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• Republica noastră 
socialistă - trăsături 
definitorii, instituții 
fundamentale: OR
GANIZAȚIILE DE MA
SĂ OBȘTEȘTI - PAR
TICIPANTE ACTIVE 
LA CONDUCEREA 
STATULUI

• ADUNAREA GENERA
LĂ A ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE SOCIALE Șl 
POLITÎCE

• ADNOTĂRI

MESAJUL ADRESAT
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

de la Liceul „Jose! Haltrich II

din Sighișoara

OMAGIU ANIVERSĂRII REPUBLICII
Succesele în realizarea planului

Pregătirea optimă a producției anului viitor!
Au mai rămas doar puține zile pină la încheierea anului; sint zile 

de activitate febrilă în toate întreprinderile, zile prețioase, în care fie
care ceas, fiecare minut au valoare înzecită pentru dublul obiectiv al co
lectivelor : A OBȚINE REZULTATE CIT MAI BUNE IN ÎNDEPLINIREA

PLANULUI Șl A ANGAJAMENTELOR, CA OMAGIU ANIVERSĂRII RE
PUBLICII și A ASIGURA PREGĂTIREA OPTIMĂ A PRODUCȚIEI ANULUI 
VIITOR — etapă decisivă în vederea realizării cincinalului înainte de 
termen.

Dragi tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăce

re ca, la sărbătorirea împlinirii 
a 450 de ani de la înființarea li
ceului dumneavoastră, să vă a- 
dresez un călduros salut și cele 
mai cordiale felicitări.

în îndelungata sa existență 
Liceul „Josef Haltrich“ a desfă
șurat o activitate rodnică pg tă- 
rimul instruirii și educării tine
relor generații, al ridicării nive
lului de cultură al poporului, al 
cultivării nobilelor sentimente 
ale prieteniei și frăției dintre toți 
oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate. Dezvoltînd pe o 
treaptă superioară experiența și 
bogatele sale tradiții din trecut, 
liceul dumneavoastră a adus, m 
anii construcției socialismului, o 
contribuție însemnată la crește
rea și pregătirea temeinică a ca
drelor necesare diferitelor sec
toare de activitate, la prograsul 
și înflorirea culturii noastre so
cialiste.

Aniversarea școlii dumnea
voastră are loc în condițiile pu
ternicului avînt cu care întregul 
nostru popor întîmpină marea 
sărbătoare a împlinirii unui sfert 
de veac de la proclamarea re-

publicii, ale muncii însuflețite 
pentru transpunerea cu succes 
în viață a vastului program de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate elaborat 
de Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională a partidului, 
îmi exprim convingerea că, alătu- 
rîndu-vă avîntului general, dum
neavoastră, cadrele didactice ale 
liceului, veți face totul pentru a 
ridica nivelul de instruire la 
înălțimea marilor exigențe pe 
care societatea noastră le pune în 
fața învățămîntului, pentru a 
educa tineretul în spiritul mun
cii, al dragostei și atașamentului 
față de patrie, față de cauza a- 
părării și dezvoltării cuceririlor 
revoluționare ale poporului. Vo
uă, dragi elevi, vă adresez în
demnul de a studia cu pasiune, 
de a vă însuși cu temeinicie mi
nunatele comori ale științei și 
culturii, pregătindu-vă cit mai 
bine, încă de pe băncile școlii, 
pentru a deveni constructori de 
nădejde ai socialismului și co
munismului în patria noastră.

Vă doresc tuturor noi succese 
și satisfacții în muncă și viață, 
multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUSESCU

INDUSTRIA JUDEȚULUI MUREȘ INDUSTRIA JUDEȚULUI HARGHITA
Oamenii muncii de pe plaiurile mureșene au îndeplinit 

cu 15 zile înainte de termen planul anual. Sint create 
astfel condiții ca pină la finele lunii să se realizeze supli
mentar o producție-marfă in valoare de 430 milioane lei, 
materializată, între altele, în 30 mii tone azotat de amo
niu. 345 milioane kWh de energie electrică, importante 
cantități de cărămizi, blocuri ceramice, cherestea de răși- 
noase și fag, mobilă, confecții și alte bunuri materiale 
solicitate de economia națională. Sporurile de producție 
se obțin în condițiile creșterii eficienței economice, ni
velul productivității muncii realizate în acest an fiind cu 
circa 3 000 lei pe salariat mai mare decît cel planificat.

In telegrama adresată cu acest prilej de Comitetul ju
dețean Mureș al P.C.R. Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se arată, între altele: In- 
chinînd aceste succese gloriosului nostru partid, celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Mureș sint hotăriți ca, în spiritul do
cumentelor adoptate de recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, să se mobilizeze pentru a realiza la 
parametrii maximali planul pe 1973 — an hotăritor pen
tru realizarea cincinalului înainte de termen.

Asigurăm și cu acest prilej Comitetul Central, pe dum
neavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de devotamentul și recunoștința profundă pe 
care vi le poartă toți cei care trăim și muncim pe aceste 
meleaguri ale patriei — români, maghiari, germani — 
pentru politica înțeleaptă promovată de partid de dez
voltare armonioasă a tuturor județelor țării, pentru spri
jinul pe care dumneavoastră personal ni-1 acordați în 
permanență.

INDUSTRIA JUDEȚULUI IALOMIȚA

Cu producția realizată în primul 
simbătă, colectivele întreprinderilor 
dețului Harghita au îndeplinit cu un avans de 15 
planul anual la producția globală și marfă.

Pină la finele acestui an, oamenii muncii din industria 
județului vor realiza peste prevederi produse în valoare 
de aproape 120 milioane lei, materializate în peste 2 000 
tone utilaj tehnologic pentru industria alimentară, mo
bilă în valoare de 7 milioane lei, 2 000 mp plăci aglome
rate din lemn, confecții textile în valoare de peste 20’ 
milioane lei, peste 200 tone fire tip lînă pieptănată, 135 
tone brînzeturi, circa 90 tone unt și alte produse.

Cu acest prilej, biroul Comitetului județean de partid 
Harghita al P.C.R. a adresat Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă, în 
care se scrie :

în zilele ce au mai rămas din acest an, eforturile mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor, ale tuturor oameni
lor muncii — români și maghiari — din județ sint con
centrate în direcția traducerii în viață a hotăririlor Ple
narei C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c. privind 
pregătirea condițiilor necesare înfăptuirii ritmice, la un 
înalt nivel calitativ și la parametrii maximali a sarcini
lor de plan pe anul 1973.

închinăm succesele dobindite măreței sărbători a Îm
plinirii unui sfert de veac de la proclamarea republicii, 
cu hotărîrea nestrămutată de a ne aduce întreaga contri
buție Ia înfăptuirea inflăcăratei chemări a conducerii par
tidului — realizarea cincinalului înainte de termen, pen
tru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socia
listă România.

schimb al zilei 
industriale ale

de 
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zile

La ordinea—arzătoare—a zilei
I

INTENSE PREGĂTIRI PENTRU
PRODUCȚIA ANULUI 1973

• „Cei trei mari" furnizori ai economiei răspund la în
trebarea : Cum s-a programat satisfacerea cerințelor 
de metal • „Așa am organizat bătălia pentru competi
tivitatea strungurilor automate românești" • Gata de 
start în anul III al cincinalului • Oameni cu care 
ne mîndrim PAGINA A III-A

Precizări ale Ministerului Educației

și Învățămîntului cu privire la

VACANȚA 
A ELEVILOR SI

De la Ministerul Educației ți 
învățămîntului ni se face cunos
cut că vacanța de iarnă a elevi
lor se va desfășura între 22 de
cembrie 1972 — 9 ianuarie 1973, 
iar cea a studenților între 20 de-

DE IARNĂ
STUDENȚILOR

cembrie 1972 — 8 ianuarie 1973. 
Cursurile vor fi reluate, pentru 
elevi, in ziua de 10 ianuarie, iar 
pentru studenți in ziua de 9 ia
nuarie 1973.

Printr-o telegramă adresată Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean Ialomița al P.C.R. raportează că în
treprinderile industriale din această parte a țării au în
deplinit, Ia 16 decembrie, sarcinile anuale de plan la pro
ducția globală și marfă.

Pină la sfîrșitul lunii se vor realiza suplimentar o pro
ducție-marfă de peste 100 milioane lei, concretizată in 540 
tone hîrtie, 2 550 mc prefabricate din beton, confecții tex
tile in valoare de peste 30 milioane lei, 500 tone ulei co
mestibil. 50 mii tone nutrețuri combinate, mobilă și alte 
produse. Cu aceste rezultate, industria județului Ialomița 
realizează sarcinile pe primii doi ani ai cincinalului cu o 
lună și jumătate înainte de termen.

Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
scrie in încheierea telegramei — că toți comuniștii și oa
menii muncii din județul Ialomița nu vor precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea planului cincinal înainte de 
termen, conștienți fiind că prin aceasta contribuim Ia edi
ficarea mai grabnică in scumpa noastră patrie a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

COLECTIVUL UZINEI DE AUTOTURISME 
PITEȘTI

La 15 decembrie, colectivul Uzinei de autoturisme Pi
tești a îndeplinit sarcinile de plan pe 1972 la producția 
globală, producția-marfă, productivitatea muncii, produc
ția destinată exportului și investiții.

Beneficiind de condițiile minunate de lucru, munci
torii, inginerii și tehnicienii uzinei noastre, se arată în 
telegrama adresată Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu cu a- 
ceastă ocazie, se angajează ca pină la finele acestui an să 
obțină o producție globală suplimentară în valoare de 
1*0 milioane lei, o producție-marfă de 176 milioane lei și 
să livreze la export produse in valoare de 9 milioane Iei 
valută, realizind totodată lucrări de investiții în valoare 
de 114 milioane lei.
’ Sub conducerea comitetului de partid, toți salariații 
uzinei de autoturisme vor desfășura o rodnică activitate 
creatoare în seopul materializării sarcinilor pe care și 
le-au luat — îndeplinirea actualului cincinal în patru 
ani și jumătate.

r
Zi obișnuită de muncă 

în tipografie.
Noapte obișnuită de 

muncă.
în baia fabuloasă de 

neon. In această învăpăie
re ce dă sclipiri dure ma
șinilor moderne. Cu pagi
nile de plumb grăbite să 
intre în mașini. Cu ex
traordinarul efort de mi
gală — asemuirea cu un 
ordinator nu mi se pare 
deplasată — pentru ca fie
care literă să-și ocupe 
spațiul ei firesc, fiecare 
semn inutil să fie înlătu
rat precum stratul incan
descent de zgură din șar
ja nobilului oțel. Și peste 
toată această grabă ordo
nată riguros ; peste splen
dida concentrare umană ; 
peste învăpăierile care nu 
o dată in ferestrele Largi 
se îngemănează cu zorii 
unui nou început de zi ; 
peste mirosul de cerneală 
abia tipărită — inegalabi
lă bucurie, bucuria fruc
tului proaspăt, superb, al 
muncii, pentru că ce altă 
comparație putem găsi 
pentru o carte sau un ziar 
abia tipărit ? — acea ră
păială calmă, continuă, 
optimistă, răscolitoare
literei de plumb. Răpăiala 
linotipurilor ca o ploaie 
uluitor de fertilă, calda 
ploaie a abundenței de 
lumină.

Modest și harnic, tipo
graful potrivește noi cu
vinte — giuvaier ; harnice 
și neștiute, miinile lui lu
crează, aștern neobosit 
faptele acestui timp, obli
gă literele să i se supună, 
să se rînduiască pentru a 
da cuvîntului tipărit su
netul curat, de aramă sau 
bronz, așa cum l-a închi
puit cel care l-a scris 
întiia oară.

Tiparul a restituit omu
lui, din prima secundă a 
nașterii sale, cuvîntul mur
murat cu mult înainte. 
Tipograful și tiparul. Ex
traordinară invenție — 
poate cea mai uluitoare 
în trecutul descoperirilor 
fundamentale — a însem
nat pentru om redescope
rirea cuvîntului. 
fantastică a 
cu milioane

De aceea, 
șă-mi imaginez un monu-

a

putința 
comunicării 
de oameni, 

dăcă ar fi

ment al tipografului, cred 
că aș alege drept soclul 
statuii sale simbolice co
loana aceasta infinită a 
bucuriilor pe care ni le 
restituie în fiece secun
dă prin cuvîntul tipărit, 
bucurii pe care, încă din 
miez de veac, harnicul

stăvilită forță al Partidu
lui Comunist Român. în
frățit pe vecie cu plumbul 
și cuvîntul tipărit, tipo
graful s-a legat definitiv 
cu destinul clasei din care 
făcea parte — clasa mun
citoare — cu destinul u- 
riașelor forțe a căror vo-

DE ZIUA TIPOGRAFILOR
TOVARĂȘII Șl PRIETENII 

NOȘTRI DRAGI

Dăm la tipar
aceste rînduri...

meșter Coresi ni le pregă
tea la Tîrgoviște cu a- 
ceeași migală statornicită 
drept virtute a profesiei.

Tipograful a purtat cu 
el, prin tenebrele unei 
nopți ce părea fără sfîr- 
șit — cînd răsplata pen
tru această îndrăzneală 
erau temnița și glonțul — 
litera cu reverberații ro
șii, destinată să așeze pe 
dreptunghiul manifestelor, 
in paginile ilegale de ziar, 
cuvîntul generator de ne-

cație era aceea a luptei 
pentru viitor. Apartenen
ța deschisă și totală la 
demnitatea luptei, omul 
care împrăștia lumina cu 
litera lui măruntă de 
plumb a plătit-o cu sînge 
intr-un decembrie sumbru 
și ostil, în 1918. Și dacă 
rîndurile tipărite și pină 
atunci, în atelierele insa
lubre, sufocante, cuprin
deau în fiecare zi, în com
poziția obișnuită a cerne
lii, și picătura de sînge a

plămînilor ciuruiți, din a- 
cel decembrie scăldat în 
sînge, tipograful si-a câști
gat și prin tenacitatea sa 
revoluționară meritul la 
un chenar roșu in calen
dar. Tipograful — a cărui 
zi o omagiem azi și prin 
modestia acestor rînduri— 
în zilele și nopțile lui de 
trudă neștiută a scos și 
scoate la lumină paginile 
de adîncă înțelepciune ale 
lui Dosoftei sau Căntemir, 
versurile fără moarte ale 
lui Eminescu, ale tuturor 
celor care trudesc pe hîr
tie după Luceafăr, bucuria 
caldă și fără egal a vorbei 
lui Creangă și Sadoveanu, 
replica scinteietoare a lui 
Caragiale, cuvîntul omului 
de știință Nicolae Iorga, 
gindul fierbinte de patriot 
a.1 lui Titulescu...

Dăm la tipar aceste rîn
duri, într-un decembrie 
jubiliar, cind republica 
noastră și oamenii repu
blicii sărbătoresc cel mai 
glorios pătrar de veac din 
istoria României., Dăm la 
tipar aceste rînduri cind 
harnicul tipograf, care-și 
cinstește ziua însemnînd 
în calendarul muncii sale 
zilele tuturor, culege cu 
literă de plumb faptele de 
aur ale acestui timp, fap
tele de aur ale constructo
rilor socialismului, pe care 
a năzuit dintotdeauna să 
le culeagă cu litera cea 
mai fierbinte și apropiată 
inimii lui.

Prin hărnicia mîinilor 
sale, cuvîntul rostit răspi
cat, drept, uman și înțe
lept de partid, cuvîntul 
omului simplu, al savan
tului. al creatorului de 
cuvinte devine al tuturor, 
naște noile energii, mai 
viguroase, de care tara 
socialistă are nevoie.

Care este cuvîntul cel 
mai potrivit, cel mai cald, 
cel mai pe măsura simpli
tății emoționante și demne 
de respect a tipografului, 
cuvînt pe care să-l rugăm 
să-l culeagă in această zi 
a Lui, drept semnul nos
tru, al tuturor, de mulțu
mire, de prețuire fără 
margini a muncii sale ?

Exploatarea minieră la zi — Ci- 
cani din bazinul carbonifer Ro- 
vinari, de unde prezentăm a- 
ceastă fotografie, dispune de 
mașini și utilaje care asigură un 
inalt grad de mecanizare a lu
crărilor. Folosind cu pricepere 
tehnica modernă din dotare, co
lectivul său de muncă a obținut 
peste plan, în 11 luni din acest 

an, 212 000 tone cărbune
Foto : S. Cristian

Extinderea
acordului global 
in agricultură
Potrivit datelor centralizate de Mi

nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, în acest an 96 la 
sută din numărul cooperativelor a- 
gricole au aplicat sistemul de orga
nizare și retribuire a muncii în acord 
global. La culturile de porumb și 
sfeclă de zahăr, bunăoară, suprafața 
angajată în acord global a ajuns Ia 
90 la sută din terenurile cultivate, la 
floarea-soarelui — circa 89 la sută, la 
cartofi — 75 la sută, iar în legumi
cultura și viticultură — 70 la sută. 
In zootehnie, acordul global a fost 
aplicat pe specii și categorii de ani
male. cuprinzînd 70—85 la sută din 
efective. Rezultatele au demonstrat 
că membrii cooperatori au manifestat 
un interes deosebit pentru acest sis
tem superior de organizare și retri
buire a muncii, fapt reflectat în în
săși participarea lor la muncă pen
tru efectuarea lucrărilor agricole în 
condiții cît mai bune. Astfel. în unele 
județe ca Dolj, Mehedinți și Teleor
man, membrii cooperatori au reali
zat. pe suprafețele rezervate cultu
rilor prășitoare, un volum mai mare 
de lucrări decit cel prevăzut, creîn- 
du-și, astfel, premise pentru depă
șirea producțiilor planificate.

Analizele economice efectuate 
peste 100 de cooperative agricole 
diferite județe ale țării atestă că
zultatele favorabile care s-au obtinut, 
îndeosebi la cultura porumbului, 
impun ca acordul global să fie ge
neralizat in 1973 și în celelalte ramuri 
— legumicultură, viticultură, pomi
cultură, creșterea animalelor — folo- 
sindu-se forme specifice sectoarelor 
și unităților în care se aplică, pen
tru a s.e asigura, și pe această cale, 
sporurile de producție prevăzute în 
anul viitor. '

în 
din 
re-

Ilie TĂNASACHE

(Agerpres)

La încheierea primei părți a reuniunii pregătitoare

a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

încheierea primei părți a reuniunii 
multilaterale de la Helsinki 
erată pregătirii 
securitate și 
oferă prilejul 
a rezultatelor 
crărilor.

In general, 
cesta este un 
zentanții celor 34 de state 
pante au făcut un început bun, sta- 
bilindu-se baze corespunzătoare pen
tru desfășurarea mai departe a lu
crărilor de pregătire a conferinței eu
ropene.

Poate fi apreciat, pe drept cuvînt, 
ca un eveniment de primă impor
tanță faptul că reprezentanții state
lor europene au luat, pentru prima 
dată, loc în jurul aceleiași meșe, toți 
participanții exprimîndu-și acordul 
asupra caracterului necesar și a im
portanței convocării conferinței.

Această primă fază a lucrărilor, 
desfășurată timp de aproape o lună, 
a dovedit că este pe deplin posibil 
să se obțină rezultate care să întru
nească adeziunea tuturor participan- 
ților, pe baza unor discuții construc
tive. a căutării răbdătoare și cu răs
pundere a soluțiilor, a receptivității, 
bunăvoinței și înțelegerii manifestate 
reciproc față de diversitatea puncte
lor de vedere.

O ilustrare elocventă in acest sens 
o constituie înțelegerea asupra re
gulilor de procedură, care oferă ca
drul corespunzător bunei desfășurări 
a consultărilor multilaterale și. tot
odată. o bază adecvată pentru bu
nul mers al lucrărilor conferinței 
propriu-zise. O deosebită însemnăta
te prezintă statornicirea și consa
crarea principiului potrivit căruia 
statele participă la aceste consultări 
pe baza suveranității egale, ca țări 
independente și în condiții de de
plină egalitate. în afara alianțelor 
militare. Constituie un motiv de sa-

Conferinței 
cooperare în 
unei treceri în 
de pină acum

consa- 
pentru 

Europa 
revistă 
ale lu

se poate afirma că a- 
bilant pozitiv. Repre- 

partici-

tisfacție că acest principiu, pe care 
țările socialiste europene l-au sus
ținut în repetate rînduri, înscriin- 
du-1 în diferite documente comune, 
și pentru care tara noastră a mili
tat consecvent, își găsește oglindirea 
într-un document care a întrunit la 
Helsinki consensul celor 34 de sta
te. Recunoașterea acestui principiu 
deschide calea unei desfășurări po
zitive a viitoarelor lucrări ale reu
niunii multilaterale, creează. în a- 
celași timp, premise rodnice și pre
figurează o ambiantă de conlucrare 
pentru conferința de securitate.

Pentru bunul mers al dezbateri
lor are. de asemenea, o incontesta
bilă importantă acordul la care s-a 
ajuns cu privire la necesitatea 
doptării hotăririlor pe calea con
sensului, ca și acceptarea principiu
lui rotației la conducerea lucrărilor 
— postulate ce decurg în mod logic 
din recunoașterea egalității depline 
în drepturi a statelor, indiferent de 
sistemul social, mărime, potențial, 
nivel de dezvoltare economică și de 
apartenența sau neapartenenta lor la 
alianțele militare existente.

