, noroaiele metalice din Ruhr. La de- șeurile otrăvite ale „Țărilor de sus" vin apoi să se adauge resturile industriei olandeze însăși, una din cele mai dense din lume ; datorită trustului A.K.Z.O., îndeosebi, apele din extremul nord al Olandei dețin recordul european al poluării cu mercur.în aproximativ cinci ani, poluarea metalică și chimică a Rinului va fi atins asemenea proporții incit jumătate din Olanda va fi lipsită de apă potabilă ; instalațiile clasice de purificare și filtrare vor fi neputincioase împotriva „supei" renane. Va trebui oare să se distileze Rinul sau apa de mare ? Mai bine să nu ne gîndim : cine spune distilare, spune masiv consum de energie, iar această energie, fie că ■ provine din uraniu sau petrol Va fi o cauză de poluare suplimentară. Nu ! Olanda va merge

să-și cautș:.apă potabilă în Norve-, gia. Ea importă de pe acum apă Ia prețul de 0,80 franci litrul.In acest context nu este nevoie de raportul întocmit de M.I.T. (Massachusetts’ Institute of Technology) pentru a-i convinge pe olandezi că o asemenea creștere industrială bazată pe o asemenea tehnologie, ea însăși fiică a unei logici proprii capitalismului. îi pune în fața unei probleme de supraviețuire. Știți oare, pe de altă parte, că. spre sfîrșitul acestui de

tuturor celor care doreau să șe servească de ele, reușind.'-astfel, o triplă lovitură : contra autornobi- lismului și a necazurilor circulației, contra poluării, contra proprietății particulare.In continuare, articolul relatează și alte acțiuni ale elementelor „contestatare", care se proclamă slujitori ai publicului. Mai multe mii de locuințe vacante sînt ocupate, iar „contestatarii" îi apără pe oamenii care se instalează acolo. Este organizată o rețea de ajuto

pe picioare o rețea care cuprinde acum 500 pînă la 6 000 de voluntari. Orice persoană aflată în nevoie poate chema unul din numerele de telefon care figurează pe o listă. De îndată, cineva va fi prevenit, se va urca pe bicicletă cu un coș cu alimente biologice și va merge la persoana care a chemat. Aceasta va avea poate nevoie să I se facă menajul, să i se zugrăvească locuința sau pur și simplu să i se vorbească".Aceasta să fie totul ? E totul. Unde este politicul aici ? Tocmai, el nu există. Aceste acțiuni sînt fără gînduri ascunse, scutite, de manipulări gratuite și tocmai pentru aceasta ele tulbură : s-a uitat că unui om poate să-i placă să facă servicii semenilor săi fără a primi nimic în schimb.„Transporturile publice sînt a- lungate de pe străzi pentru a fi trimise sub pămînt, spune Roel.

și „biciclete albe“
© Curg noroaiele tulburi spre Țara de Jos • Apă de băut din import ® „Și bă
trînii vor să mai schimbe o vorbă cu un om" @ Ce se smulge mării „înghite" 
automobilul © Anticipări despre energiei vîntului și a soarelui, la dispoziția tuturor

ceniu, 20 Ia sulă din suprafața țării va 1'i acoperită de învelișul de beton al autostrăzilor ? La ce bun au fost smulse mării teritorii timp de generații și cu o perseverentă de castor, dacă însuși acest pămînt negru și fertil este acum sterilizat și irosit în folosul automobilismului ?Cel care avea să-mi vorbească cu cele mai multe amănunte despre absurditatea' mortală a logicii capitalismului este un profet (fără voie) de 29 de ani. El se numește Roel van Duyn. EI a debarcat la Amsterdam . în momentul cînd mișcarea „contestatară", cu șapte sau opt ani în urmă, recurgea la acțiuni de subversiune pașnică, care sînt departe de a fi fost date uitării. Au fost mai întîi cele 2 000 de biciclete albe pe care „contestatarii" le-au pus în circulație în folosul

rare a bătrînilor ; comitete de cartier ii unesc pe locuitori împotriva proiectelor de „renovare", de demolare, de „șosele-expres" și de construcții gigantice, împotriva a tot ceea ce alungă clasele populare din centrul orașelor și distruge vechile cartiere muncitorești.în continuare, articolul se referă la intențiile respectivei mișcări contestatare de a crea așa-zise „contrainstituții".îl întreb pe Roel cum funcționează una din . contrainstituțiile fundamentale create' — respectiv ajutorul pentru bâtrîni. Răspunsul : Bătrînii sînt reduși la neputință, neproductivi, săraci, umiliți, mai aproape de moarte, impopulari și solitari. După această enumerare, el adaugă : „Și apoi 30 la sută din locuitorii Amsterdamului au peste 65 de ani. De aceea, am pus

Străzile, orașul vor fi refăcute pentru automobile. Munca consiliilor de cartier este de a apăra orașul ca comunitate de viață, de a ajuta poporul să ia această viață in mîinile sale".Referindu-se la problema poluării și citind același interlocutor, articolul arata : „Va trebui pînă la urmă o planificare centrală pentru a reconstrui industria, pentru a-i schimba tehnologiile distrugătoare, pentru a-i converti activitățile, pentru a înceta să se fabrice tot ce este gunoi poluant, pentru a tace lucruri care durează, in așa fel încît să ne facă plăcere să le producem și să le utilizăm. Aceste probleme pot fi ridicate prin acțiuni locale, dar ele nu pot fi rezolvate pe plan local. A dori să convertești o singură mare u- zină înseamnă a o sorti eșecului.

în afara cazului cînd ai converti întreaga _ ramură industrială respectivă, în Țările de Jos și în celelalte țări. Perspectiva nu este imediată. Dar noi putem de pe acum pune la punct tehnologii post-capitaliste și forme de producție și de viață care să poată servi de impuls. Aceste modele vor deveni convingătoare, iar meritele lor vdr apărea izbitor atunci cînd un mare dezastru ecologic se va abate asupra noastră".Roel — arată autorul — evocă aici 25 de ferme care utilizează tehnici nepoluante și care au randamente doar cu 5—10 la sută mai slabe decît fermele care utilizează îngrășăminte și pesticide chimice. El Vorbește de necesitatea de . a face ca marile orașe să se transforme în ansambluri de cartiere înconjurate de zone verzi, unde citadinii și-ar putea cultiva legumele.Pentru ce, de pildă, a suprimat capitalismul morile de vînt și nu a încercat să se folosească de e- nergia solară ? Răspuns : Pentru că vîntul și soarele aparțin tuturor, iar exploatarea lor nu poate fi monopolizată de un patron, centralizată de capital. O centrală funcționind cu cărbune, cu petrol sau cu uraniu nu este la îndemîna decît a celor mai mari monopoluri, ea instaurează dominația lor și pune poporul sub dependența lor. Generatoare de energie eoliene sau solare ar putea, în schimb, fi puse la îndemina unei comunități agricole sau urbane — sau chiar a unei' familii de meseriași sau de fermieri, producînd după nevoile sale ; _fără a consuma, a polua sau a distruge nimic.La începuturile mișcării „contestatare" oamenii ne reproșau multe: noi eram pentru sărăcie, pentru un trai modest, pentru cit mai puțină muncă cu putință. Cîțiva ani mai tîrziu însă, ei ne-au înțeles, cel puțin la Amsterdam ; noi am obținut 25 la sută din voturi în cartierele din centru care sînt în esență populare. Roel este de părere că, cu cît va trece timpul, ideile sale vor continua să cîștige teren. „Căci oamenii simt că devin din ce în ce mai... săraci pe măsură ce cîștigă mai mulți bani : tot cc era gratuit este actualmente cu plată : aerul, apa potabilă, posibilitatea de a te plimba, de a te deplasa și, în cu- rînd, soarele, scăldatul, spațiul — toate vor fi interzise oamenilor cu excepția celor foarte bogați".De fapt — conchide autorul articolului — la alegerile din 29 noiembrie, ciștiguri mari de voturi au fost obținute de P.P.R. (catolicii de stînga) care reluase din tezele sale cheie în programul lor.

