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îndeplinirea ritmică, zi de zi și decadă cu decadă, a planului la nivelul prevederilor sale maximale — în acest an hotărîtor pentru realizarea cincinalului înainte de termen — cere folosirea din plin, superioară, cu maximum de grijă și atenție a potențialului productiv de care dispun întreprinderile, a fondurilor fixe — în valoare de sute de miliarde Iei și de un înalt nivel tehnic — din sfera productivă. Aceasta este de neconceput fără întărirea continuă a disciplinei de producție și a muncii, fără respectarea cu strictețe a proceselor ten- nologicc, a regulamentelor de organizare interioară a unităților, a atribuțiilor și răspunderilor ce revin tuturor lucrătorilor din întreprinderi — de la director, inginer, maistru și pînă la muncitor.Tocmai avînd în vedere această imperioasă necesitate, partidul nostru s-a preocupat îndeaproape și se preocupă necontenit de cultivarea și întărirea climatului de disciplină muncitorească în întreaga activitate economică și socială — o expresie în această privință fiind Legea organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat. Este semnificativ faptul că cele două laturi esențiale ale perfecționării mecanismului producției sint asociată ‘ o organizare competentă, suport — iar ră, riguroasă, conștientă, organizarea iși poate pierde conținutul.
într-o lege unică : fără temeinică, minuțioasă, disciplina nu ar avea fără o disciplină seve-

Sărutând
Erau ultimele acorduri 

cîntecului popular, „Bucuria vie
ții". Cu acestea se încheia pro
gramul corului șt orchestrei de 
coarde ale formației amatoare 
sărbătorite în ziua aceea la Casa 
de cultură din Cisnădie. Două 
jubilee dădeau aureolă sărbăto
rească corului și orchestrei de 
coarde : 125 și, respectiv, 85 de 
ani de la înființare. Venerabile 
virste, integrate firesc in spiri
tualitatea noastră I In aplauzele 
asistenței, cu adine respect, di
rijorul a strins cu căldură mina 
principalului său colaborator, nu 
mai puțin emoționat. Este vorba 
de violonistul concert-maistru : 
octogenarul Georg Binder. Sint 
clipe unice în viața unui om, 
cină ai vrea să strigi timpului 
să se oprească în loc. Astfel de 
clipe trăia de astă-dată virstni- 
cul interpret și, in egală mă
sură, toți cei prezenți in sală, 
care de ani de zile îi prețuișeră 
bucuriile durabile pe care le-a 
dăruit de atîtea ori prin arcușul 
său. Sala s-a ridicat în picioare! 
Pe pieptul lui Georg Binder 
strălucea ordinul „Meritul cul
tural", iar in ochi se putea citi 
cu ușurință vibranta 
a vieții" ce-i fusese 
cel mai frumos 
putea aduce în 
formației și... a 
concert public.

Luîndu-și „la 
publicul drag, cu un gest de re
cunoștință, Georg Binder și-a 
sărutat vioara. O vioară la fel 
de venerabilă, nu poate atît 
prin aceea că datează din seco
lul al XVII-lea (recondiționată 
în 1780 de Andreea Kopf, din 
Bratislava), cit mai ales prin 
faptul că a fost nedespărțit de 
ea 70 de ani ; cu ea s-a în
scris acum 65 de ani la „Socie
tatea cîntăreților" din Cisnădie. 
Cu aceeași vioară, Georg Bin
der a pregătit 100 de elevi.

„O voi lăsa moștenire nepoțe
lului meu, cu speranța că o va 
iubi cu aceeași pasiune ca și 
mine și că va deveni și el un 
bun violonist" — ne spunea in 
seara aceea, încărcată de atitea 
emoții, Georg Binder.

Și poate că la fel ca bunicul 
său, nepotul va înnobila cu ace
leași înalte sentimente patrioti
ce, de mândrie față de tradițiile 
culturale de pe aceste melea
guri, sufletele miilor de munci
tori textiliști din Cisnădie, ro
mâni și germani. Acordurile 
venerabilei viori pe care artis
tul amator octogenar din Cisnă
die le-a incrustat adine in ini
mă vor răsuna astfel in conti
nuare pentru oameni, ca o im
presionantă și răscolitoare „Odă 
a bucuriei"...

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii”

Marea majoritate a colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri dau dovadă de un inalt spirit de disciplină, reușind să folosească cu grijă, cu randamente tot mai bune instalațiile și utilajele cu care sînt
Disciplina înseamnă rind punctualitate in sarcinilor de producție, prescripțiilor și regulilor tehnice și tehnologice stabilite, folosirea integrală a timpului de lucru, aplicarea

in primul îndeplinirea respectarea

© A B.C.-ul tehnicii moderne începe 
cu disciplina © Cît valorează mi
nutul irosit? © Prescripția tehnolo
gică este literă de lege ® Pseudo- 
inovatorii sau meșterii „drege-stri- 
că“ © Fratele geamăn al disciplinei;

organizarea

dotate întreprinderile. Dacă astăzi o serie de unități, printre care Combinatul de îngrășăminte azotoase din Țg. .Mureș, Combinatul chimic din ’ Craiova, se pot mindri cu indici ridicați in funcționarea utilajelor, cu rezultate economice meritorii, a- ceasta se datorează în primul rind seriozității cu care a fost și este a- bordată aici problema disciplinei în muncă și de producție.

normelor de tehnica securității muncii.Să ne oprim, chiar și1 numai sua- cint, asupra imperativului respectării disciplinei tehnologice. In multe întreprinderi, pentru reâlizarea unui produs sau efectuarea unei operații există elaborată științific o anume tehnologie, care trebuie respectată cu strictețe. A fost suficient, de pildă, ca la uzina „Progresul" din

Brăila să nu fie respectate dimensiunile stabilite și să se efectueze un tratament termic neconform pu documentația, pentru ca distribuitoarele din instalațiile hidraulice să se blocheze, iar 20 de, excavatoare să nu fie finalizate la timp. La o altă uzină — „Tractorul" din Brașov — constatăm că; în secția de tratament termic, analizorul automat din camerele de la cementare și călire nu funcționează, iar reglarea debitelor de gaze se face manual, dind naștere la rebuturi. Sint doar două e- xemple de nerespectare a disciplinei tehnologice — dar asemenea situații se întilnesc și în unele.unități din industria chimică, minieră, metalurgică, de materiale de construcții, cu consecințe chiar mai grave. Mai există un șir de cazuri de stagnări în funcționarea unor utilaje, de deteriorare a unor mașini și instalații, ceea ce generează pierderi pentru economie și societate. Așa, de pildă, în luna trecută, 40 la sută din cauzele care au determinat restanțe fată de plan la unele produse se datorează neres- pectării disciplinei tehnice — nere- vizuirii și nereparării la timp a utilajelor, proastei întrețineri a fondurilor. fixe. In unele întreprinderi s-a constatat că lipsesc instrucțiunile 'etemeritârS' privind" întreținerea, că nu există cărțile tehnice ale utilajelor. că mai funcționează încă instalații și agregate neautorizate.

CALCULATOARELE ELECTRONICE SUPRAVEGHEAZĂ ȘARJELE.

vioara

„Bucurie 
dedicată, 

omagiu ce i se 
ziua aniversării 
ultimului său

revedere" de la

M
ng■Bil
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în ziua de 22 februarie 1973 a avut loc, la Palatul Republicii, ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat. • La ședință au participat, ca invitați, miniștri și alți conducători ai organelor centrale de stat, precum și președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.Consiliul de Stat a dezbătut șl adoptat: decretul privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului conducerii colective ; decretul privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Financiar-Ban- car ; decretul privind organizarea și funcționarea consiliilor și comisiilor tehnico-economice ; decretul privind evaluarea în cîmp a producției agricole vegetale ; decretul privind dreptul la conferirea Ordinului Muncii clasa I unităților agricole socialiste care realizează producții mari ; decretul cu privire la gospodărirea anvelopelor și camerelor de aer ; decretul pentru modificarea Legii nr. 7/1971 privind organizarea și dezvoltarea activi-

COMITETULUI NAȚIONAL

DE LA NAȘTEREA

tăților industriale, de prelucrare /a produselor agricole, construcții și prestări de servicii în unitățile a- parținînd consiliilor populare, cooperației agricole, meșteșugărești și de consum ; decretele privind unele modificări ale Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească, ale Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecată, precum și ale decretului privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.Consiliul de Stat a ratificat Convenția privind colaborarea în navigația maritimă comercială, încheiată la Budapesta la 3 decembrie 1971.Toate decretele adoptate au fost, în prealabil, dezbătute și avizate favorabil de comisiile permanente de specialitate ale Naționale, precum Legislativ.Consiliul de Stat poartele comisiilor permanente’ ale Marii Adunări Naționale care, din însărcinarea Consiliului de Stat, au analizat : modul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 7/1971 privind organizarea și dezvoltarea ac-

Marii Adunări și de Consiliula examinat ra-

tivităților industriale, de-prelucrare a produselor agricole, construcții și prestări de servicii în unitățile a- parținînd consiliilor populare, cooperației agricole, meșteșugărești și de consum ; modul cum Ministerul Industriei Chimice s-a preocupat de asigurarea cu materii prime și auxiliare a principalelor unități beneficiare, de intrarea în funcțiune a noilor capacități de producție și de realizarea parametrilor proiectați la instalațiile puse în funcțiune ; modul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 71/1969 privind contractele economice.în urma dezbaterilor care au a- vut loc, Consiliul de Stat a aprobat concluziile rapoartelor și propunerile făcute de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale și a dispus ca, atît Consiliul de Miniștri, cît și ministerele și alte organe centrale să ia măsuri pentru aducerea lor la îndeplinire și să informeze Consiliul de Stat asupra măsurilor adoptate.Consiliul de Stat a examinat apoi unele cereri de grațiere.în continuare, au fost soluționate probleme ale activității curente.

Ce-ați zice daca cineva ar încasa, pentru confecționarea unei piese oarecare, o sumă de două ori mai mare decît prețul piesei ? Pare de necrezut, nu-i așa ? Ei bine, aflați că nu de două ori, ci chiar și de douăzeci de ori mai mult decît valoarea pieselor contractate au primit — cu acte în re- . gulă — cîțiva colaboratori ai cooperativei „Stăruința" din Giurgiu. E drept, pină la urmă cooperativa și-a cerut, cum se spune, banii îndărăt. Dar asta e o altă poveste...Faci, dare va să zică, in doi timpi și un căpăcel, o, fleac de-un ‘ parale și ceri un pol, ori un Și se găsește cască să te plătească. Câm aceasta ar fi, intr-o ilustrare brutală — dar cu nimic exagerată — ceea ce se înțelege, de regulă, prin expresia „muncă bănoasă", cu variantele ei, „slujbă bănoasă" și „meserie bănoasă". Adică un rivnit — de uniistatut social care să mijlocească obținerea de ciștiguri cit mai mari cu eforturi cît mai mici. Expresia incriminată este produsul unei mentalități, după care echitatea ar trebui să acționeze intr-un singur sens, acela al garantării drepturilor, al asigurării unor înlesniri cît mai mari din partea societății, zis căpăcel, dar spune, tot atît

apostiluță, referățel, comu- nicărică, articolaș ; din păcate, exponenți ai acestei mentalități se mai găsesc în orice profesie.O recentă vizită la sediul comisiei pentru controlul provenienței unor bunuri care nu au fost dobîndite

PENTRU ANIVERSAREA
A 300 DE ANI

(Continuare în pag. a V-a) LUI DIMITRIE CANTEMIR

CONSTITUIREA

a primit pe mareșalul

w

I. I. Iakubovski

feroviara

V. P., vînzător volant remizier, din rețeaua A. S. Loto- Pronosport, a încasat salarii lunare nete pînă Ia 3 000 lei, realizînd, trei ani consecutiv, cîștiguri medii lunare nete de peste 2 300 lei. Gh. C., maistru electrician. a primit de la o
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Combinatul siderurgic din Ga
lați. Prin zeci și sute de aparate 
electronice se dirijează proce
sele complexe de fabricare a 
fontei, oțelului și laminatelor, 
în fotografie : sala calculatoa
relor electronice ale oțelăriei

caracteristice, dar însuși faptul că ele există trebuie să ne dea de gîndit.Nu intenționez să pun in discuție un caz sau altul, ci o mentalitate, care este cea numită mai la început. Poate că vreunul dintre oamenii aflați în spatele ini-

Moft ratifică preceptele

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Joi, 22 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe I. I. Iakubovski, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, mareșal al Uniunii Sovietice.Mareșalul I. I. Iakubovski, care s-a aflat .în țara noastră cu prilejul aplicației de stat major pe hartă (fără trupe) a armatelor statelor participante la Tratatul de la Varșovia, a fost însoțit de general da

armată S. M. Stemenko, șeful Statului Major al Forțelor Armate Unite, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice Ia București.La întrevedere au participat general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, generalcolonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului și șef al Marelui Stat Major, general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului, Mircea. Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Pe secțiunile Brașov — Deda și Ciceu — Ghimeș, 
370 km căi ferate în curs de electrificare © Viteza tre
nurilor de persoane va spori de la 90 km la 120 km

© O economie de 80 000 tone combustibil anual

trei mișcări, supapă, un leu și' citeva pentru asta pol jumate ! un gură-

Am puteam de bine.

echității s@cssbe (">

E CINCI AȘI IN MINĂ,
DAR E LINIȘTIT: NU A FĂCUT EL CĂRȚILE!

PRINS CU

în mod licit a Tribunalului municipiului București mi-a prilejuit consemnarea cîtorva cazuri semnificative. Soții C. M. și M. M., salariați în sectorul cooperației meșteșugărești, au prezentat, pentru o perioadă de 36 de luni, dovezi de venituri nete în sumă totală de 255 952 lei (adică peste 7 000 lei venituri nete lunare. în medie).

cooperativă de consum salarii brute pînă la aproape 5 000 Iei (media, pe o perioadă de 12 luni — 3 917 lei), fără să mai1 punem la socoteală că, timp de cinci luni, mai lua un salariu și de Ia o altă unitate. V. Ț., ■ coafeză, și-a asigurat, timpde 36 de luni, un cîștig mediu net de peste 2 900 lei. Mă opresc aici; poate n-am găsit exemplele cele mai

țintelor citate tși justifică cu prisosință, printr-o muncă stăruitoare, competentă, de înaltă măiestrie, veniturile. Nu dorința — pe deplin întemeiată — de a trăi mai bine este de condamnat ; dimpotrivă,întru totul lăudabilă, constituie un factor de progres, căci a asigura o viață mereu mai bună pentru toți cetățenii reprezintă țelul
ea este

fundamental ‘ al orînduirii noastre. întreaga noastră stimă și considerație pentru cei care își pun aptitudinile, talentul, priceperea, cunoștințele dobîndite, e- nergia creatoare, întreaga putere de muncă, în slujba societății, și pe care socie- ■ tatea îi răsplătește așa cum se cuvine ! Dar nu le putem arăta aceeași prețuire celor care nu se interesează decît de binele lor, un bine îmbibat de egoism, celor care se dau in vînt după cîte-o „slujbă bănoasă" și hibernează apoi, fără să le pese de ceea ce se petrece în jur.După opinia noastră, a- cest gen de inșelare a societății, de păgubire a veritabililor producători de valori, are o nocivitate mai mare chiar decît frauda directă. Ea se desfășos ’ă cu acoperire, cu acte perfect valabile, scapă controlului juridic,' conferă sentimentul respectabilității și chiar un aer de superioritate. Elegantul trișor joacă pe față și, cu toate că il vede lumea cu cinci ași în mină, e liniștit : nu el a făcut cărțile ! Totul se petrece la . lumina zilei... Cele mai multe dintre dosarele din care am scos exemplele date au fost clasate : bunurile fusese justificate cu extrase după state de plată, prin urmare erau
Gheorahe 
SASĂRMAN

(Continuare in pag. a Il-a)
_______ J

Cine călătorește în aceste zile pe magistrala feroviară Brașov — Deda sau traversează Carpații ră- săriteni pe la Ghimeș, va cu siguranță tul de șantier l-a primit traseul feroviar din zonă.In legătură piele lucrări desfășoară pe linii de cale am solicitat precizări ing. Atanasie Talpoși, șeful serviciului tehnic a! Direcției regionale C.F.R. Brașov.electrifi- fera- Bucu- — Ca- Reșița, aseme- desfă-

Ciceu — observa aspec- pe careaceastăcu am- ce se aceste ferată,
— După carea liniilor te Brașov — rești, Craiova ransebeș iată că acum, nea lucrări seșoară și pe secțiunile Ciceu — Ghimeș și Brașov — Deda. Lungimea liniilor ferate care urinează să fie electrificate în actualul cincinal, numai in această zonă de răsărit a Transilvaniei, este de circa 370 km.Calculele arată că. prin introducerea tracțiunii electrice, capacitatea magistralei Brașov —. Deda va crește cu circa 40 la sută, asigurindu-se preluarea traficului feroviar pînă la nivelul anului 1980. Această creștere se va putea realiza prin sporirea tonajului și

vitezei trenurilor remorcate cu locomotive electrice. Dacă, în prezent, un tren remorcat pe această magistrală are în medie un tonaj de 1 300—1 400 tone, prin introducerea tracțiunii electrice un tren va putea a- junge la un tonaj de 3 000—3 500 circa jumătate din numărul mijloacelor de tracțiune folosite în prezent la remorcarea unui asemenea tonaj. Dar nu numai atît. Viteza va crește și ea de la 90 km la 120 km la trenurile tori și de la 90 km la marfă.— Sub aspectul continuității în remorcarea trenurilor, ce a- vantaje se scontează?— întrebarea este binevenită. Ce se în- tîmplă la ora actuală? Trenurile de mare capacitate, care sosesc din direcția București, se descompun în stația Brașov pentru a putea fi expediate mai departe în direcția Ciceu — Deda. Prin e- lectrificare, aceste trenuri nu vor mai staționa la Brașov și, ca a- tare, se asigură o circulație mai rapidă și, deci, o folosire mai bună a parcului de transport. In plus, prin electrificarea liniei Brașov — Deda, ca și a tronsonului Ciceu — Ghimeș, se asigură o

tone, cu

de călă-70 km la cele de

legătură și mai intensă între Ardeal și Moldova, zone aflate intr-un amplu proces de dezvoltare economică. Ca rezultat al înlocuirii tracțiunii cu locomotive Diesel pe o distantă de 370 de km, se va putea realiza și o economie de circa 80 mii tone motorină anual.— Care este stadiul lucrărilor ?— Pe secțiunea Ciceu — Ghimeș, care este unul din cele mai dificile tronsoane feroviare din țară, chiar față de tronsonul Brașov — Predeal, lucrările se află intr-un stadiu avansat. Pînă la această dată s-au și executat o bună parte din lucrările de sistematizare a stațiilor și de mărire a gabaritului de electrificare a tunelului Ciumani. Intr-un ritm susținut se lucrează și pe sonul Deda — urmînd ca în lucrările să fie nuate pe tronsonul Ciceu — Brașov. Lucrările de electrificare se desfășoară cu o intensitate deosebită, ceea ce va face ca pînă la sfirșitul ele să fie cheiate.

tron- Ciceu, curînd conti-

cincinaluluipractic in-
Nicolae 
corespondentul 
„Scînteii"

MOCANU
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„Mediterana" 
din OlteniaDupă cum afirmă paleobota- niștii, probabilitatea de conservare a unei plante fosile este de una la... un milion. De aceea, descoperirea făcută în nord- vestul Olteniei de Iosefina Stan- cu, cercetătoare la Institutul geologic din Capitală, este cu atît mai prețioasă. In urma unor cercetări, în zona respectivă, a fost identificat un strat din Ba- denian care abundă în fosile da plante specifice zonei mediteraneene ca : Myrtica, Castănea, Cynamumum, Pinus etc. Această descoperire atestă că, în urmă cu aproape 20 de milioane de ani, climatul Olteniei era asemănător celui de pe malul Mării Mediterane. O, tempora !...
Crima
neglijenței

Intr-una din serile trecute, 
conducătorul auto Paul Gavri- 
lescu conducea autoturismul 
l-B-2024, proprietatea coopera
tivei „Tehnica încălțămintei", 
pe bulevardul Mărășești din Ca
pitală. In dreptul imobilului cu 
nr. 4 i-a apărut în față... o gură 
de canal lăsată deschisă și ne
semnalizată ! A încercat s-o 
evite, virind la dreapta. In cli
pa următoare, cum asfaltul era 

autoturismul a fost proiec- 
intr-un pom. In urma aces- 
accident, șoferul și-a pier- 
viața. Așadar, o neglijență 
paranteză fie spus, nu este

ud, 
tat 
tui 
dut 
(in . . . .
deloc singulară !) cu consecințe 
tataie, ai cărei autori trebuie să 
sufere consecințele de rigoare.

