
PROLETARI DtN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ! ÎNT1LNIREA DINTRE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ȘI TOVARĂȘUL LEONID BREJNEV

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MOSCOVA. — 23 Coresponden
tul Agerpres. Laurențiu Duță, 
transmite : La 23 decembrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, a avut o întrevedere cu. tova
rășul Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

în cursul convorbirii a avut loc 
un schimb de păreri cu privire la

dezvoltarea colaborării româno- 
sovietice, precum și asupra unor 
probleme internaționale actuale.

întrevederea dintre tovarășii" 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev s-.a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și sinceritate.
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SUCCESE CARE POARTĂ
PECETEA DE ONOARE

A MARII SĂRBĂTORI
AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

După punerea in funcțiune a primului grup hidroener
getic, eveniment care a avut loc recent, pe șantierul 
termocentralei Rogojelu munca continuă în ritm sus
ținut, constructorii străduindu-se să cîștige un avans cit 
mai mare în lupta cu timpul. în fotografie : brigada 
de fierari-betoniști, condusă de maistrul Nicolae Dia- 

conu, aflată în primele rînduri ale întrecerii
Foto : S. Cristian

Delegația de partid și de stat, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

s-a întors în Capitală

® în industria construcțiilor 
de mașini-unelte și electroteh
nicii, pînă in ziua de 22 decembrie, 24 de 
întreprinderi și-au îndeplinit planul anual 
la producția-marfă, iar 13 — la producția 
globală. Colectivul Uzinei de mecanică, fină 
din București, bunăoară, și-a realizat planul 
anual la producția-marfă încă de la 20 oc
tombrie, iar cel al producției globale — la 
31 noiembrie a.c. ; la întreprinderea de piese- 
radio și semiconductori-Băneasa, prevederile 
la producția-marfă planificată s-au înde
plinit de la 1 decembrie, iar cele la produc
ția globală — la 8 decembrie. Rezultate la 
fel de bune s-au obținut și la Uzina de 
strunguri din Arad, „Electromotor" Timi
șoara, Fabrica de transformatoare din Fi- 
liași, Uzina de mașini electrice din» Bucu
rești, întreprinderea „Electroceramica" din 
Turda, Fabrica de elemente pentru automati
zare și întreprinderea „Electroaparataj" — 
ambele din Capitală ș.a. Pînă la sfirșitul 
anului, în întreprinderile respective se va 
obține suplimentar un volum important de 
produse electrotehnice și mașini-unelte pen
tru prelucrarea metalului, solicitate atît de 
beneficiarii din țară, cit și la export.

• Petroliștii rafinăriilor Cen
tralei industriale a prelucrării ți
țeiului au 'ndePIinit cu 7 zile mai de
vreme sarcinile anuale de plan la toți indi
catorii. în bilanțul anului 1972 ei înscriu o 
producție suplimentară de benzine, uleiuri 
minerale, motorine și alte derivate din țiței 
evaluată la 61 milioane lei — sumă care în
trece substanțial angajamentul asumat in 
cinstea aniversării republicii. De menționat 
bă întregul spor de producție a fost obținut 
pe seama creșterii productivității muncii.

• Termocentrala Ișainița-Cra- 
Î0 VO a Pr°dus simbătă, la ora 14,00, cel de-al

6-lea miliard kilowat/oră energie electrică 
realizat de la începutul anului. Cu acest pri
lej, colectivul de energeticieni al centralei a 
adresat o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : Această 
realizare, pe care o dedicăm aniversării re
publicii, este rodul activității desfășurate de 
colectivul de energeticieni, în frunte cu co
muniștii, pentru folosirea intensivă a turbo- 
agregatelor, pentru evitarea avariilor și re
ducerea termenelor de reparații și revizii teh
nice. Raportăm, de asemenea, că eforturile 
noastre s-au concretizat în acest an în depă-. 
șirea cu 62 milioane Iei a producției globale 
și cu 12 milioane lei a producției-marfă, in 
producerea suplimentară a circa 200 milioane 
kWh energie electrică și a 300 mii g.cal. 
energie termică, în condițiile valorificării a 
peste 3 800 000 tone cărbune inferior din ba
zinul carbonifer al Olteniei.

Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că 
tînărul nostru colectiv, care deservește cea 
mai mare termocentrală în funcțiune a țării, 
este ferrh hotărit să muncească în continuare 
cu pasiune și deplină dăruire spre a-și spori 
astfel contribuția la realizarea mai devreme 
a cincinalului, la ridicarea României socia
liste pe noi trepte de progres și civilizație.

• Colectivele unităților indus
triale din Greșul Cîmșina au r6ali’ 
zat planul anual al producției globale și mar
fă cu 8 zile înainte de vreme. Datorită aces
tui avans de timp, pînă la finele lunii de
cembrie, oamenii muncii din aceste unități 
vor da în plus produse petroliere, reductoare, 
mobilă, material lemnos, aparataj electric, 
articole textile și alte mărfuri în valoare de 
aproape 30 milioane lei. Folosind mai judi
cios metalul, colectivele industriale din Cîm- 
pina au reușit să înscrie in contul lor de 
economii, pe acest an, circa 850 tone.

A ZECEA HIDROCENTRALĂ 

DE PE ARGEȘ PRODUCE

PITEȘTI (corespondentul „Scînteii", Gh, 
Cîrstea). — Pe Argeș, in punctul Prundu, 
a fost pusă în funcțiune, înainte de ter
men, a zecea hidrocentrală, cu o putere 
instalată de 7,5 MW. Succesul, mîndrie în
dreptățită pentru constructorii de hidrocen
trale de aici, este dedicat jubileului repu
blicii.

DIN MATERII PRIME
ECONOMISITE —

PRODUCȚII 
SUPLIMENTARE

CÎTEVA ZILE CARE POT ÎNSEMNA MULT

Pentru buna pregătire a aprovizionării 
întreprinderilor cu materii prime 

si materiale in anul viitor
Realizarea exemplară a sarcinilor 

de plan pe anul 1973 la nivelul lor 
maximal impune, ca o condiție ho- 
tărîtoare, îmbunătățirea activității de 
aprovizionare tehnico-materială a u- 
nităților productive. Tn acest sens, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Trebuie să se urmărească 
cu mai multă fermitate și exigentă 
ca întreprinderile producătoare să-și 
respecte în întregime contractele, o- 
bligațiile asumate, livrind la terme
nele stabilite, în cantitățile si de ca
litatea corespunzătoare, materialele și 
piesele destinate aprovizionării teh- 
nico-materiale a altor unități. Este 
necesar să se precizeze, prin plan, 
în mod clar, atît fiecare reper ce 
trebuie realizat, cit și întreprinderea 
care urmează să execute reperul res
pectiv". Potrivit acestor indicații 
prețioase formulate de secretarul ge
neral al partidului, corespunzător 
momentului în care ne aflăm — 
mai sint, în fond, numai cîteva zile 
pînă la începutul noului an — ce 
imperative urgente, în domeniul a- 
provizionării tehnico-materiale, tre
buie să stea acum pe agenda unită
ților productive, centralelor și minis
terelor economice ?

întreprinderile cunosc cu precizie, 
îndeaproape, sarcinile de1 plan pen
tru anul viitor — plan unitar și o- 
bligatoriu in întregul său. la para
metrii maximali. La elaborarea pia
nului pe anul viitor( s-a acordat o 
atenție mai mare corelării sarcini
lor de producție cu resursele mate
riale. creîndu-se condiții pentru a- 
provizionarea ritmică a producției cu 
materii prime, materiale si semifa
bricate. Asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale în anul 1973, în 
condițiile obligativității sarcinilor la

nivel maximal ce revin întreprinde
rilor, impune — așa cum s-a subli
niat la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie a.c. — eforturi neslăbite 
pentru realizarea programului pri
vind lărgirea bazei de materii 
prime, punîndu-se mai bine în va
loare resursele existente în tară. 
Totodată, pentru a răspunde exigen
telor planului pe anul viitor, acti
vitatea de aprovizionare tehnico-ma
terială trebuie-să se bazeze, mai mult 
decît pînă acum, pe planificarea cît 
mai exactă, in unități fizice, in 
urma utilizării unor norme de con
sum științifice, atît a cerințelor be
neficiarilor, cit și a sarcinilor furni
zorilor de materii prime, materiale 
și semifabricate. Altfel spus, din 
capul locului nu mai poate fi prac
ticată deci acea aprovizionare teh
nico-materială globală, valorică, ge
neratoare fie de „goluri" de produc
ție, fie de stocuri de materii prime, 
materiale și semifabricate.