— Și cum a fost în noaptea a- ceea ? Ce gînduri, ce sentimente v-au încercat ?— Greu de spus. Deși îmi' face plăcere să vorbesc despre asta. A- veam, ca toți ceilalți cu care eram împreună, sentimentul 'unei mari împliniri. Mi-a venit în minte, ca o fulgerare din trecut, o vorbă a tatălui meu, mulți ani secretarul sindicatului tipografilor de la o mare editură din Santiago : „Va veni odată, o zi, o epocă în care truda mîinilor noastre nu va mai servi îmbogățirii unui pumn de îmbuibați". Mă gîndeam la cei peste o mie de oameni care, dincolo de porțile fabricii, în stradă, ca și aici, înăuntru, se îmbrățișau cu bucurie. Aș fi vrut să stau de vorbă cu fiecare în parte, să le string mina, să le spun cite ceva în legătură cu sarcina nouă pe care o primisem. Aceea de a face, parte din colectivul de conducere al întreprinderii, care, din noaptea de 28 aprilie 1971, nu mai era a lui Yarur.Omul cu care stăm de vorbă în- tr-unul din birourile întreprinderii „Ex-Yarur" se numește Oscar Ibanez și este adjunct de „interven- tor" — funcție corespunzătoare aceleia de director, denumirea ei sem- nificînd actul de intervenție a statului, prin care o serie de unități industriale au fost trecute în aria „proprietății sociale".întreprinderea textilă „Yarur" a fost printre primele care, pe baza decretului lege 520, trecea sub controlul statului.— Aici, în această întreprindere — continuă Ibanez — era statul major al „Imperiului Yarur", care a luat ființă pe la mijlocul deceniului patru. Juan Yarur venise în Chilă din Bolivia, de unde fugise în urma unui mare scandal. Anume, în timpul conflictului armat dintre Bolivia și Paraguay, el furniza material de uniforme pentru trupele boliViene. în același timp însă făcea contrabandă cu armament pentru... Paraguay. Cînd totul a fost descoperit, Yarur a tre-

trebuia să impunem patronului respectarea drepturilor noastre legitime. Acesta n-a vrut să discute cu noi. în această perioadă am sesizat și în fabrica noastră binecunoscuta tactică folosită de patronii marilor întreprinderi capitaliste : micșorarea producției, mai ales în domeniul bunurilor de larg consum, pentru a se crea goluri artificiale în aprovizionarea populației, neajuns care să fie atribuit apoi guvernului Unității populare. în depozitele întreprinderii „Yarur" stocurile de materii prime au devenit, brusc, insuficiente. De asemenea, peste noapte, mereu „se deteriorau" cite un agregat sau o instalație. Atunci noi, sindicatul, am pus piciorul în prag. Am convocat o adunare la care am înfățișat muncitorilor poziția lui Yarur. Am hotă- rît declararea unei greve, iar în documentul explicativ trimis Ministerului Economiei am cerut instaurarea controlului guvernamental asupra întreprinderii. Era în ziua de 25 aprilie. Așteptam răspunsul forurilor oficiale. în după-amiaza zilei de 28 aprilie — mi-amintesc bine, era ora 6 — am fost chemați, cei din conducerea sindicatului, la președinția republicii. A- colo am fost informați că a fost semnat „Decretul de intervenție". Tot atunci au fost numiți și noii conducători ai întreprinderii. „Yarur" devenea „Ex-Yarur".— Și cum a fost, în noaptea a- ceea, tovarășe Ibanez ?— Am lucrat. Am trimis imediat după tehnicieni și ingineri. I-am informat despre decretul guverna-' mental și le-am cerut sprijinul pentru, asigurarea unei producții, normale. „Fără senor Yarur" ? a întrebat cineva cu jumătate de gură... „Fără".' Ne-am străduit să-i facem ■ să înțeleagă că, în realitate, ei, tehnicienii și inginerii, nu sînt confundați cu patronul, că, în ultimă instanță, vor fi și ei beneficiarii unor noi relații de muncă, în cadrul că-

Sprijin deplin guvernului Unității populare l

ZEIȚA VICTORîn timp ce lucra în vie, un cultivator din satul Akaszto-Dorbgec,
Ungaria, a găsit sub brazdă o splendidă statuetă de bronz. Această statuetăt înfățișată de imaginea a- lăturată) măsoară doar 20 centimetri și reprezintă pe zeița romană Victoria ținind într-o mină o coroană din frunze de lauri, iar în cealaltă — o rămurică de palmier. Din comparațiile cu alte opere similare s-a dedus că statuia datează de pe timpul împăraților romani Augustus sau Tiberiu.

MASAJ CARDIACInstitutul de cercetări medicale din Kazahstan, U.R.S.S., a pus de curînd la puijet un aparat portativ pentru masaje cardiace Montat în- tr-un geamantan de dimensiuni re

duse, el funcționează pe bază de baterie electrică. Aparatul poate fi ușor manevrat, în cazuri de urgență, chiar și de un profan în ale medicinei. în curînd, locurile publice, precum și (renurile, avioanele și autocarele vor putea fi echipate cu asemenea aparate.
CONDUCTA CĂRBUNELUIîn Canada va fi construită o conductă pentru transportarea... cărbunelui. Este vorba de cea mai lungă „conductă a solidelor" din lume, de 800 km, ce va lega malul lacului Kootenay cu coasta Pacificului. Studiile efectuate pînă în-pre- zent au demonstrat că transportul

prin rețele tubulare al cărbunelui și al altor minerale nu este economic decît pe trasee lungi. Conducta canadiană vi costa, potrivit estimărilor, 200 milioane de dolari și va putea transporta anual 15 milioane tone de cărbune, care va fi tn prealabil sfârîmat și apoi amestecat cu apă, pentru a urma traiectul noului „sistem , de canalizare al solidelor".
PERFORMANȚELE 

PINGUINILORDe curînd a fost determinată a- dîncimea pînă la care se pot scufunda pinguinii. Durata .maximă a scufundării este de 18 minute, timp

în care ajung la o adîncime de 265 metri. Viteza înotului lor sub apă este de 5,5 pînă la 9,5 km la oră.
UN FIR DE PĂR

GROS DE... 140 METRINoul microscop electronic — El- miskop, realizat de firma vest-ger- mană Siemens, este capabil să distingă două „puncte" aflate la o distanță de numai 0,3 milionimi de milimetru. Această „acuitate vizuală" conferă microscopului — care amplifică imaginile -de 500 000 de ori — o deosebită valoare. Cifra aceasta se poate multiplica de încă 40 de ori prin executarea unor fotografii mărite. Rezultă astfel o mărire cumulată de 20 milioane de ori. Văzut prin acest microscop, un fir de păr cu diametrul de 3/100 mm apare avînd o grosime de... 140 metri.Se prevede că noul microscop e- lectronic va permite realizarea unor progrese însemnate, îndeosebi în domeniul biologiei celulare.

buit să-și ia tălpășița. Chile era a- proape și a venit aici. A cumpărat la început terenuri din care, peste citva timp, a vindut jumătate la un preț de 500 de ori mai mare decît cel pe care îl plătise. A urmat, apoi, ridicarea „zidurilor imperiu- lui’i. în interiorul lor — fabrici de textile, case comerciale, bănci, posturi de radio. Viața de huzur a lui , Yarur și a celor trei fii ai lui era cunoscută în tot o- rașul. Opt limuzine erau la dispoziția clanului șău, una din ele servind exclusiv pentru plimbarea cîinilor de rasă pe care îi aveau, în uzină, exploatarea muncitorilor nu cunoștea limite. Amadar Yarur, unul din compănenții clanului, obișnuia să spună că legile sociale nu au acces în fabrica lui. Așa că vă, puteți închipui ce a însemnat pentru noi decretul prin care întreprinderea trecea sub control guvernamental.Orlando Rojas, vicepreședintele sindicatului, este un tînăr în jur de 26—27 de ani, deosebit de dinamic, care — în timp ce discutăm despre acele „zile fierbinți" de la sfîrșitul lui aprilie 1971 — face numeroase paranteze, evocînd momente din trecutul apropiat al întreprinderii...— După victoria Unității populare la alegerile prezidențiale din 3 septembrie 1970. Yarur a intensificat acțiunile îndreptate împotriva muncitorilor. Dar noi, muncitorii, aveam în față propriile noastre obiective.Intre timp, in alegerile din decembrie 1970 pentru noua conducere a sindicatelor, muncitorii au învins. A venit astfel momentul în care
............... ........................ .

rora talentul și capacitatea lor se pot afirma din plin. Desigur, a urmat, după aceea, o foarte delicată și complexă muncă pentru atragerea cadrelor tehnice de partea noastră. în fabrica noastră sînt mulți comuniști și socialiști. Dar pe noi ne preocupă unitatea de acțiune a tuturor muncitorilor din fabrică. în timpul grevei transporturilor organizate 'de patronat în octombrie anul trecut, prin care reacționarii au urmărit să paralizeze economia națională și, pe această cale, să declanșeze o criză politică — la noi, la „Ex-Yarur", toți muncitorii au fost la datorie. Și întrucît, în urma tulburărilor puse la cale de reacțiune, se introdusese starea de asediu pe timpul nopții, muncitorii din schimbul întîi veneau seara la fabrică. Dormeau aici, pe unde puteau, peîitru ca la 6 dimineața să poată fi lingă mașinile lor. Cele spuse de mine pină acum nu înseamnă că nu mai avem dificultăți sau probleme nesoluționate. Sînt încă multe. Dar, după părerea mea, esențialul este că în această mare întreprindere se dezvoltă conștiința unei noi atitudini față de muncă, conștiința răspunderii, că dăm expresie puterii populare, programului și politicii ei.Ne luăm rămas bun de la interlocutorii noștri. In curtea întreprinderii ni se arată locul unde fusese o statuie a lui Juan Yarur.— Și cum s-a încheiat acea noapte de pomină, tovarășe Ibanez ?— Cum să se încheie ? S-a făcut ziuă...
Eugen POP