— Noi acordăm o mare atenție studiului cererii de servicii publice din sectorul nostru de activitate — ne spune tov. Ion Teleghe, președintele cooperativei meșteșugărești „Tehnica confecției" din Iași. Dovada : punctul nr. 1 din planul de măsuri tehnico-or- ganizatorice pe anul 1972 a fost „elaborarea unui studiu privind dezvoltarea și diversificarea serviciilor pentru populație". Cind ne-am propus realizarea respectivului studiu am pornit de la ideea necesității unei investigații amănunțite privind amplasarea unităților — în funcție de cerințele populației lor, capacitatea de a satisface locuitorilor din Iași etc., etc.— Putem consulta și noi studiul ?— Știți, de fapt, nu l-am realizat. ....Asupra importanței studiilor privind solicitările actuale și de perspectivă ale populației, studii care .să definească direcțiile viitoare de acțiune pentru a- coperirea cît mai corespunzătoare a nevoilor de consum, nu este cazul să mai insistăm. De altfel, toți cei cu care cursul față au dovedit că înțeleg pe deplin acest lucru. întrebarea care se ridică este însă : se realizează practic aceste studii ? Iată, în continuare, constatările noastre din sectorul cooperației meșteșugărești a județului Iași.Stăm de vorbă cu vicepreședintele uniunii județene a cooperației meșteșugărești, tovarășul Mihai Niță. întrebăm :— în ce măsură, la Iași, includerea în planurile de investiții ale cooperației, a obiectivelor ce privesc serviciile publice se face și pe baza rezultatelor unor studii prealabile asupra cerințelor beneficiarilor de servicii — cetățenii ?— Ca să fiu sincer, studii

n-am întocmit. De fapt, noi, la uniune, analizăm doar propunerile primite -de la cooperative. Ele trebuie să studieze cererea populației....Exprimindu-ne doar în treacăt părerea că studierea solicitărilor populației ar trebui să revină, deopotrivă, și uniunii județene și cooperativelor — noi a- dăugăm : din investigațiile ulterioare a rezultat că nici

și a unul atelier de reparat stilouri și ochelari. în ultimul moment s-a renunțat la realizarea atelierului foto, 'căci altfel și alte unități, din bruma de ateliere strict necesare, prevăzute in deviz, ar fi fost excluse. De un atelier de televizoare sau de reparat mașini e- lectrocasnice — nici vorbă.Dar cercetarea cererii populației poate fi folosită

scurte expuneri și dialoguri cu cel prezenți în sală. Am făcut în ultimul timp vreo 10 acțiuni de acest fel.— Studii pe bază de chestionare organizați ?— Am făcut unul anul trecut, dar ne-am lecuit.— Ce s-a întîmplat de sînteți așa de supărat pe sondaj ?— Nu ne-a fost de nici un folos. Complet inutil.

toarea idee : acțiunea în sine, de a realiza studii de cercetare a cererii de ser
meșteșugărești din țară — -dorim să subliniem urmă

- profilul atelierelor solicitările municipiul

am discutat in investigațiilor de

„Supplex
libellus
valachorum"
la Sibiu

Arhivele Statului din Si- 
fost descoperit un docu-

La
biu a .
ment de o deosebită valoare is
torică. Este vorba de o copie 
a memoriului politic „Supplex 
libellus valachorum", adresat 
in 1791 împăratului Leopold 
al ll-lea, in care sint formula
te cererile românilor din Tran
silvania pentru drepturi ega- 

• le cu celelalte naționalități 
. privilegiate âe pe acest terito
riu. Ca și copia din Budapes
ta a aceluiași document, copia 
sibiană are alăturat și textul 
scrisorii de răspuns a împăratu
lui (cu semnătura 
transmisă din Florența la 
mai 1791 Dietei 
diferă de aceea 
inversarea unor 
maticale și prin 
vinte care generează 
de sens.

acestuia),
18 

Ardealului, dar 
mai ales prin 
particule gra- 
lipsa unor cu- 

deosebiri

Aventură

orape gheațăDuminică dimineața, pe la 9,30, Angelică Șerban, elev la un liceu economic din Capitală, în-cercînd să traverseze Lacul Herăstrău pentru a merge la o sală de antrenament din parc, a alunecat pe gheață și a căzut în apă. Doi tineri de Ia clubul sportiv școlar, C. Pică și Radu Șotron, anunțați de către un lucrător de miliție, au pornit în ajutorul lui cu o barcă din material plastic și ău reușit să-l aducă la mal.
Se-adună
ratele satul_________ . . (Ilfov), găsise, credea el, o metodă sigură și eficace care să-i aducă venituri nemuncite. Căuta mai întîi persoane care doreau să cumpere mobilă sau diverse alte obiecte cu bani gheață. O- dată găsiți, se oferea să facă pe intermediarul, cumpărînd el mărfurile cu plata ...în rate. Și de cele mai multe ori dumnealui încheia asemenea tranzacții chiar in magazin, sub ochii vinzătorilor ! După aceasta iși schimba locul de. muncă, ple- cînd fără adresă. Aflat acum „la scadență", Gh. S. va plăti conform legii. Cu dobindă cu tot.

Gheorghe Stoian din Roșu, comuna Chiajna

„Contestație" 
penală

Frații Marin și Aurică Țară- 
lungă, din comuna Cilieni (Olt), 
primiseră o impuțație in valoa
re de l 700 [ei, stabilită de con
siliul de conducere al coopera
tivei agricole de producție. Deși 
li se aduseseră la cunoștință 
motivele pentru care trebuiau 
să achite cooperativei agricole 
suma respectivă, ei s-au supă
rat foc. S-au supărat, dar n-au 
făcut nici o contestație, pentru 
a se examina și eventualele lor 
argumente. Intr-una din zile 
insă, in timp ce mai mulți mem
bri ai consiliului de conducere 
se aflau intr-o ședință, cei doi 
frați, aflați sub influența alcoo
lului, au spart un geam, au in
trat în birou și au început să-i 
lovească pe cei prezenți. Trimiși 
in fața instanței de judecată 
pentru aceste fapte, ei au fost 
condamnați la cite un an și ju
mătate închisoare.

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

»

vicii publice reprezintă un, lucru pozitiv. Faptul că respectivele studii au înseninat un insucces — datorat în exclusivitate unor greșeli de organizare — nu trebuie, deci, să pună sub semnul întrebării utilitatea meto

Văi place „menta" cu gust de săpun ?

Parada modei pe post de_ 
„cercetător principal" 
al cereri ie servicii iritice

o cooperativă nu a realizat vreun asemenea studiu. Or, aceste analize, bazate pe sondarea punctului de vedere al populației, nu sint niște capricii, niște cerințe abstracte, drept pentru care aducem, în continuare, cîteva argumente foarte concrete.Zona cunoscută la Iași sub numele de Socola, cu aproape 35 000 locuitori, este, în prezent, insuficient dotată cu unități de servire. Cum a stabilit cooperația rezolvarea problemei ? în planul de construcții din zona respectivă a prevăzut, pentru prima etapă (rețineți, aici nu există nici măcar o unitate de reparat televizoare sau mașini e- lectrocasnice), realizarea unui... „mare magazin de artizanat" (aproape o treime din suprafața complexului)

de cooperația meșteșugărească drept instrument de lucru nu numai pentru fundamentarea planurilor de investiții. Sint extrem de numeroase alte aspecte care privesc serviciile publice — începînd cu orarul unităților, profilul lor, amplasarea, sistemul de lucru cu publicul, gama prestațiilor, noile activități ce se cer introduse ș.a. — care trebuie să constituie, de a- semenea, obiectul opțiunii publicului larg. Iată de ce am adresat vicepreședintelui U.J.C.M. și o altă întrebare :— Care sînt, în general, mijloacele folosite de cooperația meșteșugărească ieșeană, pentru cunoașterea solicitărilor populației ?— Metoda cea mai des folosită în acest scop este parada modei, precedată de

Curioși să aflăm amănunte, ne-am interesat de modul de organizare a sondajului. Și am aflat că după ce s-au împărțit (cu totul și cu totul la . întimplare, fără a se alcătui un eșantion reprezentativ) cele cîteva mii de formulare, s-a acordat celor chestionați un răgaz de trei săptămini pentru... meditații, după care s-a revenit pe la domiciliul fiecăruia. Nefiind însă îndrumați asupra problemelor Ia care se aștepta răspuns prin chestionare (Alcătuite poate nu în cea mai indicată formă), inter- vievații s-au referit la cu totul alte probleme. Mai mult, unii au uitat de ele pur și simplu....Abordînd aceste cîteva aspecte întîlnite la Iași — care, din păcate, sînt prezente și în alte cooperative

dei ca atare. Cooperativele, uniunile județene ale cooperației sint datoare să persevereze in căutarea de noi și noi posibilități de sondare a solicitărilor populației, in perfecționarea a- cestor mijloace. De fapt, nu se poate aprecia că lucrătorii cooperației dau dovadă de rea credință. Nemulțumirea lor față de rezultatele studiilor, neadoptarea sondajelor ca metode curente de lucru, provin mai degrabă de la necunoașterea 'Unor reguli de organizare, de Ia lipsa de instrui,- re asupra modului de realizare a studiilor. Iată de ce credem că UCECOM — forul tutelar al tuturorcooperativelor meșteșugărești — ar putea să ajute organele județene (eventual printr-un serviciu de specialitate — cum se procedează la alte departamente) în pregătirea cadrelor, în transmiterea de cunoștințe și de material documentar privind metodele practice cele mai eficiente derealizare a studiilor. Ar fi, de asemenea, foarte utile și SCHIMBURILE DE EXPERIENȚA la nivelul județului sau interjudețene, cu instituțiile din alte sectoare economice care au cunoștințe în această privință, conlucrarea cu institutelede cercetare specializate. Pentru că, oricum, parada modei nu poate rămîne pe post de... „cercetător principal" al cererii de servicii publice !
Mihai IONESCU 
Manole CORCACI

Precizări privind dreptul 
de moștenireTănase Dumitru, notar șef, și Radu Nicu- lescu, notar de la Notariatul județean Bacău, au trimis redacției, . pentru rubrica „Curier juridic", un material în care explică unele aspecte, reieșite din practica notarială, privind dreptul de moștenire.

★Pentru ca o persoană să poată moșteni anumite bunuri t'rebuie să îndeplinească, potrivit legii, trei condiții : a) să existe la data deschiderii succesiunii, adică în ziua morții autorului (cel care lasă moștenirea) ; b) șă nu fie nedemn, în sensul de a nu fi comis acte grave împotriva autorului ; c) să aibă drept la succesiune, fie în virtutea legii, fie prin voința defunctului, concretizată in testamentul acestuia. Cu privire la ordinea celor îndreptățiți să primească moștenirea. subliniem faptul că, în cazul în care defunctul nu a lăsat testament, legea cheamă la succesiune rudele pină la gradul patru, precum și soțul supraviețuitor Dar chiar rudele respective nu sint chemate Ia succesiune laolaltă, ci intr-o anumită ordine de preferință. Astfel, prima clasă chemată la moștenire este clasa deșven- denților, care cuprinde pe copii, descen- denții acestora. nepoții de fii. strănepoții de fii etc. : cea de-a doua clasă cuprinde pe părinții și frații defunctului ; a treia — pe bunici și străbunici ; a patra — pe unchi și verii primari. Legea Stabilește însă o ordine de preferință și între rudele din aceeași clasă. în sensul că ruda cea mai apropiată în grad o înlătură pe cea mai îndepărtată. De pildă, dacă de pe

urma unei persoane decedate au rămas copii, aceștia făcînd parte din prima clasă a descendenților, vor înlătura de la moștenire pe părinții și frații defunctului, care fac parte din clasa a doua.Se știe că. în principiu, orice cetățean are dreptul să dispună liber de bunurile ce se află în proprietatea sa (patrimoniu), fie prin acte cu titlu oneros — contracte de vinzare sau schimb — fie prin acte cu titlu gratuit, denumite și
RĂSPUNS 

LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

liberalități — donații sau testamente. Cu toate acestea însă dreptul de a dispune cu titlu gratuit este limitat de lege în favoarea unor anumiți moștenitori, care au dreptul de a reclama $i primi, la decesul autorului, o anumită parte din bunurile a- cestuia. în grupa a- cestor moștenitori, denumiți în termenii legii rezervatari, sint cuprinși : descenden- ții, părinții și soțul supraviețuitor al persoanei decedate. Se înțelege că acești moștenitori au dreptul la o parte din moștenire, chiar împotriva voinței libere a autorului.Rezerva descendenților variază in raport cu numărul lor și reprezintă jumătate din masa succesorală. adică din moștenirea lăsată. De e- xemplu. in cazul cind de pe urma persoanei decedate a rămas un copil, rezerva sa este jumătate din masa succesorală, de două treimi cind au rămas doi copii și de

trei pătrimi cînd au rămas mai muiți copii. Rezerva părinților este de jumătate din averea succesorală, dacă ambii sint în viață și de un sfert dacă numai unul din ei este în viață. Rezerva soțului supraviețuitor este de jumătate din ceea ce ar fi moștenit, dacă defunctul n-ar fi făcut acte de titlu gratuit.In ipoteza in care defunctul a dispus prin liberalități (testamente și donații) de o parte de bunuri. încâlcind rezerva moștenitorilor rezervatari aceștia pol ataca toate actele cu titlu gratuit. începind cu testamentele și termi- nind cu donațiile. In consecință, numai de partea care prisosește peste rezervă (cotita- te disponibilă), poate dispune fiecare cetățean prin acte cu titlu gratuit, fără nici o restricție.Alte precizări în legătură cu dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor. In- trucît bunurile dobin- dite de soți in timpul căsătoriei sint bunuri comune, la decesul u- nuia dintre soți, doar Jumătate din aceste bunuri intră in masa succesorală. Dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor, se va raporta astfel numai la această jumătate. în situația in care nu există alte rude cu vocație succesorală. soțul supraviețuitor va moșteni țoate bunurile’ soțului defunct. Cind vine in concurs la moștenire cu descendenții soțului decedat, va moșteni. in afară de partea succesorală, bunurile mobile și obiectele aparținînd gospodăriei casnice, precum și darurile de nuntă. Termenul în care se poate accepta moștenirea este de șase luni de la deschiderea succesiunii.

Unitățile de alimentație publică din orașul Bacău se pregătesc intens. în vederea noului sezon turistic. Tovarășul Emilian Rusu, direc- tdrul Trustului de alimentație publică, ne-a spus că, în acest scop, au fost modernizate, pină acum, 15 restaurante și bufete situate pe principalele trasee turistice și în zona centrală a orașului Bacău. Bufete și restaurante care vindeau pină de curind doar băuturi și țigări, au fost transformate în unități cu caracter culinar, care pun la dispoziția consumatorilor > un sortiment bogat de preparate și semipreparate specifice bucătăriei locale. între a- ceste unități se numără restaurantul „Nord", de pe strada Ștefan cel Mare, bufetul „Milcov", noul restaurant „Ciocîrlia". Au fost organizate, totodată, unități • lacto-vegetarie- ne, pensiuni și restaurante cu autoservire. în prezent, la marile restaurante din parcurile „Libertății" și „Trandafirilor", la restaurantul „Tic-Tac" din noul cartier Cornișa Bistriței, ca și la popasul „Gheră- lești" se amenajează grădini de vară, unde se. vor planta flori și arbuști ornamentali.în același timp, conducerea trustului băcăoan este preocupată să o- fere consumatorilor sortimente culinare intr-o gamă tot mai variată, de bună calitate. In acest scop vor fi asimilate 75 de noi sortimente culinare. multe dintre ele tradiționale, moldovenești. Pentru a asigura preparate culinare cit mai bune și la prețuri convenabile, unitățile trustului din Bacău realizează și desfac un mare număr de produse proprii. în acest an, bunăoară, peste 34 la sută din totalul desfacerilor va fi realizat din producția proprie a trustului. S-a urmărit ca în fiecare cartier al orașului să existe unități specializate în desfacerea produselor de tip „Gospodina", cofetării, patiserii etc. în ultima vreme, restaurantele din Bacău desfac asemenea produse și prin unitățile „Alimentara". Secțiile „Gospodina" din cadrul O.C.L. Alimentara vor desface im acest an de două ori mai multe produse față de 1972. Tot in vederea noului sezon turistic, T.A.P.L. Bacău va spori numărul de centre mobile, pentru desfacerea răcoritoarelor. Din planul de măsuri al trustului am reținut și faptul că in acest an vor mai fi amenajate, modernizate și reprofilate incâ 11 unități de alimentație publică, cele măi multe fiind date in folosință o- dată cu începerea noului sezon turistic. în fotografie : noul complex comercial „Orizont" din cartierul Cornișa — Bacău.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Am făcut imprudența — probabil ca mulți alți cetățeni — să cumpăr o pastă de dinți „Menta". Am luat in mină frumosul tub colorat și, după obișnuita apăsare, pe periuță și-a făcut apariția pasta. Dar nu duc bine spre dinți „parfumata" substanță, că un miros de săpun de rufe imi umple gura.Aș fi uitat întîmplarea, aș fi blestemat „ceasul rău", dacă nu mi-aș fi adus aminte că acum doi ani și ceva, atît reprezentanții comerțului, cît și ai fabricii „Ni-

vea" din Brașov, ne-au dat asigurări — în urma unui articol critic pe aceeași temă — că „vom lua măsuri- pentru modernizarea respectivului produs, care nu este reușit din punct de vedere tehnologic". Să nu fi fost de ajuns cei doi ani pentru îmbunătățirea calității pastei de dinți „Menta" ? Tot ce e posibil. îi întrebăm, totuși, pe cei care produc respectiva pastă : dv. vă place „Menta1! cu gust de săpun ?
C. PRIESCU

în voiaj la... agenția de voiaj!Cel care face în aceste zile o vizită Ia Sovata este martorul o- cular al unui du-te vino permanent. Oaspeți de toate vîrstele și sexele circulă între centrul stațiunii și gara C.F.R., puncte situate la o distanță de peste 3 kilometri. Ce a generat agitația deosebită a oamenilor ? Am aflat că este schimb de serie, cu această ocazie fiecare trebuie să-și asigure tichet și bilet de tren sau să se intereseze de mersul trenurilor. Dar acest lucru se face greoi pentru că agenția de voiaj s-a mutat din centrul stațiunii tocmai la gara C.F.R.— Cine v-a dat dispoziția schimbării sediului ? — Am întrebat-o pe tovarășa Ana Botoran, casieră a agenției.— în ziua de 17 octombrie, anul trecut, ne-a făcut o vizită tovarășul inginer N. Stan, directorul regionalei C.F.R. Deva. Constatînd că localul este necorespunzător, cu pardoseală ruptă și mucegăită, a dispus închiderea biroului și mutarea provizorie a acestuia la gară, într-o încăpere mică... și mai necorespunzătoare. De altfel, in problema rezolvării localului

nu ne-au sprijinit nici organele locale....Am ajuns la I.B.C. Sovata care este proprietara vechiului local al agenției. Contabilul șef de aici a apreciat măsura ca fiind „cam pripită". C.F.R.-ul, care a folosit spațiul acesta timp de peste 10 ani, nu a făcut reparații în interior și nu a fost dispus să facă acest lucru nici în viitor. Biroul s-a deteriorat din ce în ce.Asemenea opinii pot fi auzite zilnic Ia Sovata, fără însă ca rezolvarea problemei să se întrevadă. Chiar și la consiliul popular ni s-a spus că problema trebuie urgent rezolvată, dar nu s-a întreprins nimic. Se așteaptă soluționarea de către minister. între timp, s-a construit o poștă nouă, chiar în centrul stațiunii, în care se găsește loc berechet și pentru agenția biroului de voiaj. Dar nimeni nu s-a gîndit să afecteze un spațiu pentru aceasta, deși atît căile ferate cît și poșta aparțin de același minister.
Deaki LORAND 
corespondentul „Scînteii'

...Și primarul a decis: 
„Descurcați-văi cum puteți" (!?)în birourile Direcției județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale — Vaslui, salariații lucrează imbrăcați in paltoane. Unii și-au adus reșourile de acasă. Con- toarul ce înregistrează consumul de energie electrică zbîrnîie. De cît- va timp, I.G.O. a închis racordul pentru încălzirea caloriferelor. De ce ? „Direcția muncii nu are repartizată cota de combustibil, ne explică primarul orașului, Pavel Stoica. Personal am dat dispoziție să nu se mai dea căldură Ha această instituție" (?!).Lucrările la instalația de încălzire centrală a clădirii respective au fost terminate in noiembrie 1972, pină atunci încălzirea fiind făcută cu sobe. Cu avizul direcției tehnice a conciliului popular județean; ^a fost .aprobată această lucrare; s-a .stabilit necesarul de combustibil, s-h calculat cubajul camerelor- și s-a semnat acordul de cooperare cu I.G.O. Vaslui pentru racordarea la centrala • termică aflată la circa

100 m de instituție, în zona de locuințe a fabricii de confecții. Consiliul popular județean a făcut demersurile necesare pentru combustibil la centrala petrolului Ploiești, nu numai pentru direcția muncii, ci și pentru alte unități. în această situație se află chiar și... primăria o- rașului, cinematograful Modem, o creșă, garajul U.G.I.R.A., care au instalații termice încă din 1971. Cu toate acestea, in afară de clădirea direcției muncii, toate celelalte u- nități citate primesc căldură. Cum 7 Tovarășul P. Stoica ne edifică : „$i-a făcut rost fiecare instituție cum a putut. Să se descurce și tovarășii de la direcția muncii".Acum, directorul instituției văduvite de căldură este în- căutarea unei - soluții - descurcărețe. Pină atunci, salariații înfofoliți în haine groase, cu radiatoare la picioare, așteaptă primăvara...
Vaslle IANCU 
corespondentul „Scînteii*

1
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ASIGURAREA FAMILIALĂ MIXTĂ

Sub această denumire este cunoscută una dintre cele mai răspindite forme de asigurare practicate de către Administrația Asigurărilor de Stat. Această formă de asigurare vine direct în sprijinul tuturor acelora care doresc, pe de o parte, să realizeze importante economii într-o anumită perioadă de timp, iar pe de altă parte — să se asigure împreună cu membrii familiei prin aceeași formă de asigurare. Așadar, în asigurarea familială mixtă de viață sint cuprinși toți membrii de familie care la data încheierii contractului sînt în vîrstă de la 5 la 60 de ani. Membrii familiei cuprinși în asigurare se stabilesc de către persoana care încheie asigurarea.Polița de asigurare se încheie pe durate care variază de la 5 la 20 de

DE VIAȚĂ
ani. Suma asigurată se stabilește de către cel care încheie contractul și cu acordul Administrației Asigurărilor de Stat. Cînd și cum achită ADAS suma asigurată ? în asigurarea familială mixtă de viață, Administrația Asigurărilor de Stat plătește suma asigurată în următoarele cazuri : la expirarea asigurării, dacă asiguratul va fi atunci în viață ; la decesul oricăruia dintre cei cuprinși in asigurare, dacă decesul se produce în cursul duratei asigurării ; în caz de cîștig la una din tragerile lunare de amortizare ; în caz de invaliditate permanentă, din accidente, a oricăruia dintre a- sigurați, suma asigurată se va a- chita întreagă sau parțial, proporțional cu gradul de invaliditate.