La toate aceste rezultate. Româ
nia și-a adus, alături de alte țări, 
contribuția sa pozitivă, a depus e- 
forturi pentru găsirea unor soluții 
constructive, general-acceptabile.

Este bine cunoscută poziția Româ
niei. reafirmată cu toată claritatea 
in documentele recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în cadrul 
forului superior de conducere a parti
dului. in alte cuvîntări ale se
cretarului general — poziție de spri
jin neprecupețit pentru realizarea 
securității și cooperării pe continen
tul nostru, pentru pregătirea cores
punzătoare și convocarea cît mai 
grabnică a conferinței europene. Sin- 
tetizind această poziție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Preocupa-

a-

rea României pentru realizarea secu
rității europene pornește de Ia nece
sitatea de a realiza pe continentul 
nostru relații între toate statele, ba
zate pe egalitate în drepturi, pe res
pectul independenței și suveranității 
naționale, pe neamestecul în trebu
rile interne și avantaj reciproc. Con
siderăm că Europa, popoarele euro
pene au dreptul să trăiască în condi
ții de pace și colaborare, să aibă si
guranța că nimeni nu va interveni in 
treburile lor interne, că își pot con
sacra eforturile pentru dezvoltarea 
lor economico-socială și culturală", 
în acest spirit a acționat delegația 
țârii noastre la reuniunea multilate
rală din capitala Finlandei.

Așa cum s-a anunțat în presă, în 
cadrul reuniunii pregătitoare de la 
Helsinki a avut loc un larg schimb 
de păreri cu privire la ordinea de zi. 
etapele, nivelul de participare, locul 
și data viitoarei conferințe europene. 
Acestea sint chestiuni de primă im
portanță, de " ""— 
bune oondiții depinde crearea premi
selor pentru desfășurarea cu succes 
a conferinței.

In ce privește ordinea de zi, ea tre
buie, desigur, astfel definită incit să 
permită luarea în dezbatere a pro
blemelor fundamentale ale conti
nentului nostru. In concepția 
României, conferința europeană tre
buie să marcheze un pas decisiv în 
edificarea unui sistem trainic de 
securitate și cooperare pe continent, 
înfăptuirea acestui obiectiv presu
pune. în mod necesar, ca la confe
rință să-și găsească consacrarea an
gajamentul solemn al tuturor state
lor participante de a nu recurge in 
relațiile lor reciproce, în nici o îm
prejurare. sub nici o formă și sub 
nici un pretext, la folosirea forței 
sau amenințarea cu forța și să folo-

a căror rezolvare in

(Continuare în pag. a V-a)
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REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

Trăsături definitorii, instituții fundamentale (Xivj
La Ioc de frunte prin

tre trăsăturile definitorii 
ale republicii se situează 
realizarea, pentru prima 
dată în istoria României, 
a unei democrații auten
tice — democrația socia
listă, participarea ac
tivă a maselor populare 
la dezbaterea și soluțio
narea marilor probleme 
ale progresului țării, 
conducerea statului.

orașe și

evidentă 
socialiste

la 
O 

contribuție tot mai im
portantă aduc, în acest 
sens, organizațiile de 
masă și obștești, care cu
prind în rîndurile lor 
milioane de oameni ai 
muncii de la 
sate.

Superioritatea 
a democrației
se reflectă în acest do
meniu în faptul că, în 
timp ce pînă și in cele 
mai democratice republici 
burgheze, rolul organiza
țiilor de masă este limitat 
la acela de a organiza ac
țiuni în sprijinul satisfa
cerii revendicărilor eco
nomice și politice ale oa
menilor muncii, blocin- 
du-li-se însă accesul la 
sfera de guvernare, în re
publica noastră socialistă, 
organizațiile de masă par
ticipă nemijlocit, sub în
drumarea și conducerea 
P.C.R., Ia conducerea 
statului, a societății. In 
decursul sfertului de 
veac care a trecut de la 
proclamarea republicii, 
ele au avut. In toate eta
pele revoluției socialiste, 
un aport decisiv în mobi
lizarea oamenilor muncii 
la înfăptuirea politicii 
partidului.

Dezvoltarea pe care au 
cunoscut-o în anii socia
lismului organizațiile de 
masă și obștești este ilus
trată atît de capacitatea 
lor de cuprindere, cit și 
de însăși diversitatea lor.

In țara noastră activea
ză, după cum se știe, sin
dicatele, ca organizație de 
masă a clasei muncitoare, 
cuprinzind în rindurile lor 
milioane de oameni ai 
muncii, uniunile coopera
tiste cuprinzind masa lar
gă a țăranilor membri ai 
cooperativelor agricole de 
producție, organizații de 
tineret — Uniunea Tinere
tului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților —. 
Consiliul Național al Fe
meilor consiliile oameni
lor muncii aparținind na
ționalităților conlocuitoa
re. organizații ale coope
rației meșteșugărești și 
de consum, organizații 
ale intelectualității — A- 
sociația oamenilor de ști
ință, Consiliul național al 
inginerilor și tehnicienilor, 
uniunile de creație artisti
că, numeroase alte orga
nizații cu caracter profe
sional, cultural — incit 
practic toate categoriile 
sociale, întreaga populație 
este cuprinsă in aceste 
organizații.

In condițiile noului sta
diu de dezvoltare a so
cietății noastre, una din

...Dar controlul
controlului obștesc

componentele procesului 
de adîncire a democra
ției socialiste, inițiat de 
partid in perioada mar
cată de Congresele IX, X 
și Conferința Națională 
ale P.C.R., o constituie 
creșterea rolului și atri
buțiilor organizațiilor de 
masă și obștești in viața 
economică, socială, poli
tică, ideologică. Elemen
tul esențial îl reprezintă 
nu simpla amplificare 
cantitativă a competențe
lor, ci transformările de 
ordin calitativ, decurgînd 
din noua viziune asupra 
rolului acestor organizații,

muncă, în pregătirea pen
tru apărarea patriei, în 
organizarea activităților 
cultural-distractive. Și ce
lorlalte organizații de 
masă le-au revenit com
petențe lărgite în organi
zarea asistenței 
apărarea ordinii 

socialiste, 
controlului

sociale, 
și lega- 
exercita- 

obștesc
lității 
rea 
etc.

Un 
cularizează fizionomia or
ganizațiilor obștești în 
republica noastră socia
listă este faptul că ele 
participă nemijlocit la 
elaborarea deciziilor poli-

element care parti-

ORGANIZAȚIILE
DL MASA

zentate in organele de 
decizie la toate nivelu
rile — de sus, de la cel 
național, și pină jos, la 
nivelul unităților produc
tive — se realizează un 
sistem atotcuprinzător de 
atragere directă a acestor 
organizații la întreaga 
activitate de conducere a 
societății, important fiind, 
desigur, ca cei desem
nați să le reprezinte în 
organele de decizie să se 
manifeste activ, să-și în
deplinească cu răspun
dere mandatul încredin
țat.

O deosebită însemnăta
te au măsurile adoptate 
în ultimul timp pe linia 
democratizării conducerii 
sindicatelor, a U.T.C., 
— prin asigurarea unei 
reprezentări mai largi in 
organele conducătoare de 
la toate verigile a unui 
număr sporit de oameni 
care lucrează în produc
ție, ca și pe 
mai strînse legături 
masele, a dezvoltării 
tonomiei și spiritului 
de răspundere.

întreaga activitate

cum acționează ?

linia unei 
cu 

au- 
lor

participante active 
la conducerea

statului
cărora, în locul funcției 
pasive de „curele de 
transmisie", le-a fost în
credințată aceea de pir- 
ghii de mobilizare a ma
selor la opera de con
strucție socialistă, de fac
tori de inițiativă și deci
zie in diverse domenii. 
Este grăitor faptul că ele 
au participat efectiv, în 
ultimii ani. la organiza
rea dezbaterii publice a 
principalelor proiecte de 
legi, la definitivarea aces
tora. Răspunderi sporite 
au revenit sindicatelor 
în mobilizarea oamenilor 
muncii la conducerea, or
ganizarea și desfășurarea 
producției, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
trai ale salariaților, per
fecționarea legislației 
muncii, cultivarea atitudi
nii înaintate față de mun
că și avutul obștesc, pro
movarea principiilor echi
tății socialiste. Uniunii 
Tineretului Comunist, a- 
vind importante sarcini in 
educarea comunistă a ti
neretului, i s-au acordat 
atribuții mai largi în 
îmbunătățirea condițiilor 
sale de viață și de

tice, prin reprezentanții
lor in organele puterii de 
stat, fiind în măsură
să-și spună cuvintul in a- 
doptarea tuturor hotăriri- 
lor vizînd aotivitatea ca
tegoriilor sociale pe care 
le reprezintă. Astfel, din 
Consiliul de Miniștri fac 
parte președintele C.C. al 
U.G.S.R., primul secretar 
al C.C. al U.T.C., preșe
dintele U.N.C.A.P. ; or
ganizațiile obștești sînt 
reprezentate corespunză
tor în Marea Adunare 
Națională. Reprezentanți 
ai sindicatelor fac parte 
din conducerile ministe
relor, centralelor indus
triale. iar în întreprinderi 
președinții comitetelor 
sindicale și secretarii 
ganizațiilor U.T.C. 
parte din comitetele 
menilor muncii. Pe 
altă parte. U.T.C. și
ciațiile studențești au re
prezentanți cu drepturi 
depline în senatele și 
consiliile universitare. în 
administrația căminelor 
și cantinelor In acest fel, 
prin faptul că organizați
ile de masă sînt repre- f

or
tac 
oa- 
de 

aso-

a 
organizațiilor de masă și 
obștești se desfășoară 
sub conducerea și îndru
marea Partidului Comu
nist Român, forța politi
că conducătoare a socie
tății noastre. Prin orga
nizațiile de masă si ob
ștești, partidul realizează 
o legătură strînsă. orga
nizată, cu clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectua
litatea și celelalte cate
gorii de oameni ai mun
cii. fără deosebire de na
ționalitate. le mobilizează 
la lupta pentru dezvolta
rea multilaterală a orin- 
duirii socialiste. Combă- 
tlnd cu fermitate orice 
tendință de tutelare mă
runtă sau de substituire 
în relațiile cu organiza
țiile de masă, partidul 
stimulează inițiativa și 
spiritul de răspundere al 
acestora în ‘ ' 
sarcinilor ce

Conferința 
P.C.R. din 
subliniat necesitatea in
tensificării aportului or
ganizațiilor de masă 
obștești la
democrației socialiste, la 
mobilizarea
muncii în opera de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Succesele de prestigiu 
obținute in întîmpinarea 
gloriosului jubileu al re
publicii. în marea între
cere pentru realizarea 
cincinalului înainte de 
termen încorporează con
tribuția prețioasă a tutu
ror organizațiilor de masă 
și obștești, ilustrează ro
lul lor dinamizator în so
cietatea noastră socia
listă.

îndeplinirea 
le revin.
Națională a 
iulie 1972 a

și
dezvoltarea

oamenilor

(Articolul următor va 
avea ca temă „Activitatea 
legislativă — bazată 
consultarea maselor 
dialogul cu poporul").

Dacă In articolele anterioare (pu
blicate în „Scînteia" nr. 9 358 și 
9 360) ne-am ocupat de competența 
și eficacitatea 
trolului obștesc 
ne-am propus 
cum acționează 
nare a controlului obștesc de pe lingă 
Consiliul municipal al F.U.S., pre
cum și oomisiile similare pe sectoare 
— pentru activizarea tuturor echipe
lor, pentru conducerea și îmbunătă
țirea activității lor. Trebuie spus din 
capul locului că în București aceste 
organisme au fost confruntate încă 
de la începutul organizării acestei 
activități cu o serie de probleme mai 
dificile decit în alte părți. De ce ? 
Pentru că aria sectoarelor supuse 
controlului are aici o întindere mai 
mare și o structură mult mai com
plexă.

Problema nr. 1 care a stat în a- 
tenție a fost, deci, stabilirea — în 
fiecare domeniu ce urma să fie su
pus controlului, — 
care aveau cea 
mai stringentă 
nevoie să fie ve
rificate și ve
gheate. în urma 
investigațiilor fă
cute. peste 8 000 
de întreprinderi 
și unități au fost 
nominalizate spre 
a fi supuse con
trolului.

După stabilirea 
numărului uni
tăților — în func
ție de structura 
și de diversitatea 
la alegerea echipelor, 
rea și pregătirea lor temeinică, pen
tru a-și putea exercita activitatea in 
cit mai bune condiții. Această o- 
perație a cerut eforturi considera
bile din partea organismelor F.U.S., 
ale organizațiilor de masă și obștești. 
Căci nu e ușor să organizezi o ase
menea rețea vastă de control ob
ștesc, care în Capitală numără nici 
mai mult, nici mai puțin, decit 
5 000 de echipe, cu aproape 20 000 de 
oameni ! Cum s-a procedat ? Echi
pele sindicatelor, pentru că aveau 
experiență, au fost instruite la ni
vel de sectoare ; echipele nou con
stituite — spre a se evita posibilita
tea unei instruiri formale — au 
fost pregătite, în mod diferențiat, 
la nivelul municipiului.

Am insistat asupra etapei de or
ganizare pentru a fi înțelese cum se 
cuvine eforturile depuse la București 
ca să se pună de la bun început 
pe baze trainice activitatea echipe
lor de control obștesc. Faptul că 
astăzi se poate vorbi, în ansamblu, 
de o activitate bună a reprezentan
ților obștei, că intervențiile con
trolului obștesc se fa.c tot mai sim
țite în aproape toate sectoarele, că 
forța opiniei și observației lor, se 
impune tot mai mult ’atenției, că 
ele acționează frontal asupra princi
palelor probleme de interes public, 
ilustrează in bună măsură aceste e- 
forturi.

Dar comisiile de specialitate ale 
F.U.S. nu s-au rezumat, în așezarea 
activității controlului obștesc pe baze 
solide, numai la instruire. Ar fi fost 
prea puțin pentru ca acestea să 
poată acționa cît mai eficient, pen-

intervențiilor con- 
în Capitală, astăzi 
să abordăm modul 
comisia de coordo-

a acelor unități

tru ca reflectorul intervenției lor să 
arunce o lumină cit mai clară asu
pra sectoarelor controlate. In prac
tica de lucru cu echipele de control 
obștesc și-au făcut loc o serie de 
metode interesante, care și-au dove
dit pe deplin eficacitatea.

Spre exemplu, mai mult de jumă
tate din echipele de control obștesc 
din Capitală au fost alcătuite pe 
structura vechilor echipe ale sindi
catelor. Acestea, cum bine se știe, 
au experiența multor ani de activi
tate, sînt inițiate în tainele con
trolului. Ele au avut un demaraj 
bun — mai ales că acum aveau po
sibilitatea să acționeze, prin condi
țiile create de lege, .asupra unei 
sfere de probleme mult mai largi. 
Cum era și normal, experiența ce
lor mai active echipe ale sindicate
lor a fost prezentată drept model 
de referință pentru echipele nou 
create. In sectoarele 1, 3, 4 și 5, ntl 
una sau două, ci sute de echipe au 
ieșit, la primul control, însoțite de

a
pentru soluționarea

Despre cîteva inițiative valoroase
din Capitală, care trebuie extinse 

în primul rind în ...Capitală

resul și din partea echipelor ți 
conducerilor . /
problemelor majore ale intereselor 
cetățenești. In sectorul 4 — pentru 
a impune ți mai mult autoritatea 
controlului obștesc, pentru a deter
mina o atitudine responsabilă din 
partea forurilor controlate față de 
propunerile și sesizările echipelor — 
a fost organizată o expoziție foto
grafică jlustrind cele mai semnifi
cative' constatări. In fața acestei ex
poziții „pe viu", pentru organele 
controlate — la care mai. există, din 
păcate, tendința de a nega valabili
tatea sau de a tărăgăna rezolvarea 
sesizărilor — concluziile au fost mult 
mai... convingătoare.

Apreciind toate aceste inițiative 
— sugerând chiar permanentizarea 
lor — vom reține atenția în conti
nuare asupra unor deficiente, asu
pra concluziilor și învățămintelor 
ce se desprind din activitatea de 
pină acum. In primul rind, nici as

tăzi, după 
proape șase luni 
de la aplicarea 
legii, nu au fost 
cuprinse în sfera 
controlului toate 
sectoarele indi
cate. In timp ce 
in unitățile „cla
sice" — mai 
in cele ale 
merțului — 
constată, în 

o 
bună

a-

lor —- s-a trecut 
la instrui-

echipele sindicatelor, de activiști al 
organizațiilor obștești care fac parte 
din F.U.S. Rezultatul ? Experiența 
acestora s-a transmis direct. ope
rativ, noilor echipe.

în fiecare sector s-au născut și 
alte metode pentru a spori eficien
ța echipelor, pentru a generaliza 
tot ce se dovedește mai bun intr-un 
loc sau în altul. în sectorul 1 s-a 
organizat o masă rotundă intre 
ponsabilii noi Și responsabilii 
vechi de ' echipe, la oare 
mii au pus întrebări, au 
tat cu ce situații s-au întîlnit in 
primele controale, iar „veteranii" 
le-au împărtășit din experiența lor, 
le-au clarificat o serie de probleme 
legate de metodologia controlului. 
Aceluiași scop îi slujește și iniția
tiva Consiliului F.U.S. al sectorului 
4, care a inițiat o modalitate de in
struire continuă, în funcție de pro
blemele la zi care apar — fixînd o 
zi pe săptămînă (vinerea) pentru 
consultații. în această zi, răspund la 
diverse întrebări ale responsabililor 
și celorlalți controlori obștești, cite 
un membru al comisiei de coordo
nare pe sector și specialiști din do
meniile controlate.

In alte locuri s-a simțit nevoia 
unei intilniri directe între repre
zentanții controlului obștesc și con
ducerile unităților controlate pentru 
a se discuta deschis și sincer consta
tările făcute de reprezentanții <iL 
știi. Aceste 
realizate în 
echipele ce 
conducerile 
s-au dovedit deosebit de utile, 
de o parte, au clarificat o serie de 
probleme, pe de alta au sporit inte-

res- 
mai 
pri- 
ară-

ob- 
dialoguri „in direct", 
sectoarele 8 și 5, între 

acționează în comerț și 
unităților respective, 

'' ' ■ Pe

Noi modele
Unitate importantă a indus

triei ușoare. Fabrica de con
fecții din Bacău a devenit cu
noscută numeroșilor săi bene
ficiari interni și externi dato
rită diversității și calității pro
duselor pe care le realizează. 
Sint tot mai solicitate unifor
mele școlare, confecțiile pentru 
copii și adulți, precum și cos
tumele de protecție destinate 
muncitorilor din industria si
derurgică realizate de fabrica 
băcăuană. Colectivul acestei 
fabrici a livrat de la începutul 
anului și pină acum o producție 
suplimentară in valoare de 
peste 17 milioane lei. Acest 
spor se datorește hărniciei 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de aici, creșterii 
productivității muncii, efi
cientei organizări a fluxurilor 
tehnologice. In prezent, colec-

de confecții
tivul fabricii băcăuane este pre
ocupat de realizarea unor con
fecții moderne, elegante, ief
tine. Pentru a satisface gustu
rile tuturor cumpărătorilor, aici 
au fost realizate și prezentate 
comerțului peste 100 de noi 
modele de confecții. Este vorba 
de paltonașele și pardesiele 
pentru copii, costumele pentru 
adulți. pantalonii supraelastici 
etc.

In aceste zile întregul colectiv 
al fabricii este angajat plenar 
intr-o muncă însuflețită, pentru 
îndeplinirea înainte de vreme a 
sarcinilor de producție pe acest 
an și in pregătirea condițiilor 
optime pentru producția 
anul care vine.

Gh. BALTA 
corespondentul

r
Unde-i pomul cu ștampile ? 