Cu toate că asemenea cerințe ma
jore sint clare, totuși, pentru întoc
mirea planului de aprovizionare pe 
anul 1973, o serie de întreprinderi 
din cadrul Centralei industriale de 
utilaj chimic și rafinării, al Centra
lei industriale de automatizări, din 
industria ușoară și din chimie nu 
renunță la aproximații în acest do
meniu : ele fac uz de- calcule, pe 
baze statistice, estimative, deoa
rece ori nu au fost în măsură să-și 
nominalizeze și să-și eșaloneze din 
timp fabricația, ori nu au intrat la 
timp în posesia documentației de 
execuție a produselor care urmau să 
furnizeze elementele certe de de
terminare a consumurilor reale. Nu 
intimplător apar și acum o serie de 
solicitări suplimentare sau renunțări 
la anumite sortimente de materiale

și, în asemenea condiții, nu există 
încă garanția că nivelurile repartiza
te prin balanțe. în special la metal, 
materiale de construcții, anumite 
produse chimice, reflectă cu exacti
tate nevoile reale ale beneficiarilor. 
Consecința ? La ora actuală, activi
tatea de perfectare a contractelor e- 
conomice la o serie de materiale sau 
produse nu este încă încheiată, deși 
pînă la începutul noului an a mai 
rămas puțin timp. Bunăoară, o pro
porție cu totul necorespunzătoare de 
definitivare a contractelor de apro
vizionare se remarcă intr-un șir de 
unități constructoare de mașini. în 
ceea ce privește asigurarea cu lami
nate, anvelope, materiale de întreți
nere, sau din industria ușoară, la 
materii prime textile, piei, talpă și 
materiale plastice.

Se desprinde cu claritate, în ase
menea condiții, răspunderea conducă
torilor de întreprinderi și centrale, a 
forurilor de resort din ministere, a 
organelor de îndrumare și control ale 
Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, care au datoria să-și 
intensifice activitatea de verificare 
atentă, amănunțită a planurilor de 
aprovizionare ale unităților econo
mice, grăbind rezolvarea tuturor 
problemelor in suspensie, de care 
depinde perfectarea contractelor eco
nomice. Numai prin eforturi con
vergente, hotărîte. renunțîndu-se la 
practicile învechite, la spiritul depar
tamental, la tendința de a judeca a- 
provizionarea tehnico-materială doar 
prin prisma intereselor proprii ale 
unei centrale sau alteia, subapreciin- 
du-se cerințele majore ale economiei,

în întreprinderile industriei ușoare 
se desfășoară o acțiune susținută 
pentru utilizarea cit mai rațională a 
materiilor prime și materialelor. Prin 
reproiectarea tiparelor, mai buna 
pregătire și sortare a baloților de țe
sături, urmărirea atentă a comenzilor 
pe parcursul tuturor fazelor de exe
cuție, colectivul Fabricii de tricotaje 
București va realiza, pînă la sfirșitul 
aoestui an, economii estimate la a- 
proximativ 33 milioane lei, cu 30 la 
sută mai mult față de anul trecut, 
iar întreprinderile de tricotaje din 
cadrul centralei de specialitate 
București vor obține din lina, bum
bacul și firele sintetice economisite 
mai bine de 700 000 tricotaje. Pe ace
leași căi, colectivul Fabricii de con
fecții din Arad a economisit în acest 
an 9 000 mp țesături, din care au fost 
realizate, peste plan, 5 000 confecții. 
De asemenea, în Uzina textilă Timi
șoara, întreprinderea „Industria tex- 
tilă“-Lugoj, fabrica „Bumbacul", fa
brica de tricotaje „1 iunie", în cadrul 
grupului întreprinderilor industriale 
de pasmanterie și în alte unități ale 
industriei textile din județul Timiș 
s-au economisit mai mult de 12 000 
kg fire de bumbac. Valorificată în 
producție, această cantitate a con
tribuit la depășirea sarcinilor planu
lui pe 11 luni cu peste 200 000 mp țe
sături.

(Continuare în pag. a V-a)

Delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a participat la festivitățile prile
juite de cea de-a 50-a aniver
sare a creării Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste s-a înapo
iat. simbătă seara, în Capitală.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.CiR., 
prim-vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, Ștefan Andrei, Secre
tar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Badrus, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul României 
la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculeseu- 
Mizil, Gheorghe Pană. Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Maxim Berghiain.u, Gheorghe Cioa
ră, Florian Dănălache. Emil Dră- 
gănescu, 'Janoș Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu. Ștefan Voitec, Iosif Banc. 
Petre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion

Stănesou, Ton Dincă, membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organiza
ții obștești, generali, ofițeri supe
riori.