Santiago de Chile

J



SCINTEIA — sîmbăfă 17 februarie 1973 PAGINA 7

COMUNICAI COMUN 
cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației 

Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei

generale a Academiei . Republicii Socialisle România
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație a Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, condusă de dr. Agostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, a efectuat, între 13 și 16 februarie 1973, o vizită de prietenie în Republica Socialistă România.La încheierea vizitei, delegația Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei a fost primită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.în timpul șederii în Republica Socialistă România, delegația Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei a avut convorbiri cu o delegație a Partidului Comunist Român formată din tovărășii : Gheorgne Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, se- . cretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Ștefan Andrei și Ion Dincă, secretari ai Comitetului Cen-4 trai al Partidului Comunist Român, Ghizela Vass, șef de secție la Comitetul Central al Partidului Comuhist Român. ■în cursul convorbirii s-a procedat la un schimb de vederi în legătură cu dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, precum și asupra unor probleme ale situației internaționale și ale luptei forțelor antiimperialiste de pretutindeni.Dr. Agostinho Neto a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu calde felicitări pentru importantele realizări obținute de Partidul Comunist Român, de poporul român în dezvoltarea economică și socială a Republicii Socialiste România și a exprimat urări de noi succese în îndeplinirea programului de înflorire multilaterală a țării, de ridicare neîntreruptă a nivelului de viață al celor ce muncesc.Cu acest prilej, s-a subliniat afirmarea tot mai puternică în lume a forțelor care luptă pentru pace, libertate, independență națională, democrație și progres social, evidențiin- du-se succesele obținute de popoare în lupta împotrivă colonialismului, neocolonialismului și imperialismului. în acest cadru, au fost relevate victoriile importante obținute de popoarele din Angola, Mozambic, Gui- neea-Bissau și Insulele Capului Verde împotriva colonialismului portughez, pe calea dobîndirii libertății și independenței naționale. In cursul convorbirilor s-a reliefat faptul că ultima perioadă marchează o creștere a solidarității și sprijinului acordat de popoarele africane, de popoarele din Europa, de celelalte pbpoare ale lumii luptei popoarelor aflate sub jugul colonialismului portughez, pentru emancipare națională și socială.în cadrul convorbirilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat hotă- rîrea Partidului Comunist Român, a întregului, popor român de a acorda și în viitor întregul sprijin luptei juste a popoarelor din colonii și a subliniat și cu acest prilej dreptul lor imprescriptibil de a se ridica la luptă prin toate mijloacele — inclusiv cu arma în mină — pentru înlăturarea colonialișmului, pentru libertate.Constatîndu-se cu satisfacție intensificarea sprijinului acordat de forțele progresiste, democratice, iubitoare de pace, inclusiv de cercuri guvernâmentale, de toate forțele antiimperialiste cauzei juste a popoarelor aflate încă sub dominația anacronicului jug colonial portughez, s a apreciat ca deosebit de pozitivă recunoașterea de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a faptului că mișcările de e- liberare din teritoriile sub dominație portugheză sînt singurii reprezentanți legitimi ai popoarelor respective, ceea ce și-a găsit reflectarea în acordarea acestora a statutului de observatori la O.N.U.

NICOLAE CEAUȘESCU Dr. AGOSTINHO NETO
Secretar general Președintele Mișcării Populare

al Partidului Comunist Român pentru Eliberarea Angolei

BElEBIi ISiffl WME FWH EMIM Ml 
A PiRĂSlt CflPITMAVineri a părăsit Capitala delegația Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, condusă de dr. Agostinho Neto, președintele M.P.L.A., care a făcut o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R. Din delegație au făcut parte tovarășii Lucio Lara, Filipe Floribert, Pascal Luvualu, membri ai Comitetului Director al M.P.L.A., Ruth Neto, Antonia Silva, activiste ale organizației de femei
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concurs „Cîntare patriei* 4.
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_____ moldovenească.
Emisiune în limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans. Emisiu
ne realizată la Brașov.
Arc peste timp. Memoria 
griului — un reportaj 
Radu Teodoru.
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Telejurnal, a Cincinalul îna
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întregului popor.
Cîntecul săptăminii : „Fru
museții tale“ de George Gri-

Ambele părți au subliniat necesitatea intensificării și extinderii relațiilor de solidaritate, precum și a multiplicării ajutorului acordat popoarelor ce se mai află încă sub robia colonială, mișcărilor de eliberare națională pentru ca aceste popoare să se poată bucura de dreptul lor inalienabil de a-și hotărî ele însele destinele. în acest cadru, au fost condamnate cu fermitate politica de discriminare rasială și apartheid dusă de regimurile rasiste din Africa de Sud și Rhodesia, sprijinul mathrial, politic și militar pe care acestea îl acordă colonialiștilor portughezi în scopul oprimării popoarelor din Angola și Mozambic.In cursul convorbirilor s-a subliniat însemnătatea luptei popoarelor ' din țările africane care au pășit pe calea dezvoltării independente pentru înlăturarea definitivă a rămășițelor dominației coloniale, pentru consolidarea independenței economice și politice, pentru propășirea lor economică și socială în deplină independență.Ambele părți au apreciat realizările obținute de țările africane pe calea afirmării economice și sociale de sine stătătoare, apărării și consolidării independenței lor naționale ; ele au reînnoit simpatia și sprijinul față de năzuințele îndreptățite ale popoarelor respective de a-și apăra cuceririle democratice, de a valorifica suveran în interesul propriu resursele umane și materiale naționale. <Totodată, secretarul general al Partidului Comunist Român a subliniat că, în spiritul declarațiilor comune adoptate în cursul vizitei efectuate în anul 1972 în opt țări din Africa, precum și cu alte prilejuri. Republica Socialistă România va acționa neabătut pentru dezvoltarea în continuare a legăturilor în domeniile politic, economic, al învățămîn- tului și culturii, precum și în alte domenii cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, în interesul întăririi colaborării și prieteniei dintre poporul român și popoarele acestor state, al luntei comune împotriva imperialismului, pentru pace și colaborare internațională.Dr. Agostinho Neto a relatat despre situația actuală a luptei împotriva colonialismului portughez, pentru eliberarea poporului angolez. El a demascat manevrele demagogice ale cercurilor conducătoare portugheze, care încearcă să-și mascheze politica colonialistă anunțînd pretinse reforme care se traduc în crearea de instituții și firme înșelătoare, cum sînt așa-zisele „Adunări legislative" și intitularea „onorifică" ca state a Angolei și Mozambicului. în această luptă îndîrjită,. care se des,- fășoară de 12 ani, patrioții Angolei au obținut succese importante, elibe- rînd peste o treime din ’ teritoriul țării. Forțele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei își intensifică lupta împotriva colonialismului portughez, în scopul obținerii victoriei hotărîtoare. în această privință, pașii făcuți spre o unitate declină a combatanților angolezi constituie un element hotărîtor.Exprimînd sentimentele de solidaritate ale comuniștilor români, ale întregului popor român cu aspirațiile legitime ale poporului angolez, tovarășul Nicolae Ceaușescu a asigurat conducerea Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei că Partidul Comunist Român și poporul român vor sprijini activ, în continuare. pe multiple planuri, cauza dreaptă a poporului Angolei, lupta sa pentru lichidarea asupririi coloniale, păntru o dezvoltare de sine stătătoare, pe drumul progresului e- conomic și social.Dr. Agostinho Neto a adresat conducerii Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, mulțumirile călduroase ale conducerii Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei și ale poporului angolez pentru solidaritatea frățească a 