Ștefan Dumitrescu, din București, a 
cerut, nu demult, contopirea mai multor 
pedepse pe care le are de executat. O 
procedură simplă și aproape automată. 
Dar, cu acest prilej, s-au adunat diferite 
dosare, de pe la diferite instanțe din 
țară, formate în legătură cu diferitele 
fapte comise de Șt. D. pină în momentul 
in care a fost prins. Colecția de amintiri 
lăsată de infractor în arhivele statului 
ne-a stirnit o anumită curiozitate : există 
sau nu un element comun al faptelor pe
riculoase comise de sus-numitul la Curtea 
de Argeș și la Oltenița, la București și 
la Jilavele ? Cind era in libertate, Ștefan 
Dumitrescu inchiriase un autoturism 
particular, cu șofer cu tot, și colindase 
un șir de unități comerciale făcind pe 
inspectorul. Timp de două săptămini, in 
Capitală și în provincie, el a reușit să 
tapeze pe mai mulți gestionari, aplicîn- 
du-le „amenzi" cu și fără chitanță. Re
cuzita înscenărilor : o ștampilă dreptun
ghiulară a unui șantier, o ștampilă cu ca
ractere mobile pentru imprimat data în
registrării, un chitanțier, un registru, o 
legitimație cu fotografie eliberată de 
I.O.V.L.F. București pentru vinzâtorul I. 
Nemțeanu. Erau obiecte în legătură cu 
care cei ce le avuseseră în grijă s-au 
scuzat ba că le-au fost sustrase, ba că au 
dispărut nici ei nu știu cum. ba că le-au 
căzut din buzunar în stația autobuzului 
76... Ascultate in locuri și la date diferite, 
acele explicații vor fi părut cum vor fi 
părut. Dar acum, cind dosarele s-au aflat 
unul lingă altul și cind autoritatea de lucru 
a judecat ne-a permis să !
larg cu ochii moralistului, 
gîndim “
Cum 
basme, 
la cel 
scopurile lui necinstite !

privim mai 
stăm și ne 
coincidențe ! 

obiecte, ca-n
: Ce formidabile 
de ajung aceste
de la cei care le dețin — exact 

care are nevoie de ele pentru

Supermagazinul „Copou din lași

cu norocul escrocului 
legitimații 

marți, 
3. 4

Gheață-gheață, dar nu să-n 
ghețe apele I Aveam ,ndoieli 
„coincidența' 
care-1 trag de picior 
ștampile, dar am intrat, 
sala Judecătoriei sectorului 
lo tocmai se pronunța sentința intr-un . 
proces cu gheață. Din multele fapte, mulții 
inculpați și multele mărturii ascultate în 
cauză ne-au atras atenția cîteva relații 
numai bune de făcut cu ele un patinoar. 
Dacă ar fi să le luăm în seamă, n-ar mai

Voluntari, care a acceptat ca acte legale 
bonuri de mină și nu state de plată, ope
rațiuni incredibile și nu situația reală din 
teren, ar fi un inocent. Ultima minune 
ar fi ca un asemenea funcționar, chiar 
dacă a fost iertat penal, să mai țină și 
acum creionul de contabil in mină.

Ce iese-n cale la drumul de
Seară ștampilate cresc nu numai
in pădurea Andronache, ci și pe malul

părut indescifrabil. Transportul fiind 
stopat, cei doi care duceau sacii de la 
Călărași ca să-i stivuiască la Dichiseni au 
fost nevoiți să ia o altă cale, la capătul 
căreia scria doi ani și, respectiv, șase luni. 
Cine-s candizii ? In primul rind cumpă
rătorul Gheorghe Vornicu, cel care, 
chipurile, n-ar fi bănuit că marfa este de 
furat. Tot astfel, cu candoare răs
pund și aceia care l-au angajat pe re
cidivistul Gh. Bucur in postul echivoc de 
„șef de rampă". și care motivează acum că 
Gh. B. răspundea, într-adevăr, de magazia

Patru cazuri de candoare. Oare ?...
lipsi mult să credem în minuni. In primul 
rind, după cit decontaseră responsabilii 
bufetelor „Pipera" și „Stejarul", de la 
pădurea Andronache. însemna să credem 
că ei au folosit atîta gheață, incit consu
matorii, după ce-au băut o sticlă de bere, 
plecau clănțănind din fălci. în al doilea 
rind, trebuia să credem că necesarul și 
consumul acelui produs au crescut pe mă
sură ce cădeau frunzele și se apropia 
solstițiul de iarnă. Pină la urmă vinovății 
au recunoscut că de fapt furau bani de- 
contind niște false bonuri de mină, pe 
care trecuseră cu degetuțele lor cantități 
imaginare de blocuri ; dar acele bonuri 
purtau ștampile ale unor centre de 
gheață din oraș, ștampile ajunse tot ca 
prin minune în posesia delapidatorilor. Do 
asemenea, e o minune să crezi că șeful 
contabil al cooperativei de consum din

Dunării. Cu o hîrtie purtind parafa șan
tierului „Gălățui — Călărași" al Trustului 
de construcții și îmbunătățiri funciare 
București, Gheorghe Bucur a încercat să 
umfle într-o seară 30 de saci cu ciment 
din depozitul încredințat lui și să-i vindă 
lui Gheorghe Vornicu, din comuna Dichi- 
seni. Interesantă a fost soluția adoptată 
pentru transport. Cele 1 500 de kg trebuiau 
cărate la mai mult de 10 km dis
tanță. Complice la acest transport inter
urban a fost ales macaragiul Gheorghe 
Nedelcu. Cum Gh. N. nu avea alt vehicul 
la indemînă, transportul s-a făcut (nu, 
vă pripiți, nu chiar cu macaraua) 
un autostivuitor. încărcătura era pusă 
furculița mașinăriei. Treaba a atras
tenția agentului de circulație din comuna 
Roseți, care n-a vrut să ia în considerație 
bonul dubios, cu atît mai mult cu cit 1 s-a

nu 
cu 
pe 
a-

cu ciment, dar gestionar era altcineva, 
unul situat cu slujba la 30 de kilometri 
distanță.

Tinerețe prea fără bătrînețe.
Tot la drum de seară a picat și Constan
tin Stoica, din comuna
Sjlt. Acest tînăr, de 25 de ani. a avut o 
viață foarte sinuoasă. In anul 1971 termina 
o școală tehnică sanitară, din care a 
păstrat ceva deprinderi și amintirea vagă 
a citorva colege : Liliana, Viki, alta 
brunetă și mărunțică al cărei nume începe 
cu M... Junele pomenit a lucrat 8 luni și 
26 de zile la o farmacie din Corabia și 
la un punct farmaceutic din comuna Groj- 
dibod, după care a dispărut. I-a fost dat 
să-l intîlnească unui fost coleg de șantier, 
pentru că C. Stoica lucrase în anii 1965—

Băbiciu, județul
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DIVERS
„Nou 
născut" 
de 20 de luni!

Dănuț Simionescu este un 
băiețel frumos și isteț și s-a 
născut la 23 martie 1971, în co
muna Uivar, județul Timiș. Și 
totuși, în mod oficial, Dănuț nu 
putea 
dată 1 
consiliului 
consultind vechiul registru 
nașteri, a 
băiețelului 
numele de... Simonescu ! La su
gestia lui, familia a trebuit să 
ceară schimbare de nume prin 
Buletinul oficial. Dar nici după 
aprobarea acestei cereri, co
pilul n-a putut fi înregistrat la 
starea civilă. De astâ-dată, se
cretarul primăriei a invocat fap
tul că de la nașterea băiatului 
trecuseră mai mult de 12 luni. 
N-a mai rămas decit tribunalul ! 
Și, după vreo patru înfățișări, la 
începutul lunii decembrie a.c. 
s-a emis, în sfirșit, o hotărîre 
pentru înregistrarea „noului 
născut" I Relatîndu-ne cazul, pă
rinții lui Dănuț ne-au întrebat 
cum putea fi evitată sau înlătu
rată mai ușor această eroare. 
Răspunsul la întrebare, să fim 
sinceri, depășește cu mult posi
bilitățile de spațiu ale rubricii. 
Punctăm, totuși, două căi de a 
pune punctul pe i : 1) printr-un 
apel la „avocatul casei" prezent 
în fiecare an în Almanahul 
,,Scînteii" cu diverse consultații 
de larg interes cetățenesc, și 2) 
printr-o investigație mai atentă 
a cazului din partea forurilor lo
cale de resort.

veni pe lume la acea 
Pentru că secretarul 

popular comunal, 
de 

constatat că tatăl 
era înscris în el sub

ales 
co- 

- se 
ge- 

frec- 
a 

ob- 
sta-

neral, 
ve'nță 
controlului 

. . - sectoare nou
bilite de lege (cooperația meșteșu
gărească, întreprinderile de gospo
dărie comunală, de administrare, 
păstrare și folosire a bazei mate
riale a instituțiilor de cultură, că
minele instituțiilor de învățămînt și 
ale intreprinderilor, cantinele-res- 
taurant etc.), numărul controalelor 
efectuate este extrem de redus. Mai 
mult, evidențele existente pină la 
ora actuală arată că pentru anumite 
sectoare (O.C.L.P.P., spațiu locativ, 
oficiile de repartizare a forței de 
muncă) nu s-a inițiat nici un con
trol ! Iar din enumerarea acestora 
rezultă, cum bine se poate vedea, 
că e vorba de sectoare care au o 
largă audientă la public, unde sînt 
așteptate de mult intervenții gene
rate de navoile și cerințele cetă
țeanului.

Explicația acestui neajuns esta 
strîns legată de modul cum se rea
lizează coordonarea activității echi
pelor de control obștesc. Practic, 
întreaga activitate de coordonare 
este desfășurată de către câțiva ac
tiviști ai organizațiilor obștești — 
sindicate, U.T.C., comitete de femei 
— care nu pot cuprinde, nici pe 
departe, cele peste 5 000 de echipe.

„Cunoaștem și noi aceste pro
bleme și rezolvarea lor intr-un 
timp cit mai scurt stă în atentia 
noastră — ne-a declarat tovarășul 
Vasile Istrate, secretarul Consiliului 
municipal al F.U.S. In cursul lunii 
ianuarie, în toate sectoarele și la 
municipiu vor avea loc plenare ale 
consiliilor F.U.S., care vor analiza 
modul cum și-au desfășurat activita
tea, în cele șase luni care s-au 
scurs de la aplicarea legii, echipele 
de control obștesc. In acest cadru 
vor fi stabilite o serie de măsuri 
menite să ducă la activizarea tutu
ror comisiilor de coordonare, cit și 
a echipelor de control obștesc. Pre
luarea de către secretarii cu pro
blemele organizatorice de la comi
tetele de partid pe sectoare și a 
funcției de secretari ai consiliilor 
F.U.S. va avea, indiscutabil, un efect 
pozitiv și asupra intăririi activității 
de control obștesc".

în concluzie, așa cum a rezultat 
din sulta de articole pa care ziarul 
nostru le-a consacrat controlului 
obștesc, în Capitală s-au obținut, 
intr-adevăr, rezultate bune in 
ceastă activitate. Considerăm că 
tocmai aceste rezultate, prin forța 
lor de convingere, pledează pentru 
eforturi stăruitoare în continuare 
pentru activizarea tuturor echipelor, 
pentru creșterea autorității și efi
cienței controlului obștesc.

*
în zilele următoare ziarul nostru 

va publica o serie de corespondente 
privind modul in care se exercită 
controlul obștesc in celelalte locali
tăți și județe.

ștesc, în unele

a-

Constantin PRIESCIJ 
Florin CIOBĂNESCU

1968 și pe șantiere. Emoționanta intilnire 
a avut loc lingă magazinul „Sora", din 
Capitală. Prietenii s-au dus să serbeze e- 
venimentul la restaurantul Gării de Nord. 
Amîndoi plecau în seara aceea cu trenul. 
Cind s-a apropiat amenințător ora acce
leratului de Timișoara, C. S. s-a ridicat 
grăbit și, urmat de cunoștința lui, a mers 
la casetele pentru bagaje să-și ia geaman
tanele. Uitase cifrul, uitase numărul ca
setei, ceva uitase el, din moment ce a 
moșmondit cam mult pe la butoane și a 
atras atenția unui milițian care patrula 
pe acolo. Milițianul i-a cerut buletinul de 
identitate. C. Stoica i l-a arătat, iar între 
timp a reușit să-și scoată geamantanele. 
Curiozitatea omului ordinii crescuse insă 
pină la a ruga să i se arate și ce se află 
sub capacul valizelor. Parcă ar fi fost 
vorba de colete macabre, așa a rupt-o la 
fugă tinărul ex-farmacist, pierzîndu-se in 
mulțime. Celor doi nu le-a rămas decît 
să desfacă geamantanele. Erau înțe
sate cu... Gerovital. 950 de flacoane 
plus 150 in fiole. Cit să întinerești douăzeci 
de azile. Ce s-a întîmplat mai departe cu 
C. S. ? De parcă ar fi înghițit tot „Gero- 
vitalul" din valize, el nu s-a mai oprit 
din fugă decit în piața Jozefini din Ti
mișoara, unde a fost prins a doua zi. Re
adus lingă bagajele lui, C. Stoica a po
vestit de cîtă vreme ajută pe un străin să 
comită contrabandă cu medicamente ro
mânești, cît și de cite ori a cărat, cum 
ii vindeau Gerovital, cu brațul, fostele lui 
colege de la farmaciile nr. 9, 40, 61 și 
altele din Capitală. întrebate, aceste fete 
care nu-ți dau fără rețetă nici „Pilofort" 
pentru mătreață, au recunoscut că l-au 
servit pe tînărul atletic cu preparatul re
generator, pentru că : „m-a rugat" sau 
„am crezut că are nevoie" ori „mi-a spus 
că are rețetă în buzunar și l-am crezut". 
Candoare. Oare ?...

Sergiu ANDON

A

Din nou 
pe adresa... 
poștei!

Acum trei zile, prin inter
mediul unei note apărute in 
cadrul acestei rubrici („Scîn
teia" nr. 9361), invitam organele 
poștei să cerceteze de ce opt 
scrisori trimise redacției de un 
cititor și-au greșit adresa. Și 
iată-ne din nou intr-o situație 
similară. De data aceasta insă 
trebuie să expediem pe adresa 
poștei nu mai puțin de 6S de 
trimiteri poștale : recomandate 
ale unor instituții și întreprin
deri din Cluj, scrisori (chiar cu 
confirmare de primire !). cărți 
poștale, ilustrate, mandate. Toate 
au plecat in ziua de 15 septem
brie 1972 spre Galați, dar au a- 
juns... în vagonul poștal nr. 51-53- 
90500392, garat pentru reparații 
în stația Basarab, de unde lăcă
tușul de revizie Marin Calo- 
ianu le-a îndreptat spre redac
ția noastră. La rindu-ne, noi le 
punem la dispoziția Departa
mentului poștelor și telecomu
nicațiilor. Așteptăm insă măsuri.

Donatoarea 
de vieți»

Despre Silvia Buzic, 
riată in comuna Frasin (Su
ceava), specialiștii afirmă că a 
salvat cu sîngele său pină a- 
cum viețile a cel puțin cinci oa
meni. Aprecierea nu este deloc 
exagerată dacă se are în ve
dere că, în cei 10 ani de cind 
este donatoare onorifică de 
singe, s-a prezentat la organele 
medicale de 30 de ori, recoltin- 
du-i-se aproape opt litri de singe. 
Dar Silvia Buzic nu este nu
mai decana și fruntașa celor 
aproape 3 800 de donatori onori
fici din județul Suceava, ci, în 
același timp, și o inimoasă acti- 

devistă obștească pe linie 
Cruce Roșie.

»ala-

După 
„mersul 
înapoi"...

Virgil Pampu și Ion Vasiu 
de la Uzina mecanică Mirșa 
(Sibiu) intraseră in schimbul 
II, după ce iși petrecuseră toată 
dimineața cu paharele in față. 
Și, după o asemenea „odihnă", 
o dată ajunși in uzină, iși pu
seseră in gînd să-și qsigure mai 
multe pauze, tn prima din ele, 
găsind prin curte o autobascu
lantă, au hotărit să se inițieze in 
tainele conducerii auto. Primul a 
urcat la volan Virgil Pampu 
(care — se înțelege — nu avea 
carnet de conducere), tncercind 
insă „mersul înapoi", și-a acci
dentat mortal colegul. Acum, ac
țiunea penală ce i-a fost deschi
să merge înainte...

Comori 
descoperite

După șase luni de cercetări 
perseverente, un grup de lucră
tori din cadrul Inspectoratului 
județean Neamț al Ministeru
lui de Interne a descoperit 
într-un cimitir din zonă o co
moară formată din 165 de mo
nede de aur. O colecție numis
matică „de marcă". Mai ales 
dacă ținem seama că monedele 
respective sint confecționate 
din aur de 22 de carate. De 
menționat că descoperirea ei 
survine la citva timp după ce, 
sub un copac, a fost găsită o 
altă comoară de aur, în greu
tate de 1,700 kilograme. Cum 
or fi ajuns aceste comori în 
locurile respective ? Deocam
dată, nu se știe. Să așteptăm 
deci pină cind comorile insele 
vor dezlega și această taină.

Rubricâ redactata de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii"
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La ordinea - arzătoare - a zilei

„CEI TREI MARI11 FURNIZORI AI ECONOMIEI
răspund la întrebarea:

Cum s-a programat satisfacerea cerințelor de metal?
Intre condițiile de care depinde îndeplinirea sarcinilor maximale de plan in 

anul 1973, în eiteva sectoare de bază ale economiei (construcțiile de mașini, me
talurgia prelucrătoare, construcțiile industriale), aprovizionarea cu metal ocupă 
fără îndoială locul cel mai important. Dar, desigur, nu eu orice metal pur și sim
plu. ci cu cantități de metal în funcție de prioritățile economiei, într-o anumită 
structură sortimentală și tipodimensională, cu metal livrat la termen și potrivit 
unor cerințe calitative bine stabilite.

Acum, în pragul noului an, care este, deci, stadiul pregătirilor pentru des

facerea metalului in anul 1973, la nivelul celor trej mari furnizori ai economiei, 
ce probleme organizatorice s-au rezolvat și cum trebuie acționat pentru urgentarea 
Încheierii contractelor cu unitățile beneficiare ? La aceste întrebări — puse de 
redactori și corespondenți județeni ai ziarului — răspund, în cadrul anchetei 
noastre, ing. Ionel DOBRIN, director comercial al Centralei industriale Hunedoara, 
ing. Vasile IRIMESCU. director comercial al Centralei siderurgice Galați, ing. 
Gheorghe DELIU, director comercial al Centralei siderurgice Reșița.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
CENTRALA 

INDUSTRIALĂ HUNEDOARA: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

Programele de fabricație - definitivate 
pînă la 18 decembrie

Cu toate ca programarea producției liniilor de la
minare, care se efectuează de Ministerul Industriei 
Metalurgice, a fost mult întîrziată — lucrările au fost 
terminate numai la data de 7 decembrie a.c., iar emi
terea repartițiilor se află în curs de desfășurare — 
toate programele de fabricație pentru semestrul I 1973 
vor fi elaborate pînă la 18 decembrie a.c. In mod 
corespunzător, prin măsurile stabilite de conducerea 
centralei, acțiunea de contractară se desfășoară pe 
baza unui calendar judicios. întocmit pe unităti bene
ficiare, data încheierii acesteia fiind 30 decembrie a.c

In funcție de cerințele majore ale economiei, atit 
unitățile componente, cit și conducerea Centralei in
dustriale Hunedoara acordă, in mod sistematic, o aten
ție deosebită perfecționării sistemului de programare 
și desfacere a metalului, urmărind satisfacerea maxi
mă a solicitărilor beneficiarilor, atit sortimentale și 
calitative, cit și în ce privește ritmicitatea și terme
nele de livrare. Vom încheia anul 1972 cu toate con-

tractele onorate și cu unele livrări suplimentare din 
depășirile de plan. Nu neglijăm insă faptul că in 
activitatea curentă există încă unele deficiențe care 
duc la unele întirzieri fată de termenele intermediare. 
Astfel. în acest an. s-au înregistrat întirzieri de li-

• O fructuoasă consfătuire cu beneficiarii 
în vederea respectării disciplinei contrac
tuale • Oferta de oȚel cu caracteristici su
perioare cuprinde 52 ia sută din totalul 

producției

vrări de peste 12 000 tone metal. în special in prima 
parte a anului. Consfătuirea cu beneficiarii metalului, 
organizată de centrala noastră in trimestrul II 1972, 
a marcat un pas important în perfectionarea siste
mului de livrare a metalului, sporindu-ne încrederea

în capacitatea noastră de a satisface cerințele acesto
ra. Pentru anul 1973 s-au luat o serie de măsuri : 
termenele calendaristice din contracte au fost scurtate 
cu două zile față de semestrul I al acestui an ; au 
fost îmbunătățite programele de fabricație prin di
mensionarea și periodizarea campaniilor de laminare.' 
intr-o corelare mai ștrînsă cu cererile beneficiarilor ; 
gama sortimentală s-a lărgit cu noi profile și mărci 
de oțeluri, in special cu oțeluri de calitate și aliate — 
dm această categorie făcînd parte peste 52 la sută din 
totalul producției de oțel a Hunedoarei.

Deși demarajul contractării producției de laminate 
a fost greu, totuși, siderurgiștii hunedoreni pășesc in 
anul 1973 hotăriți să asigure consumatorilor de metal 
Condiții de aprovizionare cit mai corespunzătoare. 
Poate că. în viitorul an. beneficiarii vor răspunde 
chemării noastre ca, împreună, să gospodărim mai 
bine metalul, adoptînd din vreme măsurile ce se impun 
pentru aceasta, in folosul general al economiei.

CENTRALA
SIDERURGICĂ GALAȚI:

Se poate afirma că desfacerea metalului este prac
tic asigurată pentru semestrul I al anului viitor. La 
12 decembrie a.c. producția era contractată în propor
ție de 75 la sută la laminorul de tablă groasă, 97 la 
sută la laminorul de benzi la cald și 90 la sută la la
minorul de benzi la rece. Contractarea se va termina, 
în principiu, în următoarele zile. Au mai rămas, prac
tic, două săptămini din acest an pentru pregătirea 
programelor de fabricație. Vom depune eforturi deo
sebite pentru a face tot ce e posibil să recuperăm 
întîrzierile care, in cea mai mare măsură, se dalorese 
unor beneficiari. In acest fel, aș vrea să amintesc că 
se lucrează deja la programele de fabricație, în para
lel cu contractarea. Imediat ce se perfectează un con
tract, acesta intră în sfera de pregătire a fabricației.