Au fost de față N. V. Maslenni
kov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Miile de buoureșteni prezenți la 
aeroport au salutat cu multă căl
dură pe conducătorul partidului și 
statului nostru, ovaționînd mi
nute în șir „Ceaușescu-P.C.R.**, 
„Ceaușescu-P.C.R.".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu cordialitate aclamații
lor îndelungi, urărilor de bun sosit 
adresate de cetățenii Capitalei.

(Agerpres)

PLECAREA
DIN MOSCOVA

MOSCOVA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Dută, trans
mite : La 23 decembrie, delegația de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, care a 
participat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 50-a aniversare a creă
rii Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, a plecat spre patrie.

La aeroportul Vnukovo, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și membrii dele
gației au fost conduși de tovarășii 
D. S. Polean.sk i, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S.. prim- 
vicepresedinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. V. I. Do'ghih. se
cretar al C.C. al P.C.U.S.. G. A. Ki
seliov. adjunct de șef de secție la 
C.C. ai P.C.U.S.

Au fost prezenți Gheorghe Badrus, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea. Sovietică, și 
membrii ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Cgausescu și membrilor delegației de. 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
Tovarășului N. V. PODGORNÎI 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

Tovarășului A. N. KOSÎGH1N 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
MOSCOVA

Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice, vă mulțumesc în modul cel mai 
cordial pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat în timpul șederii noas
tre în țara dumneavoastră, cu ocazia participării la sărbătorirea celei 
de-a 50-a aniversări a creării U.R.S.S.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, între 
Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste < 
se vor dezvolta în continuare în interesul ambelor noastre popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa încă o dată, dumneavoastră 
și tuturor popoarelor sovietice, felicitările noastre călduroase și cele mai 
bune urări de noi succese in construirea comunismului în patria dum
neavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat

> al Republicii Socialiste România

La invitația .„Seinteii"", cititorii au preluat carnetul de reporter

Oamenii REPUBLICII 
despre REPUBLICA 

oamenilor
ÎN PAG A III-A

Polean.sk
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, instituții fundamentale (XX)
Legea fundamentală a 

republicii noastre este 
Constituția. în prevede
rile ei fiind exprimate, 
cu o claritate de cristal, 
toate acele trăsături care 
configurează 
republicii ca stat 
list.

lor centrale și locale ale 
—J- -‘■-‘■’Ctta ce 

remarcat 
principiul 
poporului,

profilul 
socia-

Consfințind marile 
cuceriri revoluționare do- 
bîndite de poporul ro
mân, Constituția trasează, 
totodată, cadrul juridic al 
consolidării și dezvoltării 
lor. in conformitate cu 
cerințele construcției so
cialiste în România, cu in
teresele vitale ale poporu
lui. După cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
in Raportul său cu pri
vire la proiectul de Con
stituție: „Constituția Ro
mâniei socialiste reflectă 
împlinirea aspirațiilor de 
libertate ale celor ce mun
cesc, ea reprezintă Carta 
libertății și suveranității 
naționale, a înfloririi na
țiunii socialiste, a egali
tății depline in drepturi 
pentru toți cetățenii 
triei, fără deosebire 
naționalitate, a afirmării 
multilaterale a demnității 
și personalității omului, 
constructor al socialismu
lui. făuritor conștient al 
propriei sale istorii".

Desigur, nu ne 
punem să trecem 
revistă ansamblul 
vederilor constituționale. 
Multe din ele au făcut de 
altfel obiectul unor arti
cole distincte publicate în 
cadrul rubricii de față. Ne 
vom referi doar la citeva 
elemente esențiale, care o 
caracterizează ca lege 
fundamentală a unui stat 
socialist, radical deosebită 
de a statelor burgheze.