Unul din avantajele pe care îl prezintă asigurarea familială mixtă de viață este acela că primele de asigurare pentru persoana care încheie contractul sînt aceleași ca și la asigurarea mixtă de persoane o- bișnuită. Pentru membrii de familie cuprinși în asigurare, prima lunară la 1 000 de lei sumă asigurată este foarte mică, între 1 leu și 4 lei, în funcție de vîrsta persoanelor respective și de durata asigurării.Pentru încheierea asigurării, cetățenii se pot adresa responsabililor cu asigurările din întreprinderi, organizații economice, instituții, cooperative agricole de producție, a- genților și inspectorilor de asigurare, precum și oricărei unități teritoriale ADAS.
(Urmare din pag. I)obținute prin muncă. Ce fel de muncă și in ce măsură era echitabilă retribuirea ei nu stă in atribuțiile comisiei să cerceteze ; totuși, chiar faptul că dosarele eu pricina există e o mărturie că în această privință pot să apară, uneori, anumite îndoieli. Opinia publică nu are dreptul să ignore asemenea pricini de îndoială ; un popor pătruns de necesitatea unor serioase eforturi pentru a asigura dezvoltarea țării, conștient de sacrificiile pe care le mai are de făcut, nu poate tolera inechitatea, nu poate admite ca mentalitatea „slujbei bănoase" să se manifeste nestingherit. Iar intransigență se cere chiar de la simptomele aparent mărunte.Cu cîteva luni în urmă, la un atelier de tinichigerie din cadrul Trustului de construcții Cluj cîțiva muncitori au incălcat normele de disciplină a muncii, socotindu-se nedreptățiți la plată. După cum am aflat la comitetul de partid pe ramură, pe oameni i-a supărat că plata unor lucrări II s-a calculat după alte norme decit cele stabilite inițial. Evident, era o greșeală ; diferențele respective au fost achitate ulterior. întrucit — după cum se știe — aplicarea normelor nu se poate face decit după ce au fost discutate cu toți salariații, la începutul lucrării, iar normele noi nu au valabilitate retroactiv. Cei vinovați pentru încălcarea metodologiei legale au fost

trași la răspundere și sancționați.Care normare era, totuși, cea corectă, echitabilă ? Considerăm că reprezentanții comitetului de partid, ai conducerii unității au procedat bine ducînd analiza mai departe, pină la ultimele ei consecințe. O comisie de specialiști a stabilit că normele inițiale erau greșite, deoarece nu

de cele două brațe ale balanței echității. însă tocmai pe terenul unei asemenea atitudini încolțesc germenii mentalității viciate a „meseriei bănoase".Am solicitat. în legătură cu tema pusă în discuție, opinia ing. Andrei Burlă, director al coordonării salarizării în Ministerul Muncii. „Actualul sistem de salarizare, aplicat unitar în

asigurau atingerea indicelui de productivitate planificat, deși ele fuseseră depășite. Cu alte cuvinte, tinichigiii iși încasau salariile tarifare, ba încă ceva pe deasupra, cu toate că productivitatea muncii era sub cifra stabilită. Dar pe nici unul dintre cei in cauză nu l-a contrariat o asemenea stare de lucruri ; ei n-au protestat la ideea unui cîștig mai mare decit s-ar fi cuvenit, așa cum au făcut-o foarte prompt cînd Ii s-a părut că schimbarea normelor ii dezavantajează. Evident, aici nu este vorba de căutarea egoistă a unei slujbe comode, ci numai de o diferențiere in atitudinea față

întreaga activitate economică și socială — ne-a spus dinsul — conține toate premisele asigurării unei retribuții echitabile, conforme principiului repartiției socialiste, după cantitatea și calitatea muncii. In aplicarea sistemului insă pot interveni factori mai greu de controlat, care îngăduie apariția, intr-un loc sau altul, a unor anomalii. Nu în toate ramurile și in toate unitățile se desfășoară, la fel de susținut, activitatea de organizare a producției, aprovizionarea nu e pretutindeni ritmică. Toate acestea determină pe alocuri anumite diferențieri și în cîstiguri. de multe ori la oameni care nu sint in nici un fel vi

novați pentru neajunsurile existente. Vă dau un exemplu simplu : la două tutungerii învecinate lucrează, cite opt ore pe. zi, doi remizieri cu aceeași încadrare. Aprovizionarea cu țigările cele mai căutate se face însă in mod preferențial, pe considerentul că o unitate se află pe un mare bulevard, iar cealaltă — pe o străduță oarecare. Vinzările sînt cu mult mai mari la tutungeria bine aprovizionată, iar cîștigul lunar al salariatului respectiv poate întrece cu multe sute de lei pe al celuilalt. Este echitabil ? Nu. Aș dori să subliniez că una dintre condițiile esențiale pentru păstrarea proporțiilor juste, stabilite prin actualul sistem, între cîști- gurile foarte diferitelor categorii de salariați, este desfășurarea unei activități tehnico-organizatorice intense, asigurarea fiecărui loc de muncă cu toate cele necesare, aprovizionarea sistematică, excluderea criteriilor preferențiale nejus- te și nejustificate".Ar mai fi de adăugat, la cele spuse de interlocutorul nostru, că, atît timp cît munca in folosul societății, al semenilor săi, nu a devenit încă pentru fiecare om o necesitate imperioasă, cît timp mai există purtători ai mentalității mic- burgheze a „muncii bănoase", o importantă răspundere pentru aplicarea în viață a principiilor echității socialiste revine opiniei publice, organizațiilor de partid, tuturor conștiințelor lucide. în această-privință, exemplul personal al comuniștilor trebuie să dea tonul.
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- ÎN COMERȚUL MONDIAL
Deși nu ar trebui să apară, totuși, în unele unități industriale se ivesc temporar anumite dereglări in realizarea producției destinate exportului. Cum acționează colectivele și conducerile acestora pentru depășirea unor asemenea situații ? Ce măsuri se întreprind pentru ca, neîntîrziat, restanțele — indiferent de mărimea lor — să fie recuperate, iar planul producției la export să se îndeplinească ritmic și integral ?...La sfîrșitul lunii ianuarie a.c.. Grupul industrial de lacuri și vopsele din București își îndeplinise planul de export numai în proporție de 86,7 la sută. O stare de lucruri care nu putea fi acceptată, în continuare, de nici una dintre cele patru unități ale grupului : „Policolor" din Capitală, fabricile „Azur" și „Solventul" din Timișoara și „Sinteza" din Oradea. „Contractele cu beneficiarii externi erau încheiate, capacitățile de producție erau în stare să asigure fondul ’sar, sit unele materii pri-

ine ce trebuiau livrate de trialRm.spus TEI, lui export din direc-
Grupul indus- de chimie Vîlcea — ing. ION MA- șeful serviciu-

dinne-a fost recuperate, în bună măsură, prelimi- nîndu-se de pe acum îndeplinirea integrală a planului de export pe cele două luni din acest an.
treprinderilor componente trebuie să nu se oprească aici, ci să fructifice în continuare toate resursele pentru îndeplinirea planului la export — pe

export a fost rapid redresată în celelalte trei unități resursele dispunrile din cadrul grupului pentru realiza-
relevă de care întreprinde-

PUNCTUALITATEA LIVRĂRILOR
■

de marfă nece- însă au lip-

o cerință permanentă a competitivității
5

ția de export-import a grupului industrial bucureștean. De a- ceea, pentru remedierea situației, s-a trecut la contractarea cu alți furnizori a acelor materii prime care nu ne soseau, stabilindu-se termene de livrare ce garantează funcționarea continuă a instalațiilor". Rezultatul acestor intervenții prompte ? Restanțele au

Este demnă de urmat operativitatea cu care pului lacuri ționat rea sarcinilor la port. Nu a așteptat, s-a orientat cu rapiditate, dovedind spirit de răspundere fată de respectarea unor îndatoriri care angajează renumele firmei „Color" peste hotare. Ca atare, colectivele în-

conducerea gru- industrial de și vopsele a ac- pentru realiza- ex-
unități și sortimente — și în celelalte luni, fiindcă există încă posibilități nevalorificate în acest domeniu. Astfel, în timp ce în trei întreprinderi este clară certitudinea realizării și depășirii sarcinilor de export, uzina chimică „Sinteza" din Oradea își... rezervă o anumită restanță pe două luni din anul curent. Faptul că situația planului de

rea integrală, Ia termen, a producției destinate beneficiarilor de peste hotare.Merită ' să relevăm în mod deosebit exemplul chimiștiîor de Ia Săvinești, al lucrătorilor fabricilor de rulmenți de Ia Brașov și Bîrlad care, în cele 50 de zile care nu trecut din acest an, au obținut rezultate deosebite în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de

export. Colectivele u- nităților Grupului de uzine pentru fabricația de rulmenți au livrat, de la începutul anului și pînă acum cu aproape 30 la sută mai multe produse față de graficele „la zi". La rindul lor, chimiștii de la Uzina de fire și fibre sintetice din Săvinești au obținut suplimentar 25 tone ca- prolactamă, 38 tone fire, cantități însemnate de melană ș.a. Cea mai mare parte a fibrelor de melană' — vopsită în cablu și în masă — a fost destinată beneficiarilor de peste hotare.Ritmicitatea de cea- sorr.'c in fabricarea producției, prin funcționarea în bune condiții a instalațiilor și utilajelor, disciplină în realizarea planului. calitatea superioară a produselor oferite la export, promptitudinea în livrarea acestora — iată ce explică aceste rezultate de prestigiu. Va reuși Grupul industrial de lacuri șî vopsele din București să urmeze exemplul însuflețitor al u- nităților amintite ?
Dan CONSTANTIN

Să cunoaștem legea 
comerțului exterior

OBLIGATIVITATEA
REALIZĂRII PRODUCȚIEI

9

DESTINATE EXPORTULUIAplicarea întocmai a Legii cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tchnico-științifică a Republicii Socialiste România constituie o îndatorire fundamentală a tuturor lucrătorilor cu sarcini în aceste domenii. în vederea cunoașterii modului de înfăptuire a prevederilor acesteia, relevării experienței pozitive acumulate, clarificării unor probleme importante de care depind atît bunul mers al activității de comerț exterior, cit și perfecționarea mecanismului de aplicare a legii, ziarul nostru își propune să publice, in cadrul acestei pagini, articole explicative, precum și răspunsuri la întrebări ale cititorilor.In pagina de azi, tovarășul EMIL FLEȘERIU, director în Ministerul Comerțului Exterior, prezintă cîtcva aspecte esențiale privind aplicarea prevederilor legale referitoare la REALIZAREA PRODUCȚIEI DESTINATE EXPORTULUI.

• în ultimul timp, s-au semnat contracte importante privind livrarea de mașini-unelte grele fabricate de F.M.U.A. — București sub marca „Titan", în R. P. Chineză, Italia, S.U.A., Japonia și Franța, livrările ur- mînd a se face, în cea mai mare parte, în acest an. Este vorba de mașini de frezat longitudinal cu portal, strunguri carusel ș.a. Negocierile care au loc în prezent deschid perspective favorabile pentru încheierea unor noi tranzacții importante în acest domeniu cu firme din R.P.D, Coreeană, Spania, Grecia, Anglia și diversificarea gamei' de export în S.U.A.

Am întîlnit, în Cipru, un tî- năr tehnician român, Ion Bobeș, trimisul „Autotractorului" pentru asistență tehnică.— Cum te descurci ?— Bine. Avem aici, în multe tractoare vîndute.Cu autocamioneta lui vice", e toată ziua pe trece de la un proprietar tul, verifică tractoarele vîndute, strînge ție...- De Bobeș ?— în firme de pe 3 continente. Confruntarea e aspră și, adeseori, greșelile sint speculate. Ca atare, tractorul nostru trebuie să fie într-o starerbună și îp.țunc-j țiune și în repaus. , ', Vorbeai de specularea unor< greșeli... \ .— Da, am fost martorul unor scene. Un tractor, de o altă fabricație, avea o ușoară scurgere de ulei. Reprezentantul unei alte firme, prezent la fața locului, i-a spus proprietarului :

AGENȚIA
insulă,„Ser- drum, la al- .. ictoarele vîndute, un șurub, dă o indica-ce faci asta, tovarășeCipru vind tractoare 16

despre

„Vei avea buclucuri cu el, ți-am sugerat să cumperi de la firma noastră"... Da, sint și asemenea practici. Ca să evit orice speculație, verific tractoarele noastre, prin rotație și din proprie inițiativă, iar cind este cazul, intru în confruntări deschise.— Vrei să fii mai explicit ?— în satul cutare, un localnic sau mai mulți vor să cumpere tractoare. Reprezentanții firmelor se îmbulzesc. Sînt și eu acolo, desigur. Insă cel mai bine este să lași să vorbească faptele. Mă urc pe tractorul nostru, așa cum procedează și oamenii altor firme și demonstrez pe viu calitatea tractoarelor românești. Aici sînt eu plin de mindrie 1 Simt mașina cum mă ascultă în toate. Așa am ajuns să vindem, într-un timp scurt, 86 de tractoare, în competiție cu firmele renumite. Comerțul se face pe teren, în permanentă confruntare, prin demonstrarea calității mărfurilor.în drum spre Morphu, ne oprim in satul Avlona. în fața casei lui Kirilos Haralambus așteaptă un tractor românesc. E duminică. Proprietarul ne salută vesel, iar pe Ion Bobeș îl bate pe umăr, amical.— Tractorul dv. este excelent — spune Haralambus. Uzina din România indică, pentru o funcționare normală, ca după fiecare 2 000 de ore de lucru tractorului să i se facă o revizie generală. Ei bine, eu am ajuns cu tractorul dv. la aproape 6 000 de ore de lucru fără nici o problemă. O construcție excelentă. 11 recomand peste tot.— Ia dă jos prelata de pe el, domnule Haralambus — zice Bobeș. Vreau să-l văd.— Nu e nevoie, nu e nevoie.— Ba este, din moment ce sînt aici — și o clipă mai tîrziu tehnicianul nostru era absorbit de verificarea tractorului....Pe drumul de intoafeere spre Nicosia, Bobeș adaugă : „Pentru anul acesta, avem perspective frumoase. Vom vinde multe tractoare".
Ștefan ZIDARIȚA

ECONOMICĂ ROMÂNĂ DINNoua noastră rubrică își propune să prezinte relatări provenind de Ia Agențiile economice ale României in diverse țări, in legătură cu solicitările adresate de clienții de peste hotare întreprinderilor producătoare și exportatorilor de mărfuri din tara noastră, particularitățile diferitelor piețe străine și cerințele acestora.Iată primele vești de la STAICU SPÂTARU, consilier la AGENȚIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI DIN SUEDIA
— Țara noastră și-a dezvoltat,-de la 

an la an, relațiile economice cu 
■Suedia: De exemplu; în 1972, volu-ț, 
mul total al schimburilor > corner-ț 
dale româno-suedeze a fost: cui 
peste 120 la sută mai mare decit' 
in anul 1966 și cu aproape 28 la 
sută, decît in anul 1970. tn totalul 
schimburilor reciproce, pdnderea 
exportului românesc a fost, in anul 
trecut, de circa 40 la sută. în acest 
an, există posibilități ca volu
mul exportului României in Sue
dia să crească substanțial față de 
realizările din 1972, ceea ce cores
punde cerințelor de import din ce 
in ce mai mari ale acestei țări scan
dinave și relevă, in apelași timp, 
faptul că produsele românești, ca
litatea lor superioară au devenit din 
ce in ce mai apreciate pe piața 
suedeză, cunoscută pentru exigen
ta sa.

Mobila românească, produsele si
derurgice, încălțămintea, ingrășă- 
mintele azotoase și fenolul, legu
mele de seră ș.a. sint din ce in ce 
mai solicitate de 
suedezi. In legătură cu 
de remarcat faptul că, 
surilor luate pentru 
unor fabrici românești 
ducția destinată pieței 
ajuns la situația ca aceasta să fie 
preferată, cu precădere, de cumpără
torii suedezi. Se cuvine relevat că 
întreprinderea de comerț exterior 
„Tehnoforestexport" din București 
este azi cotată printre principalele 
firme exportatoare de mobilă pe 
piața suedeză. Aprecieri similare se 
pot face și la adresa activității altor 
întreprinderi românești — „Metal- 
iniport", „Românoexport", „Export- 
lemn“ și „Chimimport".

Prospectarea atentă a pieței relevă 
că exporturile românești in Suedia 
ar putea spori mai mult, ar putea 
fi mai diversificate. Agenția econo
mică de la Stockholm a studiat po
sibilitățile de export pe produse — 
mai ales ale industriei construcțiilor 
de mașini și industriei chimice — 
prezentînd exportatorilor propuneri 
de orientare a producției de export 
și alte măsuri ce trebuie luate. 
In această ordine de idei este ne-

cesar să arătăm că participarea la 
tirgurile și expozițiile internațio
nale care au loc in Suedia, or
ganizarea unor expoziții românești

STOCKHOLM:
ca satisfacerea solicitărilor parte
nerilor in domeniul ofertelor, trimi
terea mostrelor destinate testărilor 
și omologărilor, asigurarea pieselor 
de schimb și a service-ului să aibă 
loc cu promptitudine și în condiții 
ireproșabile. Să nu uităm că piața 
suedeză este o piață de testare pen
tru multe țări industrializate ale 
lumii — și exportul aici, o dată con
solidat, constituie o carte de vizită 
ce 'recomandă pe produd&tdrfi

ganizarea unor expoziții românești Totodată, dezvoltarea exportului 
specializate,' în colaborare cu fir- ' z, ■ r._
me suedeze, sint. metode care, 
plicate cu consecvență, ar duce la 
o mai bună cunoaștere a produselor 
noastre și, in final, la perfectarea 
de noi contracte.

In 
există 
frigidere, 
dioreceptoare, plăci cu 
primate, 
unelte 
versale, mașini 
toare, combine 
autoturisme de 
betoniere de 
concretizarea 
mare de comenzi este necesar insă

a-

prezent, pe piața suedeză, 
cereri pentru produse ca :

motoare electrice, ra-
circuite im- 

cinescop, mașini- 
și uni- 

trac- 
păioase, 
forjate, 
Pentru 

cit mai

tuburi
(strunguri carusel 

de găurit), 
de recoltat ; 
teren, piese 
100 litri ș.a. 
unui volum

de mașini și utilaje românești ,pe 
piața suedeză ar fi înlesnită de in
tensificarea acțiunilor de cooperare 
in producție, inclusiv prin consti
tuirea de societăți mixte de produc
ție, cu sediul in România. Un înce
put in acest domeniu îl constituie 
Protocolul semnat de către între
prinderea „Autotractor" din Bra
șov cu firma „Volvo" din Goteborg.

Largi posibilități de creștere sub
stanțială a exportului românesc 
Suedia există și in sectoarele 
perației 
locale și 
nindu-se 
tizanale.