Problemele nerezolvate la ora actuală ? Nu s-au 
putut încă asimila cîteva mărci de oțeluri, printre care 
tablele pentru construcții de cazane din mărcile K-4, 
K-5, K-7, K-8, R-3 ș.a. și nu s-au putut efectua pro
bele mecanice la tablele cu grosimi de peste 40 mm. 
începînd cu semestrul II din anul viitor, problema
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CENTRALA 

SIDERURGICĂ REȘIȚA:

Desfacerea este practic asigurată 
pentru semestrul I

va fi. definitiv soluționată prin intrarea în funcțiune 
a cuptorului de normalizare pentru aceste sortimente. 
A doua categorie de aspecte se referă la cantitățile 
subminimale și la numărul extrem de mare de desti
nații către care trebuie expediate laminatele. De

• Două categorii de probleme se cer grab
nic rezolvate : asimilarea unor laminate și 
livrarea cantităților subminimale • Prin 
repartiții eșalonate se garantează ritmici

tatea livrărilor

exemplu, Ministerul Industriei Ușoare a solicitat can
tități 1 de 500 kg, chiar și sub 500 kg pe stațiile de 
destinație, in condițiile în care un „pachet" atinge la 
noi circa 4 tone. Pentru numai 95 tone de metal, acest 
minister a trimis la contractări peste 20 de delegați 
din întreaga țară, deși puteau de la bun început să 
asigure aprovizionarea cu metalul respectiv prin 
baza proprie.

în legătură cu neînțelegerile preeontractuale, m-aș 
referi la o singură situație : am contractat calități de 
tablă pe care beneficiarul nu le poate plăti, pentru 
că nu există preț de catalog. Desigur, acest lucru duce 
la imobilizări de fonduri, iar contractul devine o for
malitate. Cu toate acestea, noi continuăm să livrăm 
și în aceste condiții, în speranța că forurile de resort 
vor rezolva neîntîrziat problema prețului de catalog, 
în ce privește efectul măsurilor de întărire a discipli
nei contractuale, trebuie spus că față de anii trecuți 
s-au obținut unele progrese. Aceasta, pentru că bene
ficiarii au fost reprezentați prin persoane competente. 
Ca atare, au putut fi rezolvate, în timpul discuțiilor 
directe, 90 la sută din „neînțelegeri". Pozitiv este și 
faptul că repartițiile au fost date mai din timp, fapt 
ce ne-a creat posibilitatea să definitivăm contractarea 
pentru anul viitor. Ar fi de dorit ca, pentru semestrul 
II 1973, să se trimită repartiții, eșalonat, în timp util 
pentru a ne organiza mult mai bine producția și a ne 
onora exemplar contractele cu beneficiarii.

O preocupare dominantă: asimilarea 
de oțeluri calitativ superioare

Sintem hotăriți, fără îndoială, ca și in anul viitor 
să obținem succese însemnate in realizarea planului, 
să satisfacem mai bine nevoile beneficiarilor. Toate 
acestea depind de noi. Am îmbunătățit substanțial 
structura sortimentală a laminatelor, în special la 
profile fasonate grele din oțeluri calmate. Ne pre
ocupăm. in continuare, să ridicăm calitatea întregii 
producții, să asimilăm noi mărci de oțeluri și de pro
filuri laminate, în scopul diminuării importurilor și 
creșterii ponderii producției la export.

Dar, în dubla noastră calitate de furnizor și de be
neficiar întimpinăm mari greutăți din partea unor 
organe centrale. Așa, de pildă, programarea produc
ției pentru semestrul I al anului 1973, s-a făcut de 
către coordonatorul de balanță — Ministerul Indus
triei Metalurgice — cu o intirziere de circa 75 de zile, 
adică abia la 25 noiembrie. Mai mult, pentru unele 
sortimente — bandaje și discuri, tablă silicoasă, dife

rite alte materiale — programarea nu este definitivată 
nici la ora actuală. Se prevăd, in continuare, neajun
suri in acoperirea planului de producție cu contracte, 
întrucît coordonatorul de balanță nu a emis reparti
ții Ia nivelul producției sortimentale, pe care o avem

• Clienții întirziați își creează singuri difi
cultăți... • Mai multă claritate și punctua

litate în relațiile dintre întreprinderi

programată pe această perioadă. Consecințele ? La 
Combinatul siderurgic Reșița, planul producției-marlă 
pe trimestrul I 1973 a fost acoperit cu contracte în 
proporție de numai 56 la .sută, iar pentru semestrul 
întii — de 55 la sută. O situație dificilă există lă 
uzinele „Ciocanul“-Nădrag și „Oțelul roșu". Evident,

nu am așteptat ca lucrurile să se rezolve de la sine. 
Am stabilit programe-cadru de fabricație, am 
elaborat programul de contractare cu viitorii benefi
ciari, la sediul uzinelor furnizoare, separat pe fiecare 
unitate componentă a centralei. S-au intensificat, de 
asemenea, acțiunile de colaborare cu toți furnizorii de 
semifabricate și lingouri, din cadrul celorlalte centrale 
siderurgice din ministerul nostru, făcind, in acest 
scop, intervenții pentru definitivarea balanței de 
semifabricate și oțel lingou. Pentru înlăturarea ne
ajunsurilor de pînă acum, considerăm necesar ca mi
nisterul și coordonatorii de balanță, împreună cu cen
trala siderurgică și marii consumatori de metal, să 
stabilească de comun acord măsuri care să ducă la 
respectarea legilor în vigoare privind perfectarea con
tractelor economice, in așa fel încît această acțiune 
să se încheie — cum ne-am propus și noi — cel tîr- 
ziu la finele acestei luni.

OAMENI CU CARE NE MÎNDRIM

0 idee de două milioane
Necesitățile producției au impus sporirea capa

cității atelierului de debitare al secției cazane de 
la uzinele „23 August". S-a pus problema aducerii 
unui utilaj din import. Dar maistrul Vasile Co- 
păceanu a venit cu o idee : să mărească numărul 
de cuțite la mașina universală de copiere după 
șablon. Și, împreună cu șeful de echipă Dobre 
Dima și cu muncitorul Ion Ispas, a transpus-o 
in practică. Rezultatul : productivitatea muncii 
la debitare s-a dublat, ceea ce a făcut inutil im
portul unei mașini în valoare de 80 000 lei ; tot
odată, nu a mai fost nevoie să se ocupe 45 mp 
de spațiu productiv, trei muncitori puțind fi fo
losiți la alte operații. Dacă la aceste avantaje 
adăugăm și economia de metal realizată, eficiența 
soluției-tehnice a maistrului Copăceanu se apro
pie de două milioane lei. Grija pentru gospodă
rirea cit mai rațională a bunurilor tehnice și ma
terialelor a devenit o sarcină de onoare a în
tregului atelier. Nu intimplător angajamentul de 
a se economisi in acest an 250 tone de metal este 
la ora actuală aproape integral îndeplinit.

„Marca nr. 1“ a Motrului
Cu 12 ani in urmă, venind din Valea Jiului, 

minerul Ion A. Matei avea să trăiască momente 
de neuitat. .Făcea parte din primul eșalon de 
mineri chemați să deschidă galeria nr. 1 Ilorăști 
către comoara inestimabilă de cărbune a Motru
lui. Ion A. Matei și-a căpătat atunci dreptul de 
a purta „marca nr. I" a Motrului, fiind recunos
cut, prin filtrul exigent al faptelor, minerul cel 
mai harnic, cel mai priceput. Acest prestigiu 
avea să se confirme și să se consolideze an de 
an prin importante succese in îndeplinirea pla
nului. In 1967, la sfirșitul lunii ianuarie, Valea 
Motrului sărbătorea un nume cunoscut și stimat 
de toți : brigadierul Ion A. Matei, de la abatajul 
nr. 12, stabilise recordul de avansare de 66 m. 
In noiembrie 1970, Matei își întrecea propriul 
său record la avansări, realizind de data aceasta 
S0,5 metri la abatajul 37. In prezent, lucrind in 
abatajul nr. 38, minerii conduși de Matei sini 
hotăriți să intimpine cea de-a XXV-a aniversare 
a republicii cu un remarcabil succes, depășindu-și 
recordul anterior. Și speră că vor reuși. Au doar 
in frunte „marca nr. 1" a Motrului.

Fermentul întrecerii țesătoarelor
Zilele acestea am avut ocazia să o revedem, la 

locul ei de muncă, pe muncitoarea Maria Se
rafim, de la fabrica „Mătasea roșie" din Cisnădie, 
cea care in urmă cu aproape 6 luni dădea sem
nalul pasionantei întreceri dintre țesătoare. Lu
crind la 4 războaie, in loc de două, ea a ajuns, 
in ultimul timp, să realizeze chiar 90 m de mă
tase in 8 ore și să obțină, de la începutul anului 
și pînă in prezent, 1 262 m de mătase peste plan. 
Dar astfel de succese au înregistrat in această 
fabrică și Grete Binder, Maria Ciorogaru, Kathy 
Bob, Stela Cișmaș și altele. Practic, in întrecere 
au fost atrase toate cele 500 țesătoare din între
prindere, apoi cele din județ, ca și multe 
altele din țară. Cel mai important ciștig al acestei 
intreceri pentru fabrica din Cisnădie se poate 
exprima sintetic astfel : deși majorat de 3 ori 
pină acum, angajamentul anual de a realiza o 
producție marfă peste plan in valoare de 2,5 
milioane de lei a fost îndeplinit încă de săptă- 
mlna trecută.

Tehnica modernă, hărnicia și inițiativa creatoare — iată izvoarele succeselor 
de prestigiu obținute pină în prezent de colectivul Uzinei de mecanică fină 
din Sinaia, în îndeplinirea planului și angajamentelor. în fotografie : un expo
nent al acestei tehnici — mașina de lepuit cu 20 de posturi de lucru, deservită 

de un singur muncitor, realizată în uzină, prin autoutilare

„Așa am organhat bătălia 
pentru competitivitatea 
strungurilor automate 

românești"
O creație a industriei 

noastre. în patru litere : 
„SARO". Nu-i căutați sem
nificația în dicționare teh
nice, n-o să aflați nimic 
despre ea, din simplul mo
tiv că aparține unei date 
prea recente : 30 iunie a. c. 
Atunci a intrat in funcți
une prima dintre mai mul
tele întreprinderi de im
portantă republicană care 
se construiesc pe o nouă 
platformă industrială a 
Tîrgoviștei. Este vorba 
despre uzina de strunguri. 
Iar „SARO" reprezintă o 
premieră pe țară : strun
guri automate românești, 
autentice expresii materia
le ale tehnicii ultramo
derne. dovezi clare ale sta
diului de dezvoltare la care 
a ajuns în prezent concep
ția și construcția de mașini- 
unelte românești.

...La cîteva zile după pu
blicarea hotăririi privind 
construcția Uzinei de strun
guri din Tîrgoviște, ing. 
Lucian Mititelu a fost nu
mit directorul acesteia.

— Deși colectivul nostru 
este, în marea sa majori
tate, format din tineri și 
din zeci de ingineri sta
giari, deci din cadre fără o 
experiență bogată într-o 
activitate similară, el s-a 
adaptat destul de repede 
cerințelor producției mo
derne și. ceea ce este mai 
important, s-a omogenizat, 
ne-a spus directorul. A- 
ceste afirmații își au a- 
coperire în fapte. Iar 
faptele sînt acestea : „In 
perioada celor sase luni 
de activitate din acest 
an. olanul de produc
ție globală îl îndenl’nim 
și îl depășim cu circa 15 la 
sută, iar productivitatea

muncii este mai mare cu 
5,3 la sută decit cea pre
văzută. In cinstea zilei de 
30 Decembrie vom livra in 
plus, peste sarcinile stabi
lite. încă trei strunguri 
«SARO»".

— Și cum se materiali
zează acest angajament ?

— Intrucitva sintem In 
avans. De la sfirșitull lunii 
trecute, la. montaj și in 
probe se găsesc opt strun
guri noi. dintre care trei 
reprezintă angajamentul 
nostru. Dorim ca pe toate 
să le livrăm în jurul datei 
de 25 decembrie.

— înaintea acestora s-au 
mai fabricat și livrat alte 
strunguri asemănătoare ?

— Da. Zece, din tipodi- 
mensiunile „SARO" 16, 25 
și 42, iar pînă la săr
bătorirea republicii vom 
livra și tipodimensiunea 
„SARO" 60.

— Cum ați pregătit pro
ducția anului. viitor ?

— încă de la începutul 
lunii noiembrie s-a lansat 
în fabricație un nou lot, 
cuprinzînd 30 de strunguri. 
Pe acestea le vom termina 
în următorul trimestru și, 
imediat, le vom livra uzi
nelor din țară. De aseme
nea. s-a asigurat mai bine 
de jumătate din documen
tația tehnică pentru pro
ducția anului 1973, cit și 
pentru S.D.V. -urile nece
sare în acest scop, acțiune 
în care un prețios ajutor 
ne-a dat Uzina de mecanică 
fină din București. De no
tat sînt și preocupările 
noastre de a asimila în fa
bricația proprie 80 la sută 
din reperele destinate pro
cesului de producție, în 
loc de 70 la suită, cit este 
sarcina stabilită. In acest

fel vom economisi peste 
1,6 milioane lei valută. Ac
ționăm de pe acum penitru 
ca — mai devreme cu un 
an față de pian — întreaga 
fabricație a strungurilor 
„SARO" 16 și 25 să fie in
tegrată, creîndu-se în acest 
mod baza tehnico-mate- 
rială necesară pentru ca, 
la nivelul anului 1975, toa
te reperele tipodimensiuni- 
lor de strunguri produse și 
livrate de Tîrgoviște să fie 
sută Ia sută asimilate in 
uzină.

..îifc secțiile de producție, 
sub îndrumarea exigentă 
dar părintească a „vetera
nilor" veniți din uzine con
structoare de mașini-unelte 
din toată țara — Dumitru 
Banu, strungar, Constantin 
Ghendiulescu. maistru prin
cipal și șeful secției mon
taj general, Traian Urzică, 
sculer și șef de brigadă, 
Ludovic Schwartz, munci
tor specialist, Ion Beznoiu, 
tehnician, și multi alții ca 
ei — învață la locul de 
muncă, se pregătesc sute și 
sute de tineri de pe me
leagurile de veche vatră 
istorică ale Dîmboviței. 
Formarea necesarului de 
forță de muncă, cu o înaltă 
calificare, pentru viitoarele 
capacități preocupă îndea
proape comitetul oamenilor 
muncii din întreprindere, 

întregul colectiv al U- 
zinei de strunguri din 
Tîrgoviște este animat 
de o mare ambiție : de 
a dobindi, prin faptele 
sale, prin calitatea produ
selor fabricate, un presti
giu pe măsura strălucitu
lui renume istoric al Tir- 
goviștei.
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Gata de start în anul III 
al cincinalului

• Pregătirea din vreme a ba
zei materiale in vederea reali
zării ritmice a planului de pro
ducție pe anul viitor constituie, 
pentru fiecare om al muncii din 
întreprinderile industriale, o 
preocupare principală. In con
textul acestor preocupări. în
dată după îndeplinirea planului 
pe acest an. Uzina de sîrmă și 
produse din sîrmă de la Buzău 
a trecut la fabricarea primelor 
cantități de produse pe care ur
mează să le livreze în prima 
lună a anului viitor. Pentru 
onorarea contractelor la ni
velul cerințelor. specialiștii 
buzoieni au pus la punct o se
rie de tehnologii moderne și au 
asimilat noi tipuri de electrozi 
și alte produse din sîrmă. com
petitive pe piața externă, care 
vor fi realizate în serie. Totoda
tă. ei acordă o atenție deose
bită posibilității atingerii para
metrilor proiectați intr-un timp 
mai scurt de către secția de pla
se sudate și linia nr. 3 de elec
trozi — recent intrate în func
țiune — fapt care va permite 
realizarea unui volum de pro
ducție de aproape două ori mai 
mare decit cel realizat în 1972.
• La uzina de utilaj greu 

„Progresul" din Brăila, produc
ția anului viitor de utilaje teh

nologice complexe pentru in
dustriile chimică, metalurgică, 
de construcții și refractare a 
fost eșalonată pe toate compar
timentele de activitate încă din 
trimestrul III al acestui an. 
Serviciile de concepție și teh
nologice au elaborat documen
tațiile necesare, urmărind ridi
carea productivității și reduce
rea consumurilor specifice. în 
special a consumurilor de me
tal. Astfel, volumul de mano
peră necesar pentru executarea 
excavatoarelor mecanice va fi 
mai mic cu 6 la sută față de cel 
consumat în 1972, iar consumul 
de metal pentru excavatoarele 
hidraulice va fi redus în medie 
cu 0,7 tone pe fiecare produs. 
Din metalul economisit se vor 
realiza circa 21 de excavatoare.

• Și la uzina de utilaje pentru 
construcții „6 Martie" din Ti
mișoara, a cărei producție de 
mașini reprezintă aproape 50 la 
sută din producția-marfă a anu
lui viitor, sarcinile au fost de
falcate pe secții și ateliere. Au 
fost puse la punct, totodată, 
tehnologiile de fabricație în flux 
continuu. în același timp, uzina 
a asigurat, prin îmbunătățirea 
colaborării economice directe cu

beneficiarii, contractarea tuturor 
produselor pe care le va livra 
in prima jumătate a anului vii
tor. O serie de măsuri vizează 
creșterea eficienței productive a 
tuturor schimburilor de lucru, 
precum și valorificarea supe
rioară a metalului.

• Colectivul Uzinei de fire și 
fibre sintetice de la Săvinești, 
care și-a propus ca în 1973 să 
reducă cheltuielile cu 27,8 lei la 
1 000 de lei producție-marfă, a 
elaborat un amplu program de 
măsuri tehnice, în care sînt in
cluse noi tehnologii, măsuri pen
tru îmbunătățirea calității, dimi
nuarea consumurilor specifice de 
materii prime și auxiliare. Prin
cipalele obiective ale programu
lui adoptat constau în punerea 
in funcțiune a unei instalații de 
recuperare a etilenei din ames
tecurile deversabile, creșterea 
randamentului instalației de acid 
adipic, punerea în funcțiune a 
unei instalații de expandare a 
apelor reziduale de la secția de 
acrilonitril, valorificarea deșeuri
lor de fibră melana, prin refilare 
în stația-pilot, amplificarea pa
rametrilor instalațiilor de fire 
cord, relon și melană și a noilor 
obiective in curs de construcție, 
peste nivelul celor proiectați.
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ADUNAREA GENERALĂ 
A ACADEMIEI DE ȘTIINIE 

SOCIALE ȘI POLITICE

teatre

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sîmbătă dimineață, în sala de festi
vități a Muzeului de istorie al Repu
blicii Socialiste România, a avut loc 
adunarea generală a Academiei de 
științe sociale și politice.

La adunare au luat parte membri 
titulari și membri corespondenți ai 
Academiei de științe sociale și poli
tice, cadre didactice și cercetători, 
delegați la adunarea generală.

Tovarășul Miron Constan.tine.scu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice, a prezentat prin
cipalele rezultate obținute în anul 
1972 în domeniul științelor sociale, 
precum și direcțiile de activitate cu
prinse în programul de cercetare pe 
anul 1973. Vorbitorul a subliniat efor
tul pe care oamenii de știință și con
siliile științifice ale unităților de cer
cetare l-au făout în direcția include
rii in programul de activitate a unor 
teme menite să răspundă cerințelor 
etapei actuale de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului, indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprinse în expu
nerea la consfătuirea cadrelor didac
tice de la catedrele de științe sociale 
din învățămîntul superior. Au fost 
subliniate cu deosebire unele măsuri 
ce trebuie luate pentru a realiza o 
fuziune organică între cercetare, în- 
vățămînit și practica socială. S-au re
levat, de asemenea, acțiunile ce se 
vor întreprinde de academie în ve
derea participării mai active a mem
brilor săi, a cercetătorilor la activi
tatea ideologică a partidului, la am

plul proces de dezvoltare a conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii. In 
acest context, a fost evidențiată în
semnătatea deosebită a îndeplinirii 
programului de teme prioritare, în
dreptate spre perfecționarea continuă 
a vieții sociale, ridicarea eficienței 
întregii activități economice și socia
le, valorificarea moștenirii științifice 
și culturale a trecutului, îmbogățirea 
patrimoniului spiritual al României 
socialiste.

în discuții, vorbitorii au făcut pro
puneri pentru întărirea legăturii între 
unitățile de cercetare. învățămînt și 
viață, pentru creșterea spiritului 
creator în activitatea de cercetare 
științifică, pentru o mai bună coor
donare a potențialului științific și 
orientarea acestuia spre problemati
ca majoră a vieții sociale.