din Angola, și Manuel Suarez da Silva, reprezentantul M.P.L.A. Ia Alger.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația M.P.L.A. a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan
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Partidului Comunist Român, a poporului român cu lupta dusă de patrioții angolezi împotriva colonialiștilor portughezi.Cele două părți au condamnat cu fermitate asasinarea liderului poporului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, secretar general al P.A.I.G.C., .Amilcar Cabrai.Reafirmîndu-și sentimentele de prietenie frățească față de eroicul popor vietnamez, Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei și-au exprimat profunda lor satisfacție pentru încetarea războiului în Vietnam, împreună cu speranța că aceasta va crea condițiile ca poporul vietnamez, popoarele din Indochina să-și poată consacra forțele dezvoltării lor economice și sociale, să-și poată soluționa problemele corespunzător voinței lor, fără nici o ingerință externă, în ce privește Orientul Apropiat, ambele părți s-au pronunțat pentru rezolvarea conflictului din regiune pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 și ținînd seamă de interesele legitime ale populației palestinene.Salutînd pașii realizați în direcția destinderii și securității în Europa <— a căror expresie o constituie și începerea convorbirilor privind pregătirea Conferinței europene pentru securitate și cooperare — părțile au relevat importanța înfăptuirii unui regim de destindere, pace și cooperare care să ducă la așezarea pe baze noi a relațiilor dintre toate țările continentului, să deschidă calea unei colaborări fructuoase între acestea, în interesul popoarelor europene și al păcii generale.în cursul întîlnirii s-a subliniat că o cerință esențială pentru asigurarea păcii, colaborării și înțelegerii între popoare o constituie respectarea în mod consecvent în relațiile dintre toate țările a principiilor independenței, suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale, rezolvarea problemelor litigioase pe calea tratativelor.In cadrul convorbirilor s-a scos în evidență faptul că desfășurarea evenimentelor confirmă pe deplin că politica imperialistă de forță, dictat și ingerințe în treburile altor state este respinsă cu hotărîre de popoarele dornice să trăiască libere, să deci'dă singure asupra prezentului și viitorului lor. Totodată, s-a evidențiat că această evoluție pozitivă nu numai că nu trebuie să slăbească vigilența popoarelor, dar necesită unirea, în continuare, a eforturilor maselor largi, a tuturor forțelor politice și sociale, democratice, progresiste, antiimperialiste pentru a face să. avanseze, politica' de. pace, destindere și înțelegere înțre poppa-, re, pentru zădărnicirea oricăror ac-' țiuni agresive ale cercurilor imperialiste, colonialiste, reacționare.Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei și-au reafirmat hotărîrea de a-și aduce și în viitor contribuția la unirea eforturilor tuturor țărilor socialiste, a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, ale mișcărilor de eliberare națională, ale întregului front antiimperialist în lupta pentru lichidarea oricăror forme de dominație colonialistă și neo- colonialistă,. pentru apărarea drep- tului fiecărui popor la o viață liberă și independentă, la progres economic și social, pentru pace, înțelegere și colaborare internațională.Ambele părți au constatat cu satisfacție că relațiile de. colaborare și de solidaritate internationalists dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei cunosc o evoluție ascendentă și și-au exprimat deopotrivă dorința de a Ie dezvolta și diversifica, în interesul ambelor popoare, al u- nității întregului fronț/ antiimperia- list, al triumfului cauzei păcii, libertății, independenței naționale și progresului în întreaga lume.

Andrei și Ion Dincă, secretari ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., Silvia Iile, secretar al C.C. al U.T.C., de activiști de partid.^.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei^ R.P. Bulgaria la București. (Agerpres)
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Sportivi români peste hotare« Astăzi; în stațiunea de sporturi de iarnă Lake Placid (S.U.A.) se desfășoară primele două manșe ale campionatelor mondiale de bob pentru echipajele de 4 persoane. în cursul ultimelor antrenamente, care au avut loc vineri, echipajul R.F. a Germaniei, ibilotat de Zimmerer, a realizat cel mai bun timp : l’06”86/100. Un timp foarte bun a obținut și echipajul Franței, condus de Christaud (J-’06”87/100). Au mai obținut rezultate superioare echipajele Austriei și Elveției, care se anunță adversare redutabile pentru echipajul R.F. a Germaniei, principalul favorit al probei. Printre e- chipajele care au fost urmărite cu interes la antrenamente au figurat și cele ale’ Japoniei, Angliei. României. Spaniei.® Runda; a 6-a a turneului internațional de șah de la Malaga a fost o rundă a remizelor. Egalitatea a fost consemnată in 6 partide : Gheorghiu—O’Kelly. Parma—Pomar. Benko—Medină, Quinteros—Filip. Bellon—Matanovici, Martz—Rossolimo.

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

București

în momentul în care părăsim țara dumneavoastră, am onoarea de 
a vă exprima dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, po
porului, Partidului Comunist Român și' conducătorilor săi cele mai vii 
mulțumiri pentru primirea călduroasă și ospitalitatea acordată delega
ției noastre.

Rezultatele rodnice ale vizitei noastre în România vor contribui la 
accelerarea procesului de eliberare a Angolei și a Africii și vor strînge 
mai mult legăturile de prietenie dintre popoarele român și angolez.

Cu cea mai înaltă considerație,

Dr. AGOSTINHO NETO.
Președintele Mișcării Populare 

pentru Eliberarea Angolei

Excelenței Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

■ Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Mulțumesc pentru amabilele felicitări transmise și urările de succes 
în noua mea funcție.

Voi depune eforturile necesare pentru a contribui la întărirea legă
turilor de prietenie între Republica Socialistă România și Republica 
Peru, în folosul țărilor noastre.

General de divizie 
EDGARDO MERCADO JARRIN

Prim-ministru și ministru de 
război al Republicii Peru

Primire la Consiliul de MiniștriVineri la amiază, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a primit delegația Grupului industrial „Fiat" din Torino, condusă de directorul general, ing. Nicolo Gioia, care se află într-o vizită în țara noastră. Cu .acest prilej au fost discutate noi posibilități de dezvoltare, în continuare, a Colaborării și cooperării teh- nico-economice și industriale între
Semnarea unui protocol economic 

româno-italianVineri după-amiază a fost semnat la Ministerul Comerțului Exterior un protocol între Camera de Comerț a Republicii Socialiste România și Confederația generală a industriei italiene (Confindustria), . prin care cele două părți au convenit să intensifice colaborarea și cooperarea dintre ele, în scopul promovării relațiilor economice dintre cele două țări.Protocolul a fost semnat din partea română de președintele Camerei
*„încheiem vizita în România cu convingerea că am făcut un lucru bun, că am identificat noi căi și posibilități de colaborare și de creștere a schimburilor româno-italiepe, în mod destul, de concret și prorei-- țător" — a subliniat dr. Renato : Lombardi, președintele Confederației' generale a industriei italiene, în. declarația sa acordată presei române.în cadrul întîlnirilor cu președintele Nicolae Ceaușescu și cu conducerea unor departamente am putut constata voința reciprocă ca, în urma vizitei delegației noastre, să se . înceapă o perioadă de colaborare mai intensă între România și Italia în domeniile comercial, economic, tehnologic. Liniile de acțiune pe care le-am luat în discuție sînt, în esență, trei : o dezvoltare a comerțului între cele două țări ; colaborarea tehnologică manifestată prin asistență tehnică, proiectarea, construirea și darea în funcțiune de complexe industriale în România,

Cronica
PRIMIRE LA MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNEVineri, 16 februarie, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Eugene Germain Mankou, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Congo în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditară.

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
DE FOTOGRAFII 

„A 55-A ANIVERSARE 
A FORȚELOR ARMATE 

ALE U.R.S.S."Vineri dimineața, la Casa Centrală a Armatei din Capitală, a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „A 55-a aniversare a Forțelor Armate ale U.R.S.S.".Au luat parte generali și ofițeri superiori ai armatei noastre ‘populare.Au fost, de asemenea, prezenți V.S. Tikunov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice, colonelul A.F. Musatov, atașat militar, aero și naval al U.R.S.S. la București, membri ai ambasadei.

Singura victorie a obținut-o filipine- zul Torre, in 39 de mutări, la spaniolul Ruiz. în clasament continuă să conducă românul Florin Gheor- g'hiu și argentineanul Miguel Quinteros cu cite 4 puncte, urmați de Matanovici (Iugoslavia), Benko (S.U.A.), Filip (Cehoslovacia) și Parma (Iugoslavia) cu 3.5 puncte.
o Turneul internațional de tenis pe teren acoperit de Ia Calgary (Al- berța) a programat primele meciuri din cadrul probei de dublu masculin, ton Țiriac și Juan Gisbert (Spania) au învins, cu 6—4, 7—5 cuplul Bardsley (Canada) — Hans Kary (Austria). în proba de simplu au mai avut loc două partide pentru turul doi Fassbender (R. F. a Germaniei) l-a învins cu 6—7, 6—2. 6—4 pe maghiarul Peter Szoeke. iar Pat Cramer (Republica Sud-Africană) a dispus cu 7—5, 6—2 de John Cooper (Australia). Tenismanul român Ion Țiriac s-a calificat pentru turul trei- al probei de simplu, învingînd pe canadianul Tony Bardsley cu 7—5, 7—6.