în 
coo- 

meșteșugărești, industriei 
cooperației de consum, pu- 
accentul pe produsele ar-

ARTIȘTI Al
către partenerii 

mobila, este 
datorită mă- 
specializarea 
pentru pro-' 
suedeze, s-a

în articolul 8 din lege se stipulează : „Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unitățile producătoare — centrale industriale, unități cu statut de centrală, fabrici, uzine — sint obligate să asigure aprovizionarea ritmică, să organizeze producția Ia nivel tehnic ridicat și să ia măsuri de desfacere integrală a produselor". Cu alte cuvinte, o sarcină de. bază a tuturor lucrătorilor este de a crea condițiile necesare pentru asigurarea integrală a fondului de mărfuri destinate exportului, in cantitatea, calitatea, sortimentele și la termenele prevăzute in contractele încheiate cu partenerii externi.întrucît exportul se prevede pe. grupe de mărfuri, fără a se detalia în cele mai mici amănunte structura în cadrul fiecărei grupe — a- ceasta făcîndu-se prin contactul direct cu beneficiarii externi — întreprinderile au datoria de a fabrica numai acele sortimente convenite în urma tratativelor respective. Deci, fiecare unitate care produce pentru export își concretizează sarcinile în funcție de structura sortimentală prevăzută în contractele externe. Nu întîmplător, în lege se precizează că „unitățile iirodu<ță-mai acele mărfuri, pentru care este asigurată desfacerea pe piața internă și pe piețele externe". De aici derivă sarcina pentru producători să-și asigure di.n timp portofoliul de comenzi externe, pe perioade cit mai lungi, p'rospectînd sistematic piețele și a- daptînd operativ producția la cererile de pe aceste piețe. De pildă, în plan se prevede exportul de tractoare. Centrala industrială' respectivă este aceea care — în urma tratativelor cu partenerii externi — stabilește structura sortimentală de tractoare pentru export : de 45, 65 CP, pe pneuri sau pe șenile ș.a.

oș Ificțic.c.ax.a w» j)iun va>yxx<G filatoare pot introduce în fabricație nu- toare.mai acele mărfuri. pentru care este ției la

Odată determinate cantitățile și calitatea pentru fiecare sortiment și termenele de livrare — corespunzător contractelor externe încheiate — unitățile producătoare trebuie șă se preocupe îndeaproape de organizarea producției. în acest domeniu, un rol important revine centralelor industriale, care au datoria să asigure operativ — în funcție de necesitățile concrete, de programele de fabricație — aprovizionarea tehnico-mate- rială, cooperarea dintre unitățile productive. Dacă nu se creează asemenea condiții, consecințele apar imediat. Bunăoară, unele restanțe înregistrate în prima decadă din luna februarie la realizarea producției planificate de tractoare se datorează lipsei unor repere și sub- ansamble, între care : termoinjec- toare de la uzina „Triumf" din Cluj și brațe tirant de la Uzina mecanică din Plopeni. Esteevident că, în atari situații, ministerul și centrala de resort trebuie să intervină prompt, în litera legii, pentru a înlătura neajunsurile de acest gen și a asigura buna aprovizionare și- cooperare intre întreprinderi. Fiindcă, în conformitate cu prevederile legii. „în cazul nerealizării exportului pe ministere sau alte organe — titulare de plan — sau pe unități producă- dih cauză nelivrării produci .a export, chiar dacă producția globală a fost îndeplinită, se consideră că planul nu a fost îndeplinit cu valoarea producției nelivrate".Este de relevat că, potrivit prevederilor legii, în cazul depășirii exporturilor și obținerii de valută suplimentară prin depășirea planului de încasări valutare, unitățile producătoare beneficiază de stimulente suplimentare. în acest sens, după cum se știe, prin Hotărîrea Consiliului de , Miniștri nr. 1568/1972, se stimulează suplimentar acele colective de unități din componența centralelor, pentru realizarea de exporturi peste prevederile minimale planului.

• De la începutul anului pînă în prezent, numeroase treprinderi industriale din mânia au livrat importante cantități de mărfuri în țările socialiste. Astfel, Uzina de mașini electrice din București a livrat în Uniunea Sovietică, Bulgaria, R.D.G. numeroase motoare electrice de diferite puteri și convertizoare de sudură. Tot in U.R.S.S. au fost expediate primele cantități de tablă groasă, medie și subțire și material tubular, din cele 35 mii tone contractate pentru acest an. De asemenea, în Uniunea Sovietică, C.E.I.L. Arad și fabrica „Libertatea" din Cluj au livrat importante cantități de mobilă, iar C.E.I.L. Pitești — plăci fibro-lemnoase, placaj, parchet ș.a.'
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• Datorită calităților sale (99,2—99,5 la_ sută concentrație), anilina românească produsă la Combinatul chimic Făgăraș a fost solicitată la export imediat ' clupâ ' .realizarea primelor canti- tă|i.'Tmpoftăhte.:' cantități de ■ anilină au și fost livrate în Bulgaria, Austria și Elveția. în cursul acestei luni, produsul a piețe Asia.fost contractat și pe alte europene, precum și din deMare• Uzinele metalurgice metale neferoase din Baia ______au expediat recent unor beneficiari de peste hotare produse suplimentare • în valoare de 500 000 lei valută. în afară de sortimentele livrate în mod curent în Anglia, Polonia, R. F. a Germaniei — ca plumbul greu și bismutul — uzinele vor exporta miniu de plumb, un alt piața ex-produs competitiv pe ternă.

ii

L E M N U LU /...

1)9,6 LA SUTA DIN VOLUMUL PRODUCȚIEI C.E.I.L. SATU-MARE ESTE DESTINAT EXPORTULUI. Imaginile (de la stingă la dreapta) prezintă pe cîțiva dintre iscusiții muncitori ai combinatului în timpul realizării unor comenzi pentru export. în atelierul de mobilă stil, muncitorii Suta Gheza, Francisc Szabo și Czikai Ianoș montează un nou lot din eleganta garnitură de sufragerie, „Sheraton". Maistrul Gheorghe Ilalasz și muncitorul ' Ion Haiduc (în fotografia următoare) au adus pînă acum numeroase îmbunătățiri proceselor tehnologice care au asigurat ridicarea calității produselor. In continuare, muncitorii Vasile Drăgoi, Mihai Svegler și Iosif Vilii, montind noul tip de mobilă pentru camera de zi. Finisarea atentă a produselor încheie ciclul de fabricație ; in ultima imagine, muncitoarea Zoica Nicoară tăcînd ultimele retușuri unei garnituri de mobilă pentru export.

Prezența pe piața
internațională depinde

de toți factorii
cooperării interuzinale
ClTEVA CONSTATARI PRIVIND FABRICAREA

AUTOTURISMULUI „DACIA-1300“
Colectivele marii majorități a unităților care cooperează la fabri

carea autoturismului „Dacia-1 300", produs tot mai mult solicitat la 
export (în acest an, o mare parte din producția Uzinei de autoturisme 
din Pitești este destinată beneficiarilor de peste hotare), își îndepli
nesc la timp și în întregime obligațiile ce le revin, conștiente fiind că 
în acest fel contribuie la realizarea unui produs competitiv pe piața 
externă, bine apreciat de beneficiarii din țările care îl cumpără. Sînt 
însă și situații cînd apar deficiențe în activitatea de export datorită 
unor defecțiuni în sfera cooperării între aceste unități, unele dintre 
întreprinderi manifestînd o anumită neînțelegere față de importanța 
onorării exemplare a îndatoririlor ce le revin în colaborarea cu uzina 
amintită.

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y

Concret, care sint aceste unități și cu ce au rămas ele datoare uzinei pi- teștene ? întreprinderea de industrie locală de la Cîmpulung-Muscel nu a livrat cîteva sute de glisiere din cele contractate pentru lunile ianuarie și februarie a. c. — piese fără de care scaunele unor autoturisme nu pot fi montate. După două decade din luna februarie, Fabrica de geamuri din Buzău avea o restanță, față de uzina din Pitești, de 2 070 lunete din spate și aproape 4 000 de geamuri laterale. Uzina de piese auto de la Sibiu este datoare întreprinderii pi- teștene, față de graficele de livrare „la zi", cu cîteva sute de amortizoare. Probleme în asigurarea unor piese necesare autoturismelor generează și Fabrica de spume poliuretanice (de la începutul anului, restanțele însumează 3 500 de spătare și 2 400 de banchete), uzina „Tehnometal" (cu râmîneri in urmă la livrarea cablurilor de accelerație, de comandă starter și deschidere capotă) - bele din Timișoara, ca de șuruburi din Secuiesc ș. a.Evident, nu este de repere de bază, de mo-
pentru - am-Fabri-Tirgu-vorba

torul autoturismului sau cutia de viteze, dar fără a primi toate mintite, la și de bună calitate, uzina din Piteșți nu poate livra autoturismele in numărul și la termenele stabilite in contractele încheiate cu firmele și organizațiile importatoare. Cum se justifică o asemenea situație și ce întreprind unitățile în cauză pentru lichidarea ră- mînerilor în urmă larea normală a de cooperare ?Ing. ONOFIR directorul Fabricii muri din Buzău : nem de o singură mașină de șlefuire laterală a geamurilor, care are o capacitate de producție zilnică egală cu volumul' livrărilor pentru uzina din Pitești. Adevărul este că dacă am fi asigurat o întreținere și reparații corespunzătoare, prevenind defecțiunile repetate în funcționarea mașinii, oprirea pe diferite perioade a operațiunilor de șlefuire, am fi putut evita in mare măsură restanțele in livrările de geamuri. In plus, nu trebuia să tolerăm cazuri de nerespectafe a procesului tehnologic, ceea ce a impietat asupra respectării obligațiilor contractuale".

produsele a- timp, integral

și dern- relațiilor
PODAR, de gea- „Dispu-

Ing. PAVEL LALLA, directorul general al Uzinei de piese auto din Sibiu : „Am pregătit în bune condiții, încă din trimestrul IV al anului trecut, fabricația amortizoarelor, așa că nu trebuiau să nuități in tractelor de ivit insă o tăți generate.de unele întreprinderi cu care cooperăm. Ne-au lipsit garniturile de cauciuc, nelivrate la timp de Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești, unele repere de la uzina „Sinterom" din Cluj Ș» Ing.’ NICOLAE MARCU, directorul Fabricii de spume poliuretanice din Timișoara : „Matrițele pentru realizarea produselor destinate autoturismelor ni le a- sigură chiar uzina din Pitești. Or, pînă la 10 februarie, de pildă,’ termen fixat de comun acord cu unitatea piteșteană, n-am primit nici matrițele vechi, trimise spre recondiționare din luna ianuarie, nici pe cele noi".Ing. VIRGIL PUȘCAȘU, șeful serviciului producție de la uzina „Tehnometal" din Timișoara : „Pe de o parte, nu ne-au fost livra-

apară disconti- onorarea con- livrare. S-au serie de greu-

te la timp furniturile către uzina chimică Orăștie (care nu a luat vreme măsuri pentru a locui matrițele uzate), pe de altă parte, Centrala industrială de mașini agricole nu ne-a asigurat cantitățile necesare de țeavă de construcție". 'După cit se pare, conducerea fabricii din Buzău nu a văzut mai departe de... geamurile pe care le livrează, privirea conducerii uzinei de la Sibiu s-a oprit la nivelul... amorti- zoarelor ș.a. Cit privește Uzina de autoturisme din Pitești, este bine că pretinde furnizorilor să-și respecte obligațiile de plan, contractuale, dar în aceeași măsură calitate onoreze termen a nu-și tați.Acum, după aprecierile directorilor respectivi, Ia Fabrica de geamuri din Buzău („vom pune in funcțiune, în aceste zile, două noi mașini de șlefuit, am procurat materii prime corespunzătoare, iar pentru îmbunătățirea calității produselor introducem, în diversele faze ale procesului tehnologic, aparate mo

de din din în- tar

se impune ca, în de beneficiar, sâ-și 
și ea integral și la îndatoririle, pentru crea singură greu-

• întreprinderea„ARCOM" realizează ... _ nătate diverse. lucrări de strucții și montaje. Astfel, Republica Federală a ~ niei a executat lucrări construcții industriale, culturale, locuințe ș.a., zînd metode avansate : glisante — la castelul din orașul Marburg Lahn ; betoane aparente — la școlile din Oberhausen, A'sslar, Michelbad, Laumbach ; bolți suspendate în greutate de 117 tone pentru săli de sport polivalente, de formă circulară — la Alzey, Weibblingen și Konstanz. A fost construit, de asemenea, un hotel sanatorial la Friedrichshafen, construcție cu o structură deosebită : plăci prefabricate, cu o lungime mer- gînd pînă la 15 m, și planșeuri prefabricate, sub formă de dale, cu o lungime de 6 m. La Viena, „ARCOM" execută un important volum de lucrări de montare a unor conducte, iar la Praga construiește o centrală termică.

română in străi- con- in Germa- pentru social- utili- cofraje de apă an der

derne de control"), Ia Uzina de piese auto din Sibiu („prin întocmirea unor grafice zilnice de producție, pe fiecare formație de lucru, șl darea in exploatare a celei de-a doua benzi în flux continuu pentru montajul în exclusivitate al a- mortizoarelor destinate autoturismului „Dacia-1 300“ — vom asigura în fiecare lună mai multe amortizoare decît este stabilit prin con- cu uzina din Piși Ia Fabrica de poliuretanice, la „Tehnometal" din
tractul tești"), spume uzina Timișoara se au în vedere o seamă de acțiuni energice ce vor permite reintrarea în normal a mecanismului cooperării. Acesta este un lucru bun, care merită evidențiat. Colectivele întreprinderilor colaboratoare, organizațiile de partid din aceste unități nu trebuie să uite nici o clipă că onorarea în cele mai bune condiții a obligațiilor contractuale față de Uzina de autoturisme din Pitești este'o sarcină de căpătîi. că prin aceasta își aduc cum se cuvine aportul Ia realizarea ritmică și ireproșabilă a exportului. de autoturisme românești.

Dan MATEESCU 
și corespondenții „Scinteii*
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— în ultimele luni am făcut numeroase vizite acasă elevilor mei — ne relata de curînd prof. Ion Floricică, de la Liceul din Sinaia. Și aproape peste tot, părinții m-au întîmpinat cu aceleași cuvinte : „Ce să ne mai facem cu copiii noștri ? Stau de cele mai multe ori pînă seara tîrziu, spre miezul nopții, ca să învețe. Plimbările în aer liber s-au împuținat. Adesea intervenim noi și le spunem să mai lase cărțile și caietele de-o parte și să iasă la joacă".Cuvintele interlocutorului nostru exprimă o stare de fapt sesizată ca atare de întregul eșalon de specialiști care se ocupă de instrucția tinerei generații, de la cadrele din mi- ■ nisterul de resort la medici și pedagogi, la cadre didactice și psihologi : supraaglomerarea elevilor. Tocmai în acest sens au fost elaborate măsuri și instrucțiuni precise, s-au făcut recomandări practice conducerilor școlilor. Și totuși fenomenul nu a fost încă lichidat. Iată, spre exemplificare, rezultatele u- nui sondaj efectuat în . patru clase ale unor licee La au de dar,

profesorii, toate cadrele didactice trebuie să respecte riguros planul de în- vățămint, pentru a se îndepărta orice excrescențe, care grevează inutil timpul efectiv afectat învățăturii, astfel incit programul unei zile de curs să nu depășească 5 ore. Cifra nu este aleasă la întîmplare. Orientativ, O.M.S. recomandă ' următoarele norme cu privire la durata zilnică a activității cu caracter școlar (activitate de clasă și activitate de pregătire a temelor) : pînă la 10 ani : 3—4*/2 ore pe zi ; de la 11 la 15 ani : 5—6*/2 ore pe zi ; de la 16—18 ani : 7 ore pe zi.Specialiștii au stabilit criterii preci-

ceul „Unirea" din Focșani — și de o reducere corespunzătoare a volumului de cunoștințe.Nu este mai puțin adevărat că — și aceasta constituie o a doua cauză pe care o relevăm — supraaglomerarea iși are una din surse chiar în modul cum unii profesori iși concep activitatea didactică, Discutînd cu cadre didactice de diverse specialități (matematică, română, limbi străine, geografie, științele biologice), le-am solicitat să aprecieze dacă în volumul cunoștințelor pe care le-au predat în ultima' vreme s-au aflat și elemente de informație care puteau lipsi, fără a afecta cu ceva pregătirea elevilor.
V

DACA SĂPTĂMÎNA
- • •""A' ii:ȘCOALA — 

după orele de clasă

f£ AR AVEA
OPT ZILEdin Focșani, chestionare răspuns 120 anilor I—III, așa-elevi ai _ ____ _T_. în vîrstă de 16—18 ani. întrebarea principală : „Dispuneți de suficient timp liber ?“ a oferit 25 de răspunsuri afirmative, 82 negative și 13 care nuanțau răspunsul, indicînd în anumite zile, mai puțin aglomerate, 1—2 ore libere — deci oricum insuficiente din punctul de vedere discutat. Aceasta înseamnă, în procente, că aproape 70 la sută din subiecți validau, prin propria experiență, ideea de supraaglomerare.O primă cauză aflată la sursa lipsei lor de timp o constituie programa școlară încărcată.— Cu prilejul unei lecții de prezentare a activității lui Grigore Alexan- drescu. am făcut o constatare — spunea cu cîtăva vreme în urmă prof. Virgil Beu de la liceul „Octavian Goga“ din Sibiu. în minutele afectate predării, eu trebuia să comunic elevilor circa 50 de noțiuni noi : date, titluri, nume etc. Dacă fiecare profesor aduce pe oră chiar jumătate din numărul de mai sus de noțiuni, fă- cînd o simplă sumă aritmetică sîntem datori să ne întrebăm : va putea oare elevul să asimileze atîtea elemente noi, să și le consolideze, să le vehiculeze apoi la un nivel creator ?Asemenea exemple, și numeroase altele asemănătoare, demonstrează că

se de ordin fiziologic pentru dozarea efortului în activitatea școlară — a- vîndu-se în vedere durata acestui e- fort și integrarea rațională a activității de clasă în regimul de viață zilnic și săptămînal al elevilor. Normele igienice recomandate de O.M.S. arată că suprasolicitarea și riscul de surmenaj apar dacă programul de lucru în clasă al elevilor de vîrstc mari depășește 5 ore. Fiziologii se îndoiesc de eficiența pedagogică a orei a 6-a pentru elevii de această categorie.Noul plan de învățămînt pentru licee care a intrat în vigoare în acest • an oferă premisele unei raționalizări utile în această direcție. Dar aceste premise nu sînt întotdeauna just fructificate. Pentru că se poate în- timpla și așa cum ne relatează prof. Aurel Budescu, directorul liceului „Unirea" din Focșani t— La anii III și IV în urma unor reduceri de ore există în prezent trei ore de română pe săptămînă în loc de patru. Aparent totul este în regulă. Numai că materia a rămas a- ceeași și profesorul îngrămădește în 50 de minute aceeași cantitate de informații.La fel, la fizică, unde reducerile de ore de la anii II uman și IV real nu au fost însoțite — după cum ne spunea prof. Constantin Olaru, de la li-

Răspunsul a fost unanim : da.— De multe ori — de ce să nu recunoaștem — fiecare dintre noi dorește să dea „ceva" în plus la materia sa. Și poate nu numai lucruri esențiale. Iar dacă asemenea „ambiții" se. manifestă la toți profesorii unei clase, barometrul încărcării elevilor a- tinge cotele maxime — aprecia prof. Iulia Mărgărit din Bușteni.Tendința de a oferi „ceva în plus", de a înghesui unele peste altele informații prea puțin importante, acor- dîndu-se gir nejustificat criteriului cantitativ poate fi remarcată și în felul cum este concepută activitatea extrașcolară, și ea nu rareori destul de cea de-a reia se . reducerea aglomerării elevilor, chestionarul solicitați să ofere o apreciere asupra utilității cu care este folosit timpul liber cu prilejul variatelor și multiplelor cerințe ale orelor de programul școlar propriu-zis. punsurile, în unanimitate, au că, de fapt, aceștia se află în fața unei veritabile dileme. Iată, spre exemplificare, opinia elevei Stela Richițeanu, anul III-A, liceul „Unirea" din Focșani :— Eu cred că tot ceea ce fac este

încă bogată, de stufoasă, treia sursă asupra că- poate acționa pentru în amintit, elevii au fost
după Răs- arătat

util ; adunările U.T.C. ne oferă prilejul unor discuții deschise, animate pe problemele noastre cele mai actuale. Cercurile pe materii ne sînt folositoare pentru sedimentarea unor cunoștințe, activitățile artistice de a- semenea. însă toate acestea, deși, bineînțeles, nu sînt zilnice, luate la un loc, consumă mult din timpul liber. Simt și eu nevoia să mai citesc un ziar, să răsfoiesc o revistă, să mă întîlnesc cu prietenele de virsta mea. Cînd ?Iată, de pildă, cum arată programul extrașcolar mediu al unei luni, creionat pe baza răspunsurilor elevilor din sus-numitele chestionare : antrenamente pentru echipele de sport ale școlii 2—3 ore săptămînal, diverse activități ale organizației de tineret — săptămînal ; adunări U.T.C. — o dată pe lună : învățămînt politic — o dată pe lună, cercuri pe materii (matematică, fizică, româna etc.) — fiecare o dată pe lună ; repetiții pentru serbări — în a- numite perioade, chiar în fiecare zi ; ansamblul coral, de dansuri — de 2 ori pe săptămînă etc., etc. Enumerarea ar putea continua cu diversele meditații, cenacluri, pregătiri speciale cu caracter zilnic, în vederea unor olimpiade pe materii ș.a.m.d. Din sondajul citat rezultă că, într-o lună, elevii sînt solicitați, în afara orelor de clasă,, de circa 15—20 de ori. Practic, aceasta înseamnă că, în cel mai bun caz, la două zile o dată, după încheierea orelor de curs, elevii mai fac încă o dată drumul spre școală.După cum arătam, recomandările O.M.S., rezultate în urma unor sondaje largi- și competente, sînt foarte clare. Nu putem ignora faptul că, în pofida preocupărilor pentru descongestionarea elevilor, a măsurilor concrete ce au fost adoptate, asigurarea timpului liber nu e privită peste tot, la nivelul tuturor școlilor, cu aceeași răspundere și că suprasolicitați di‘1 toate părțile, elevii se văd ajunși in situația de a exclama : „Dacă săptămî- na ar avea opt zile !...“.
Radu CONSTANTINESCU 
Ion NISTOR
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6; 18,30; 21, GLO- \
13,30; 16; 18,30; 21.

cinema
• Adio, arme : : SALA PALATU
LUI — 16,30 (seria de bilete — 
4405); 20,15 (seria de bilete — 4439), 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16; 19,45, 
SCALA — 9,30; 13; 16,30; 20.
A Grăsuna i LUMINA —. 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 26,30.
• Andrei Rupliov : CAPITOL — 
10; 16; 19,30.
• Drumul spre Vest : MELODIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21.
q În umbra violenței : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, FAVORIT —• 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• Pe aripile vîntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
• Nunta de piatră : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
a Program de desene animate 
pentru copii —- 9,30, Seceră vîntul 
sălbatic — 10,45; 13,15; 15,30; 18; 
20,30 : DOINA.
o Zestrea : CENTRAL — 9: 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.