Adunarea generală a adoptat direc
țiile principale de activitate pe anul 
1973.

Ținînd seama de faptul că tovară
șul Miron Constantinescu a primit 
alte însărcinări pe linie de partid și 
de stat, adunarea generală a hotărît 
eliberarea sa din funcțiile de membru 
al Prezidiului și de președinte al A- 
cademiei de științe sociale și poli
tice.

In calitate de membru al Prezidiu
lui și de președinte al Academiei de 
științe sociale și politice a fost ales 
tovarășul Mihnea Gheorghiu.

In încheierea sesiunii, cei prezențl 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu următoarea telegramă :

• Filarmonica de stat ,.George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert pentru elevii liceelor din 
Capitală — 11.
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19,30.
• Teatrul de operetă : Spune, lnt-
mioară, spune — 10,30, Prințesa
circului — 19,30.
• Teatrul Național „I. I». Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 10.30, Dulcea pasăre a 
tinereții — 15,30, Cui i-e frică de 
Virginia Woolf ? — 20, (sala Stu
dio) : Moartea ultimului golan —
10.30, Jocul de-a vacanța — 15,30,
Iadul și pasărea — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul
— 10,30, Cher Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lahdra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 10; 
20, D-ale carnavalului — 15, (sala 
Studio) : Iubire pentru iubire — 10, 
Valentin și Valentina — 15; 20.
• Teatrul Mic : Testamentul ciine- 
lui — 10,30, Vicleniile lui Scapin — 
15, După cădere — 19,30.
• Teatrul Giulești : Meșterul Ma- 
nole — io, Casa care a fugit pe ușă
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică4* (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Dibuk
— 19.30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : O noapte furtunoasă și Kir 
Zuliaridi — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu44 : Siciliana — 10;
19.30.
• Teatrul satiric-rnuzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 15,30; 19,30, (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Trăsnitul 
meu drag — il; 19,30.

Manifestări cultural-stiiniifice 
consacrate 

aniversării republicii
In zilele de 15 și 16 decembrie s-au 

desfășurat în Capitală lucrările Sim
pozionului studențesc ..Republica — 
cadru de manifestare plenară a tine
retului, a studerițimii". Au participat 
studenți și cadre didactice din cen
trele universitare București, Cluj, 
Iași, Tg. Mureș, Timișoara. Craiova.

în încheierea lucrărilor, participanții 
la simpozion au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se scrie : Asocia
țiile studenfești vor acționa cu hotă- 
rîre și fermitate pentru îmbinarea 
organică a învătămîntului cu cerce
tarea și producția, condiție funda
mentală a formării unor specialiști 
cu o înaltă calificare, capabili să răs
pundă exigențelor actuale ale dez
voltării economiei, științei și culturii 
românești. Pe deplin conștienți că 
sarcina noastră primordială constă 
într-o temeinică pregătire profesio
nală și politico-ideologică, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom învăța și 
ne vom pregăti cu sîrguință, astfel 
ca fiecare dintre noi să contribuie în 
producție, la locul de muncă unde 
vom fi repartizați, la înfăptuirea 
exemplară a obligațiilor și înaltelor 
răspunderi sociale care ne vor re

veni pentru înfăptuirea In viață a 
politicii Partidului Comunist Român.

★
In aula Facultății de drept au în

ceput, sîmbătă la amiază, lucrările 
Sesiunii științifice jubiliare a Uni
versității din București, dedicate ce
lei de-a 25-a aniversări a proclamă
rii republicii.

Au fost susținute comunicările : 
„Universitatea din București în ulti
mii 25 de ani", „Instaurarea Re
publicii Populare Române — eveni
ment de însemnătate istorică în 
viața poporului nostru", „Con
tribuția Republicii Socialiste Româ
nia la triumful ideilor păcii și secu
rității internaționale".

într-o atmosferă entuziastă, parti- 
cipanții la sesiune au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se scrie :

închinînd această sesiune marii 
sărbători a aniversării unui sfert de 
secol de existență a Republicii So
cialiste România, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pe dumneavoastră personal si Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a răspunde înaltelor co
mandamente pe care partidul le pune

in fata oamenilor de știință, a slu
jitorilor școlii.

*
Institutul politehnic „Traian Vuia* 

ți Universitatea din Timișoara au or
ganizat, vineri și sîmbătă, o sesiune 
științifică comună consacrată aniver
sării proclamării republicii. în ca
drul ședinței festive, tov. Mihai Te- 
lescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., a vorbit 
despre realizările și .perspectivele de 
dezvoltare economică și socială a ju
dețului Timiș.

Programul sesiunii a cuprins un 
mare număr de comunicări privind 
fuziunea învățămîntului superior ou 
activitatea de cercetare aplicativă și 
cu producția, modernizarea structurii 
eoonomiei naționale, perfecționarea 
statului nostru socialist în anii re
publicii.

★
ORADEA (Prin telefon de la Gheor- 

ghe Popa). — în cadrul manifestări
lor politico-ideologice, cultural-știin- 
țifice și educative dedicate celei de-a 
25-a aniversări a republicii ce se 
desfășoară în aceste zile în județul 
Bihor se înscrie și sesiunea de co
municări științifice organizată in 
cursul zilei de sîmbătă la Oradea și 
intitulată : „Proclamarea Republicii

t v

Participanții la adunarea generală a Academiei de științe sociale și 
politice din 16 decembrie au dezbătut, în lumina sarcinilor ce decurg din 
recentele documente de partid, programul de activitate al academiei pe 
anul 1973, precum și căile de intensificare a muncii în domeniul științelor 
sociale, de sporire a contribuției acestora la soluționarea problemelor teore
tice și practice pe care le ridică făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră.

Programul de activitate al academiei are Ia bază orientările și indicațiile 
cuprinse în Raportul dumneavoastră la Conferința Națională a partidului 
din iulie a.c., în documentele de partid, care definesc cu clarviziune obiec
tivele vastei opere de construire socială, mijloacele de perfecționare con
tinuă a vieții politice, social-economice și spirituale.

Conștienți de importanța sarcinilor ce le stau în față, membrii acade
miei, cercetătorii și cadrele didactice din domeniul științelor sociale vor 
milita pentru o mai strinsă legătură a muncii lor cu problemele practice 
ale dezvoltării economice și sociale a țării, pentru a reflecta. în mai mare 
măsură, realitățile și preocupările actuale ale societății noastre. Temele 
prioritare din programul academiei, menite să contribuie la solutionarea 
unor probleme majore ale vieții economice și social-politice a tării noastre 
și la fundamentarea științifică a deciziilor în procesul de conducere, vor 
fi in centrul atenției prezidiului academiei, care va antrena cele mai com
petente cadre pentru realizarea lor.

Pentru îndeplinirea sarcinilor importante și a rolului pe care academia 
il are în activitatea ideologică, se vor realiza cercetări concrete de teren, 
manifestări științifice, conferințe publice, studii și lucrări, care să contribuie 
la integrarea științelor sociale în Programul partidului privind îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice și cultural-educative, pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor și așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității socialiste și comuniste.

întregul program al academiei urmează a fl realizat prin eforturile 
secțiilor academiei, institutelor de cercetare și catedrelor de știinte sociale 
din învățămîntul superior, cercetătorilor din toate domeniile, urmărindu-se, 
potrivit indicațiilor date de dumneavoastră, înfăptuirea unei fuziuni orga
nice între cercetare, invătămint și practica socială, condiție esențială a pro
gresului științei contemporane, in concordantă cu cerințele dezvoltării ascen
dente a societății.

Participanții la adunarea generală vă exprimă, și cu acest prilej, Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimentele lor de stimă și recunoștință pen
tru contribuția teoretică deosebită pe care o aduceți, pe multiple laturi, in 
generalizarea experienței partidului și poporului nostru în opera de edificare 
a noii orinduiri, pentru perspectivele luminoase create întregii vieți spiri
tuale, precum și pentru bogata și neobosita dumneavoastră activitate con
sacrată perfecționării societății noastre, afirmării tot mai puternice a Româ
niei pe plan international, spre binele și propășirea națiunii noastre so
cialiste.

Pătrunși de răspunderea ce Ie revine, membrii academiei, cercetătorii 
șl cadrele didactice din domeniul științelor sociale și politice vă asigură, 
mult stimate tovarășe secretar general, că vor munci cu însuflețire și de
votament pentru a transpune în fapt programul academiei și pentru a-șl 
spori contribuția lor la activitatea ideologică a partidului.

Doriți să vă informați rapid despre județul dumneavoastră? 
Sau despre oricare județ al țării?

ALMANAHUL „SCINTflA" 1973
vă pune la dispoziție amplul documentar:

CAPITALA 
Șl
JUDEȚELE ȚĂRII 
ÎN
ANUL 25
AL REPUBLICII
40 de fișe cuprmzînd 
ultimele date sociale, 
economice, culturale, 
turistice, utilitare. Un 
documentar indispensa
bil, un ghid pentru 

calatorii
Tipărite în exclusivitate, în condiții grafice excepționale: STEMELE 

JUDEȚELOR Șl MUNICIPIILOR

Populare Române, moment istoric 
revoluționar cu adînci semnificații".

Participanții au prezentat comu
nicări în legătură cu însemnătatea 
istorică a actului revoluționar de la 
30 Decembrie, despre ecoul interna
țional șl proclamării republicii, 
despre manifestările revoluționare 
ale muncitorilor bihoreni și alte mo
mente legate de acest eveniment 
istoric din viata poporului nostru etc.

★
REȘIȚA (Corespondentul „Scîntedi", 

Nicolae Cătană). — Sub genericul ..Un 
sfert de veac de luptă pentru trans
formări revoluționare, pentru propă
șirea economică și social-culturală a 
județului Caraș-Severin", sîmbătă a 
avut loc în amfiteatrul Institutului de 
subingineri din Reșița o amplă ma
nifestare științifică închinată pătra
rului de veac de la proclamarea re
publicii. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Trandafir Cocârlă, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R. în cadrul a 
două secțiuni — economică și social- 
culturală — s-au expus 28 de comu
nicări și referate științifice.

Rezultatele concursului 

de scenarii radiofonice
S-au atribuit recent premiile con

cursului de scenarii al Teatrului ra
diofonic, concurs închinat celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii.

Juriul compus din : DINA COCEA 
— președinte, profesor Ion Zamfi- 
rescu, Valeriu Râpeanu, Mihai Flo- 
rea, George Teodorescu, Virgil Stoe- 
nescu și Paul Stratilat a atribuit 
următoarele premii :

— PREMIUL I, în valoare de 
12 000 lei, scenariului „Ideea doctoru
lui Bărăgan" de I. D. Șerban ; Două 
PREMII II, în valoare de 8 000 lei 
fiecare, scenariilor „Auzul și Vocea" 
de Silvia Andreescu și Teodor Mă- 
nescu și „Joc întrerupt" de Cristian 
Munteanu ; Trei PREMII III, în 
valoare de 6 000 lei fiecare, scenari
ilor „Intr-un muzeu" de Sergiu Făr- 
cășan, „Minus cineva" de Valentin 
Munteanu și Corneliu Rusu și „Di
mineață de toamnă" de Titel Con
stantinescu ; Trei MENȚIUNI a 3 000 
lei fiecare au fost atribuite scenari
ilor „Apa limpede ca o dimineață de 
vară" de Victor Frunză, „Mi-am 
cumpărat un bătrîn" de Aurel Sto- 
rin și „Prezent... prezent 7“ de Alecu 
Popovici.

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări
Metamorfoza

concertelor-lecție
Actuala serie a concerte- 

lor-lecție organizate de 
filarmonica 
își propune 
unor forme noi de stimu
lare a interesului celor tineri 
pentru muzică. Lăudabilă 
ni se pare — de exemplu 
— inițiativa de a imagina 
un „dialog între scenă și 
avanscenă", un dialog viu, 
activat de setea de a cu
noaște a elevilor, de spiri
tul inventiv și simțul peda
gogic al organizatorilor.

Și totuși, despre primele 
trei manifestări — susținu
te pînă în prezent — se 
poate afirma că au fost, 
indiscutabil, realizate nu
mai sub aspect muzical. 
Ne referim la cele două 

\mari formații ale filarmo
nicii, la orchestra simfonică 
dirijată de Mircea Cristescu 
și la corul condus de Vasile 
Pântea ; 
alăturat i 
ridicat 
intr-o 1 
orchestra 
ceului de muzică „George 
Enescu", 
Drăcea, 
meră și 
liceului.

In ce privește partea 
troductivă — lecția — 
ceasta s-a realizat însă 
fiecare dată în limitele unui

organizate 
bucureșteanâ 
prospectarea

acestora li s-au 
cu cinste, la un 
nivel valoric și 
prezență masivă, 
i simfonică a li-

condusă de 
formațiile de 
tinerii soliști

Ion 
ca- 
al

in- 
a- 
de

echilibru precar, sub sem
nul improvizației puțin in
spirate. spontaneitatea de 
circumstanță nereușind să 
argumenteze problemele 
importante, de conținut ; in 
mod cu totul inexplicabil, 
„dialogul între scenă și a- 
vanscenă" imaginat inițial 
a fost ulterior abandonat 1

Desigur, asemenea „lec
ții" presupun un anume 
tact pedagogic, o anume 
știință de a prezenta ac
cesibil și interesant chiar 
adevărurile mari ale mu
zicii, ținînd cont de par
ticularitățile de vîrstă ale 
celor tineri. Expunerea 
poate fi abil îmbinată cu 
dialogul, solicitîndu-i pe 
elevi pe baza faptelor 
de cultură deja cunoscute 
de aceștia. Expunerea tre
buie — de asemenea — în
soțită de exemple muzicale 
semnificative, extrase din 
lucrarea de audiat, pentru 
ca parcurgerea ei ulteri
oară să fie deja familiară.

Or, toate aceste cerințe 
își pot găsi satisfacere — 
desigur, prin eforturi supli
mentare. Organizat astfel, 
concertul-lecție va răspun
de. și prin realizarea lui fi
nală, intențiilor inițiatori
lor.

Dumitru AVAKIAN

Nu-I mai debutați

pe
fi 
o 

publicație atit de precara 
precum „Caietul cinefilu
lui ’73". Asemenea „macu
laturii de gen" care apărea

Nu înțeleg cum poate 
încredințată tiparului

altădată, acest „Caiet" 
pagini intregi aflate 
semnul diletantismului 
al unei flagrante vulgari
tăți. De la „dialogurile 
intime" ale actriței Brigitte

are 
sub

Și

Bardot („Este foarte amu
zant să te căsătorești cu 
un bărbat...") pînă la „Tra
iectoria unei stele : Liz“ 
sau la „Destine tragice : 
Marilyn Monroe (care S-a 
stins „în America tuturor 
fericirilor"...) — informației 
cinematografice îi este sub
stituită o avalanșă de de
talii despre divorțurile, 
capriciile, toaletele și mi
lioanele starurilor. 
chael e Îmbrăcat hippy 
are părul foarte lung. Ca 
dar de nuntă va primi 
apartament de lux și o 
mașină sport" ; „Cea care 
pozase nud... femeia cu 
forme perfecte, provoacă 
un imens scandal", „...îi 
făcu o stăruitoare curte și 
într-o seară îi .propusese 
să fugă cu el..." — acesta 
este un tip de „informații" 
și mai putem afla cite sute 
de mii de dolari a primit 
pensie alimentară cutare 
vedetă ș.a.m.d. Pot fi ci
tate și citeva subtitluri 
semnificative : „Liberă de 
a fi grasă" (!), „Cîntăreț și 
divorțat" etc.

Există și vreo două-trei 
articole sau interviuri care 
nu intră, ca temă, în peri
metrul frivolității, și care 
par stinghere în sumarul 
unui astfel de „Caiet". Nota 
dominantă o dă insă „orien
tarea" ilustrată de exem
plele pe care le-am amintit. 
Mărturisesc că m-a impre
sionat neplăcut și unilate
ralitatea, obsesia neolo
gismelor, a expresiilor și 
numelor străine (de multe 
ori ortografiate greșit 1). 
sau „poza" cosmopolită care 
străbate dintr-o 
ca : „Inițialele E.V.R. 
spun prea mult 
român, dar în 
tate...“.

In sfirșit, mai
din acest „Caiet", abundind 
în agramatisme. „concursul 
de fotogenie" (cu fotogra
fiile unor tineri cărora 
„Caietul cinefilului" le tă
găduiește că „vor intra în 
atenția cineaștilor"). „Din 
păcate nu voi reuși, să răs
pund tuturor întrebărilor, 
nu voi reuși să-i debutez (!)

„Mi-
Și

un

formulare 
nu 

cititorului 
străină-

amintesc

pe toți în film" — se scrie 
în deschiderea '„Poștei re
dacției". Cine este cel care 
va reuși sau nu „să-i de
buteze" pe aspiranții ia 
glorie cinematografică ? Se 
numește Emil Cilanu, iar 
calitatea sa e precizată pe 
prima copertă interioară a 
„Caietului" (Texte de...), 
pe a doua copertă interi
oară (Redactor responsabil) 
și într-o fotografie cu le
genda : E. Cilanu 
nînd poșta redacției", 
așadar de un autor

„susți- 
Girat 

mai

mult sau mai puțin anonim, 
care nu are. după cum am 
văzut, nici competența, nici 
spiritul de răspundere ceru
te de redactarea unui „Ca
iet" de 180 de pagini 1, „Ca
ietul cinefilului ’73“ este 
editat de „ACIN — Casa 
filmului". Cum e posibil ca 
Asociația cineaștilor să pa
troneze o apariție atit de 
îndepărtată de exigențele 
elementare ale informației 
și culturii cinematografice ?

R. SORIANU

Dialog: „public-teatru11

De curînd, pe scena 
bului Fabricii de 
din Turda un colectiv al 
teatrului de stat din loca
litate a prezentat în fața 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor întreprinderii 
piesa „Unchiul nostru din 
Jamaica" de Dan Tărchilă. 
Spectacolul a fost urmat 
de o amplă dezbatere cu 
publicul asupra unor pro
bleme ale interpretării, 
concepției regizorale, me
sajului piesei vizionate, 
dar mai ales asupra re
pertoriului stagiunii. Dez
baterea se înscrie într-o 
suită de acțiuni gindite de 
conducerea teatrului 
tru a face mai larg
noscute spectatorilor afi
șul stagiunii, conținutul 
pieselor ce vor fi repre
zentate și în egală măsură 
pentru a sonda preferințe
le publicului turdean atit 
sub aspectul registrului 
problematic al repertoriu
lui său, cît și al modalită
ților de a îmbogăți viata 
spirituală a puternicului 
centru industrial de 
poalele Apusenilor.

Această acțiune se 
daugă alteia care a
loc de curînd intr-o atmos
feră entuziastă. Este vor
ba de crearea „Clubului 
iubitorilor de teatru din

clu- 
ciment

pen-
cu-

la

a-
avut

Turda", club prin interme
diul căruia teatrul își pro
pune să lărgească cercul 
spectatorilor săi, să consul
te un număr sporit de 
spectatori în alcătuirea re
pertoriului, 
le 
cadrul 
re a 
tarea 
tizată 
lor clubului a unor lucrări 
ale dramaturgiei românești 
contemporane, din care se 
vor selecta titluri ale sta
giunilor viitoare, inițierea 
unui ciclu de istorie a tea
trului românesc care va fi 
ilustrat cu fragmente din 
spectacolele artiștilor 
deni (prezentate în 
proape 
tivita te 
recital 
tică.

Semnalind aceste
tive 
mai 
spre 
turdean, 
un dialog 
tre teatru 
credem că 
cititorilor 
care va fi continuat și a- 
dincit.

acțiuni 
ședinței 
clubului : 

în lectură 
în fata

Iată prime- 
anuntate în 

de fonda- 
prezen- 
drama- 

membri-

Pastișa... senină

și domoală

25
a 

de

tur
cei a- 

de ani de ac- 
teatrului), un 

poezie patrio-

menite să 
accentuată 

public 
să 
mai 

și
facem 
doar un început

Iniția- 
asigure o 
deschidere 

i teatrului 
mijlocească 

fructuos în- 
spectatorl. 

cunoscut

a

Silviu ACHIM

Un „original" In felul 
său este Ion Puha, autorul 
volumului Strigătul nopții 
(Editura Junimea), fntr-o 
vreme cînd abundă pasti
șele după Kafka sau Faulk
ner, prozatorul de care ne 
ocupăm pastișează senin... 
pe Creangă. Umorul viguros 
al humuleșteanului îngheață 
aici într-o contrafacere tir- 
zie, evidentă încă ’ de 
primele pagini : 
încolo, încoace, 
pe toți de 
După socoteala 
a luat aproape 
te din cîștig.
ne-a astupat numai gurile, 
aruncîndu-ne doar cîteva 
parale ca la niște neputin
cioși. Parcă n-am fi răcnit 
și noi cîntecul stelei cft 
ne-aU ținut plămînii, de-am 
ajuns să sisîim ca gînsacul 
mătușii Saveta care era în
dopat numai cu ciuciuleți 
de mămăligă învîrtiți 
nisip ca să se îngrașe". 
torul cărții îl copiază 
sîrguință în amănunte 
marele prozator moldovean: 
copii ghiduși, care produc 
tot felul de încurcături haz
lii (mai mult voit hazlii), 
mătuși care pun iute mina 
pe jordie și își primesc 
pedeapsa pentru sufletul 
lor „negru" etc : „Dar și 
cînd ne-am apucat de ju-

?i 
se 

nu 
la

la 
„Ce mai 
ne-a dus 

nas și pace, 
mea, el 
jumăta- 

Și nouă

prin 
Au- 

cu 
pa

cat malanca ! Unchieșul 
mătușa și fetele toate 
tăvăleau pe jos de ris 
alta. Și cînd am ajuns
descîntatu] cățelii, care era 
deochiafă. 
trăznește 
toarne pe 
tr-o cană
se lecuiască mai repede... 
După cîteva clipe, cotarla 
începu să urle și să se re-

peadă hărcătind la noi. 
Fricos, țiganul i-a dat dru
mul. Pînă s-o prindă Toa- 
der, pină ne-am revenit 
noi din panică, javra a sărit 
la laiță și, izbindu-se în 
fereastră, a sărit în ogradă 
și s-a tot dus. Nemaiștiind 
unde să ne ascundem de 
rușine, noi am dat buzna pe 
ușă și, făcindu-ne că aler
găm pe urmele cățelii, 
ne-am împrăștiat pe la ca
sele noastre, blestemîndu-l 
pe Vasile cel șchiop...".