întreprinderi românești și Grupul „Fiat".La întrevedere au participat Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, precum și reprezentanți ai Ministerului Construcțiilor de Mașini Grele.A fost prezent Antonino Restivo, ambasadorul Italiei la București.(Agerpres)

de Comerț, prof. dr. docent Roman Moldovan, iar din partea italiană de președintele confederației, dr. ing. Renato Lombardi.La semnare au fost prezenți Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, reprezentanți ai unor ministere economice.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Italiei la București.
★

ica și constituirea de societăți mixte cu capital român și italian ; posibilitatea de colaborare româno-italiană pe terțe piețe, mai ales în ceea ce privește programele și proiectele mari, fie industriale, fie de alt gep. în această a- trâla direcție â‘ fost ihtereșănt pentru noi să aflării că in România există un organism important care se ocupă tocmai de astfel de proiecte.Am găsit pretutindeni un spirit extrem de concret și practic, o cunoaștere temeinică a problemelor de care ne-am ocupat. în. contactele pe care le-am avut cu oamenii politici am întîlnit un asemenea grad de pregătire și un spirit realist în abordarea problemelor cu care, îndeobște. nu sîntem, obișnuiți. Deosebirea dintre sistemele noastre politice nu a împiedicat ca ■ înțelegerea reciprocă să fie foarte limpede și cordială ; toate convorbirile și discuțiile au fost foarte sincere. (Agerpres)
zilei

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de general-maior Eugen Bantea, directorul Centrului de studii și cercetări de istorie și teorie militară, membru corespondent al Academiei de științe sociale și politice. în continuare, colonel A.F. Musatov a vorbit despre însemnătatea Zilei armatei sovietice.
★Cu prilejul aniversării a 500 de ani de la nașterea lui Nicolas Copernic, ambasadorul R.P. Polone la București, Jaromir Ocheduszko, a organizat vineri seara o gală de filme dedicate vieții și operei genialului astronom. A urmat apoi un cocteil.Au participat acad. Miron Nicoles- cu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice. Călin Po- povici, președintele Comitetului pentru sărbătorirea unui semimileniu de la nașterea lui Copernic, Jean Li- vescu, președintele Comisiei naționale române pentru UNESCO, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și ai unor instituții centrale.(Agerpres)

A

In cîteva rînduri• Prima ediție a campionatelor mondiale universitare de tenis de masă se desfășoară între 20 și 25 februarie la Hanovra (R. F. a Germaniei). în program figurează competiții pe echipe și întreceri la cele cinci probe individuale. La aceste campionate, țara noastră va fi reprezentată de Eleonora Mihalca- Vlaicov, Carmen Crișan. Maria Ko- rodi (la feminin), Șerban Dobosi, Gheorghe Teodor, Iancu Sîngeor- gean (la masculin).
Fostul campion de ciclism Gabriel Moiceanu, cu numai cițiva ani in urmă „erou" al multor curse pe etape (în țară și peste hotare), a fost ieri după-amiază sărbătorit de clubul său — Dinamo București — cu ocazia re? tragerii din activitatea competi- țională.

La București au avut loc vineri lucrările sesiunii adunării generale a Academiei Republicii Socialiste România. La sesiune au luat. parte, alături de membri titulari și corespondenți ai acestui înalt for științific, cercetători din institutele Academiei, cadre didactice universitare, reprezentanți ai unor instituții centrale.Prof. univ. Radu Voinea, membru corespondent, secretar general al Academiei, a prezentat darea de seamă asupra activității pe anul 1972, în cadrul căreia au fost evidențiate principalele realizări obținute de u- nitățile, comisiile și secțiile Academiei, preocuparea constantă de a lega cit mai strîns activitatea de cercetare de interesele majore ale economiei și culturii noastre naționale, i Au fost trecute, de asemenea, în revistă manifestările științifice organizate în țară și peste hotare, manifestări la care reprezentanții Academiei și-au adus o importantă contribuție. Alte capitole ale dării de seamă s-au referit la selecționarea și promovarea cadrelor, la dezvoltarea bazei materiale a cercetării, la relațiile internaționale ale Academiei și la activitatea editorială.în continuare, acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei, a prezentat planul de activitate pe anul 1973, evidențiind principalele aspecte ale activității de cercetare, orientarea acesteia spre problemele importante ale vieții economice, sociale și culturale, pentru asigurarea unei participări tot mai active a oamenilor de știință la amplul proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. în acest sens, vorbitorul a subliniat a- tenția care se acordă realizării planului tematic de unitățile Academiei, scurtării duratei de cercetare și de valorificare a rezultatelor obținute, îmbunătățirii muncii de coordonare a activității științifice, dezvoltării unor domenii interdisciplinare privind combaterea poluării mediului, omul și biosfera etc. Planul prevede, de asemenea, o suită de manifestări științifice, editarea unor lucrări de valoare, intensificarea schimburilor cu instituții . similare din străinătate etc.Participanții la lucrări au dezbătut apoi și aprobat planul de activitate pe anul 1973.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, parti-cipanții la adunarea generală a Academiei Republicii Socialiste România au adoptat textul următoarei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Co
CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scinteii" transmit:

VÎLCEA
Un nou tronson 

la Lotru

aducerea apelor Haneș II, III și
inima

Ieri, la Lotru, a fost terminat tronsonul Haneș — Goața — Vidra, care va permite rîurilor montaneSteaja în marea alpină de la Vidra. Această victorie a constructorilor a fost obținută la capătul a 5 ani de muncă în condiții deosebite. Ortacii loturilor de la Haneș și Goațp au sfredelit în munților peste 7 200 metri liniari. Evenimentul marchează / sfîrșitul unei importante etape de lucrări : terminarea captărilor secundare din sistemul gravitațional nord, care sporește debitul de apă al lacului de acumulare cu 2160 metri cubi pe oră.
■'.I-.; GALAȚI

Bun venit 
in casă nouă!In municipiul Tecuci a prins con- un nou ansamblu de locuințetur— „23 August". Primele blocuri au fost terminate și recepționate. Un număr de 180 familii s-au mutat de acum în apartamente moderne, confortabile. în curînd, un nou bloc va fi terminat, în care se vor muta 60 de familii. în final, noul ansamblu de locuințe al Tecuciului va număra 840 de apartamente.

® PRAHOVA' -
Un nou complex 

hotelierLa Ploiești s-a dat in folosință complexul hotelier „Prahova". Noul edificiu, conceput de specialiști de la Institutul de proiectări Prahova, a fost inălțat de constructorii de la T.R.C. Ploiești. El are 11 niveluri, cu 226 locuri. în cadrul complexului funcționează un restaurant, o braserie, cofetărie, bar de zi și de noapte etc. La subsol s-au construit un garaj pentru 30 de autoturisme, o stație de spălare, gresare și treținere auto. in-
DÎMBOVIȚA

Asociații ale
bunilor gospodariLocuitorii comunelor și satelor dimbovițene sînt antrenați într-o amplă acțiune de sporire a numărului de animale. în numeroase localități au luat ființă, în acest scop, 

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 16 FEBRUARIE 1973 IFOND GENERAL DE PREMII : 1 199 554 lei.Extragerea I : 5 46 61 83 15 67 22 57 82. Extragerea a II-a : 88 66 62 87 25 18 58.Plata premiilor se va. face în Capitală începînd din 24 februarie pînă la 2 aprilie 1973, iar in țară începind aproximativ din 28 februarie pină la 2 aprilie 1973 inclusiv. '

munist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu :Adunarea generală a Academiei Republicii Socialiste România, întrunită în sesiune de lucru in ziua de 16 februarie 1973, exprimă sentimentele profunde ale tuturor slujitorilor științei din instituția noastră, își îndreaptă gîndurile pline de recunoștință către Partidul Comunist Român, către dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, conducătorul înțelept al poporului nostru pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.Discuțiile purtate și planul de activitate aprobat de adunarea generală pentru anul 1973 au pus în evidență importanța deosebită pe care o are în momentul actual al dezvoltării țării noastre integrarea cercetării științifice din instituția noastră în e- l'ortul comun al tuturor oamenilor muncii de a accelera ritmul de dezvoltare a patriei noastre, de a înfăptui planul cincifial înainte de termen, de a contribui astfel la ridicarea României socialiste în rîndul celor mai avansate țări ale lumii. Dezvoltind, în continuare, in strînsă legătură cu producția, activitatea științifică din unitățile proprii, promovînd larg cercetările inter și- multidisciplinare, ne vom strădui să sporim eficiența socială a muncii noastre, aportul nostru la creșterea prestigiului științei românești.Membrii Academiei, cercetătorii și ceilalți oameni ai muncii din instituția noastră, însuflețiți de exemplul dumneavoastră personal, de devotamentul și dragostea cu care slujiți poporul, vă asigură, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un efort pentru a ridica activitatea științifică din instituția noastră pe o treaptă superioară, adăugind noi valori la patrimoniul culturii și științei naționale și internaționale și transformînd cercetarea științifică într-o forță nemijlocită de producție, fiind convinși că numai astfel ne vom putea aduce din plin contribuția la măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.în numele cercetătorilor și al tuturor celor ce muncesc în instituția noastră, adunarea generală a Academiei Republicii Socialiste România reafirmă și pe această cale adeziunea deplină și entuziastă la întreaga politică internă și externă a partidului. Exprimîndu-vă cele mai calde sentimente de admirație și de dragoste, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu abnegație, cu toată dăruirea, pentru propășirea științei românești, pentru succesul măreței opere de edificare a patriei noastre dragi, pentru triumful cauzei păcii și socialismului în lumea întreagă.