Anul carbonarilor ; DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15, ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
a Maria Stuart : FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16;
RIA — 8,30; 11; 13,30; io; ia,3u; zi. / 
© Explozia : LIRA — 15,30; 18; \
20,15.
w Poliția mulțumește : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
0 Un idiot la Paris — 10; 12; 14, 
Voiaj în Italia — 16,30, Cei uitați
— 18,45, Totul despre Eva — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
O Săgeata căpitanului Ion : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15, RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
a Vacantă Ia Roma : FLORE A S- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
• Joe Hill Î VITAN — 15,30; 18;
20,15.
O Capcană pentru general s COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
a Domnului profesor, cu dragos
te : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• Ursul Yogi î TIMPURI NOI — 
9—18 în continuare, MUNCA — 
16; 18.
o Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,15.
a E o poveste veche : MUNCA
— 20.
• Căldura mîinilor tale : VIITO
RUL — 20,15.
O Marea evadare : BUZEȘTI — 
15,30; 19, PROGRESUL •— 15,30; 19.

A

70 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI JULIUS FUCIK

A V V

as

Astăzi se împlinesc 70 de ani de la nașterea comunistului Ceh Julius Fucik, înflăcărat luptător pentru cauza clasei muncitoare și libertatea poporului său. Figură luminoasă a acestui erou al poporului cehoslovac trăiește vie în amintirea tuturor popoarelor iubitoare de pace și progres de pretutindeni.Născut în cartierul muncitoresc Smichov din Praga, Julius Fucik a cunoscut, încă din copilărie, suferințele oamenilor muncii, a împărtășit năzuințele lor spre eliberarea de exploatare, spre un trai mai bun. Fucik a de la o foarte train viitoarea remarcîn- ca un entu-

tribun
■ a

lor primului Comitet Central din ilegalitate al partidului, Fucik, împreună cu alți luptători comuniști, a participat la organizarea celui de-al doilea Comitet Central ilegal al P.C. din Cehoslovacia și a unei rețele de tipografii clandestine. Ca membru al C.C. a avut sarcina de 
a conduce munca ganda prin presă, primul rind, de
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ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

„MOARTEA REGELUI NEGRU1

H

‘ ’ I

M

. 3§8

li

ft'

™ ■

■

■

'■'. ' 

J" !

$

H

gs».,.s
(■ -

M
gS

§M

I
> * ■

I
H I 
■1

I /a-.;.

M
i;

Producție a studiourilor cehoslovace. Regia : Jiri Seauens. Cu : Jaroslav Marvan, Jozef Vin- 
klar, Jozef Blaha
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ARTA
ÎN UZINĂ

în procesul tot mal amplu, de difuzare a valorilor de cultură, de generalizare și a- similare critică Ia scara socială a acestor valori — o recentă EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTICĂ, DESCHISA LA CLUBUL U- ZINELOR „VULCAN", ca și manifestările de muzică, poezie.și dans, care i-au însoțit vernisajul, dobîndesc o semnificație deosebită. Deși integrată tradiției activităților culturale ale uzinei (au loc lunar după-amie- ze artistice), manifestarea la care ne referim are valoare de u- nicat. Căci, lăudabila inițiativă a popularizării artelor plastice, menită să creeze o relație cit mai intimă între opere și marea masă a consumatorilor, poartă, de data aceasta, girul u- nor personalități afirmate de multă vreme in peisajul plasticii românești. Numele de recunoscut prestigiu al maestrului A- lexandru Ciucurencu figurează la loc de cinste printre expo

zanți, secondat de lucrările de ținută artistică ale pictorilor Constantin Piliuță, Aurel Nedel, Iacob La- zăr, Virgil Miu, P. Du- mitrescu-jr. și ale sculptorului Aurelian Bolea,Ambianța de real interes pentru cultură pe care au reușit să o realizeze organizatorii, Uniunea artiștilorplastici, artiștii expozanți, dar mai ales e- moționantul ecou pe care prezența artei plastice, muzicii și poeziei l-au trezit în rîndul muncitorilor și tehnicienilor participant!, ne-au făcut să ne gîndim, o dată mai mult, la forța cu care arta se poate infiltra in conștiințe, în sensibilitatea umană, la sfera atît de largă a receptivității ei in rîndurile oamenilor mun-
Vil.Subliniind evidente afinități intre lucrările participanților, prezentatorul expoziției, criticul de artă Adrian Petringenaru. în dialogul pe care l-a susținut cu publicul, a oferit, in același timp,

prilejul unor confruntări creatoare, al unor discuții fertile asupra raportului artist-criti- că-public. Faptul că publicul a fost orientat cu acest prilej a- supra unor noțiuni de teoria artei, că a fost pus în prezența nemijlocită a unor picturi și sculpturi de calitate, în stare să transmită o bogată experiență de viață și de cunoaștere umană, ni se pare un pas însemnat în direcția sensibilizării' față de frumosul artistic, a dezvoltării gustului pentru artă. Și, consemnind această inițiativă, nu ne putem opri să ne gîndim la generalizarea ei, la faptul că multe alte mari întreprinderi1 ale Capitalei sau ale întregii țări ar putea oferi spațiul necesar organizării u- nor asemenea manifestări. Receptivitate și dorință de cunoaștere există — așa cum ne-o demonstrează acțiunea de la uzinele „Vulcan".
Marina PREUTU

NOI SECȚII LA MUZEUL 
DE ISTORIE A MOLDOVEIMuzeul de istorie a Moldovei, care a funcționat pînă acum numai cu secția de istorie veche, se extinde in prezent cu secțiile de istorie feudală, modernă și contemporană. în 20 de săli din Palatul. Culturii din

Iași, Muzeul de istorie a Moldovei va cuprinde un bogat material documentar constituit, in cea mai mare parte, din exponate originale. In momentul de față se pregătesc sălile și mobilierul adecvat deschiderii noilor secții.

---------------------------Recent, la Cluj a fost prezentată premiera pe țară a noii piese românești „Puterea și adevărul" — pur- tînd semnătura lui Titus Popovici. Evenimentul a avut loc pe scena Teatrului maghiar de stat.Faptul că scriitorul revine la uneltele dramaturgului cu o lucrare avînd același titlu cu al scenariului prin care a adus în cinematografia noastră un autentic film politic mărturisește, înaintea unei preferințe mâi generale, de gen literar, altceva : con- i stanța și adîncimea vocației sale civice, sociale și politice ; pasiunea lui Titus Popovici de a medita, în continuare, asupra unor mari adevăruri ale timpului nostru.Scena devine locul desfășurării unui dialog sincer și grav cu spectatorii — dialog cu atît mai convingător cu cit este susținut, argumentat prin destine — despre subtila dialectică a obiectivului și subiectivului în înfăptuirea operei de construcție socialistă, despre necesitatea a- precierii corecte a țelurilor și mijloacelor ; despre superioritatea elanului revoluționar, a resurselor conștiinței socialiste ; despre responsabilitatea opiniilor, dar mai ales cea a deciziilor economice, politice, a ' celor ce privesc soarta oamenilor. Ideea guvernantă rămine mereu aceea că nici unul dintre aspectele relevate nu poate fi scos de sub condiționarea principiilor fundamentale ale comunismului : respectul față de om și stima față de adevăr.Ca și scenariul de film, „Puterea și adevărul" îmbrățișează o perioadă de douăzeci de ani, începind cu primele evenimente ale istoriei societății noastre socialiste — așa incit. în- tr-un anume fel, timpul devine el însuși un personaj. „Puterea și adevărul" angajează o dezbatere pe tema adevărului revoluției, ca o cucerire a maselor conduse de partid, pe tema circum-

e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : com
pozitorul polonez Lutoslawski. so
list : Heinrich Schiff (Austria) 
— 20.
• Opera Română : Liliacul 
o Teatrul de operetă : 
vienez — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. 
giale" (sala Comedia) : 
Chirița — 20, (sala Studip) : 
tea ultimului golan —^0!
• Teatrul .de comedie :
— 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau
— 20, (sala din str. Alex. Sahla) : 
Anunțul la „Mica publicitate"
— 20. v

— 19. 
Sînge

Cara- 
Coana 
Moar-

Preșul

• Teatrul Mic : Testamentul cil- 
nelui — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatrul Gluleștl : „.Eseu — 
19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 10, Ariciul albastru — 17.

Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
g<ale“ : O noapte furtunoasă și 
Kir Zuliaridi — 20.
t, Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
V,ictori^i;pr«1i74),: Groapa M,30.,Uu 
0Teatrul-.'de revistă și .comediei. . 
„ton Vâsilescu" : Crizanteme mu
zicale — 19,30.
s Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Mugurel de cintec ro
mânesc — 19,30.
A Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.
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intrat, vîrstă gedă, vieții, du-seziast militant revoluționar. în scurtă vreme a ajuns în fruntea organizației studenților comuniști, unde a desfășurat o intensă activitate politică, în ciuda faptului că — pentru a-și putea urma studiile — era nevoit să muncească pe șantiere de construcții ca salahor. Julius Fucik devine cunoscut ca unul dintre cei mai remarcabili gazetari revoluționari, ca militant politic de seamă pe tărîmul presei progresiste cehoslovace. La virsta de 18 ani a fost primit în rîndurile partidului revoluționar al clasei muncitoare din Cehoslovacia. începind din anul 1927, este, pe rind, redactor al ziarelor „Kmen", „Țvorba" și „Rude Pravo". în 1934 pleacă în Uniunea Sovietică, în calitate de corespondent al organului central al P.C. din Cehoslovacia, „Rude Pravo". După doi ani se întoarce în țară, reluîndu-și activitatea în redacția ziarului. Hărțuit de poliție, arestat în mai multe rîn- duri, este obligat să ducă o existență semilegală, dar nu-și încetează intensa sa activitate de revoluționar și scriitor. în articolele scrise în 1938 Fucik a dezvăluit cu combativitate pericolul mereu crescind al fascismului și războiului, amenințarea care plana asupra Cehoslovaciei din partea Germaniei hitleriste. Cu abnegație de neclintit a militat pentru închegarea în Cehoslovacia a frontului unit antifascist.,, în timpul {Ocupatei hitleriste, cînd y P.C. dțn^ §$hi}șMyâcia a fost oblij^- , gat sâ intre' iii ilegalitate, iăr zid" J '■rțil „Rude Pravo" și toate publicațiile editate de partid au fost suspendate, Julius Fucik a continuat din clandestinitate să desfășoare lupta prin cuvîntul scris, urmărit continuu de călăii Gestapoului. în anul 1941. după arestarea membri-
•»n
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10,00
10,05
10,10

r

PROGRAMUL I
Curs de limbă rusă. Lecția 
a 42-a.
O viață pentru o idee : ing. 
Ion Ionescu.
Telex.
Publicitate.
Teatru scurt. „Fără casca
dori" de Mircea Radu la- 
coban.

21,35

10,30 Portativ ’73. Actarian, prim-adjunct al mi
12,10 Selecțiuni din emisiunea nistrului aprovizionării și

„Seară pentru tineret". gospodăririi fondurilor fixe.
12,50 Municipalitatea răspunde 19,20 1001 de seri.

bucureșteanului. 19,30 Telejurnal a Cincinalul îna
13,10 Telejurnal. inte de termen — cauză a în-
16,00 — 17,00 Teleșcoală. 1 tregului popor.
17,30 Curs de limbă engleză. Lec 20,10 Cîntecul săptămînii. Iubirea

ția a 41-a. mea — pămintul românesc,
de Florin Bogardo, pe versuri

L O , ijU A eiejk. de Nicolae Tăutu. Interpre
18,05 Tragerea Loto. tează Mihaela Mihai.
18,15 Cum vorbim. 20,15 Avanpremieră.
18,35 La volan — emisiune pentru 20,20 Film artistic : „Unchiul Va

conducătorii auto. nia" — producție a studiou
18,50 Teleconferință de presă. Invi rilor cinematografice sovie

tatul emisiunii — ing. Virgil tice.
22,25

22,00
22,30

19,20
19,30
20,10
20,40
21,10

stanțelor consolidării acestei cuceriri, prin lărgirea bazei democratice și a oontri- buției conștiente, liber consimțite, a oamenilor; o dezbatere pe tema puterii înțeleasă ca mandat din partea poporului, ca o ratificare a capacității de a ține pasul cu viața, cu dezr voltarea socială.Unele din calitățile „Puterii și adevărului" sînt bogăția și complexitatea, valoarea reprezentativă a e-

nie". Asemănătoare cu cea a filmului, dezlegarea care se dă conflictului in piesă are la bază o observație subtilă, izvorită din complexitatea vieții : în abordarea fenomenelor sociale trebuie avuți în vedere toți factorii, neglijarea unuia dintre termeni puțind duce la interpretarea deformată a unor situații. Aspect deosebit de-semnificativ pentru scrisul lui Titus Popovici, tocmai observația aceasta,

lor ani, de istoria care se scrie azi.Lucrarea destinată teatrului are un caracter mai accentuat retrospectiv. „Cadrul" său e prezentul — contrapunctat în permanență de evocarea unor în- timplări și confruntări din trecut. Distingem mai multe planuri de joc a- proape concomitente. Ele spri j ină într-o anumită măsură îmbogățirea și modificarea perspectivei asu

politică și propa- îngrijindu-se, in apariția ziarului „Rude Pravo“.La 24 aprlie 1942 este însă prins de Gcstano și aruncat în închisoarea Panktaț din Praga, unde, mai bine de un an de zile, a fost supus unor torturi La 3 1943, înflăcăra- patriot și cchoslo- încetat să străpunsă
sălbatice, septembrie inima tului ziarist vac a bată, de gloanțele hit- leriștilor. In beciurile Gestapoului, sub biciul călăului, omul care- și aștepta moartea in fiecare clipă n-a încetat să lupte, să învingă. Și Julius Fucik a învins. Mărturie stă nemuritorul „Reportaj cu , scris in taină, schingiuirilor, timp și nopți in întune- inchisorii. Scoasă din

ștreangul de între pauzele de 411 zile cata celulă a închisoare, filă cu filă, și păstrată cu riscul vieții de către tovarăși ai ziaristului comunist, această carte a rămas și va rămine un simbol al luptei antifasciste a poporului cehoslovac. Ultimele sale cuvinte : „Oameni, eu v-am iubit. Vegheați !“, răsună și astăzi ca o chemare înflăcărată la luptă. împotriva forțelor retrograde, pentru vigilentă revoluționară.Tot ce a scris Fucik, în scurta, dar tumultuoasa sa viață, întreaga sa activitate revoluționară poartă amprenta nezdruncinatei sale încrederi în biruința idealurilor clasei muncitoare. Astăzi, cauza căreia el și-a închinat întreaga sa viață — socialismul — a triumfat nu numai pe pămintul Cehoslovaciei, dar și in multe alte țări ale lumii. Idealurile socialismului și păcii se afirmă cu tot mai multă vigoare la scara întregului glob.Ziariștii comuniști, oamenii muncii , ^in ‘tRomârlia c jșoțialistă. alături de ’pamenii mitpsif Sîih Cehoslovacia prietena', ‘ de...f6rțele progresiste și democratice din întreaga lume, cinstesc în aceste zile memoria în- flăcăratului tribun și luptător comunist, erou al poporului cehoslovac. Julius Fucik.
Eugen IONESCU

24 de ore.
Documentar științific TV.

PROGRAMUL II 
Telex.18,06

18,05 Telecinemateca pentru copil : 
„Ghinionistul" — seria a Il-a. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Craiul semănătorilor... 
Revista economică TV.
Film documentar : Avram 
Iancu.
Omul șl muzica lui — Gioac
chino Rossini.
Cărți și idei. E. Lovlnescu : 
„Titu Maiorescu".

de impunere a piesei prin conturarea viguroasă a caracterelor, prin adîncirea si nuanțarea semnificațiilor majore ale conflictelor și potențarea mesajului de adîncă maturitate politică ; prin refuzul artificiilor.Reușita esențială a acestei montări clujene — reușită în care vedem o expresie a unei înalte conștiințe artistice și cetățenești : jocul aotorilor.Băn Erno îndrumă cu