Pastișa se oprește, se 
Înțelege, la amănunt, în timp 
ce esențialul scapă. Toate 
acele întimplări mustoase 
din „Amintiri din copilărie" 
relevau un univers, o con
cepție de viață. Ce concep
ție de viață dezvăluie Stri
gătul nopții 7 Nici una. 
Totul se reduce la repeta
rea golită de sensuri adinei 
și de acel farmec indicibil 
a unor procedee stilistice 
sau La renararea, în va
riante sleite, a diverselor 
întimplări din „Amintiri", 
cu exclamații ă la Creangă 
(„Mare ni era bucuria !“), 
forme gramaticale moldo
venești (cela etc.), atitudini 
ale povestitorului ce-și 
istorisește copilăria, tipica 
modelului urmat. In alte 
povestiri, autorul merge cu 
rezultate la fel de incon- 
cludente, pe 
Sadoveanu.

Intre o voce 
ecoul ei este 
uriașă. Oricît
reproduce vocea, ecoului îi 
lipsește personalitatea. Este 
salutar pentru orice autor 
să încerce să vadă care este 
timbrul propriului glas.

urmele Iul

sontorogului 11 
prin cap să-i 
git băutură din- 
de lut. Cică o să

adevărată și 
o diferență 

de fidel ar

Victor ATANASIU

PROGRAMUL I

8,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți.

8.30 Cravatele roșii. Din cuprins : 
Agendă pionierească ; Trans
misiune directă de la sala ,,30 
Decembrie*4 a Muzeului de 
istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și 
democratice din România ; 
Prietenii muzicii din județul 
Prahova ; Copii din lumea 
largă ; Tolba cu scrisori ; 
Film serial.

10,00 Viața satului « După 25 de 
ani de la producerea primu
lui tractor românesc, față în 
față : cooperatorii și construc
torii de tractoare brașoveni. 
Transmisiune directă de la 
Uzina de tractoare Brașov.

11.10 Mari muzicieni la București. 
Al V-lea Festival internațio
nal „George Enescu41.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 

„360 de grade".
14,00 Volei : Dinamo București — 

T.S.K.A. Moscova (înregis
trare) .

14.45 Muzica ușoară la noi acasă 
— Dorin Anastasiu.

15,00 Baschet masculin : Steaua — 
Dinamo.

15.45 Virgil Cândea prezintă un 
eveniment publicistic : „Ma
gazinul istoric44 consacrat ani
versării republicii.

16,00 „Culegătorii de semne44 — film 
dedicat tipografilor.

16,15 Filmul de animație văzut de 
Adrian Petringenaru.

16.30 „Spectacolul lumii44 cu scrii
torul Ioan Grlgorescu.

16,50 Invitatul emisiunii : Ilie Năs- 
tase.

17.10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu*4. Episodul 
VIII — „Pluta naufragiaților44.

18,00 Clntare patriei — concurs co
ral interjudețean. Participă : 
corul de cameră al Casei de 
cultură a sindicatelor din Su
ceava ; corul Casei de cultură 
din Piatra Neamț. Transmisie 
de la Casa de cultură a sin
dicatelor din Suceava ; corul 
,,Fr. Schubert44 al sindicatelor 
din Timișoara ; corul sindica
tului C.F.R.—P.T.T.R.-Oradea; 
corul ,,Cerna44. Transmisie de 
la Teatrul Național din Timi
șoara. Prezintă prof. dr. 
Mihai Florea.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. în cinstea ani

versării republicii. Cronica 
marii întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Teleorman.

20.20 Film artistic : „ Asterix și
Cleopatra". Producție franco- 
belgiană — film de animație.

21.30 Teledisc. O selecție din suc
cesele discografice ale anului 
1972.

22.20 Telejurnal.
22.30 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. Din 
cuprins : In studio orchestra 
Cornel Popescu ; Aventuri in 
epoca de piatră ; O stea a ba
letului românesc : Magdalena 
Popa ; „Inspecția44 — după 
Gh. Brăescu ; Charles Azna
vour la Olympia (partea I) ; 
Umorul animalelor sesizat de 
Nell Cobar ; Invitatul emisiu
nii pianistul Cornel Gheor
ghiu ; Muzică ușoară cu Elena 
Toma și Marcel Roșea ; Betty 
Boop ; Un scriitor : Ion 
Băieșu ; un actor : Sebastian 
Papaiani ; în lumea operetei 
cu Cleopatra Melidoneanu ; 
Moment folcloric cu Lucreția 
Horț, Maria Apostol, Sava 
Negreanu și Viorel Costin.

15,00 închiderea emisiunii de prînz. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Pi

ticul Bimbo.
20,25 Teatru liric TV. Selecțiuni din 

operele „Boema" și „Sora 
Angelica" de Puccini în in
terpretarea ansamblului Ope
rei române din Cluj.

21.15 Reportaj bucureștean.
21.30 Romanțe și cîntece de petre

cere cu Angela Moldovan, 
Maria Păunescu, Pop Simion, 
Tudor Pană (vioară). Acom
paniază orchestra ansamblu
lui „Ciocîrlia". Dirijor Tudor 
Pană.

22,00 Telex tehnico-științific.
22.15 Film serial : „Mannix".

cinema
■9

• Bariera : PATRIA — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20.30, MODERN — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Cazul Mattei : CENTRAL — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• Săgeata căpitanului Ion : LUMI- 
i\A — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
FAVORIT — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Marea evadare : BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16,30; 20, SCALA — 9,30; 
13; 16,45; 20,15.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : CAPITOL — 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
A Colega mea, vrăjitoarea : TIM
PURI NOI — 9—20,15 in continuare.
• Micul om mare : FESTIVAL — 
9; 11,45; 14,30; 17,45; 20,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 14,30; 17,45; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,45; 15,15; 18;
20.45.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11,15;
12.30.
• Bărbatul care a venit după bu
nica ; DOINA — 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Cu miinile curate : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18; 20,15.
• Bulevardul romului ; EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, AURORA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18; 20,30.
• Secretara domnului ministru —
18.45, Timp pentru a trăi — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Seceră vintul sălbatic : GRI-
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. GLORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
• Fata care vinde flori : PRO
GRESUL — 9; 12; 15; 17,45; 20.15.
• Anonimul venețian : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• Sfînta Tereza și diavolii : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15.
• Am încălcat legea : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII — 
10; 16; 18; 20.
• în trecere prin Moscova : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
a Drum în penumbră : VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Martin in al nouălea cer : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
• A fost odată un polițist : FE
RENTARI — 15,30; 17.45; 20, FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20,15.
• Dauria : LAROMET — 15,30; 19.
• O floare și doi grădinari : CO- 
TROCENI — 10; 15.30; 19.
• Fuga e sănătoasă : PACEA — 
15,45: 18; 20, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Tora î Tora ! Tora ! : CRÎN- 
GAȘI - 15,30; 19.
• Eliberarea lui L. B. Jones : 
FLOREASCA — 15,30: 18: 20,15.
• Dacă e marți, e Belgia : RA
HOVA — 15,30: 18: 20,15.
a Mania grandorii : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Ultimul tren din Gun Hill î 
COSMOS — 15.30; 18; 20.15.
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DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI FOTO-DOCUMENTARE 

„50 de ani de la crearea 
Uniunii Republicilor Sovietice 

Socialiste**
în cadrul manifestărilor privind a- 

niversarea în țara noastră a semicen
tenarului creării U.R.S.S., sîmbătă 
s-a deschis la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România 
expoziția foto-documentară „50 de ani 
de la crearea U.R.S.S.", organizată cu 
concursul Muzeului Central al Revo
luției din Moscova.

La vernisaj au participat tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aurel Duca, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Mihail Roșianu, președintele Asocia
ției române pentru legăturile de prie
tenie cu U.R.S.S., Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relații culturale cu străinăta
tea, activiști de partid și de stat, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești din România, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Capitală, cer

Ieri, la deschiderea expoziției „50 de ani de la crearea U.R.S.S." Foto : M. Andreescu

Adunări festive consacrate
„Zilei tipografilor"

• SPORT « SPORT •

La Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii" din București, în alte între
prinderi din Capitală și din țară au 
avut loc, sîmbătă, adunări festive 
consacrate „Zilei tipografilor".

Cu acest prilej a fost evocată 
participarea muncitorilor tipografi la 
lupta revoluționară, condusă de 
partid, împotriva exploatării și asu
pririi capitaliste, pentl-U- b viață mai 
bună și progres social. Totodată, au

NOI FORME
DE ASIGURARE ADAS
Venind direct în sprijinul oame

nilor, atunci cind, în viața lor, 
survin evenimente neașteptate, ne
dorite, păgubitoare, care lovesc în 
capacitatea lor de muncă sau în 
bunurile agonisite, Administrația 
Asigurărilor de Stat a introdus for
me eficiente de asigurare nu nu
mai pentru protecția individuală, ci 
și a familiei. Una din aceste for
me, practicate în numeroase țări 
ale lumii, este ASIGURAREA 
MIXTA DE VIATA. în această for
mă de asigurare, spiritul de preve
dere se îmbină cu economia. Dacă, 
în timpul cit durează contractul, 
asiguratul suferă un accident, care 
are drept urmare 1 o invaliditate 
permanentă (totală sau parțială), el 
primește suma asigurată (sau o par
te din ea, proporțională cu gradul 
de invaliditate). Dacă el decedea
ză (din orice cauză), familia lui 
(sau o altă persoană pe care asi
guratul a desemnat-o la încheie
rea contractului de asigurare) pri
mește integral suma asigurată. în 
cele mai multe cazuri însă, asi
guratul se află în viață la data 
cînd expiră contractul de asigu
rare și atunci el primește în în
tregime suma asigurată, sumă pe 
care și-a economisit-o și al cărui 
cuantum singur și l-a stabilit la 
încheierea contractului. în plus, 
dacă la tragerile lunare de amor
tizare au ieșit combinațiile de li
tere din poliță, ADAS plătește su
mele cuvenite.

O formă specială a acestei asi
gurări este ASIGURAREA FAMI
LIALA MIXTĂ DE VIAȚA. Aici 
elementul nou este următorul : în 
timp ce asigurarea mixtă de viață 
își întinde direct efectele numai 
asupra persoanei care semnează 
contractul (polița) de asigurare 
(sprijinul familiei intervenind in
direct, numai prin încasarea su
mei asigurate în caz de deces a a- 
siguratului), în asigurarea familia
lă mixtă de viață se află asigurați, 
printr-un singur contract de asi

Tragerea specială LOTO 
a Revelionului

Administrația de Stat Loțo- 
Pronosport organizează la 1 ia
nuarie 1973 o TRAGERE SPE
CIALA LOTO A REVELIONU
LUI. La această tragere specială 
se vor atribui 25 DE CATEGO
RII DE PREMII, între care, in 
număr nelimitat, AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“ și „Moskvici 
408“ (cu caroserie 412), EX
CURSII ÎN R. D. GERMANA, 
de cite 2 lacuri, cu durata de 
circa 8 zile, cu avionul (pe 
ruta Leipzig-Berlin-Dresda), 
precum și EXCURSII LA PA
RIS. cu avionul (cu durata de 
circa 8 zile). De asemenea, se 
vor atribui CÎȘTIGURI ÎN BANI 
de valoare fixă și variabilă.

Tragerea specială Loto a re
velionului va avea loc luni 1 ia

cetători științifici, muzeografi, cadre 
didactice, studenți.

Au participat N. V. Maslennikov, 
însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. 
la București, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La vernisajul expoziției au rostit 
alocuțiuni Ion Dodu Bălan, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, și însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al U.R.S.S., N. V. 
Maslennikov.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pină la 15 ianuarie, cuprinde imagini 
fotografice, facsimile și fotocopii ale 
unor documente de mare valoare, în- 
fățișînd lupta și munca popoarelor 
Uniunii Sovietice de-a lungul unei 
jumătăți de veac, adevărate pagini de 
istorie, înfățișează marile victorii și 
realizări obținute de popoarele sovie
tice sub conducerea partidului comu
nist, în domeniul economiei, științei, 
culturii și artei. Imaginile fotografice 
prezintă, de asemenea, aspecte sem
nificative ale relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-sovietice.

(Agerpres)

fost evidențiate realizările de seamă 
obținute în industria poligrafică în 
anii socialismului și sarcinile ce 
revin lucrătorilor din acest domeniu 
în ț înfăptuirea planului cincinal îna
inte de termen.

în încheierea acestor adunări, for
mații artistice ale tipografilor au 
prezentat programe festive.

(Agerpres)

gurare, toți membrii familiei : ta
tăl, mama și copiii de la 5 ani în 
sus. Avantajul acestei cuprinderi 
largi în asigurare este evident : 
ADAS plătește suma asigurată în 
cazurile în care invaliditatea per
manentă sau decesul survin pe 
seama oricăreia dintre persoanele 
asigurate. Totodată, la expirarea 
asigurării, ADAS achită celui care 
a încheiat asigurarea suma res
pectivă. Această formă specială de 
asigurare a familiei nu sporește 
costul asigurării decît cu 1 leu pe 
lună la 1 000 de lei sumă asigu
rată pentru membrii de familie 
pină la vînsta de 30 de ani ; între 
1 leu și 1,50 lei pentru membrii 
de familie în vîrstă între 31—40 
ani ; pînă la 2 lei pentru membrii 
de familie între 41—45 ani etc.

O altă variantă a asigurării mix
te de viață este ASIGURAREA 
MIXTA DE VIAȚA CU PENSIE 
PENTRU URMAȘI. Ea se deose
bește de asigurarea mixtă de viață 
prin aceea că, în caz de deces al 
asiguratului, urmașii acestuia (sau 
altă persoană desemnată de asigu
rat o dată cu încheierea poliței 
de asigurare) primesc jumătate din 
suma asigurată la data decesului, 
iar cealaltă jumătate o primesc la 
termenul de expirare a asigurării. 
In acest interval, mai primesc și 
o pensie anuală de 10 la sută din 
suma asigurată Asiguratul care 
preferă această formă va plăti în 
plus o diferență de primă de asi
gurare foarte mică (sub 1 leu pe 
lună la 1 000 lei sumă asigurată), 
față de obișnuita asigurare mixtă 
de viață.

în același timp, Administrația 
Asigurărilor de Stat a introdus o 
formă de ASIGURARE FAMILIA
LĂ DE ACCIDENTE, care se în
cheie pe durata minimă de 3 luni, 
în această asigurare se cuprind, 
de asemenea, toți membrii fami
liei. Costul asigurării este de nu
mai 25 de lei pe 3 luni, indiferent 
de numărul copiilor existenți în 
familie.

nuarie 1973 și se va efectua în 
trei faze, astfel : faza I, cu două 
extrageri obișnuite — una de 9 
numere diferite, din 90 și alta 
de 7 numere diferite din restul 
de 81 ; faza a II-a, cu două ex
trageri, suplimentare, de cite 6 
numere diferite, fiecare din 90 ; 
faza a III-a — o extragere spe
cială de 8 numere diferite din 
90. în total, la cele trei faze, se 
vor extrage 36 de numere ciști- 
gătoare.

La tragerea specială Loto a 
revelionului din 1 ianuarie 1973 
se poate participa cu bilete de 
cite 2 lei. 5 lei și 15 lei varianta, 
cea de 15 lei avînd dreptul de 
participare la toate cele cinci 
extrageri.

Cronica zilei
Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca

pitală ministrul de interne, Ion Stă- 
nescu, care, la invitația președintelui 
Jean Bedel Bokassa, a participat la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
14-a aniversare a Republicii Africa 
Centrală.

Răspunzînd invitațiilor adresate, 
ministrul de interne a întreprins, în 
drum spre patrie, vizite oficiale în 
Republica Arabă Egipt și Republica 
Algeriană Democratică și Populară, 
unde a avut convorbiri cu conducă
tori ai acestor state privind relațiile 
dintre Republica Socialistă România 
și țările vizitate, precum și alte pro
bleme de interes comun.

La aeroportul Otopeni erau pre- 
zenți membri ai conducerii Ministe
rului de Interne.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Miloș Minici, cu ocazia 
numirii sale în funcția de vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral și secretar federal pentru a- 
facerile externe al R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres)
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DINAMOVIȘTII 
BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI 

ÎN TURNEUL 
INTERNATIONAL 
DIN CAPITALĂ

în bazinul de la Floreasca, aseară 
a luat sfîrșit turneul internațional 
de polo pe apă. în meciul decisiv, 
s-au întîlnit echipele Dinamo Bucu
rești și Dinamo Moscova. Jucătorii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 6—2 (0—1, 2—0, 1—0, 3—1). Echipa 
Dynamo Magdeburg a ocupat locul 
trei, învingînd în ultimul joc cu 8—3 
(1—1, 2—0, 2—1, 3—1) echipa de tine
ret a clubului Dinamo Bucureșți.

A

In cîteva rînduri
FOTBAL. — Continuîndu-și șirul 

victoriilor din acest an, reprezen
tativa feminină de fotbal a Italiei 
a învins cu scorul de 5—1 (3—0) for
mația Spaniei.

RUGBI. — Pe stadionul „Twicken
ham" din Londra s-a desfășurat tra
diționala întîlnire anuală de rugbi 
dintre echipele universităților Cam
bridge și Oxford. De data aceasta, 
victoria a revenit cu scorul de 16—6 
(16—6) studenților de la Cambridge.

BOX. — Fostul campion european 
de box la categoria „semimijlocie", 
austriacul Hans Orsolics, și-a făcut 
o frumoasă reintrare. El l-a învins, 
la Viena, prin k.o., în repriza a 6-a, 
pe americanul Johnny White.

TENIS. — Tenismenii sovietici Ale- 
xandr Metreveli și Teimuraz Kaku- 
lia continuă să se afirme în cadrul 
turneului internațional de la Adelai
da (Australia). în sferturile de fi
nală, Metreveli l-a învins cu 6—3, 
6—3, 6—4 pe vest-germanul Meiler, 
iar Kakuiia a dispus cu 6—3, 4—6, 
6—4, 2—6, 6—3 de australianul Ja
mes. Ceilalți doi semifinaliști sînt 
francezul Dominguez (6—i, 2—6, 
6—0, 4—6, 11—9 în fața australianu
lui Doerner), australianul Dibley 
(7—6, 6—4, 6—4 cu neozeelandezul 
Parun).

HANDBAL. — După trei zile de în
treceri, în turneul internațional 
masculin de handbal de la Schwerin 
conduce neînvinsă reprezentativa 
R. D. Germane. în ultimul joc, 
handbaliștii din R. D. Germană au 
întrecut cu 19—13 (8—7) selecționata 
Ungariei.

HOCHEI PE GHEAȚA. — La Jih- 
lava s-a disputat meciul dintre for
mația locală Dukla (clasată pe locul 
secund în campionatul cehoslovac) 
și echipa Dynamo Weisswasser (R.D. 
Germană), contînd pentru turul trei 
al „Cupei campionilor europeni" la 
hochei pe gheață. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 4—2 (0—0, 2—2, 
2—0).

ȘAH. — în cadrul „Trofeului cam
pioanelor", competiție feminină șa- 
histă care se desfășoară în localita
tea iugoslavă Vrnjacka Banja, s-au 
disputat partidele întrerupte. Maes 
tra' româncă Elisabeta Polihroniade 
a cîștigat (fără joc) partida între
ruptă în runda a 9-a cu cehoslovaca 
Kveta Eretova Campioana mondială 
Nona Gaprindașvili a învins-o pe 
Suzana Veroczi, rămînînd singură 
(cu 8,5 puncte) pe primul loc al cla
samentului. în ultima rundă, Elisa
beta Polihroniade (locul 5, cu 6 
puncte) o întîlnește pe Gaprindaș
vili, iar Alexandria joacă cu Veroczi 
(acestea au cîte 7,5 puncte, ocupînd 
acum locul 2—3).