„Asociații ale bunilor gospodari". Noile asociații au inițiat acțiuni de amenajare, curățire și fertilizare a pajiștilor naturale și a islazurilor comunale.
Acțiunea „V"10 000 de arbori — stejar, brad, molid, pin negru și altele — pro- veniți de la diferite pepiniere din țară, au fost plantați în numai trei săptămini în orașul Slobozia. Prioritate au avijt noile artere : Bulevardul Chimiei și Bulevardul Unirii, Piața Centrală și intrările în oraș, spațiile dintre blocuri și noul, parc al orașului. Primș etapă a acțiunii inițiată de edili și larg sprijinită de cetățeni va Ci încheiată la sfirșilul lunii februarie, cu plantarea a încă 5 000 de arbori și arbuști. Etapa următoare este menită să transforme orașul din inima Bărăganului într-o zonă de verdeață, popas agreabil la mijlocul distanței dintre Capitală și litoral.

Țărani cooperatori
in stațiuni 
de odihnă din He- sate300 de țărani cooperatori Mărgineni, Căbești, Horgești, meiuși, Coțofănești și din alte și comune ale județului Bacău se află iii prezent la odihnă și trata- ment'în diferite stațiuni balneoclimaterice din țară. Alții, aproape 200 de cooperatori, vor pleca în curînd să-și petreacă timpul liber sau să-și îngrijească sănătatea la Felix, Sovata, Borsec, Mangalia.

Juriștii 
popularizează 
legile statuluiîn prezent, un mare număr de juriști clujeni sint antrenați în acțiunea de popularizare a prevederilor noului Cod al muncii. în acest scop, ei se deplasează in întreprinderi și instituții, organizează consfătuiri, dau explicații. De altfel, Asociația juriștilor clujeni a desfășurat în ultimul an o largă activitate de popularizare a legilor. La cele peste 6 400 de manifestări — conferințe, simpozioane, întilniri cu diferite categorii de cetățeni, mese rotunde, brigăzi științifice etc. — au participat peste o jumătate de milion de oameni ai muncii.



RECONSTRUCȚIE

Locuitorii Hanoiului, capitala R. D. Vietnam, depun eforturi însuflețite pe 
șantierele de reconstrucție și dezvoltare a orașului

CONVORBIRILE PRELIMINARE DE LA PARIS 
ÎNTRE DELEGAȚIILE CELOR DOUĂ PĂRȚI 

SUD-VIETNAMEZEPARIS 16 (Agerpres). — Vineri, la Paris a avut loc a cincea ședință a convorbirilor preliminare dintre delegațiile Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de
MITING ÎN ZONA ELIBERATĂVIETNAMUL DE SUD 16 (Agerpres). — Ministerul Apărării al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a organizat, în zona eliberată, un miting consacrat celei de-a 12-a aniversări a Forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud.
Întrevederile ministrului de externe

ai G. R. P.ALGER 16 (Agerpres). — Vineri a avut loc prima rundă de convorbiri dintre ministrul afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, și ministrul de externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, doamna Nguyen Thi Binh, care întreprinde o vizită oficială la Alger. Au fost evocate, cu acest prilej, informează agenția
„Vom promova 
cooperarea cu 
toate fările"

DECLARAȚIA 
PREMIERULUI PERUANLIMA 16 (Agerpres). — Noul premier peruan, Mercado Jarrin, a declarat că esența politicii pe care guvernul său intenționează să o promoveze este „crearea unui stat bazat pe autogestiune și pe efectiva participare a poporului la adoptarea ho- tărîrilor-cheie referitoare la problemele naționale". Sarcina noastră fundamentală, a spus el, este aceea de a acționa pentru realizarea uno.r profunde schimbări în ceea ce privește viața politică, socială și economică a țării. Acest obiectiv poate fi atins prin participarea întregului popor.în ce privește politica externă, Peru, a spus Mercado Jarrin, va promova dezvoltarea cooperării cu toate țările, respectîndu-se principiile recunoașterii suveranității și al neintervenției în problemele interne ale vreunui stat.

Sud și Administrației de la Saigon. A continuat, cu acest prilej, examinarea condițiilor începerii consultărilor propriu-zise dintre cele două părți sud-vietnameze.
După un discurs rostit de Tran Nam Trung, ministrul apărării, a luat cuvîntul Huynh Tan Phat, președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu, care a adresat un salut luptătorilor Forțelor armate populare de eliberare în numele C.C. al Frontului Național de Eliberare și al G.R.P.
h Algeralgeriană de presă, relațiile dintre Algeria și Republica Vietnamului de Sud, procedîndu-se, totodată, la un schimb de vederi asupra problemelor internaționale actuale.Ministrul de externe al G.R.P. al Vietnamului de Sud a avut, .de asemenea, o întrevedere cu ministrul al- gerian al informațiilor și culturii.

chile Direcțiile (le 
dezvoltare a țării 
în următorii aniSANTIAGO DE CHILE 16 — Corespondentul nostru, Eugen Pop, transmite : Creșterea producției și productivității muncii în industrie și agricultură reprezintă obiective centrale ale eforturilor guvernului popular în domeniul economiei — se afirmă în programul de guvernare pe următorii ani al Frontului Unității Populare, dat publicității la Santiago de Chile. Documentul precizează că atingerea acestor obiective este necesară pentru a se găsi o soluție cu caracter permanent problemelor pe care le ridică deficiențele în aprovizionarea populației cu produse de primă necesitate. Pe de altă parte, se va acționa în direcția producerii unor sortimente de mărfuri care să permită reducerea importurilor și sporirea exporturilor.

Ciu En-lai și H. Kissinger au declarat că vor depune

Eforturi în vederea normalizării 
relațiilor chino-americane

Consiliul Mondial al Păcii

cheamă la intensificarea eforturilor
PEKIN 16 (Agerpres). — Ciu En- lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Ci Pîn-fei, ministrul chinez al afacerilor externe, au continuat vineri, la Pekin, convorbirile cu Henry Kissinger, consilier al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale — informează agenția China Nouă.în aceeași zi, Ciu En-lai a oferit

IRAN JN PERSPECTIVĂ NOI OBIECTIVE

SOCIALE SI
5TEHERAN 16 (Agerpres). — Cel de-al cincilea plan de dezvoltare a Iranului, prezentat de primul ministru, Amir Abbas Hoveyda, Majlisu- lui, prevede efectuarea unor investiții în valoare totală de 32 200 milioane dolari, în perioada 1973—1978, scrie ziarul „Kayhan International".La elaborarea planului s-a ținut seama de obiectivele de anvergură ale dezvoltării naționale.agențiile de presă transmit”

Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. .Ungare, și-a încheiat vizita oficială de prietenie în R. S. Cehoslovacă.
R stații diplomatice între 

Republica Vietnamului de 
Sud și Uganda. Mdrîisterul Afa- cerilor Externe al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității un comunicat privind hotărîrea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și a guvernului Ugandei de a stabili .relații diplomatice. la nivel de ambasadă.

Tratative între R.D.G. si 
R.F.G. Agenția A.D.N. anunță că la Bonn au fost continuate tratativele dintre reprezentanți ai R.D. Germane și R. F. a Germaniei vizind realizarea unui acord de colaborare în domeniul poștelor si telecomunicațiilor. S-a convenit ca aceste tratative să fie reluate la mijlocul lunii martie la Berlin.

Scrisoarea Iordaniei adre
sată secretarului general al 
O.K.U. într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., reprezentantul permanent al Iordaniei la Națiunile Unite informează că, în urma săpăturilor arheologice efectuate de autoritățile israeliene în Ierusalimul oriental, celebra moschee Al Aqsa a fost grav avariată. Iordania — se spune în document — cere autorităților israeliene să înceteze imediat activitățile din zona amintită, respectînd astfel rezoluțiile Consiliului de Securitate și Adunării Generale.

Desemnarea vicepreșe
dintelui cipriot. Rauf Denktash a fost proclamat ieri vicepreședinte al Republicii Cipru, după ce contracandidatul său, Ahmet Berbe- roglu, și-a retras candidatura. Denk- tash este liderul populației de origine turcă din insulă. 

un dineu în cinstea lui Henry Kissinger. Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze și consilierul prezidențial american au rostit cu a- cest prilej toasturi ; ei au declarat că vor depune eforturi pentru a se ajunge la normalizarea relațiilor dintre țările lor în spiritul comunicatului chino-american de la Șanhai.

ECONOMICESe relevă ca obiective principale în plan dezvoltarea învățămîntului, îmbunătățirea asistenței medicale, ridicarea nivelului de trai al populației, distribuirea, mai echitabilă a venitului național,' asigurarea locurilor corespunzătoare de muncă pentru toți solicitanții, dezvoltarea armonioasă a diverselor regiuni ale țării.