între aceste elemente se 
înscrie, in primul rind. 
democratismul. Este bine 
știut că și constituțiile 
burgheze Iși atribuie, în
deobște, acest caracter. 
Declarații frumoase des
pre „libertate", „egalita
te", despre „puterile sta
tului care emană de la 
națiune" abundă în aces
te constituții, dar toate a- 
cestea sînt golite de con
ținut și nu au decît „va
loare" verbală, de vre
me ce întreaga putere 
se află în miinile cla
selor exploatatoare, ca
re o folosesc pentru a-și 
apăra și promova intere
sele, in detrimentul celor 
ce muncesc. Constituției 
noastre, dimpotrivă, ii este 
propriu un 
consecvent, decurgipd din . 
faptul că „întreaga putere 
în Republica Socialistă 
România aparține poporu
lui, liber și stăpin pe 
soarta sa“. în paragrafele 
ei își găsește oglindire mă
reața cucerire revoluțio
nară, dobîndită cu pre
țul luptei îndelungate și 
sacrificiilor 
buni fii 
lui : după
robie și împilare, poporul 
român a devenit cu ade
vărat liber și stăpîn pe 
soarta sa, definind in 
miinile sale atît puterea 
politică, cit și puterea e- 
conomică, toate bogățiile 
țării. Ca atare, el este în 
măsură să se conducă așa 
cum dorește și cum îi dic
tează interesele, să 
tifice în folosul i 
roadele muncii lui, 
treaga avuție socială.

înspre realizarea inte
grală a principiului apar
tenenței și exercitării în
tregii puteri de către 
popor converg toate pre
vederile Constituției cu 
privire la modul de ale
gere și atribuțiile organe-

pa- 
de

pro- 
în

pre-

puterii de stat." Ceea 
se cuvine însă 
este faptul că 
suveranității 
proclamat de Constituție, 
și-a găsit in anii din 
urmă o integrală mate
rializare, prin multi
plele măsuri Ce au fost 
adoptate de partid și 
de stat, urmărind să asi
gure deopotrivă îmbună
tățirea structurii și mo
dului de . funcționare a 
organelor centrale și lo
cale ale puterii de stat, 
cit și participarea direc
tă, efectivă a maselor ce
lor mai largi la întreaga 
operă de guvernare. Ace
leiași preocupări i-au dat 
curs și măsurile adoptate 
de Conferința Națională 
a partidului și de plenara 
din noiembrie a C.G. al 
P.C.R., între care ampli
ficarea funcțiilor de con
trol ale Marii Adunări 
Naționale și Consiliului, 
de Stat, extinderea prac
ticii consultării perma
nente a maselor asupra 
diferitelor proiecte de 
legi și hotărîri, crearea 
consiliilor de control mun
citoresc asupra activității

scrise în Constituție să fie 
efectiv exercitate de că
tre toți cei ce muncesc. Și 
este bine cunoscut că pe 
măsura dezvoltării con
strucției economice și cul
turale, a înajntării pe ca
lea socialismului, garan
tarea materială a dreptu
rilor șl libertăților demo
cratice este tot mai si
gură, mai puternică.

Marile drepturi și liber
tăți înscrise în Constituție 
au totodată un suport 
trainic în preocupările 
partidului și statului pen-, 
țru întărirea legalității so
cialiste. în continuarea 
celor întreprinse in ulti
mii ani in acest domeniu, 
Conferința Națională a 
preconizat noi măsuri me
nite să asigure respecta
rea strictă a legilor de că
tre toate organele de stat 
și de către cetățeni. îm
bunătățirea activității or
ganelor de justiție, pro
curatură, miliție și 'secu
ritate. dezvoltarea și per
fecționarea activității le
gislative și juridice. Toate 
acestea dau cetățenilor 
republicii noastre certitu
dinea că drepturile și li-

CONSTITUȚIA
economico-sociale și a co
misiilor pe domenii, ca 
organisme obștești ale co
mitetelor oamenilor mun
cii etc. în viața politică a 
țării noastre se realizează 
astfel în toată plenitudi
nea conceptul de demo
crație, in sensul lui de 
putere a poporului. Este 
trăsătura care ilustrează 
cel mai pregnant superio
ritatea orînduirii noastre 
față de orice altă orin
duire cunoscută de po
porul român în trecut.