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL R.P. BULGARIA 

Primire la Consiliul de Miniștri
Sîmbătă dimineața, tovarășul Ilie 

Verdeț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, Petăr Mladenov, care face 
o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

La întrevedere au participat Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Blejan, ambasadorul 
României la Sofia.

Oaspetele a fost însoțit de Spas 
Gospodov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, Nicolae Cernev,

*
în cursul zilei de sîmbătă, ministrul 

afacerilor externe al Republicii Popu
lare Bulgaria, Petăr Mladenov, a vi
zitat Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR ROMÂNO-CHINEZE 
In domeniul industriei metalurgice

în Capitală s-au încheiat, sîmbătă, 
convorbirile între Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, și Cen 
Sao-kun, ministrul metalurgiei al R.P. 
Chineze, conducătorul delegației, care 
a întreprins o vizită în țara noastră. 
A fost prezent Cian Hai-fun, amba
sadorul R.P. Chineze la București.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie, s-au abordat

Delegația Uniunii Socialiste Sudaneze 
a vizitat municipiul Brașov

Delegația Uniunii Socialiste Suda
neze, condusă de Izz El Din El Sayed, 
membru al Biroului Politic al Uniu
nii Socialiste Sudaneze și secretar 
pentru problemele muncitorești, 
membru al Adunării Poporului, a vi
zitat, sîmbătă, municipiul Brașov.

Oaspeții au avut o convorbire prie
tenească cu Constantin Drăgan, pre-

Sosirea ministrului 
economiei

din R.D. Sudan
Sîmbătă a sosit în Capitală Ibra

him Moneim Mansour, ministrul eco
nomiei din Republica Democratică 
Sudan, conducătorul delegației eco
nomice sudaneze, care urmează să 
aibă convorbiri la Ministerul Comer
țului Exterior, privind posibilitățile 
de dezvoltare a schimburilor comer
ciale și a cooperării economice ro- 
mâno-su daneze.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, de 
alte persoane oficiale. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

18, 19 și 20 decembrie. în țară : 
cerul va fi variabil, mai mult no- 
ros. Se vor semnala precipitații sla
be, izolate, sub formă de burniță in 
jumătatea de vest și sub formă de 
lapoviță și ninsoare în Moldova. 
Vint potrivit. Minimele- vor fi cu
prinse între minus 10 și zero grade, 
iar maximele între minus 4 și plus 
6 grade. Ceață, mai ales dimineața 
și seara. La București : cerul va fi 
temporar noros. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

(Urmare din pag. I)

sească exclusiv mijloace pașnice 
pentru reglementarea diferendelor 
existente, sau acelora care ar putea 
apărea în viitor. De asemenea, este 
necesar să se postuleze cu claritate 
principiile și normele fundamentale 
ale raporturilor dintre state, obliga
ția țărilor europene de a le aplica 
integral și permanent în relațiile lor 
reciproce, ca și în relațiile cu statele 
de pe alte continente.

Țara noastră consideră că viitoarea 
conferință va trebui să dea un im
puls puternic dezvoltării colaborării 
multiforme între statele continentu
lui, să adopte măsuri practice în ve
derea extinderii neîngrădite a schim
burilor comerciale, economice si teh- 
nico-științifice, a relațiilor culturale, 
a schimbului de informații, a turis
mului, precum și în domeniul ocro
tirii și îmbunătățirii mediului încon
jurător.

România, alături de țările socia
liste, de alte țări europene, susți
ne necesitatea creării unui orga
nism pentru problemele securității și 
colaborării în Europa — cu partici
parea tuturor statelor interesate — 
care să asigure buna pregătire a 
conferințelor viitoare, legătura din
tre ele, să urmărească îndeplinirea 
măsurilor convenite.

Aceste chestiuni trebuie să-și gă
sească, după părerea țării noastre, 
reflectarea corespunzătoare în for
mularea punctelor care vor figura 
pe ordinea de zi a conferinței eu
ropene.

Pentru ca viitoarea conferință să 
răspundă efectiv menirii sale, scopu
lui pentru care este convocată, ea 
trebuie să deschidă efectiv calea u- 
nor măsuri concrete de realizare a 
securității în Europa. în această 
privință, o cerință esențială a în
făptuirii securității, a eliminării po
liticii de forță o constituie dezan
gajarea militară. Apare limpede că 
obiectivele conferinței europene, ca 
și cele ale oricărei abordări a pro
blemelor dezangajării și dezarmării 
în Europa constitute două laturi ale 
aceluiași proces. Securitatea ar fi 
cu atit mai deplină, mai reală si mai 
trainică prin înfăptuirea unor ase
menea măsuri ca reducerea și re
tragerea trupelor și lichidarea ba
zelor militare aflate pe teritoriul al
tor state, renunțarea la manevre mi
litare sau alte demonstrații de for

ambasador, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, și Stancio Stan
kov, din partea Secției de politică 
externă și relații internaționale a C.C. 
al P.C. Bulgar.

în timpul convorbirii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea în continuare, pe multi
ple planuri, a relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre România și Bul
garia, în interesul construcției socia
liste în cele două țări.

★

De asemenea, oaspetele a vizitat 
cartiere noi de locuințe din Capitală 
și instituții de cultură.

(Agerpres)

probleme privind dezvoltarea și adîn- 
cirea în continuare a colaborării și 
cooperării în domeniul industriei me
talurgice dintre cele două țărf

★

Cu ocazia vizitei în țara noastră a 
delegației de metalurgiști chinezi, 
ambasadorul Cian Hai-fun a oferit 
un dineu. (Agerpres) 

ședințele Consiliului popular județean 
Brașov, președintele Consiliului jude
țean al Frontului Unității Socialiste, 
cu alte oficialități locale.

Cu acest prilej, delegația a fost in
formată despre realizările obținute 
în domeniile economic și social-cul
tural, despre perspectivele de dezvol
tare a acestui important centru in
dustrial al țării.

în continuare a fost vizitată co
muna Hărman.

în cinstea delegației, tovarășul 
Constantin Drăgan a oferit un dejun.

După-amiază, oaspeții s-au înapoiat 
în Capitală.

(Agerpres)
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ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ:

„F I L I E R A“

Producție a studiourilor americane. Regia : William Friedkin. Cu : Gene Hackman, 
Fernando Rey, Roy Schneider, Marcel Bozzuffi. Film distins cu Premiul Oscar 1971 
pentru : cel mai bun film al anului ; cea mai bună regie ; cea mai bună adaptare 
scenică ; cel mai bun montaj ; cea mai bună interpretare masculină (Gene 

Hackman).

ță pe teritoriul 6au în vecinătatea 
frontierelor altor state, reduce
rea trupelor și armamentelor națio
nale, instituirea de zone denucleari- 
zate, crearea condițiilor pentru des
ființarea grupărilor militare.

în realizarea măsurilor de dezan
gajare militară și, în genere, de de
zarmare, sînt interesate toate popoa
rele continentului european — și de 
aceea este firesc și necesar ca toate 
statele să aibă posibilitatea efectivă 
de a participa direct, de a-și spune 
cuvîntul și de a-și apăra interesele 

Un început pozitiv, expresie 
a spiritului de receptivitate 

și înțelegere reciprocă

legitime în cadrul oricăror negocieri 
referitoare la aceste probleme, in
clusiv în privința reducerii forțelor 
armate și armamentelor.

Este cunoscut că în diferite docu
mente comune, ca și în alte împre
jurări. țările socialiste au susținut 
întotdeauna ideea că abordarea pro
blemei securității europene implică 
cu necesitate luarea în considerare 
a unor măsuri de dezangajare mili
tară. de dezarmare. în general.

Reuniunea de la Helsinki a dezbă
tut. de asemenea, modalitățile de or
ganizare a conferinței europene. Por
nind de la ideea larg împărtășită că 
lucrările conferinței ar urma să se 
desfășoare în trei etape succesive, 
țara noastră consideră că ar fi in
dicat ca prima fază, consacrată dez
baterilor politice generale, să aibă 
loc la nivelul miniștrilor de afaceri 
externe : ar urma apoi ca. în a doua 
etapă, să se lucreze în comisii pen
tru elaborarea documentelor propuse 
spre adoptare ; pentru a treia etapă, 
finală, a conferinței, nivelul de re
prezentare a statelor ar putea fi 
hotărît. de comun acord, de către 
miniștrii de externe.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
In numele poporului albanez, al Comitetului Centrai al Partidului 

Muncii din Albania, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Albania și al nostru personal vă mulțumim sincer 
pentru felicitările și urările pe care ni le-ați adresat cu ocazia celei de-a 
60-a aniversări a proclamării independenței și celei de-a 28-a aniversări 
a eliberării Albaniei.

Dorim din toată inima ca poporul român frate să obțină noi succese 
în edificarea socialistă a țăriii și în întărirea generală a patriei sale.

ENVER HODJA HADJI LLESHI
Prim-secretar Președintele

al Comitetului Central Prezidiului Adunării Populare
al Partidului Muncii din Albania a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele

Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Albania

Excelenței Sale
Domnul AHMED OSMAN

Primul ministru al regatului Maroc
RABAT

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre în calitate de prim-ministru 
al Regatului Maroc vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
prietenești dintre România și Maroc se vor dezvolta continuu. în in
teresul ambelor noastre popoare.

Cu deosebită stimă,
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Delegația Adunării de Stat a R.P. Ungare
- oaspete al municipiului Pitești

Delegația Adunării de Stat a Repu
blicii Populare Ungare, condusă de 
Papp Jânos, președintele Comisiei 
pentru apărarea națională a Adunării 
de Stat, care se află în țara noastră 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a vizitat sîmbătă Uzinele de autotu-

o delegație a u.g.s.r.
I

O delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, condusă de 
tovarășul Gheorghe Stuparu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a plecat sîmbătă la Mosco-

în ceea ce privește locul de des
fășurare a etapelor conferinței. 
România se pronunță pentru aplica
rea principiului democratic al rota
ției, consacrat, de altfel. în aranja
mentul de procedură. Astfel, țara 
noastră, alături de alte state, susține 
ca prima etapă, la nivelul miniștri
lor, să se desfășoare la Helsinki, lu
crările fiecăreia dintre comisii ur- 
mînd să aibă loc într-o altă tară eu
ropeană. iar etapa finală a confe
rinței să fie convocată, de aseme
nea, într-o altă țară a Europei, sta

bilită prin acordul tuturor partici- 
panților.

în legătură cu problema datei, con
siderăm că există condiții reale pen
tru tinerea conferinței într-un răs
timp cît mai apropiat. Țara noastră 
este de părere că problemele preli
minare aflate pe agenda lucrărilor 
pot fi rezolvate prin consens gene
ral, asigurîndu-se evitarea oricărei 
tergiversări, incit conferința, benefi
ciind de o bună și serioasă pregătire, 
să aibă loc cit mai curînd.

însemnătatea deosebită și. tot
odată. complexitatea problematicii 
securității europene reclamă, firește, 
din partea tuturor statelor participan
te o atitudine constructivă, excluzîn- 
du-se orice condiționări și poziții ri
gide, presupune eforturi în spiritul 
receptivității, perseverență în căuta
rea soluțiilor reciproc acceptabile — 
încît tot ce se va hotărî la viitoarele 
consultări și, cu atit mai mult, la con
ferința de securitate să aibă girul a- 
cordului comun, să întrunească con
sensul general. Numai pe această cale 
lucrările pregătitoare vor înregistra 
progresele scontate, iar conferința eu
ropeană va putea depăși cadrul unui 

risme și Grupul industrial de petro
chimie din municipiul Pitești.

La amiază, Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean Argeș a 
oferit un dejun in onoarea oaspeților 
din R. P. Ungară.

A PLECAT LA MOSCOVA
va, pentru a participa la manifestă
rile prilejuite de sărbătorirea semi
centenarului Uniunii Sovietice.

(Agerpres)
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simplu schimb de păreri cu caracter 
general, abstract și se va solda cu 
rezultatele concrete, efective aștepta
te de popoare.

Este un motiv de satisfacție, apre
ciat de opinia publică, faptul că la 
convorbirile multilaterale a fost rea
lizat un prim pas în acest sens. As
pectele asupra cărora s-a convenit 
îmbracă o evidentă semnificație poli
tică, reprezintă realizări demne de a 
fi salutate — demonstrînd posibilita
tea unor acorduri chiar în condițiile 
firești ale existenței unor deosebiri 
de păreri între diferite state.

După cum s-a anunțat, lucrările 
reuniunii pregătitoare urmează să fie 
reluate la 15 ianuarie. Dezbaterile de 
pînă acum au permis să se elucideze 
un prim șir de probleme importante, 
altele rămînînd să fie rezolvate în 
continuare. Multitudinea ideilor și 
propunerilor avansate în cadrul pri
mei runde de consultări oferă un bo
gat material de reflecție, în vederea 
elaborării ulterioare a unor soluții 
acceptabile pentru toate statele inte
resate.

Ecoul larg de care s-au bucurat pe 
plan european și mondial lucrările 
reuniunii pregătitoare ilustrează, în 
mod convingător, interesul activ al 
opiniei publice, al maselor largi față 
de procesul statornicirii unor relații 
noi pe continent. Aceasta atestă, tot
odată, că, departe de a constitui o 
preocupare exclusivă a guvernelor, 
securitatea europeană este o cauză a 
popoarelor, cărora le revine un rol de 
seamă în orientarea și grăbirea a- 
cestui proces, în promovarea unor 
soluții corespunzătoare cu interesele 
lor vitale.

Salutind progresele realizate pină 
acum la întîlnirea reprezentanților 
celor 34 de state, poporul român, opi
nia publică din țara noastră își ex
primă speranța că, la reluarea lu
crărilor reuniunii, toate problemele 
aflate pe agenda de lucru își vor găsi 
rezolvări pozitive, astfel încît să se 
asigure o temeinică pregătire confe
rinței europene și convocarea/ei cît 
mai grabnică, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor sale de pace, încredere și 
colaborare prietenească între toate 
ștatele continentului, spre binele po
poarelor lor și al cauzei păcii în în
treaga lume.

V. ĂLEXANDRESCU



viața internațională
Rezoluții adoptate de Adunarea

Generală a 0. N. U.

PARIS

Continuarea convorbirilor 
dintre R. D. Vietnam si S. U. A.

• Pentru aplicarea Declarației asupra întăririi securității 
internaționale

• în sprijinul mișcărilor de eliberare națională

NAȚIUNILE UNITE 16. — Cores
pondentul nostru transmite : Plenara 
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat, cu 123 de voturi pentru, nici unul 
contra și 8 abțineri un proiect de 
rezoluție vizind, în esență, sporirea 
eficacității Consiliului de Securitate 
in îndeplinirea responsabilităților 
sale speciale, conferite de Cartă, in 
domeniul menținerii și întăririi păcii 
și securității internaționale.

Plenara a adoptat apoi, cu 95 de 
voturi pentru, nici unul contra și 33 
de abțineri o rezoluție a Comitetului 
pentru problemele politice și de secu
ritate privind transformarea Oceanu
lui Indian într-o zonă a păcii. Rezo
luția cheamă toate țările, cu și fără 
litoral la Oceanul Indian, cele cinci 
ștat.e membre permanente ale Con
siliului de Securitate și alte puteri 
maritime să sprijine declararea 
Oceanului Indian drept zonă a păcii.

în continuarea ședinței, Adunarea 
Generală a aprobat, cu 63 voturi 
pentru, 10 contra și 49 abțineri un 
proiect de rezoluție, adoptat anterior 
in Comitetul său politic. referitor 
Ia măsurile luate de Israel in teri
toriile arabe ocupate.

Plenara Adunării Generale a adop
tat cu 114 voturi pentru, două con
tra (Africa de Sud și Portugalia) și 
10 abțineri rezoluția privind „Apli
carea Declarației asupra întăririi 
securității internaționale", care în
scrie pe lista coautorilor 55 de state, 
printre care și România. Rezoluția 
reafirmă viabilitatea universală a 
principiilor declarației, cere statelor 
să le transpună în viață și exprimă 
speranța că actualele tendințe spre 
destindere se vor repercuta pozitiv 
asupra întăririi securității interna
ționale. Totodată, Adunarea Genera
lă cere tuturor statelor să adopte 
măsuri pentru eliminarea conflicte
lor armate care amenință pacea si 
securitatea lumii, pentru eradicarea 
colonialismului, rasismului, domina
ției străine și a altor asemenea si
tuații care persistă în diferite zone 
ale lumii și care împiedică popoarele 
de la exercitarea drepturilor lor la 
autodeterminare și independență. 
Adunarea Generală consideră că a- 
bordarea coordonată a unor proble
me interdependente ca dezarmarea, 
menținerea păcii și întărirea rolului 
Națiunilor Unite ar spori mult efica
citatea politică și diplomatică a or
ganizației, inclusiv a activității Adu
nării Generale, fațilitînd astfel în
treprinderea de acțiuni spre întări
rea securității internaționale.

★
Un grup de 29 de state, printre care 

și România, a prezentat aprobării 
Adunării Generale a O.N.U. o rezo
luție, adoptată în prealabil de Comi
tetul pentru problemele coloniale, 
privitoare la activitatea monopoluri
lor și trusturilor străine în Rhodesia, 
Namibia, Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și in alte teritorii coloniale, 
activitate care împiedică transpune
rea în viață a Declarației privind a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale.

Rezoluția reafirmă dreptul inalie
nabil al tuturor popoarelor subjugate 
la autodeterminare și independență, 
dreptul lor legitim de a beneficia 
de bogățiile și resursele lor naturale 
și declară că orice putere adminis
trativă care lipsește popoarele colo
niale de exercitarea liberă a acestor 
drepturi violează în mod flagrant 
prevederile Cartei.

Documentul referitor la aplicarea 
de către agențiile specializate și in
stituțiile internaționale asociate Nați
unilor Unite a Declarației cu privire 
la acordarea independenței tuturor 
țărilor și popoarelor coloniale, ela
borat de un grup de 30 de state, prin
tre care și România, a fost adoptat 
de plenara Adunării Generale a 
O.N.U. Acest document subliniază 
datoria agențiilor specializate și or
ganismelor internaționale asociate la 
Națiunile Unite de a acorda tot spri
jinul material și moral necesar miș
cărilor de eliberare națională și de a 
elabora, în colaborare cu Organizația 
Unității Africane, programe concrete 
în acest scop.

Abordînd apoi raportul Comitetului 
pentru problemele economice și fi
nanciare, plenara Adunării Generale 
a adoptat un set de 8 rezoluții vi
zînd, prin diverse măsuri concrete, 
propuneri și recomandări, sprijinirea 
eforturilor de progres economic și 
social al statelor în curs de dezvol
tare, lărgirea colaborării economice 
internaționale.

în continuarea lucrărilor sale, ple
nara a adoptat o rezoluție prin care 
Adunarea Generală recunoaște că „o 
revizuire a Cartei — idee care nu 
este în general sprijinită — ar avea în 
prezent un rezultat contrar celui do
rit, adică întărirea eficacității Națiu
nilor Unite". Rezoluția amină pînă in 
anul 1974 orice dezbateri din cadrul 
O.N.U. vizind revizuirea Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite.

Plenara Adunării Generale a adop
tat în unanimitate o rezoluție a 
Comitetului juridic, elaborată de un 
grup de state, printre care și Româ
nia, vizind continuarea lucrărilor 
Comitetului special al O.N.U. pentru 
definirea agresiunii. Rezoluția cere 
comitetului să-și intensifice activita
tea pentru a ajunge cit mai repede 
posibil la o definiție a agresiunii, lip
sită de orice echivoc, in scopul de a 
ajuta la eliminarea din relațiile in
ternaționale a folosirii forței.

După cum s-a mai anunțat, 6 000 de funcționari administrativi ai C.E.E. 
au declanșat, la începutul sâptâminii, la Bruxelles, o grevă de 9 zile cerînd 

îmbunătățirea condițiilor lor de muncă

PARIS 16 (Agerpres). — Reprezen
tanții delegațiilor R. D. Vietnam și 
S.U.A. la conferința de la Paris în 
problema Vietnamului au avut, la 15 
decembrie, în capitala Franței, o în
trevedere care constituie o continuare 
a convorbirilor dintre consilierul spe
cial al delegației R. D. Vietnam, Le 
Duc Tho, și consilierul președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale, Henry Kissinger, relatează 
agenția T.A.S.S.

Întrevederile lui le duc tho 
la MOSCOVA

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că Andrei 
Kirilenko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
Konstantin Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., l-au primit, simbătă, pe 
Le Duc Tho, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, con
silier special al delegației R. D. Viet
nam la conferința de la Paris in

SĂ FIF SEMNAT FĂRĂ TERGIVERSĂRI 
ACORDUL PRIVIND RESTABILIREA PĂCII ÎN VIETNAM 

DECLARAȚIA G.R.P. A REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 16 (Ager
pres). — Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității, la 16 decem
brie, o declarație în care condamnă 
guvernul S.U.A. pentru tergiversarea 
semnării acordului privind restabili
rea păcii în Vietnam și pentru conti
nuarea războiului de agresiune în a- 
ceastă țară.