Sesiunea anuală a Insti
tutului Uniiicat ds Cercetări 
Nucleare. Dubna a avut lob sc- siunea anuală a Comitetului reprezentanților împuterniciți ai țărilor membre ale Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.). Delegația Republicii Socialiste România, care a participat la lucrări, a fost condusă de tovarășul loan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru Energia" Nucleară.Sesiunea a analizat activitatea desfășurată de institut în anul 1972 și a aprobat planul de activitate a acestuia pe anul 1973.Cu acest prilej, delegația română a avut convorbiri cu conducere^ institutului unificat privind dezvoltarea

„PIONEER - 10" ÎN DRUM SPRE JUPITERWASHINGTON 16 (A- gerpres). — Sonda spațială americană „Pio- neer-10“, care urmează să ajungă, la 3 decembrie, în apropierea planetei uter, a trecut cu bin. centura de as- teroizi aflată în traiec

toria sa, fără a suferi cea mai mică defecțiune, au anunțat conducătorii programelor interplanetare ale NASA,Sonda, avînd misiunea de a efectua primul studiu al zonei din a- propicrea planetei Jupiter, a intrat, în luna au
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La Cairo a avut loc o ședință 
specială a Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, care a examinat 
șituația din Orientul Apropiat. Or
ganizată la scurtă vreme după 
semnarea acordului de la Paris pri
vitor la încetarea focului și resta
bilirea păcii în Vietnam, sesiunea 
a salutat cu satisfacție acest im
portant eveniment al vieții inter
naționale, apreciindu-l ca un im
bold pentru stingerea focarelor de 
încordare din alte regiuni ale lu
mii.. „Războiul din Vietnam, a de
clarat secretarul general al Consi
liului Mondial al Păcii, Romesh 
Chandra, în ședința inaugurală, 
ne-a întărit convingerea în forța 
popoarelor și a evidențiat încă o 
dată rolul important al opiniei pu
blice în apărarea cauzei păcii". El 
a arătat că actualele împrejurări

colaborării dintre oamenii de știință din țara noastră și cei de la I.U.C.N. Delegația română a vizitat, de asemenea, o serie de laboratoare ale institutului de la Dubna.
fntilnbre între jrespoasa- 

fesEi ai U.S.ă. si stadenti ta 
Cairo. în cursul unei reuniuni, care a avut loc la sediul Uniunii Socialiste Arabe din Egipt, între delegați ai studenților și responsabili ai partidului, s-a hotărît formarea unui comitet comun, alcătuit din studenți, profesori și membri ai U.S.A., care să acționeze pentru încetarea incidentelor din universități și pentru revenirea la o viață universitară normală.

gust 1972, în această „bandă" în care gravitează numeroase fragmente spațiale. Lansată de la Cape Kennedy la 2 martie anul trecut, ea a parcurs 200 din cele 300 de milioane de mile cit măsoară traiectoria sa Pămînt-Jupiter. 

politice sînt de naturii să favorize
ze extinderea unei campanii in fa
voarea reglementării pașnice in 
Orientul Apropiat pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate.

După cum rezultă din comunica
tul ,dat publicității la încheierea 
dezbaterilor, Prezidiul Consiliului 
Mondial al Păcii a elaborat in 
acest sens un program de măsuri. 
El a lansat un apel către opinia 
publică mondială să sprijine orice 
efort in vederea găsirii unei solu
ții politice in Orientul Apropiat și 
să-și exprime solidaritatea cu lup
ta popoarelor arabe, inclusiv po
porul palestinean, pentru respecta
rea drepturilor lor legitime, pentru 
independență și progres social. ■

Nicolae N. LUPUCairo

Criza combustibililor 
in S. U. A.WASHINGTON 16 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Richard Nixon, a anunțat, într-o alocuțiune radiodifuzată, că va prezenta, în viitorul apropiat, o serie de proiecte de lege conținînd „inițiative pentru garantarea aprovizionării cu necesarul de combustibil la prețuri acceptabile din punct de vedere economic".„Trebuie să facem față unei realități dure", a spus președintele Nixon, arătînd că aceasta constă în faptul că „Statele Unite consumă acum mai multă energie decît produc". în consecință, a precizat președintele Nixon, „politica energetică a Statelor Unite va figura printre prioritățile esențiale ale Administrației".*Președintele Richard Nixon a prezentat, joi, Congresului un mesaj a- supra agriculturii, mediului înconjurător și resurselor naturale. Documentul face parte din seria de mesaje asupra stării uniunii. Mesajul prezidențial arată că va fi adoptată o nouă politică în domeniul agricol, al cărei obiectiv esențial va fi eliminarea treptată a subvențiilor guvernamentale acordate producției naționale de griu, cereale furajere, bumbac și lapte. El a afirmat că dependența dezvoltării acestor culturi de. subsidiile guvernamentale trebuie înlocuită prin creșterea veniturilor obținute din vînzările de produse a- gricole pe piața internă și cea externă.

PROTOCOL 
româno - bulgar 

privind schimbul 
de mărfuri pe 1973

)

I

4

SOFIA 16. — Corespondentul A- gerpres, C. Amariței, transmite : Vineri a fost semnat la Sofia protocolul privind schimbul de mărfuri de larg consum pe anul 1973 între Ministerul Comerțului Interior al Republicii Socialiste România și Ministerul Comerțului Interior și Serviciilor al R. P. Bulgaria. Protocolul prevede pentru 1973 o creștere a volumului schimburilor de peste 50 la sută față de nivelul anului 1972 și o diversificare a sortimentelor respectivelor bunuri de larg consum, printre care figurează articole elec- trocasnice, aparate de radio, frigidere, confecții, mobilă și alte produse.Din partea română, documentul a fost semnat de Gheorghe Cazan, iar din partea bulgară — de Pencio Ivanov, miniștri adjuncți în cele două ministere.
---------- ș-------------------------------

La Moscova a fost semnată 

in domeniul cinematografiei.MOSCOVA 16. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : La 16 februarie a fost semnată la Moscova înțelegerea de colaborare în domeniul cinematografiei, pe anul 1973, între Consiliul Culturii și Educației Socialiste din Republica Socialistă România și Comitetul de Stat pen- tru Cinematografie al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice.Documentul prevede, printre altele, ca în 1973 să se continue schimbul de experiență, de informații, a- sistență tehnică reciprocă în domeniul economiei și tehnicii cinematografice, al difuzării filmelor și organizării rețelei cinematografice. !Din partea Republicii Socialiste România, înțelegerea a fost semnată de Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, iar din partea U.R.S.S.jde V. E. Baskakov, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie al Consiliului de Miniștri.SESIUNEA COMISIEI INTERGUVERNAMENTALE BULGARO-SOVIETICEiSOFIA 16 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat lucrările celei de-a 15-a sesiuni a Comisiei interguver- namentale bulgaro-sovietice pentru cooperarea economică și tehnico- științifică. Delegația bulgară a fost condusă de primul vicepreședinte; al Consiliului de Miniștri, Tano Țoiov— președintele părții bulgare a comisiei, iar delegația sovietică — jde vicepreședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Mihail Leseciko— președintele părții sovietice a comisiei. ★Trecînd prin București, în drum spre patrie, la întoarcerea din R. P. Bulgaria, M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri- șal U.R.S.S., a fost salutat de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.A fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București.

FRANȚA: Confruntarea electorală în faza finalăDeschiderea oficială a campaniei electorale în Franța, care a avut loc luni la ora 0, face ca înfruntarea între diversele grupări politice să intre în ultima fază — decisivă — pînă la alegerile din 4 și 11 martie, (potrivit sistemului în vigoare consultarea electorală se va desfășura în două tururi de scrutin). în perspectiva apropiatului eveniment, comentatorii procedează la radiografii, din diferite unghiuri de vedere, ale vieții politice din Franța, încercînd să analizeze șansele celor peste 3 000 d(J candidați la cele 473 de locuri de deputați în Adunarea Națională. Pornind chiar de la aceste cifre, se constată că este pentru prima oară cînd numărul de candidați înregistrează un asemenea salt, ceea ce intensifică și mai mult interesul pe care îl suscită apropiata confruntare din fața urnelor.Cei peste 3 000 de candidați reprezintă un larg evantai de orientări politice, din care se desprind două forțe principale : Uniunea stîngii și Uniunea republicanilor pentru progres. Prima este formată din partidul comunist (secretar general : Georges Marchais), partidul socialist (prim- secretar : Francois Mitterrand) și Mișcarea radicalilor de stingă (președinte : Roland Fabre). A doua cuprinde grupările actualei majorități guvernamentale : Uniunea pentru a- părarea republicii (președinte : premierul Pierre Messmer), republicanii independenți (președinte : Valery Giscard d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor) și Centrul democrației și progres (președinte: Jacques Duhamel, ministrul afacerilor culturalei.Această confruntare directă intre forțele stîngii și forțele majorității a început încă din luna iunie 1972, cînd partidul comunist și partidul socialist au semnat acordul asupra Programu

lui comun de guvernămînt, program la care s-au raliat, în toamna trecută, radicalii de stîriga.Dezbătut în mii de adunări populare, difuzat în peste un milion de exemplare, Programul . comun se bucură de o amplă audiență în rîn- durile muncitorilor,, precum și în pături largi de țărani, intelectuali, meșteșugari și mici comercianți, categorii sociale care găsesc în prevederile a- cestui program răspunsuri, de multă
DE LA CORESPONDENTUL 