„PUTEREA Șl ADEVĂRUL"
de Titus POPOVICI

La Teatrul maghiar de stat din Clujroilor săi, relieful personalității lor. Sînt surprinse cu dramatică expresivitate destinele unor comuniști care au același ideal, dar sint la un moment dat despărțiți unii de alții (cîți- va pentru totdeauna) de concepțiile asupra metodelor prin care acest ideal poate să devină realitate, poate fi cu adevărat atins. Evoluția lor subliniază de fapt mutațiile care s-au produs în societate, procesul de continuă afirmare a spiritului democratic, de statornicire a unor relații sociale superioare. Prin noile aspecte de viață pe care le conține, piesa potențează mesajul de înaltă maturitate politică a filmului : de apărare și adîncire permanentă a democrației socialiste, de sporire neobosită a receptivității față de particularitățile ființei umane, de exercitare a puterii, a întregii activități politice în spiritul „comunismului de ome-

ridicată la rang de principiu, este folosită în sprijinul exprimării unei atitudini ferme, tranșante, sugerate chiar de titlu : Puterea și Adevărul. Intre putere și adevăr nu poate fi nici o disjuncție. Conducerea trebuie întotdeauna exercitată in numele adevărului, avîndu-1 drept permanentă sursă de control. Restabilirea adevărului (în timp, la un interval de timp), identificarea și recunoașterea erorilor constituie un semn al sănătății organismului social, al posibilității lui structurale de redresare. De asemenea, cele mai fertile momente — cu adevărat- istorice — din viața unei națiuni socialiste sînt tocmai cele în egre prezentul este timpul perfectei coincidențe dintre putere și a- devăr. Subliniind aceasta, Titus Popovici exprimă, de fapt, un punct de vedere consacrat de istoria ultimi-

pna acelorași evenimente, situații. Piesa reia, în mod evident, confruntările fundamentale și eroii principali ai scenariului. Exigența concentrării, a sporirii valorii reprezentative și lărgirii ariei de cuprindere a confruntărilor duce nu numai la trierea situațiilor și antecedentelor (cu privire la Pavel Stoian, Olariu), ci și la imaginarea unora noi, precum și la conturarea unor noi personaje (țăranul Ion Avrami). Ele au fie darul de a da pregnanța dramatică unor idei și atitudini relevante — cunoscute din film (Mihai Dima), fie de a lumina, din unghiul inedit al altor relații sociale și al imoli- cațiilor lor, temele majore ale piesei.Spectacolul Teatrului maghiar de stat din Cluj, realizat în regia lui Băn Erno (scenografia : Helmut Stiirmer, costume : Edit Schrantz Kunovits), reprezintă un notabil efort

mînă sigură interpreții „Puterii și adevărului" către un original stil de joc — în care trăirea nu exclude nuanța demonstrativă. Urmărind actorii ești mereu in situația de a surprinde înaltul meșteșug, precizia de artizan, efortul de a intui cit mai bogat, subtil și nuanțat reacțiile psihologice și, mai ales, cel de a reprezenta in primul rind ciocnirea de concepții și mentalități — dezbaterea de idei, valorile ideologice și politice ale piesei. Ce tulburătoare creație face Vitălyos Ildiko din rolul de cîteva replici al Martei, ce impresionant știe actrița să participe, să aprobe, să reproșeze numai din privire ; cit de plină de demnitate, cit de reprezentativă, cit de înțeleaptă și generoasă în omenie este compoziția, îmbinînd bonomia cu gravitatea, realizată de Mărton Iânos în rolul lui Ion. Cit de precise, de rit

mate, de suculent comice sint participările oratorice său tăcute la ședințe ale lui Andrăsi Marton (Ni- chifor) sau ale lui Bird Levente (Măries). Cit privește rolurile principale din „Puterea și adevărul", încredințate, desigur, și ele, unor actori de frunte ai scenei clujene — ele prilejuiesc momente de creștere, de inedită afirmare profesională titularilor lor. Remarci, pe tot parcursul montării, interesul intelectual și moral care a prezidat închegarea bogatelor compoziții. Remarci mereu aceeași strădanie de adin- cime și simplitate, de reflectare a semnificației destinelor întruchipate, de subliniere a atitudinii specifice fiecărui personaj. Szenkălszky Endre împrumută lui Pavel Stoian o ținută de o deosebită distincție, o demnitate și o neliniște bine stă- pînite, în căutarea cu orice preț a adevărului. Horvăth Bela îi conferă lui Petrescu dramatism, simplitate și bărbăție în fața suferinței, omenie caldă, dar și o ironie a- tent disimulată și o reflexivitate subtil tăioasă. Foarte exacți, evitînd caricatura, atenți să surprindă veridic deformările o- meniei și omenescului ; Pâsztor Iănos și Kollo Bela. Cit privește partitura redusă ca întindere, dar excepțională ca semnificație a lui Mihai Dima, ne-am bucurat să regăsim in interpretul ei pe unul dintre cei mai talentați dintre actorii tineri ai teatrului maghiar din Cluj : Hejja Săndor — cu o reală capacitate de concentrare, o incandescentă deosebită a privirii și a gestului, o putere de a comunica firesc, tulburător stările pe care le trăiește.La Cluj a început, a- șadar, cu succes, destinul scenic al uneia dintre cele mai interesante piese originale ale acestei stagiuni.
Natalia STANCU
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Constituirea Comitetului 
național pentru aniversarea 
a 300 de ani de h nașterea* 

lui Dimitrie Cantemir

Cronica
zilei

25 de ani de la instaurarea
puterii muncitorești în Cehoslovacia

A 55-A ANIVERSARE A ARMATEI SOVIETICE

Joi dimineață a avut loc în Capitală ședința de constituire a Comitetului național pentru organizarea manifestărilor prilejuite de împlinirea, la 26 octombrie, a 300 de ani de la nașterea marelui cărturar și om politic român, Dimitrie Cantemir.La ședință au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Executiv, șeful Secției de propagandă a C.C. al P.C.R.Luind cuvîntul, tovarășul Cornel Burtică a arătat că omagierea lui Dimitrie Cantemir, pe plan național, exprimă înalta prețuire pe care conducerea de partid și de stat, întregul nostru popor o acordă acestei strălucite personalități a istoriei și spiritualității românești, savant de reputație mondială. Vorbitorul a subliniat că numele lui Dimitrie Cantemir se află înscris, alături de ale altor reprezentanți de seamă ai culturii universale, în calendarul aniversărilor recomandate de UNESCO pentru a fi sărbătorite, anul acesta, în toată lumea.Comitetul național, avînd ca președinte pe acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, este alcătuit din tovarășii : Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, general-colonel Ion Coman, adjunct al ministrului apărării naționale, Zaharia Stancu, președintele Uniunii scriitorilor, Vasile Potop, prim- secretar al Comitetului judetean- Iași al P.C.R., Constantin Matei, adjunct al șefului Secției de propagandă a C.C. al P.C.R., Constantin Petre, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Mihai Dulea, adjunct de șef de secție la Direcția relații externe a C.C. al P.C.R.. Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Bujor Sion. președintele Comitetului de Stat al Radiotelevi- ziunii, Traian Ștefănescu, prim-se- cretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Virgil Cazacu, prim-adjunct al ministrului educației și învățămîntului. Ștefan Ștefănescu, directorul Institutului de istorie „Nicolae Iorga", George Ciucu, rectorul Universității din ■ București, Ștefan Pascu, rectorul Universității din Cluj, Mihai Todosia, rectorul Universității din Iași, Petre Brin- cuși, rectorul conservatorului „Ci-

prian Porumbescu", Jean Lîvescu, președintele Comisiei naționale române pentru UNESCO, Mihai Berza, directorul Institutului de studii sud-, est europene, Ladislau Banyai, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, Virgil Cândea, secretar general al asociației „România", Carol Gollner, directorul Centrului de științe sociale din Sibiu al Academiei de științe sociale și politice, Dumitru Preda, președintele. Comitetului județean Timiș de cultură și educație socialistă.Exprimînd satisfacția pentru cinstea de a prezida acest comitet național, acad. Miron Nicolescu a relevat importanța aniversării lui Dimitrie Cantemir, eveniment cu profunde semnificații în viața culturală a țării. Vorbitorul a evidențiat faptul că Dimitrie Cantemir este primul om de știință român a cărui faimă a trecut hotarele patriei, el dobindind o notorietate mondială.Pentru marcarea celor trei secole de la nașterea ilustrului om de stat și eminent cărturar a fost întocmit un amplu program de manifestări. Sub egida Academiei Republicii Socialiste România și Academiei de științe sociale și politice va avea loc o sesiune științifică omagială. Aceste înalte foruri vor mai iniția simpozioane la București, Iași și în alte localități din țară. Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România și Muzeul de istorie a Moldovei vor găzdui expoziții documentare. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, u- niversitățile din București, Iași, Cluj, Timișoara și Craiova vor organiza adunări publice, în cadrul cărora vor fi evocate viața și personalitatea remarcabilului învățat și ginditor român. Pe plan editorial este prevăzută apariția unei ediții complete a operei lui Dimitrie Cantemir, tipărirea, in ediție bilingvă, în limbile latină și română, a uneia dintre lucrările sale de seamă — „Deâcriptio Moldaviae", precum și a unor monografii, studii, scrieri beletristice dedicate marelui cărturar. La București, Iași și Cluj vor fi ridicate bu.sturi ale lui Dimitrie Cantemir ; vor fi realizate filme documentare și artistice, se va emite o serie de timbre jubiliare. Activități consacrate acestei importante aniversări se vor desfășura, de asemenea, la case de cultură, in școli și facultăți. (Agerpres)

Joi, 22 februarie, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, sai 81Coreene în România în prezentare a di tare.
primit pe Li Min Su, noul amba- .dor extraordinar și plenipotențiar Republicii Populare Democrate Republica Socialistă legătură cu apropiata scrisorilor sale de acre-

*celei de-a 55-a aniver-Cu prilejul sări a Forțelor Armate ale U.R.S.S., generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare mareșalului Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, ministrul apărării al U.R.S.S., în care transmite militarilor sovietici cele mai calde felicitări și le urează noi succese în întărirea capacității combative a unităților și marilor unități.
★La Brașov s-au deschis joi lucrările Comitetului director al Alianței internaționale de turism (A.I.T.), organizație mondială care reunește 130 de cluburi și asociații ' din întreaga lume, totalizînd aproape 100 de milioane de membri. Sînt dezbătute probleme privind dezvoltarea acestei organizații, noi căi de cooperare internațională în domeniul turismului, organizarea viitorului congres al A.I.T. „Loisirs et tourisme". (Agerpres)

A apărut revista

„LUMEA",

săptămînal de politică 
externă

Conferință de presă la AmbasadaCu prilejul aniversării a 25 de ani de la înfăptuirea actului istoric din februarie 1948, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București, Miroslav Sulek, a organizat, joi dimineața, o conferință de presă. Au participat numeroși ziariști români și corespondenți ai presei străine acreditați la București, atașați de presă ai unor ambasade.Referindu-se la însemnătatea victoriei oamenilor muncii din Cehoslovacia din februarie 1948, ambasadorul Miroslav Sulek a subliniat că acest eveniment a marcat cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare în frunte cu Partidul Comunist din Cehoslovacia, trecerea la

R. S. Cehoslovacesocietății socialiste. Vor- relevat apoi realizările ob- poporul cehoslovac pe ca-edificarea bitorul a ținute de . . lea socialismului în cei 25 de ani care au trecut de atunci..Ambasadorul a evocat, totodată, legăturile tradiționale cehoslovaco-ro- mâne, subliniind că o contribuție deosebită la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre cele două țări și popoare au adus-o întâlnirile care au avut loc între tovarășul Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R.

strajă 
revoluționare 

U. R. S. S.,

cuceririlor
ale popoarelor
cauzei păcii

Expoziție de fotografii consacrată evocării

Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România a organizat, în colaborare cu Ambasada Republicii P.opulare Bulgaria la București, o expoziție de fotografii cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea lui Vasil Levski și a 125 de ani de la nașterea lui Hristo Botev. Sînt înfățișate momente semnificative din viața și activitatea lor revoluționară, precum și ale solidarității cercurilor revoluționare române cu lupta poporului bulgar pentru eliberare națională.Printre cei prezenți la vernisaj se aflau loan Jinga, vicepreședinte al

Consiliului Culturii și Educației Socialiste, prof. univ. Jean Livescu, președintele Comisiei naționale române pentru UNESCO, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de știință și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.La vernisaj au rostit alocuțiuni Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, și Spas Gos- podov, ambasadorul Bulgariei la București. (Agerpres)
► SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea la fotbal
vre e a

Respectarea disciplinei 
tehnologice și a muncii

■ • 1 • • î'

ECHIPA STEAUA IN IRAN, In cel de-al treilea meci al turneului pe care-1 întreprinde în Iran, echipa de fotbal Steaua București a întîlnit la Teheran formația Oghab, clasată, în prezent, pe locul secund în campionatul național. La capătul unui joc în care s-au dovedit superiori pe plan tehnic, fotbaliștii terminat învingători cu 1—0 (1—0) prin golul Năstase.Echipa Steaua a aliniat următorul „11“ : Haidu — Negrea, Smaranda- che, Ciugarin. Cristache, Vigu. Du- mitriu IV, Pantea, Tătaru, Năstase. Vlad.In ultimul joc, Steaua București va evolua în compania ■'selecționatei Iranului.SPANIA - GRECIA 3—1. Peste 35 000 de spectatori aii urrYîărît, pe stadionul „Rosaleda"din Malaga,-

români auscorul detnscri? de

meciul retur dintre selecționatele Spaniei și Greciei, disputat in cadrul preliminariilor campionatului mondial de fotbal. Victoria a revenit fotbaliștilor spanioli cu scorul de 3—1 (2—1).în urma acestui meci, clasamentul grupei a Vil-a europene este următorul : 1. Spania — 5 puncte (din 3 prfrtide disputate) ; 2. Iugoslavia - 3 puncte (din 2 jocuri) ; 3. Grecia— zero puncte (din 3 meciuri).REPREZENTATIVA CEHOSLOVACIEI ÎNVINSA LA SCOR. Selecționata de fotbal a Cehoslovaciei, aflată în Belgia, a susținut un joc de verificare cu formația F.C. Bruges. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 (1—0) in favoarea fotbaliștilor belgieni. Cele trei goluri au fost înscrise de Bastijns (min. 30), Ver- kammeri ’ (min. 80) și Velkeneers (min. 83). ................... .........

a devenit parte, ex- fost mai precipita- Banat,Moldova, Dobrogea și cu in fost nin- pro-munte a nins și s-ași chiciură. Vîntul a su- pină la potrivit, din nord- intensificărl în zona de spulberat ză- ora între minus un grad la
(Urmare din pag. I)Fie că este vorba de conducător, fie că este vorba de muncitor, disciplina tehnologică este cu strictețe obligatorie. Dacă ne mindrim cu tehnica modernă a industriei noastre, asigurată din banii și prin eforturile poporului, să o păstrăm ca pe ochii din cap, să o folosim cu maxime rezultate, să-i smulgem întreaga forță pe care o ascunde, dar nu prin acțiuni arbitrare, ci, dimpotrivă, prin precizie și atenție pentru respectarea prescripțiilor tehnologice, prin competență și disciplină. Or, ce se constată ? în afară de situațiile cind nu se asigură o calificare a cadrelor la nivelul* respectiv al tehnicii, sînt în puține cazuri cind utilaje noi, de înaltă finețe tehnică — abia despachetate și uneori fără a ajunge să fie bine montate — sub motivul, mai bine-zis, pretextul îmbunătățirilor, încep să fie revizuite, vorba lui Caragiale, „pe aici, pe colo. în părțile esențiale", modi- ficîndu-li-se regimul de lucru, de încărcare ș.a. — pe scurt, cu singurul rezultat că se ajunge grabnic la depreciere sau chiar la scoaterea lor din funcțiune.Cit privește folosirea integrală a timpului de lucru — componentă de bază a disciplinei muncii — într-o serie de întreprinderi se mențin un mare număr de absențe nemotivate și învoiri. Numai in trimestrul trecut, la Uzina mecanică Muscel s-au irosit din a- ceste cauze 68 000 ore/om, iar la Combinatul de materiale de construcție din Tg. Jiu peste 13 000 ore/om. Timpul de lucru al fiecărui muncitor, al fiecărui colectiv este o părticică din avuția națională, din avuția societății și trebuie să acționăm cu fermitate pentru a nu lăsa să fie irosit sub nici o formă. Față de orice abateri de la programul de lucru — fie că este vorba de absențe, intîrzieri sau părăsirea locului de muncă înainte de terminarea programului — organizațiile de partid, toți membrii colectivului trebuie să ia o atitudine fermă, intransigentă, să determine încadrarea in programul de lucru stabilit.Experiența a demonstrat că ordinea și disciplina riguroase se pot asigura numai printr-o bună organizare. La Uzina de utilaj chi

mic din Ploiești au apărut din nou restanțe in livrarea unor utilaje, determinate de numeroasele întirzieri existente în pregătirea fabricației, care au generat irosirea unei însemnate părți din potențialul productiv ; la Combinatul siderurgic din Galați — laminorul de benzi — persistă lipsa de brame din producția proprie, deoarece la laminorul slebing s-au înregistrat stagnări cauzate de neasigurarea pieselor de schimb. Acestea sînt neajunsuri care vizează compartimentele de organizare și conducere ale unităților respective. Or, legea prevede clar sarcinile și răspunderile ce revin factorilor de conducere — de la director la maistru — pentru asigurarea condițiilor tehnico-mate- riale și organizatorice, in vederea îndeplinirii sarcinilor de plan la nivel maximal, pentru crearea unor condiții normale de muncă, pentru asigurarea unei asistențe tehnice de înaltă calificare la locurile de muncă. Ignorarea sau nerespectarea lor dezvăluie o abatere disciplinară de la un cadru legal — și acestea se impun combătute cu hotărîre și intransigență.Disciplina constituie un etalon fundamental al atitudinii socialiste față de muncă, al organizării superioare. Oamenii muncii — în dubla lor calitate de proprietari și de producători — sînt direct interesați să respecte cu strictețe disciplina în muncă, disciplina tehnică și tehnologică, aceasta corespunzînd intereselor generale ale mersului înainte al societății noastre. Astăzi a devenit mai evident ca oricind adevărul că fără întronarea unei discipline riguroase nu se poate asigura desfășurarea ritmică și armonioasă a producției in toate compartimentele întreprinderilor Iată de ce, educarea în spiritul disciplinei socialiste constituie o sarcină primordială a organizațiilor de partid, un obiectiv esențial al muncii politice. Important este să se creeze o opinie de masă in rindurile colectivelor, pentru ca fiecare om al muncii să respecte și, totodată, să vegheze la respectarea de către toți a disciplinei, astfel ca înalta disciplină să devină o trăsătură de bază a muncii și vieții de fiecare zi a colectivelor de muncă din întreprinderile noastre.

terenuri acoperiteSALISBURY. Tenismanul român Ilie Năstase s-a calificat în sferturile de finală ale campionatelor internaționale „inddor" ale S.U.A., competiție ce se desfășoară, in aceste zile, la Salisbury (Maryland). în „optimi", Ilie Năstase l-a întîlnit pe americanul Mike Estep, în fața căruia a cîș- tigat cu 4—6, 7—5, 6—0. Primele două seturi au fost mai echilibrate, ambii jucători luptînd cu ardoare pentru fiecare minge. în setul decisiv insă campionul român a făcut o veritabilă

demonstrație de tenis ofensiv, nelă- sind nici un ghem adversarului său. O victorie surprinzătoare a obținut americanul Frank Froehling, care l-a eliminat cu 7—6, 6—4 pe compatriotul său Clark Graebner, cotat printre favoriții turneului.In alte două partide disputate, a- mericanul Sandy Meyer l-a întrecut cu 7—6, 6—1 pe neozeelandezul Onny Parun, iar Brian Gottfried (S.U.A.) a dispus cu 6—2, 6—1 de John Cooper (Australia).

Ieri în țară : Vremea umedă, în cea mai mare ceptînd Oltenia. Cerul a mult acoperit. Au căzutții sub formă de ploaie în Crișana, caracter local în Muntenia, iar Transilvania precipitațiile au sub formă de ploaie, lapoviță și soare. La dus ceață flat slab, vest cumunte, unde izolat a pada. Temperatura aerului la 14 oscila Țebea-Bșad și 10 grade la . Caracal, în București : Vremea a fost închisă și umedă. A pTOttat slab.' Vin- tul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura maximă — 6 grade.Timpul probabil pentru zilele do 24, 25 și 26 februarie. In țară : Vreme relativ călduroasă. Cerul va fi mai mult noros. Vor tații locale, mai ales lapoviță și ploaie. Temperaturile minime se între minus 4 grade și plus grade, iar maximele vor oscila tre 2 și 12 grade. Ceață locală. în București : Vreme relativ călduroasă. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea ploi slabe. Vint potrivit. Temperatura ușor variabilă.

cădea precipi- sub formă de Vint potrivit, vor ti cuprin- 6 tn-

GUARDIAN"

însemnări despre actualitatea

cambodgiana
Cunoscutul publicist progresist australian WILFRED BURCHETT, autor a numeroase studii și reportaje despre lupta de eliberare a popoarelor din Peninsula indochineză. publică în ziarul ..Guardian' amplu ducem articol despre situația pasajele de mai jos actuală din un Cambodgia, din care repro-