Guvernul Revoluționar Provizoriu, 
se arătă în declarație, va respecta 
scrupulos aplicarea serioasă a acestui 
acord după ce va fi semnat și va in
tra, imediat după semnare, în con
sultări cu administrația saigoneză 
pentru a rezolva împreună proble
mele interne ale Vietnamului de sud 
intr-un spirit de egalitate și respect 
reciproc. Dacă însă părțile americană 
și saigoneză vor persista în cererile 
lor pentru a tergiversa negocierile și

Din partea R.D.V. la întrevedere 
au participat Xuan Thuy, oonducăto- 
rul delegației guvernului acestei țări 
la conferința de la Paris pentru Viet
nam, și Nguyen Ko Thak, adjunct 
al ministrului de externe, iar din par
tea S.U.A. — William Porter, condu
cătorul delegației americane la con
ferință, și William Sullivan, adjunct 
al secretarului de stat al S.U.A.

problema vietnameză, care se află la 
Moscova in drum spre patrie.

Au fost examinate probleme legate 
de lupta poporului vietnamez împo
triva agresiunii S.U.A., pentru liber
tate, independență și pace în Viet
nam. în comunicatul dat publicită
ții la Moscova se subliniază că par
tea sovietică și-a reafirmat sprijinul 
neclintit pentru lupta poporului viet
namez.

a intensifica războiul de agresiune — 
continuă declarația — populația sud- 
vietnameză este hotărîtă ca, împreună 
cu întreg poporul vietnamez și ală
turi de popoarele cambodgian și lao
țian, să înfrângă definitiv forțele a- 
gresiunii.

ÎN AMERICA LATINĂ

Crește conștiința 
necesității apărării 

intereselor naționale
COMUNICAT COMUN 
CUBANEZO CHILIAN

HAVANA 16 (Agerpres). — Comu
nicatul comun cubanezo-chilian. sem
nat în urma vizitei întreprinse in 
Cuba de președintele chilian. Salva
dor Allende, arată că părțile s-au 
pronunțat în favoarea întăririi soli
darității dintre popoarele din Ameri
ca Latină, pentru a contribui la de
plina lor dezvoltare politică, econo
mică și socială. Ca urmare a schim
bărilor care au loc în prezent pe con
tinentul latino-american — se subli
niază în document — crește conștiin
ța necesității apărării intereselor na
ționale, a înfăptuirii unor transfor
mări radicale care să ducă la înlă
turarea dominației economice străine.

Partea chiliana și-a exprimat sa
tisfacția pentru stabilirea de relații 
diplomatice între Cuba și Barbados, 
Guyana, Jamaica, Trinidad Tobago, 
fapt care confirmă tendința de întă
rire a legăturilor dintre Cuba și ce
leilalte țări latino-americane. Partea 
cubaneză salută programul de trans
formări inițiat în Chile de guvernul 
Unității Populare, în lupta pe care 
această țară o duce pentru apărarea 
suveranității și recuperarea resurse
lor sale naturale.

Părțile au subliniat cu satisfacție 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
bilaterale, precum și aplicarea pro
gramului de asistență tehnică și a 
altor acorduri de cooperare între cele 
două țări.

Lucrările 
Congresului 

Partidului 
Comunist Francez

PARIS 16. — Corespondentul nos
tru, P. Diaconescu, transmite : Lu
crările celui de-al XX-lea congres 
al Partidului Comunist Francez au 
continuat, simbătă, prin prezentarea 
raportului cu privire la modificarea 
unor articole din statutul partidu
lui. Raportul a fost prezentat de An- 
dre Vieuguet, membru al Biroului 
Politic al P.C.F.

în cursul dimineții congresul a 
fost salutat de Claude Estier, secre
tar național al Partidului Socialist, 
și Frangois Loncle, secretar general 
adjunct al Mișcării stîngii radical- 
socialiste.

Seara, lucrările s-au încheiat Prin 
adoptarea rezoluției generale a con
gresului. Duminică urmează să fie 
adoptate celelalte rezoluții și să fie 
aleasă conducerea partidului.

U.R.S.S.

Adunări festive 
în capitalele 

republicilor unionale
MOSCOVA 16. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : în ca
pitalele republicilor unionale au loc, 
în aceste zile, adunări festive ale Co
mitetelor Centrale ale partidelor co
muniste și Sovietelor Supreme ale re
publicilor în cinstea celei de-a 50-a 
aniversări a constituirii U.R.S.S. în 
cadrul lor sint evidențiate importan
tele succese cu care oamenii muncii 
din republicile respective întîmpină 
sărbătoarea, se fac bilanțuri, reflec- 
tînd dezvoltarea economică, socială și 
culturală a acestor republici in anii 
puterii sovietice.

MANIFESTĂRI CONS A CRA TE 

ANIVERSĂRII REPUBLICII

La Ambasada română din 
Pekin a avut loc, simbătă, o con
ferință de presă, organizată in 
cadrul manifestărilor dedicate 
celei de-a XXV-a aniversări a 
proclamării republicii in Româ
nia. Au participat funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai 
ziarelor și instituțiilor de presă.

Ambasadorul Nicolae Gavri- 
lescu a vorbit despre importan
ța acestui eveniment, despre 
succesele obținute de țara noas
tră, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in anii con
strucției socialiste, despre politi
ca externă a Republicii Socia
liste România.

Vorbitorul a subliniat că re
lațiile româno-chineze cunosc o 
evoluție ascendentă pe toate 
planurile, in folosul cauzei gene
rale a socialismului și păcii în 
întreaga lume.

Depunerea instrumentelor de aderare 
a României la F.M.I. și B.I.R.D.
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Ministrul român al finanțelor, Flo- 
rea Dumitrescu, a depus, la Wa
shington, instrumentele de ade
rare a Republicii Socialiste Româ
nia la Fondul Monetar Inter
național (F.M.I.) și Banca In
ternațională pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (B.I.R.D.) — instituții 
specializate ale. Organizației Națiuni
lor Unite. El a semnat, totodată, ori
ginalele acordurilor cu privire la 
cele două organizații.

La ceremonie au participat condu
cători ai F.M.I. și B.I.R.D., funcțio
nari superiori din Departamentul de 
Stat, ministerele finanțelor și comer
țului, precum și membri ai Ambasa
dei române.

Semnarea protocolului sesiunii 
Comisiei de colaborare tehnico-științifică 

intre România și R. D. G.
BERLIN .16. — Corespondentul

nostru, Șt. Deju, transmite : La 15 de
cembrie 1972 s-au încheiat, la Berlin, 
lucrările sesiunii a XlX-a a Comisiei 
de colaborare tehnico-științifică în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

în cadrul lucrărilor s-a examinat 
modul de îndeplinire a prevederilor 
protocolului sesiunii precedente a co
misiei și a fost convenit programul 
de colaborare tehnico-științifică pen
tru perioada următoare.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că, in perioada de la sesiunea prece
dentă, s-a realizat un număr impor
tant de acțiuni de colaborare tehnico- 
științifică, îndeosebi in domeniul in
dustriei construcțiilor de mașini, in
dustriei chimice, industriei metalur
gice, materialelor de construcție.

Protocolul sesiunii a fost semnat din 
partea română de Grigore Bârgăoanu, 
vicepreședinte al comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, iar din partea 
R. D. Germane de Fritz Hilbert, ad
junct al ministrului pentru știință și 
tehnică.

ACORD IN DOMENIUL 
TURISMULUI

BERLIN 16. — Corespondentul nos
tru transmite : La invitația ministru
lui pentru transporturi al R. D. Ger
mane, Otto Arndt, o delegație a Mi
nisterului pentru Turism ai Republi-

La lectoratele de limbă ro
mână de la universitățile din 
Londra și Cambridge au avut 
loc manifestări consacrate ani
versării proclamării republicii, 
în cadrul cărora au fost făcute 
expuneri privind semnificația 
zilei de 30 Decembrie, realiză
rile obținute de poporul nostru 
in ultimul sfert de veac in toa
te domeniile de activitate.

★
La Tokio a avut loc o seară 

a prieteniei româno-japoneze. 
Cu acest prilej au luat cuvintul 
prof. univ. Takeshi Shimura, 
președintele Asociației de prie
tenie Japonia-România. și însăr
cinatul cu afaceri al țării noas
tre in Japonia, Ion Dumitru. 
Manifestarea a cuprins, între 
altele, proiectarea filmului 
,,România inedită** și interpre
tarea unor cintece japoneze și 
românești.

Walter Stoessel, asistent pentru 
problemele europene al secretarului 
de stat al S.U.A. — stat depozitar al 
statutelor F.M.I. și B.I.R.D. — și Flo- 
rea Dumitrescu au rostit scurte alo
cuțiuni.

★
Cu ocazia prezenței la Washington, 

ministrul român al finanțelor a avut 
o întrevedere cu George Shultz, 
ministru de finanțe al S.U.A., 
Peter Flaningan, directorul Con
siliului pentru politica economică 
internațională de pe lingă Casa 
Albă, și Paul Volker, subsecre
tar de stat pentru problemele 
monetare la Departamentul Finan
țelor.

cii Socialiste România, condusă de 
ministrul Ion Cosma, a vizitat Repu
blica Democrată Germană. în timpul 
șederii in R.D.G., delegația română a 
încheiat un acord privind dezvoltarea 
schimburilor turistice pe anii 1973— 
1975.

50 de ani de la 
crearea Bibliotecii 
române din Roma

ROMA 16 (Agerpres). — Intre 
14 și 18 decembrie, in capitala 
Italiei se desfășoară festivitățile 
consacrate aniversării a 50 de 
ani de la crearea Bibliotecii ro
mâne din Roma — „Accademia 
di Romania".

La manifestările semicentena
rului participă o delegație ro
mână formată din prof. Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, prof. Ștefan Pascu, 
rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, și prof. Virgil 
Vătășeanu, istoric de artă.

La festivitatea organizată 
simbătă au luat parte perso
nalități politice și ale vieții ciil- 
tural-științifice italiene, șefi ai 
unor misiuni diplomatice, un 
numeros public. Ambasadorul 
țării noastre la Roma, Iacob 
lonașcu, directorul bibliotecii, 
prof. dr. Alexandru Bălăci, și 
ambasadorul Mario Mondelli, 
director general al schimburi
lor culturale și științifice din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Italiei, au subliniat, în alo
cuțiunile lor, importanța pe 
care România ?<■ Italia o acor
dă stringerii relațiilor cultu
rale și științifice și, prin a- 
ceasta, a celor politico-econo- 
mice dintre ele, precum și ro
lul pe care „Accademia di 
Romania" îl joacă in promo
varea acestor relații.

In cuvintul său, șeful dele
gației române, Dumitru Ghișe, 
a arătat că relațiile culturale 
romăno-italiene se înscriu in 
eforturile constructive ale ce
lor două țări pentru edifica
rea unei lumi a păcii și înțe
legerii intre popoare.

După festivitate, desfășu
rată intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, au fost inaugurate 
expozițiile „Sculptura româ
nească" și „Personalități ale 

' culturii, artei și științei româ
nești".

Intr-o declarație comună, 
Peru și Mexic au reafirmat 
dreptul inalienabil al tuturor state
lor de a dispune, în mod liber, de 
bogățiile lor naturale. Declarația, a- 
doptată la încheierea vizitei în Peru 
a șefului diplomației mexicane. E- 
milio Rabasa, subliniază că cele două 
state latino-americane sint hotârite 
să acționeze la nivel regional și in
ternațional pentru recunoașterea de
plină a acestui drept.

Mișcări revendicative în 
Italia. La chemarea lansată de cele 
trei mari centrale sindicale italiene 
— C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — 300 000 
de muncitori din Milano au parti
cipat vineri la o grevă generală de 
patru ore. in sprijinul reînnoirii 
contractelor de muncă. în aceeași zi. 
aproximativ 50 000 de muncitori au 
participat la o demonstrație pe stră
zile orașului Milano.

Convorbiri cambodgiano- 
laoțiene la Pekin. Penn Nouth> 
președintele Biroului Politic al Co
mitetului Central al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. primul mi
nistru al Guvernului Regal de U- 
niune Națională, a avut o întreve
dere cu Nouhak Phoumsavan. con
ducătorul unei delegații a Frontului 
Patriotic Laoțian, membru al Comi
tetului Permanent al Comitetului 
Central al Frontului.

Convenția Națională a 
Partidului justițialist din Ar
gentina — Partidul fostului preșe
dinte Juan Peron — l-a desemnat 
pe Hector Campora drept candidat la 
alegerile prezidențiale programate 
pentru luna martie a anului 1973. După 
cum se știe, Juan Peron a anunțat 
oficial că nu va candida în alegerile 
din martie 1973.

agențiile de presă transmit:
polono-mongol.

Tendenbal, prim-se- 
Comitetului Central

Tratat
Jumjaaghiin 
cretar al

mongol. Lodonghiin Rincin. au pa
rafat tratatul de prietenie și colabo

Profesorul Barnard își va putea 
continua activitatea de chirurg

Congresul culturii bulga- 
fg în prezența lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat, la 
Sofia au luat sfirșit lucrările celui 
de-al doilea congres al culturii bul
gare. Congresul a dezbătut raportul 
privind „Cultura bulgară in construc
ția societății socialiste dezvoltate" și 
a adoptat un nou statut al Comite
tului pentru Artă și Cultură. Ca pre
ședinte al noului Comitet pentru 
Artă și Cultură a fost reales Pavel 
Matev.

loviri din intenție, deci «- 
tentat.

Recent, profesorul Barnard 
făcuse declarații publice impo- 
triva politicii rasiste promovate 
de autorități și anunțase hotă- 
rirea sa de a se alătura „Par
tidului unit" din opoziție, 
pe listele căruia dorește să 
candideze la viitoarele alegeri. 
Această decizie a fost primită 
cu ostilitate de oficialitățile 
sud-africane, care, temindu-se 
că popularitatea celui care e 
„pionierul grefelor cardiace" 
i-ar putea asigura acestuia suc
cesul in alegeri, incearcă acum, 
prin diverse mijloace, să-l de
termine pe Barnard să renunțe 
la înfăptuirea proiectelor sale 
politice.

Relații diplomatice R.P.D. 
Coieeană-Zair. D ,p& cum «- 
nuntă agenția A.C.T.C., R.P.D. Co
reeană și Republica Zair au stabi
lit relații diplomatice la nivel de 
ambasadă.

al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, l-a primit 
pe Ștefan Olszowski, ministrul de 
externe al R. P. Polone, care a fă
cut o vizită oficială la Ulan Bator. 
Stefan Olszowski și omologul său 

rare dintre R.P. Mongolă și R.P. Po
lonă.

Profesorul Christian Barnard, 
pionier al transplantului de ini
mă. care a fost victima unui 
accident de circulație. iși va 
putea continua activitatea de 
chirurg, s-a anunțat la Johan
nesburg.

Reamintim ci, miercuri seara,
în timp ce profesorul Barnard 
și soția sa, Barbara, se întor
ceau Pe jos, acasă, în cartierul 
Sea Point din Capetown, au fost 
accidentați de o camionetă. Ră
niți, ambii au fost internați la 
Spitalul Grote Schoor. tntrucit 
făptașii, doi tineri, au fugit de 
la locul accidentului și mai ales 
amănuntul că mașina era înma
triculată în Beaufort West — 
orașul natal al celebrului chi
rurg — s-a emis ipoteza unei

De curind, din sediul poliției 
newyorkeze, condus de comisa
rul Murphy, a dispărut o canti
tate de heroină în valoare de 
aproximativ 20 milioane dolari, 
care fusese confiscată în urmă 
cu cîțiva ani, în timpul uneia 
din cele mai reușite acțiuni po
lițienești de combatere a contra
bandiștilor de narcotice.

Heroina fusgse depozitată un 
timp atit de îndelungat la se
diul poliției deoarece procesul 
privind traficanții respectivi nu 
a fost încă judecat, iar „mar
fa" era ținută drept corp delict.

Lansarea unui satelit
vest-german. De la baza spa-

Califomia, a fost 
lansat, ou ajutorul unei rachete ame
ricane „Scout", satelitul vest-german 
pentru cercetări științifice „Aeros". 
în greutate de aproximativ 125 kg, 
satelitul s-a înscris pe o orbită po
lară.

Delegația 
tală guineeză

guvemamen-
condusă de Lan-

sana Beavogui, primul ministru al 
Republicii Guineea, și-a . încheiat 
simbătă vizita de prietenie pe care 
a făcut-o in R.P. Chineză, plecînd 
spre Phenian, relatează agenția 
China Nouă.

Lucrările sesiunii a 19-a 
a Comisiei mixte hidroteh
nice româno-iugoslave s au 
desfășurat, timp de patru zile, la Bel
grad. Conducătorul delegației româ
ne, Florin Iorgulescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor, a 
fost primit de Anton Vratușa, vi
cepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal, și de Trpe Iakovlevski, 
membru al consiliului.

Semnarea protocolului 
privind colaborarea dintre Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Con
sum din România (CENTROCOOP) 
și Consiliul Național al Dezvoltării 
Cooperației din Zambia, a avut loc 
Ia Lusaka.

CONSFĂTUIREA C.A.E.R. 
ÎN PROBLEME OF DREPT
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc a șaptea ședin
ță a Consfătuirii C.A.E.R. în proble
me de drept, la care au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. în calitate de observator a 
fost de față o delegație de experți din 
Iugoslavia.

în cadrul ședinței au fost pregătite 
propunerile referitoare Ia probleme 
legate de crearea și activitatea unor 
organe economice internaționale ale 
țărilor membre C.A.E.R. Participanții 
au analizat, de asemenea,, probleme 
de drept privind acordurile de spe
cializare și cooperare în producție.

Au fost examinate recomandări 
privind elaborarea și întocmirea unor 
norme juridice pentru dezvoltarea in 
continuare a colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. și organele lor eco
nomice.
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Misiunea „Apollo-17
• Ultimele observații de la distanță • Explozii Pe

Lună • Foarfecă buclucașă

Simbătă a fost pentru cei trei as- 
tronauți ai misiunii „Apollo-17" cea 
mai calmă zi de la lansare, deoarece 
nici o manevră deosebită nu a fi
gurat in planul de zbor al navei, 
care a continuat să evolueze in 
jurul satelitului natural al Pămîntu- 
lui. In consecință, astronauții au 
consacrat întreaga zi experiențelor 
științifice și efectuării unor fotogra
fii „orbitale". Ei au transmis cen
trului spațial de la Houston o ob
servație extrem de interesantă, care 
ar putea da mai multă consistență 
teoriei privind existența, intr-o pe
rioadă relativ recentă, a unei acti
vități vulcanice pe Lună. Astfel, 
echipajul misiunii „Apollo-17" a 
observat, de la distanța de 120 km' 
de suprafața Lunii, o zonă de cu
loare portocalie, asemănătoare ce
lei descoperite de Cernan și Schmitt 
in timpul celei de-a doua activități 
extravehiculare pe Selena, în preaj
ma craterului „Shorty". După cum 
a apreciat geologul Harrison 
Schmitt, ar fi vorba de un crater, 
mai mare decît „Shorty", situat în 
estul văii Taurus-Littrow, lingă 
Marea Seninătății, culoarea porto
calie datorindu-se fenomenului oxi- 
dării minereurilor componente prin 
acțiunea vaporilor de apă eliberați 
in timpul erupțiilor vulcanice.

Printre experiențe au figurat și 
două sondări lunare cu ajutorul ra
darului, pentru a depista prezența 
posibilă a apei în subsolul Selenei 
și pentru a face o inventariere a 
mineralelor pină la o adâncime de 
1 300—1 500 m. De asemenea, astro

nauții au lucrat la întocmirea unei 
noi hărți termice a Lunii.

In același timp, pe suprafața Lu
nii au avut loc o serie de explozii 
provocate prin telecomandă de la 
centrul spațial de la Houston. Au 
fost aruncate in aer încărcături de 
exploziv fixate în anumite puncte 
in regiunea Taurus-Littrow de către 
cei doi astronauți americani — Cer
nan și Schmitt. Undele seismice 
provocate de aceste explozii au fost 
înregistrate de patru geofoane insta
late in apropiere și transmise la 
Houston. Exploziile au fost, de ase
menea, urmărite prin camera de 
luat vederi, de pe jeep-ul lunar a- 
bandonat de cei doi astronauți. 
Scopul experiențelor, care vor con
tinua și astăzi, este de a obține o 
„secțiune geologică" pînă la 3 km 
adincime a zonei de aselenizare.

Evoluția navei însă nu a fost scu
tită nici de data bceasta de emoții, 
deoarece la bordul cabinei de co
mandă a intervenit un mic incident, 
care preocupă centrul spațial de la 
Houston. Din trusa cu instrumente 
a astronauților lipsește... o foarfecă. 
In condiții de imponderabilitate, o 
foarfecă de 30 centimetri lungime 
nu pare să prezinte nici un pericol, 
dar, în momentul intrării in atmos
fera terestră, cind obiectele își re
capătă greutatea, iar accelerația 
gravitațională crește, un asemenea 
obiect, rătăcit prin colțurile cabinei 
de comandă, devine extrem de pe
riculos. In consecință, astronauții 
vor trebui să examineze minuțios 
cabina pentru a recupera foarfecă.
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