NOSTRU

vreme așteptate, la revendicările și nemulțumirile lor. Forța de atracție pe care o reprezintă Programul comun de guvernămint al Uniunii stîngii este elocvent ilustrată de rezultatele a numeroase sondaje de o- pinie efectuate în ultimele luni în Franța.La actuala confruntare mai participă și gruparea reformatorilor, formată din aripa centriștilor. condusă de Jean Lecanuet și o aripă a radicalilor, condusă de Jean-Jaques Ser- van-Schreiber. De mai mică importanță, această grupare ar putea avea totuși un cuvînt de spus în viața politică franceză, în eventualitatea în care nici una din cele două forțe principale nu ar obține majoritatea absolută în viitoarea Adunare Națională.Această ultimă fază a campaniei electorale din Franța se caracterizează printr-o efervescență neobișnuită a vieții politice, prin multipli

carea, pe zi ce trece, a declarațiilor și luărilor de poziție menite să influențeze opțiunile corpului electoral.Luînd în considerație perspectiva unei eventuale victorii în alegeri a Uniunii stîngii, președintele Georges Pompidou a afirmat în cadrul unei recente convorbiri radiotelevizate că va rămîne fidel angajamentului său de a apăra instituțiile existente. Declarațiile șefului statului au dat o nouă dimensiune confruntării preelectorale.Comentînd aceste declarații, Georges Marchais și Franțois Mitterrand au afirmat, în cursul unor conferințe de presă, că Uniunea stîngii va respecta în mod democratic hotărîrea poporului francez, singurul în măsură să decidă asupra destinelor țării. Ei au subliniat faptul că Uniunea în jurul programului de guvernămînt este mai puternică ca oricînd și că, indiferent de rezultatul alegerilor, a- lianța stîngii franceze va continua să se dezvolte.Pe de altă parte, gruparea reformatorilor a prezentat la mijlocul săptămînii un „angajament în 10 puncte", în! care definește condițiile minimale pentru participarea sa la un guvern care ar urma să fie condus, conform dorinței lor, de un reprezentant ăl acestei grupări.La mai puțin de trei săptămîni înaintea primului tur de scrutin, viața politică franceză cunoaște', așadar, o puternică intensificare. După cum apreciază marea majoritate a observatorilor, duelul politic între Uniunea stîngii și actuala majoritate se anunță dintre cele mai strînse. Pronosticurile, firește, sînt hazardate. Singurul fapt evident este acela că poporul francez se află în fața unor opțiuni de | înse.mnătate evidentă.
P. DIACONESCU

Muncitori din industria gazului manifestînd, pe străzile Londrei, împotriva măsurii privind înghețarea salariilor.
Georges Marchais despre

Programai comun
de guvernămînt 

ai stîngii francezePARIS 16 (Agerpres) — „Caracteristica esențială a situației actuale este ascensiunea curentului popular în favoarea programului comun de guvernămînt, în favoarea unui guvern al stîngii unite, reprezentativ pentru partidele care s-au unit în jurul acestui program" — a declarat Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist Francez, în cursul unei conferințe de presă joi după-amiază.Cu acest prilej, vorbitorul a criticat campania desfășurată de unele oficialități guvernamentale împotriva P.C.F.Secretarul general al P.C.F. a ținut să precizeze că programul stin- gii nu conține nici o ambiguitate, aplicarea sa urmînd să ducă la instaurarea unei societăți democratice, noi, o democrație înaintată, care poate constitui, dacă poporul decide astfel. o perioadă de trecere către socialism. .Referindu-se la apropiatele alegeri legislative, Georges Marchais a spus : „Voința democratic exprimată prin sufragiul universal la alegerile legislative trebuie să fie respectată în orice situație. Partidul nostru va veghea ca această voință să fie respectată, situîndu-se cu fermitate de partea legalității și democrației".Vorbitorul a încheiat lansînd alegătorilor un apel pentru a vota la 4 martie în favoarea candidaților Partidului Comunist Francez.

„BnMra MnM nu asiguriANitile staiH aoaetar irtfeiiîf ‘
Comentariile presei internaționale

Presa internațională continuă să comenteze pe larg situația mo
netară internațională și implicațiile devalorizării dolarului.,,L’AURORE" (Paris) : „După devalorizarea dolarului, a sosit ora bilanțurilor. Pentru Piața comună, formidabila criză monetară, care a zdruncinat lumea occidentală, Iasă să planeze aproape pretutindeni un sentiment de incertitudine asupra viitorului".„COMBAT"' (Paris) : „In timp ce miniștrii de finanțe — reuniți miercuri Ia Bruxelles — ar fi trebuit să a- dopte, în principiu, o strategie comună pe plan fnonelar și comercial, pentru a riposta atacurilor americanilor, aceștia se află confruntați cu o nouă problemă spinoasă : Dotarea lirei italiene și a lirei sterline... Noua valoare a dolarului este departe de a liniști spiritele, așa cum a dovedit-o, miercuri, brusca febră a aurului".

Reacții și măsuriO AMMAN. — Iordania anunță că nu va devaloriza moneda sa națională, dinarul, decizie luată în cursul unei sesiuni speciale a cabinetului.e DELHI. — Ministerul de Finanțe al Indiei a hotărît, joi, să mențină actuala paritate dintre rupie și lira sterlină, permițind Dotarea în continuare a monedei indiene și majorînd rata de schimb a acesteia în raport cu dolarul cu aproximativ 3,7 la sută.« REYKJAVIK. — Guvernul Is- landei a hbtărît. joi seară, devalorizarea monedei naționale —. coroana — cu 10 la sută.e WASHINGTON. — Președintele Comitetului senatorial pentru

„ASAHI SHIMBUN" (Tokio) : „In prezent, se încearcă din nou instaurarea unui cadru de echilibru și stabilitate a sistemului monetar occidental în principal pe baza devalorizării dolarului american. Dar trebuie amintit că Statele Unite, chiar după devalorizarea anterioară a monedei lor, au înregistrat — anul trecut — uriașul deficit comercial de 6,4 miliarde dolari. Astfel incit, dacă Administrația americană nu dă dovadă de moderație în cheltuielile sale externe, este puțin probabil ca echilibrul mondial de-abia refăcut să aibă o viață lungă... Este necesar să se accelereze procesul angajării negocierilor în vederea reformei sistemului monetar occidental".
în numeroase țărialocații,- John McClellan, a apreciat că devalorizarea cu 10 la sută a dolarului îi va costa pe contribuabilii americani aproximativ 2 miliarde de dolari.e ISLAMABAD. — Ministerul Finanțelor al Pakistanului a anunțat că rupia nu va fi devalorizată. Un dolar S.U.A. va fi schimbat în prezent pentru 9,90 rupii, în loc de 11 rupii.e BERLIN. — Banca de Stat a Republicii Democrate Germane a făcut cunoscut că, în legătură cu devalorizarea dolarului S.U.A., cursul de schimb al acestuia în raport cu marca R.D.G. a scăzut cu 10 la sută.

Bogăție ?...
în legătură cu fenomenele monetare din Occident și febra speculativă, ROBERT ESCARPIT, publicist și autor al unor note satirice care apar regulat în ziarul „LE MONDE", a publicat următoarea însemnare :

„Altădată, era relativ simplu 
să fii ori bogat, ori sărac. Era 
de ajuns să ai sau să n-ai bani. 
In aparență, nimic nu s-a 
schimbat, mai ales în ce pri
vește sărăcia. Zero e totdeauna 
egal cu zero. Nu tot așa stau 
lucrurile cu bogăția; ea este, 
pînă la urmă, o noțiune. ame
nințată.

Din moment ce banii se vind 
sau se cumpără ca o marfă 
oarecare, trebuie să-i plătești 
și pe ei cu ceva. Și cu ce să-i 
plătești dacă nu tot cu'- bani ? 
Dar cu banii pe care-i cumperi 
ce să faci, dacă nu să-i vinzi 
contra bani care vor trebui la 
rîndul lor vînduți ? Din acest 
absurd zig-zag, cite unii pot să 
tragă spectaculoase, dar fra
gile profituri, cu credința că 
ele vor dura tot atît cit și ei. 
Ceilalți însă, nu cîștigă nimic, 
ba, cel mai adesea, sărăcesc.

Cînd vom ajunge oare să re
cunoaștem că, pînă la urmă, 
singura bogăție e in oameni, în 
ceea ce fac, in ceea ce creează, 
în ceea ce produc și, îndeosebi, 
în modul de care se bucură de 
toate acestea ?“
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