LA 2 MARTIE 1973Tragerea LOTOAdministrația de Stat Loto- Pronosport organizează tradiționala tragere Loto a mărțișorului, care va avea loc în ziua de 2 martie 1973. La această tragere se vor atribui, in număr nelimitat, ' 1300“ și in bani riabilă. atribui, excursii via (cu 10 zile), picv.Mii. v* —Grecia (cu avionul, durata circa 8 zile).La tragerea Loto a mărțișorului se poate participa cu variante de cite 2 lei, 5 lei și 15 lei. variantă de 15 lei avînd dreptul de participare la toate ex-

autoturisme „Dacii- ,Trabant-601“, premii valoare fixă și va- asemenea, se vor în număr nelimitat, Ungaria și lugosia-deDetotinautocarul, durata cina precum și excursii m

a Itragerile. Se vor efectua 5 extrageri in trei faze, astfel : extragerea I, obișnuită, de 9 numere diferite din 90 ; extragerea a Il-a, obișnuită, de 7 numere diferite din restul de 81 ; extragerea a IlI-a, suplimentară, de 6 numere diferite din 90 ; extragerea a IV-a, suplimentară, de 6 numere diferite din 90 și extragerea a V-a, specială, de 8 numere diferite din 90 In total, vor fi extrase 38 de numere ciștigătoare. Depunerea biletelor va face pină în 6 martie 1973, la jele reședință de în ziua de luni,la ora 13, in celelalte localități.
ciștigătoare se ziua de marți, ora 13, in ora- județ, și pină 5 martie 1913.
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„Forțele de in prezent 90 și peste 5 milioane din cei 7 milioane de locuitori ai Cambodgiei și se poate afirma că, fără sprijinul aviației americane și prezența trupelor de la Saigon, regimul Lon Noi ar fi fost de mult zdrobit. Aceste forțes-au organizat într-o armată regulată, la care s-au adăugat trupe regionale și detașamente de autoapărare ale satelor — o rezervă practic inepuizabilă pentru unitățile regulate.Forțelor patriotice li se opun trupele tui Lon Noi, finanțate de S.U.A. Oficial, e- fectivul acestor la 200 000 de rii din statul ______ ...afirmă că, in fapt, este vorba de 169 000 de oameni. TruDeie lui. Lon Noi sint bine echipate, dar au un moral foarte 'scăzut și — subliniem din nou — fără sprijinul aerian masiv din partea S.U.A. ar fi cu totul ineficiente. Ele nu au ciști- gat, de fapt, nici o singură bătălie de la începerea luptelor, inregistrind, in schimb, infrîngeri importante.Vaste regiuni situate in nordul și nord-estul capitalei — mai bine de jumătate din teritoriul Cambodgiei — se află in miinile forțelor de rezistență, inclusiv capitalele provinciale și districtuale. în aceste regiuni nu există nici o urmă a administrației Lon Noi. in alte provincii, Lon Noi deține capitalele provinciale. restul, inclusiv centrele districtuale, fiind controlate de forțele lui Sianuk. însăși Phom Penh. cani- tala. este înconjurată, fiecare din cele șapte șosele și căi ferate oare pornesc de aci fiind strict controlate de forțele de rezistență sau. ca în cazul șoselei nr. 1. care duce la Saigon, ușor de blocat ori de cite ori se dorește acest lucru Forțele patriotice permit însă aprovizionarea

rezistență controlează la sută din teritoriu cu alimente, in scopul de a greutăți suplimentare pen-capitalei se evita tru populație.Guvernul de rezistență este organizat intr-un mod cit se poate de original. Pentru fiecare ministru al guvernului în exil există un vicemi- nistru la cartierul general din junglă. Cele trei ministere-cheie. al aoărării, afacerilor interne și informațiilor se află pe teren, dirijînd

afirmă că există numeroase dovezi in sensul că se puseseră la cale planuri care vizau dezmembrarea țării și că, dacă poporul cambodgian nu ar fi pornit o luptă armată viguroasă, aceste planuri ar fi fost traduse în viață. Tocmai pe această bază s-a realizat remarcabila unitate națională, Norodom Sianuk avind de partea sa întreaga țară.într-un interviu acordat recent Iui Irwin Silber, redactor la „American Guardian", Norodom Sianuk a declarat : „Unii prieteni occidentali care vin aici pentru a mă vedea m-au întrebat centru ce în guvernul meu există atit
® Care este în prezent situația politică și militară ? © „Nu ! 
Nu sînt prea mulți comuniști în guvernul legal © O dis

cuție despre patriotism

se ridică dar ofițe-trupeoameni, major al lui Sianuk

de multi cambod- gieni marxiști, a- tîția comuniști. Astfel, de pildă, printre cei 11 .membri ai guvernului meu interiorul bodgioi, în eliberată, 10lupta de rezistență. Khieu Samnhan, ca ministru al apărării, Hu Nim și Hou Youn, pentru celelalte două ministere. sînt intelectuali de stingă. Ei se află printre cei cu care Sianuk a avut divergențe în trecut, dar care nu s-au clintit de la convingerea lor câ Sianuk este un patriot adevărat, devotat cauzei independentei țării sale Ei au snri- jinit politica sa externă de neutralitate ca cel mai bun mijloc de a evita extinderea războiului din Vietnamul de sud asupra Cambodgiei și liTtia sa generală de prietenie cu lumea socialistă, precum și de solidaritate cu lupta de rezistență din Vietnamul de sud Cind Sianuk a făcut apel la formarea Frontului Unit Național și ta rezistenta armată împotriva regimului Lon Noi. divergențele de politică internă au fost in- mormîntate și foarte rapid s-a închegat o remarcabilă unitate națională. de Ia țărănime pînă la elementele monarhiceSianuk exolică aceasta în mare măsură prin faotu! că in cursul istoriei sale Cambodgia a se unească și să lupte Dentru a se menține ca națiune. Istoria Cam- bodg'ei a fost. în primul rînd. o luptă pentru supraviețuire. Sianuk
trebuit să

din Cam- zona există comuniști și un singur sianukist, vărul m»u.Sianukiști au fost și Lon Noi și Sirik Matak, cei care m-au trădat... Puteau să fie neutraliști progresiști. dar ei au preferat să fie reacționari. Lor nu Ie place revoluția, nu le place să fie progresiști... Comuniștii cambodgieni. în primul rînd. sint foarte patrioți. Ei țin la teoriile lui Karl Marx și doresc să lichideze nedreptatea socială, să avem o economie puternică, independentă. ’Sia- nuk înseamnă pentru ei independență. neutralitate, nealiniere. Si ei știu că am luptat întotdeauna pentru independenta țării mele. Titlul statului nostru — reoublică sau regat — nu. este Important. Ceea ce este important este esența. Regimul regal din zonele eliberate este foarte democratic. foarte oopular De fapt, nici un print nu eliberată. Numai nează"Iată ce gîndește la relațiile sale cu stingă. Patriotismul pentru el înseamnă torul nu este cu mine, el cîndva Fără îndoială nici cu Lon Noi și clica dători. El este cu tinerii stingă. Ei sint adevărați patrioți".

guvernează poporul zona guver-Sianuk cu priviretotul. „Vii- ne-a spus că nu este sa de tră- noștri de

Se împlinesc astăzi 55 de ani de la crearea Forțelor Armate ale Uniunii Sovietice, act nemijlocit legat de numele lui V.I. Lenin, întemeietorul și conducătorul partidului comunist și al statului sovietic. Decretul „Cu privire la organizarea Armatei Roșii" a fost unul dintre primele decrete ale noii puteri sovietice. Concepută ca o forță armată a poporului, Armata Roșie avea misiunea de a apăra tînărul stat al muncitorilor și țăranilor, cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii sovietici. în acest fel, în zilele Iui februarie 1918, pentru întîia oară în istoria omenirii, lua ființă o forță militară de tip nou, radical deosebită de cele cunoscute în trecut, o armată pusă in slujba nu a unei minorități, ci a întregului popor, avînd misiunea nobilă de a sta de strajă libertății și independenței patriei socialiste, dezvoltării ei pe calea progresului.La 23 februarie 1918 țjiimele detașamente militare încolonate sub steagul revoluției primeau botezul focului în luptele de la Narva și Pskov, pentru apărarea retrogradului, leagănul și simbolul revoluției, repurtind victorii strălucite asupra intervenționiștilor. De Ia aceste prime victorii, armata sovietică a străbătut un glorios drum de luptă. Trei ani în șir, ostașii sovietici au cucerit izbîndă . după izbîndă în bătăliile grele pentru zdrobirea trupelor alb-gardiste și a armatelor invadatorilor străini. Aceste victorii au avut un puternic ecou în întreaga lume, amplificind sentimentele de simpatie și solidaritate fată de primul stat socialist de pe glob.în România aceste sentimente și-au găsit expresie în vigoarea cu care proletariatul, masele largi muncitoare și-au afirmat solidaritatea cu cauza Marelui Octombrie, în hotărirea cu care și-au manifestat sprijinul față de puterea sovietică. Numeroasele strații de stradă, greve și alte țiuni de protest, organizate de clasa muncitoare din țara noastră împotriva intervenției imperialiste și de sprijinire a revoluției ruse, se înscriu ea o pagină luminoasă în cronica legăturilor tradiționale de solidaritate internat ionalistă ale proletariatului din România. Numeroși fii ai poporului nostru, aflați în acea perioadă în Rusia, s-au constituit în formațiuni militare proprii ori au intrat în unități Internationale sau în rindurile Armatei Roșii, luptînd cu arma in mină îmootriva contrarevoluției și intervenționiștilor, pentru apărarea puterii sovietice. Pe fronturile din Ucraina, de pe Volga, din Caucaz sau Orientul îndepărtat, revoluționarii români au luptat cu vitejie pentru cauza socialismului,. mțjlți ..dintre. ely-țiind distinși cu or- djne și medalii ale U.R.S.S.
....,,, ..““'.„.a . . socialists,forța și invincibilitatea armatei sovietice au fost verificate in chip strălucit în anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. La chemarea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, popoarele U.R.S.S. și forțele lor armate s-au ridicat ca un singur om în apărarea patriei amenințate de agresiunea hitleristă. Purtînd pe umerii lor principala povară a războiului împotriva fascismului german, constituind forța fundamentală a coaliției antihitleriste, popoarele sovietice au adus contribuția hotăritoare la înfringe- rea cotropitorilor, la salvarea omenirii de barbaria nazistă, săvîrșind fapte de arme care vor rămine pentru totdeauna în memoria omenirii. Armata sovietică a zdrobit, pas cu pas, puternica mașină de război hitleristă. Marile bătălii de lingă Moscova și Leningrad, cele de la Stalingrad, Kursk și Orei, vestita operație de la Berlin, care s-a încheiat prin înălțarea steagului victoriei asupra Reichstagului, au înscris nepieritoare pagini toria luptei antifasciste a rclor, cucerind admirația noștința întregii omeniri, celași timp, trupele hitleriste

manifestații, demon-ac-

■ ""'~ViWrtătea Uorînduirii

in is- popoa- și recu- în a- pri-

meau puternice lovituri din partea armatelor statelor participante la coaliția antihitleristă, a mișcărilor de partizani din Europa, în fruntea cărora se aflau partidele comuniste.Veștile despre victoriile armatei sovietice erau primite cu însuflețire de oamenii muncii din România, de forțele patriotice in frunte cu P.C.R. care, ridicindu-se cu cea mai mare hotărire și energie împotriva cotropirii hitleriste și agresiunii antiso- vietice, a organizat, dind grele jertfe, mișcarea de rezistență națională, lupta pentru scoaterea României din război și trecerea de partea coaliției antifasciste. Dună victoria insurecției armate de la 23 August 1944, înfăotuită din inițiativa și sub conducerea Partidului Comumst Român, poporul nostru s-a alăturat cu întregul său potențial militar, economic și uman fo-țelor antihitleriste. Umăr măr cu română, m’siunea listă, a spirit de sacrificiu pentru eliberarea totală a natriei și, în continuare, pentru izgonirea cotropitorilor hîtle- rlști de pc pămîntul Ungariei și Cehoslovaciei, pină la înfrîngerea definitivă a Germaniei fasciste. în luptele purtate în comun de ostașii români și sovietici, prin sîngele vărsat îmoreună in războiul antihitlerist s-cu cimentat frăția de arme româno-sovietică. prietenia trainică dintre popoarele noastre.Prietenia româno-sovietică, alianța și colaborarea frățească dintre România și Uniunea Sovietică s-au ridicat în anii construcției socialiste pe un nlan s’merior, pe baza comunității de orînduire socială, de ideologie și de idealuri, dezvoltîndu-se continuu și rodnic în toate domeniile și pe toate planurile. Un cadru n-onlce în acest scop asigură noul Tratat de prieten'e. colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică. București.Un rol de cea tanță în evoluția a legăturilor româno-sovietice 1-ău avut și îl au întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev. Aceste întilniri s-au înscris ca momente remarcabile cooperăriiMilitînd încordării dezvoltarea relațiilor între interesul păcii și securității, zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, țara noastră manifestă o grijă neslăbită pentru întărirea capacității sale de apărare, în acest context. România socialistă se preocupă constant de dezvoltarea colaborării milrtare cu' Uniunea Sovietică ,-cti- —celelalte-.—state: participante la Tratatul de la Varșovia, cu toate țările socialiste.Astăzi, la cinci decenii de la crearea sa. armata înfățișează ca o forță prim rang, gata să facă față misiunii ce ii revine în apărarea cuceririlor popoarelor U.R.S.S. pe calea comunismului, in lupta pentru pace. Marile victorii dobîndite an de an de primul stat socialist în dezvoltarea economiei, a științei șl tehnicii au asigurat perfecționarea și întărirea neîntreruptă a armatei sale, care dispune, in prezent, de toate categoriile de armament modern, de un mare potențial uman și tehnic, ceea ce, alături de înaltul moral al ostașilor, ii conferă atributele unei forțe de neînvins.Cea de-a 55-a aniversare a Forțelor Armate ale Uniunii Sovietice constituie pentru poporul român un nou prilej de a transmite poporului sovietic, glorioaselor sale forțe armate. un călduros salut frățesc și urarea de a repurta noi și Însemnate izbinzi in înfăntuirea amplului program do construire a comunismului, in lupta pentru idealurile , păcii, securității și prieteniei între popoare.

la u- armata sovietică, armata îndenlinindu-și cu cinste patriotică și internaționa- luptat cu vitejie și înalt

semnat în 1970 lamai mare lmpor- mereu ascendentă
în dezvoltarea continuă a româno-sovietice.neobosit pentru internaționale, slăbirea pentru state în pentru

și jumătate sovietică se militară de

Adunarea de la Casa Centrală a Armatei
din CapitalăLa Casa Centrală a Armatei din Capitală a avut loc joi după-amiază o adunare organizată cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Forțelor Armate ale U.R.S.S.La adunare au luat parte genera- lul-colonel Ion Coman, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior, generali și ofițeri din garnizoana București.Au fost prezenți V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.După cuvintul de salut rostit de

generalul-colonel Ion Coman, colonel A. F. Musatov, atașatul și naval al U.R.S.S. la vorbit despre cea de-a sare a Forțelor Armate Sovietice.După adunare au fost toexpoziția ..A 55-a aniversare a Armatei sovietice" și filme documentare cu aspecte din pregătirea de luptă a militarilor sovietici.Adunări și expuneri prilejuite de împlinirea a 55 de ani de la crearea Armatei sovietice au avut Ioc șl în garnizoanele Brașov și Pitești.
DE PESTE HOTARE

militar, aero București a 55-a aniver- ale Uniuniivizionate fo-

Acorduri de colaborare
și manifestări românești
• La Havana a fost semnat 

acordul romăno-cubanez cu pri
vire la colaborarea in domeniul 
sănătății publice și științelor 
medicale. Din partea României 
acordul a fost semnat de dr. 
Virginia Russ, adjunct al mi
nistrului sănătății, iar din par
tea cubaneză de Jose Otero 
Molina, prim-adjunct al minis
trului sănătății.

o La Varșovia a fost semnat 
planul de colaborare științifică 
pe 1973—1974 intre Academia 
Republicii Socialiste România 
și Academia de științe sociale 
și politice, pe de o parte, și 
Academia de științe din Polonia 
— pe de altă parte. Documentul 
a fost semnat, din partea româ
nă, de acad. Șt. M. Milcu, vice
președinte al Academiei, și prof, 
dr. docent lon Ceterchi, vice
președinte al Academiei de 
științe sociale și politice, iar 
din partea polonă de W, No- 
wacki, vicepreședinte al Acade
miei de științe.

• La Palatul culturii „Cion- 
lima" din Phenian a avut loc, 
cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la eroicele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din 
ianuărie-februarie 1933, verni
sajul unei expoziții românești 
de fotografii consacrată aces
tui eveniment.• La sediul Ambasadei româ
ne din Viena a avut loc o con
ferință de presă despre expozi
țiile internaționale „Estimo" — 
de mașini și utilaje pentru silvi
cultură, industria lemnului și a 
mobilei, transporturi, construcții 
și instalații — și „Etava“ — de 
echipamente și utilaje pentru 
agricultură, industria alimenta
ră și a ambalajelor, accesorii 
pentru turism, vinătoare și pes
cuit — care vor avea loc, în 
acest an, la București. Au par
ticipat ziariști austrieci și cores
pondenți ai presei străine acre
ditați la Viena. (De la corespon
dentul nostru la Viena, C. Vlad).



„Moment oportun pentru 
accelerarea normalizării 

relațiilor chino-americane“
Comunicat la încheierea vizitei 

lui H. Kissinger la Pekin

Ambasadorul României primit Vizita tovarășului Emil Bodnaraș Contribuția tineretului Io lupta
în R. S. F, Iugoslavia

PEKIN 22 (Agerpres). — La Pekin a fost dat publicității comunicatul asupra vizitei în ît.P. Chineză a Iui Henry Kissinger, consilierul președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.

MOSCOVA 22. — Corespondentul Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : La 22 februarie, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a fost primit de A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească.

BELGRAD 22. — Corespondentul nostru, S. Morcovescu, transmite : Tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România, a avut, joi, o întrevedere cu Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe. în cursul convorbirii prietenești, la care a luat parte și ambasadorul României Ia Belgrad, Vasile Șandru, s-a făcut un

schimb de păreri privind unele probleme internaționale actuale și dezvoltarea relațiilor româno-iugoslave.
★Kiro Gligorov, membru al Executiv al Prezidiului oferit în cinstea tovarășu- Bodnaraș un dineu, laSeara, Biroului U.C.I., a lui Emil care au luat parte Tihomir Vlașka- lici, președintele C.C. al U. C. din Serbia, Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe.

împotriva imperialismului, pentru pace și socialism
Intîlnirea de la Moscova a reprezentanților unor partide 

comuniste și muncitorești

Cele două părți — se spune în comunicat — au trecut în revistă dezvoltarea relațiilor dintre China și S.U.A. în perioada care s-a scurs de la vizita efectuată de președintele Nixon în R.P. Chineză, precum și alte probleme de interes reciproc. Ele au reafirmat principiile comunicatului comun dat publicității la Șanhai, în februarie 1972, și angajamentul comun de a realiza o normalizare a relațiilor. Cele două părți consideră că progresul realizat în a- ceastă perioadă este în folosul popoarelor țărilor lor.Părțile au căzut de ăcord că momentul este oportun accelerării normalizării relațiilor și, în acest scop,

s-au angajat să lărgească contactele în toate domeniile. Ele au căzut de acord asupra unui program concret de extindere a schimburilor comerciale, științifice, culturale și de altă natură.Pentru a facilita acest proces și pentru a îmbunătăți comunicațiile, s-a convenit ca, în viitorul apropiat, fiecare parte să stabilească birouri de legătură în capitala celeilalte țări. Amănuntele vor fi elaborate prin canalele existente.Cele două părți — se spune în încheierea comunicatului — consideră că normalizarea relațiilor dintre Statele Unite și K.P. Chineză va contribui la destinderea încordării în Asia și în lume.
DiH Oii

H NH HMBH LKU
VIENTIANE 22 (Agerpres). - 

Joi, la orele 12,00, ora locală (7,00 
ora Bucureștiului), a intrat în vi
goare încetarea focului pe întreg 
teritoriul laoțian — s-a anunțat la 
Vientiane.

Fumi Vongvicit, trimis plenipoten
țiar al prințului Sufanuvong și con
silier special al delegației Frontu
lui Patriotic Laoțian la convorbirile 
cu administrația prezidată de prin
țul Suvanna Fuma, a organizat, la

Vientiane, o conferință de presă, în 
cadrul căreia a relevat că preve
derile Acordului de încetare a fo
cului includ, de asemenea, sistarea 
bombardamentelor americane a- 
supra Laosului. El a menționat că 
reprezentanții celor două părți lao- 
țiene vor continua convorbirile, în 
scopul reglementării minuțio'ase a 
problemelor militare și politice, pen
tru aplicarea deplină a prevederi
lor acordului.

Măsuri de amploare pentru
reconstrucția Hanoiului

O Subvenții acordate familiilor rămase fără adăpost 
® A început refacerea podului Ham Rong

HANOI 22 (Agerpres). — Presa din Hanoi continuă să informeze pe larg despre amplele măsuri inițiate de Partidul celor ce Muncesc și de guvernul R. D. Vietnam, cu sprijinul- larg al populației, pentru ajutorarea victimelor războiului. Astfel, gu
vernul a acordat o subvenție de 
1 195 000 dongi unui număr de a- 
proximativ 8 000 de gospodării 
din Hanoi, care înglobează 34 000 
persoane, pentru rezolvarea pro
blemei locuințelor distruse 
bombardamentele americane. capitala de înR.D. Vietnam au fost clădite și reparate construcții cuo suprafață de locuit de aproape 56 000 mp, asigurîndu-se astfel condiții de trai pentru peste 1 800 familii.

Biroul general pentru construc-

ții feroviare din Hanoi a înce
put operațiunile de reconstruire 
a podului Ham Rong, peste riul 
The Ma, cel mai mare pod de 
cale ferată situat în zona sudică a 
Hanoiului — V.N.A. Podul 106 metri.Locuitorii R.D. Vietnam ultimele zile, mii de metri tru construcții, provincia Ha Tay a trimis la Hanoi materiale prefabricate pentru construirea a 500 de apartamente. La operațiunile de reconstrucție ai unor cum și lare.

informează agenția are o lungime dealtor regiuni ale au aprovizionat, în Hanoiul cu sute de cubi de lemn pen- Populația clin
participă activ membri organizații de masă, pre- ostași ai Armatei Popu-

MOSCOVA

Ședința Consiliului 
Băncii internaționale

de investiții

MOSCOVA 22 (Agerpres). — In zilele de 21 și 22 februarie 1973, la Moscova a avut loc o întilnire a reprezentanților unui număr de 27 partide comuniste și muncitorești din țări ale Europei, privind pro- _________________ ti- participat reprezen- din ____________ . din Belgia, Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, Partidului Comunist din Marea Britanie, Partidului Comunist Bulgar, Partidului Comunist din Cehoslovacia, Partidului Progresist ai Oamenilor Muncii din Cipru, Partidului Comunist din Da- ' nemarca, Partidului Muncii din Elveția, Partidului Comunist Finlandez, Partidului Comunist Francez, Partidului Socialist Unit din mania, Partidului Comunist man, Partidului Comunist din cia, Partidului Comunist din landa, Partidului Comunist Italian, Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Partidului Comunist din Luxemburg, Partidului Comunist din Norvegia, Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Partidului Comunist Portughez,

din țări ale Europei, privind blemele activității în rîndurile neretului. Au tanți ai : Partidului Comunist Austria,_ Partidului Comunist

Ger- Ger- Gre-Ir-

Partidului Comunist Român, Partidului Comunist din Spania, Partidului de stînga-comuniștii din Suedia, Partidului Comunist din Turcia, Partidului Muncitoresc-Socialist Ungar, Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Din partea Partidului . Comunist Român a participat o delegație formată din tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Circei, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., și Ștefănescu, pr.im-secretar U.T.C., ministru pentru tineretului.Delegațiile au făcut un experiență privind activitatea partidelor lor în rindurile tihemului, precum și un schimb de păreri privind perspectivele unei mai largi participări a tinerei generații la mișcarea pentru securitate și colaborare europeană, la lupta generală a forțelor progresiste lismului, pentru socialism.Intîlnirea s-a spirit de deplină și prietenie.

Ion Traian al C.C. al problemeleschimb de

îmuotriva imperia- pace, democrație șidesfășurat lntr-un înțelegere reciprocă

ÎN LEGĂTURĂ CU ATACUL AVIAȚIEI ISRAELIENE
ASUPRA UNUI AVION LIBIAN DE PASAGERILa 22 februarie a.c., Nicolae Ecobescu. adjunct al ministrului afacerilor. externe, a invitat în audiență pe Viktor' Reshef, —afaceri a.i. rești. ■Cu acest a exprimat român și , _______România față de atacul aviației israeliene asupra unui avion de pasageri libian care efectua cursa regulată Tripoli—Cairo. Referindu-se la acest act, contrar normelor internaționale și oricăror principii umanitare — care nu poate fi in nici un fel justificat —, adjunctul ministrului afacerilor externe a subliniat Că asemenea acțiuni îndreptate împotriva unor mijloace civile de transport internațional cu provocarea de victime, omenești nevinovate este de natură să agraveze situația din Orientul Apropiat, să adauge noi elemente de tensiune, cu efecte nedorite asupra eforturilor de reglemen-

însărcinatul cual Israelului la Bucu-prilej, Nicolae Ecobescu dezaprobarea guvernului a opiniei publice din

tare politică a conflictului din a- ceastă parte a lumii.Relevind îngrijorarea guvernului român și a opiniei publice din țara noastră în legătură cu doborîrea a- vionului civil libian, acțiune care periclitează transporturile aeriene internaționale, Nicolae Ecobescu a exprimat convingerea că guvernul israelian va lua toate măsurile ca a- semenea fapte să nu mai poată avea loc în viitor, ca reglementările internaționale privind traficul aerian să fie respectate cu grijă.Adjunctul ministrului afacerilor externe a reafirmat poziția României cu privire la necesitatea ca în Orientul Apropiat să se facă totul pentru a se evita noi angajări militare, orice acțiuni care pot duce la încordare și să se caute cu insistentă soluțiile cele mai potrivite pentru rezolvarea pe cale pașnică a situației din această zonă. în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.
Proteste și îngrijorare înȘtirea privind doborîrea, in Sinai, a unui avion de pasageri libian de către forțele aeriene ale Israelului a fost primită cu profundă neliniște și emoție de oameni politici și de opinia publică internațională. Șefi de state, de guverne, miniștri de externe din numeroase țări ale lumii își exprimă protestul și îngrijorarea față de acest incident și, totodată, compasiune pentru victime.Maurice Schumann, ministrul francez de externe, relevînd că și-au pierdut viața cetățeni francezi ce îndeplineau o misiune pașnică de cooperare tehnică, a arătat că „Franța deplînge toate manifestările de forță care pot doar să agraveze situația, să multiplice numărul victimelor nevinovate și să influențeze în mod negativ eforturile internaționale pentru restabilirea păcii".„Guvernul Olandei este profund emoționat de accidentul regretabil survenit în Sinai, care riscă să compromită în mod serios perspectivele privind o soluționare pașnică a situa-

ției din Orientul Apropiat", se specifică intr-un document oficial.„Tragedia din Sinai poate constitui un nou obstacol în calea eforturilor în vederea unei soluționări pașnice a situației din Orientul Aproniat", se menționează în declarația Ministerului de Externe al Belgiei.La Bonn, o declarație oficială relevă că „Guvernul R. F. a Germaniei își face cunoscută profunda sa îngrijorare față de doborîrea avionului libian, exprimîndu-și speranța că acest fapt nu va determina o creștere a tensiunii în Orientul A- propiăt".Un purtător de cuvînt ai Ministerului turc al Afacerilor Externe a arătat că distrugerea avionului civil libian reprezintă „un act de neiertat, indiferent care ar fi motivele invocate pentru comiterea lui".Președintele S.U.A., Richard Nixon, a adresat mesaje de condoleanțe șefului statului libian. Moamer El Ged- dafi, și președintelui R. A. Egipt, Anwar Sadat. Anunțând trimiterea me-

sajelor, secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, a relevat regretul guvernului american . față, de pierderile de vieți omenești provocate de această tragedie.Ministrul de externe al Italici, Giuseppe Medici, l-a convocat pe ambasadorul israelian la Roma pentru a exprima neliniștea sa față de doborîrea avionului de pasageri libian precum și față de raidurile israeliene întreprinse pe teritoriul Libanului. Potrivit unui purtător oficial de cuvînt, Giuseppe Medici a făcut cunoscut „regretul și neliniștea guvernului italian fată de asemenea serioase incidente".într-un mesaj transmis guvernului libian, Președinția Republicii Algeria „își exprimă indignarea față de acest act care violează legile internaționale și principiile umanitare elementare"„Este un aot inuman si contrar tuturor normelor. civilizate", arată comunicatul Ministerului dc Externe sudanez.Irakul, Siria, Iordania, Arabia Sau- dită, Libanul. Emiratele Arabe Unite au condamnat energic, „această violare a convențiilor internaționale".Președintele Tunisiei, Habib Bour- guiba, și-a exprimat consternarea față de acest „act de piraterie", care, conform unei declarații a guvernului tunisian, intervine „într-un moment cînd au fost inițiate noi eforturi pentru restabilirea păcii în Orientul A- prooiat".După cum relatează agenția M.E.N., la Cairo a sosit o comisie libiana de anchetă, pentru a efectua investigații asupra circumstanțelor care au dus la doborîrea avionului deasupra Sinaiului.Reprezentantul Egiptului la Națiunile Unite, Ahmed Asmat Abdel Meguid, a remis o notă secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, cerînd ca Organizația Internațională a Aviației Civile, instituție specializată a O.N.U., să întreprindă o anchetă în legătură cu împrejurările în care a fost doborît avionul. Kurt Waldheim — a declarat un purtător de cuvînt al secretarului general al O.N.U — se asociază cererii reprezentantului egiptean.

ROMA 22 (Agerpres). — La Rorria au inceput, joi, lucrările Conferinței internaționale a opiniei» publice ...în- sprijinul Vietnamului, la care - participă parlamentari, reprezentanți ai partidelor politice, sindicatelor organizațiilor obștești, oameni știință, de artă Și cultură, din peste 60 de țări. Din România participă o delegație condusă de Tudor nescu, președintele Consiliului țional de solidaritate cu lupta porului vietnamez, președintele național pentru apărareamiletului păcii.

(Agerpres)

Șt de
Iona- po- Co-

*22 (Agerpres). — AgențiaHANOIV.N.A. informează că joi a părăsit Hanoiul delegația guvernului R.D. Vietnam care va participa la conferința internațională în problema Vietnamului, ce urmează să se deschidă, la 26 februarie, la Paris. Delegația este condusă de Nguyen Duy Trinh, ministrul afacerilor externe al R.D. Vietnam.
★Ciu En-Iai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, împreună cu ministrul afacerilor externe, Ci Pin-fei. și cu adjunctul acestuia. Han Nien-lung, l-au primit pe Nguyen Duy Trinh, ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam, care a făcut o escală la Pekin.

F

CONSTITUIREA PARTIDULUI
SOCIALIST DIN COSTA RICASAN JOSE 22 (Agerpres). — La San Jose a fost constituit Partidul Socialist din Costa Rica, ai cărui conducători au făcut cunoscut că noua organizație politică se va orienta în activitatea sa după principiile marxism-leninismului, anunță agenția T.A.S.S. Secretar general al partidului a fost ales prof. univ. Alvarado Montero Maxia.Greve în Italia si Olanda»ROMA 22 (Agerpres). — Aproximativ 100 000 de salariați ai grupului industrial Fiat din Torino au declarat o grevă la 21 februarie, cerind încheierea unui nou contract colectiv.

★HAGA 22 (Agerpres). — Cei 23 000 de salariați ai uzinelor siderurgice „Hoogovens" din localitatea Ijmui- den, de lingă Amsterdam, au decorat o grevă generală, în sprijinul îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață.

„Triunghiul divergențelor"
Relațiile comerciale

Peter Peterson, con
silierul președi.nte’ui 
S.U.A. pentru 
me economice, 
joi la Londra, 
escală — după 
Bonn 
turneul său 
pean consacrat 
nării 
Statele Unite și 
comună. După convor
birile de la Londra, < 
Peterson va pleca la 
Bruxelles, ultima eta
pă a turneului său.

Agenția France Presse 
relevă, intr-un comen
tariu, că emisarul Ca
sei Albe are misiunea 
de a obține din partea 
partenerilor comuni
tari „avantaje unila
terale in vederea fa
cilitării exporturilor 
americane spre țările 
Pieței comune". Baza 
argumentației sale, sus-

proble- 
a sosit 

a patra 
, Roma, 

și Paris — in 
vest-euro- 

exami- 
relațiilor dintre 

Piața

S.U.A. Piața comună

ține agenția citată, a 
fost următoarea : aju
torul economic ameri
can din perioada post
belică, precum și pre
zența forțelor ameri
cane în Europa occi
dentală incumbă alia- 
ților S.U.A. obligația 
de a ajuta Statele U- 
nite să-și rezolve di
ficultățile economice 
actuale, avantaiind ex
porturile americane în 
Europa.

în realitate, apre
ciază unii observatori 
politici, problemele pu
se de Peter Peterson 
depășesc cu mult 
drul schimburilor 
merciale 
și Piața 
trucit 
vede In
Economică
nu numai un rival se
rios pe plan economic,

Cfl- 
co- 

dintre S.U.A. 
comună, in- 
W ashingtonul 
Comunitatea 

Europeană

Japonia

ci și un potențial rival 
politic.

TOKIO. — Vorbind în 
Comitetul pentru buget 
din Camera Reprezen
tanților a Dietei japo
neze, premierul japonez 
Kakuei Tanaka a de
clarat că, in timpul con
vorbirilor cu consilierul 
special al președintelui 
Nixon, Henry Kissin
ger, a exprimat speran
ța că Statele Unite nu 
vor introduce o supra
taxă asupra importuri
lor din Japonia. Gu
vernul Japoniei nu va 
accepta discriminări 
față de produsele sale 
— a declarat premierul 
Tanaka.

Pe de altă .parte, din 
Tokio se anunță că ne
gocierile privind înche
ierea unui acord comer
cial global intre C.E.E. 
și Japonia se află in
tr-un impas total.

\

MOSCOVA 22 - Corespondenta’ Agerpres, L. Duță, transmite : La Moscova a avut loc cea de-a 7-a ședință a Consiliului Băncii internaționale de investiții.La ședință au participat reprezentanții țărilor în Consiliul Băncii, precum și invitați din partea secretariatului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și ai Băncii internaționale de colaborare economică. Ședința a fost prezidată de Mihai Diamando- pol, președintele Consiliului de Administrație al Băncii de investiții din Republica Socialistă România, reprezentant al României în Consiliul Băncii. internaționale de investiții. Consiliul băncii a examinat și adoptat hotărîri în probleme ale dezvoltării pe mai departe a activității Băncii internaționale de investiții.Ședința consiliului s-a desfășurat într-o atmosferă de deplină înțelegere reciprocă și colaborare de lucru.

Festivitățile de la Praga
cu prilejul aniversării victoriei 

din februarie 1948PRAGA 22. — Corespondentul A- gerpreS, C. Prisăcaru, transmite : Cea de-a 25-a aniversare a victoriei oamenilor muncii asupra reacțiunii a printr-o serie de ciale.In prezența luiLudvik Svoboda, și a altor persoane oficiale, în cursul dimineții a avut loc la Praga festivitatea de dezvelire a monumentului lui Klement Gottwald, eminent conducător al partidului comunist și al statului cehoslovac. La amiază a avut loc, tot in prezența conducăto-

din Cehoslovacia fost marcată, joi, manifestări ofi-Gustav Husak, Lubomir Strougal

agențiile de presă
Comisia de frontieră al

cătuită din împuterniciți ai 
guvernelor R.D. Germane și 
R.F. a Germanieis a întrunit !a Berlin și a examinat probleme practice legate de marcarea graniței dintre cele două state. .Totodată, a fost constituit un grup de lucru însărcinat cu problema marcării frontierelor. S-a căzut toarele reuniuni loc o dată pe R.D.G. și R.F.G.

:: ; ■ .ttj-mai mare parte a centrelor universitare, cerînd îmbunătățirea condițiilor de studiu. Reprezentanții sindicatului studenților au depus la Palatul Buckingham o petiție în care reclamă instituirea unei comisii însărcinate cu examinarea condițiilor actuale de, viață și studiu ale studenților și elaborarea unor măsuri de îmbunătățire a acestor oondiții.de acord ca urmă- ale Comisiei să aibă lună, alternativ în
La Havana 8 avut 10c 0 tn* trevedere a lui Fidel Castro, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, cu Rodney Arismendi, prim-secretar al C.C. al P.C. din Uruguay. Cu acest prilej au fost abordate probleme privind relațiile dintre cele două partide.

„Mexicul dorește relații 
cu toate țările lumii, pentru ’ întreprinde, împreună cu ele. o serie de măsuri concrete de cooperare, care să permită dezvoltarea și diversificarea economiei mexicane" — a declarat președintele Luis Echeverria, în cadrul unei recente sesiuni a parlamentului mexican.

Mișcare revendicativă 
a studenților în Anglia. 60 000 de studenți au manifestat. în cea

iNKTUAurm

O CARTE ALBĂ...
CU PUNCTE NEGREîn linii mari, politica militară britanică nu pare să fi suferit modificări de orientare. lucru pe ca- re-1 confirmă Cartea Albă în problemele apărării, dată acum publicității la Londra. Opțiunea, în continuare, pentru o contribuție majoră la N,A.T,O. este reflectată in programul de dezvoltare a arsenalului militar. Se prevede, astfel, construirea unor noi submarine (patru cu propulsie nucleară), precum și a mai multor nave de suprafață, se anunță dotarea, încă anul acesta, a unităților blindate cu tancuri noi, întărirea aviației cu aparate „Phantom" și ..Harrier" (cu decolare verticală), posibilitatea a- chiziționării' unui sistem american de arme nucleare tactice, precum și alte măsuri de inarm-i’-e. Du~â cum se vede, se manifestă continuitate în tendința exprimată într-o Carte Albă', similară din 1968. deși sub guvernare laburistă, și anume de a folosi forțele și fondurile devenite disponibile prin retragerea de la „Est de Suez", pentru a spori potențialul militar britanic In cadrul alianței atlantice.Exprimînd.i poziția cunoscută, de fidelitate fată de această alianță, ca de altfel față de pactele S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O.. documentul face totodată referiri la evoluțiile înregistrate in ultimul timp în climatul politic de pe continentul european, care-și demonstrează astfel impactul chiar și asunra unei asemenea Cărți Albe militare. în prefața acesteia se afirmă că în această „perioadă de nego-

cieri colective" apar „noi posibilități de a găsi' mijloace de diminuare a cauzelor de instabilitate și de tensiune în Europa" și se declară că guvernul nează să aducă■structive „pentru măsuri realiste armamentelor și dezarmarea". Dar, în același timp, documentul reeditează 6 mai veche argumentare, pe care viața nu a confirmat-o, pretin- zind că în acest domeniu „la acorduri echitabile se poate ajunge numai prin negocieri de pe o poziție de forță".Cum era și firesc, amploarea programului militar reclamă cheltuieli corespunzătoare. Intr-adevăr. Cartea Albă anunță că bugetul a- părării pe anul financiar 1973/1974 va ti de 3 365 milioane lire sterline, ceea ce reprezintă 5,75 la sută din produsul național brut și. totodată. va întrece cu 523 milioane lire sterline precedentul buget militar. Ește o majorare importantă a cheltuielilor rriilitare. care, ca și în trecut, .grevează posibilitățile financiare reale gle Marii Britanii și afectează perspectivele de rezolvare a dificultăților economice.Pe de altă parte, politica mili- tară exorimată în Cartea Albă nu se arată a fi in concordantă cu tendințele pozitive care se afirmă pe continentul euronean și în lume și care cer preponderenta intereselor si năzuințelor de dezarmare, pace și securitate a popoarelor.

britanic intențio- contribuții con- a se ajunge la privind controlul

L. RODESCU

rilor de partid și de stat, inaugurarea podului ..Klement Gottwald".După-amiază a avut loc vernisajul expoziției audiovizuale „Victoria poporului", la care au participat, de asemenea, conducătorii de partid și de stat. Prin moderne procedee artistice, printr-o bogăție de documente scrise, auditive și fotografii, sint readuse în memorie momentele semnificative ale bătăliei date acum un sfert de veac de toare, țărănime și progresistă, cehă și ; cucerirea integrală puterii. .
! clasa munci- Intelectualitatea slovacă, pentru și menținerea

transmit:

Memhrii Consiliului do 
conducere al Universității 
din Barcelona și-au pre
zentat demisia, miercuri, ca urmare a deciziei luate vinerea trecută de Consiliul de Miniștri de a suspenda autonomia acestui centru de învățămînt și de a aplica o serie de măsuri menite să restabilească ordinea. După cum se știe, la U- niversitatea din Barcelona — a doua ca mărime din Spania — au avut loc, în ultima perioadă, o serie de greve . ale profesorilor și manifestații ale studenților și de altă parte, mai au fost arestate, sub participat la acțiuni studenților Universității din Oviedo și ale muncitorilor din Aviles și Gi- jon, unde sint situate cele mai importante uzine metalurgice ale Spa-, niei.

profesorilor. Pe multe persoane acuzația că au protestatare ale

La Aden a fost inaugu
rată o expoziție economică 
și comercială a R. P. Chi
neze» GcuP‘nd o suprafață de 1 500 metri pătrați, expoziția prezintă realizări ale industriei grele și de bunuri de consum, produse agricole și alimentare. La inaugurare a fost de față primul ministru al R.D.P. a Yemenului. Aii Nasser Mohamed — menționează agenția China Nouă.

Preluiiqirea stării de ar 
aentă în Bolivia. Guvemui bolivian a hotărît prelungirea, pe o perioadă de încă 90 de zile, a stării de urgență care trebuia să înceteze joi, a anunțat Mario Adet Zamora, ministrul bolivian al afacerilor externe. El a ^precizat că la baza acestei noi decizii a guvernului Banzer „se află motive politice".

Un acord privind relua
rea transportului ds petrei 
irakian pe teritoriul libanez între zăcămintele de Ia Kirkuk (Irak) și rafinăria de la Tripoli (nordul Libanului) a fost realizat miercuri. Ministrul de externe irakian, Mur- tada Said Abdel Baky, sosit Ia Beirut, a declarat, după întrevede- . rea cu președintele libanez, Suleiman Frangieh, că redeschiderea conductei Kirkuk—Tripoli reprezintă unnou factor care asigură succesul na-; ționalizării, de către guvernul de lâ Bagdad, a bunurilor apartinînd companiei occidentale „Irak Petroleum".

Ministrul de externe al 
R. S. Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek. va face o vizită în R.S.F. Iugoslavia, Ia începutul lunii martie, la invitația lui Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe.

NIVEL CRITIC
AL „FEBREI AURULUI"Prețul aurului a înregistrat, joi, la principalele burse vest- europene, un salt spectaculos. La Londra, "după ce a depășit în primele ore ale dimineții „bariera psihologică" de 80 de dolari uncia dc aur, a atins nivelul de 90 de dolari uncia, ceea ce reprezintă mai mult decît dublul prețului oficial — respectiv 42,22 de dolari uncia, stabilit prin devalorizarea dolarului, intervenită săptămina trecută. Aceeași situație s-a semnalat la toate marile burse vest- europene. Astfel, la Frankfurt pe Main a atins 90 de dolari uncia, la Ziirich — 88 dolari, la Paris — 86,69 dolari, iar Ia Milano — 87,5 dolari.Ziua de joi va rămine consemnată în analele actualei crize ca una dintre zilele celei mal spectaculoase creșteri a prețului metalului galben — notează France Presse.Simultan, Ia toate bursele vest-europene au fost înregistrate scăderi accentuate ale cursului dolarului. Moneda Statelor Unite continuă să piardă teren în fata monedelor vest-europene.Redind starea de spirit tlin cercurile financiare vest-europene. agenția Associated Press relevă că bancherii și expertii financiari anreciază că situația de criză devine din ce in cc mai serioasă.

Santiago do Chile. Demonstrație 
muncitorească de sprijinire a măsu
rilor preconizate de guvernul Uni
tății Populare pentru dezvoltarea 

rețelei feroviare
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