Parcurgind paragrafele 
Constituției noastre, se 
dezvăluie, ca o altă tră
sătură ce-i este proprie, 
profundul umanism, grija 
pentru om, pentru bună
starea 
marea 
iității 
dintre 
nante a acestui

constituie

lui, pentru afir- 
plenară a persona
sale. O expresie 

cele mai prea- 
umanism 

o constituie consacrarea 
deplinei egalități în drep-

democratism turi a tuturor cetățenilojț 
lecurgind.d.in" I®®* râră deosebire de

celor mai 
ai poporu- 

secole de

i fruc- 
propriu 

in-

naționalitaie. gama largă 
a drepturilor și libertăți
lor democratice, incluzind, 
alături de drepturi politi
ce. drepturi sociale — 
dreptul la muncă, la odih
nă. la asigurarea materia
lă de bătrînete. boală sau 
incapacitate de muncă, 
dreptul la învățătură, care 
nu există în nici o con
stituție burgheză. Impor
tant este însă mai ales 
faptul că toate aceste 
drepturi nu sînt numai 
proclamate, ci și garanta
te material. în republica 
noastră s-a pus pentru 
totdeauna capăt acelei si
tuații din trecut, cind cele 
mai multe din drepturile 
înscrise în constituție e- 
rau o pură ficțiune, cind 
toate mijloacele posibile
— de la legislație și pină 
la falsurile electorale sau 
represiunile polițienești
— erau pușe în mișcare 
pentru a împiedica po
porul să uzeze de ele. 
Prin trecerea întregii pu
teri în miinile poporului 
s-au creat condiții ca 
drepturile cetățenești tn-

bertățile lor sînt bine a- 
părate. Se poate aprecia 
că niciodată înaltele prin
cipii ale umanismului so
cialist. care inspiră și că
lăuzesc prevederile Con
stituției, n-au fost atit de 
vii și prezente în viața 
societății noastre ca in 
prezent.

Constituția a stabilit ca 
scop al intregii activități 
de stat pe plan intern 
dezvoltarea orinduîrii și 
înflorirea națiunii socia
liste. creșterea continuă a 
bunăstării 
culturale a poporului, a 
sigurarea 
demnității ' omului, 
marea multilaterală a per
sonalității umane. Fap
tele, realitățile noastre 
social-polit.ice arată că tot 
ceea ce a întreprins statul 
nostru, toate măsurile 
luate pe cele mai diverse 
planuri în-cei 25 de ani de.

țel fundamental.
Totodată. ■ Conștttit- 

ție și-au 
limpede 
bază ale

materiale și
libertății și 

afir-

găsit o definire 
principiile de 

politicii externe.

obiectivele fundamentale 
ale statului socialist ro
mân în relațiile sale cu 
celelalte state. întreaga 
activitate internațională a 
statului nostru ilustrează 
consecvența cu care sint 
respectate aceste prin
cipii și orientări, recon
firmate de Congresul 
al X-lea și de Conferința 
Națională a partidului. în 
centrul politicii externe a 
partidului și statului nos
tru se află dezvoltarea re
lațiilor de prietenie, alian
ță prietenească și colabo
rare cu toate țările socia
liste, in spiritul interna
ționalismului socialist. în 
același timp, partidul și 
statul nostru acționează 
consecvent, in concordan
ță cu principiile co
existenței pașnice, pentru 
lărgirea colaborării eco
nomice, politice, tehnico- 
științi-fice și culturale cu 
toate statele lumii, indi
ferent de deosebirile de 
orinduire socială. Viața a 
confirmat 
zi de zi 
principiilor 
suveranității și indepen
denței naționale, egali
tății in drepturi și 
vantajului reciproc, nea
mestecului in treburile in
terne, pe care România le 
promovează statornic in 
relațiile ei externe, cores
punzător prevederilor 
Constituției — aceste 
principii dovedindu-se în 
zilele noastre chezășia a- 
firmării fiecărei națiuni 
și totodată cheia de boltă 
a dezvoltării încrederii, 
prieteniei și colaborării 
intre toate popoarele.

Constituția consfințește 
rolul îndeplinit de Parti
dul Comunist Român, ca 
forță politică conducătoare 
in societatea noastră. în 

’ aceasta iși găsește reflec
tare o realitate esențială 
și decisivă pentru întrea
ga configurație, structură 
și evoluție a societății, o 
realitate de mult Încetă
țenită în viața țării noas
tre, ca rezultat al expe
rienței poporului român, 
al convingerii sale ferme 
că partidul comunist este 
singurul în măsură să-l 
călăuzească la înfăptuirea 
aspirațiilor lui vitale.

Continua întărire a ro
lului conducător al parti
dului constituie 
ția că marile 
obținute in anii 
cii și înscrise 
fundamentală a

l. Vor dezvolta» continuu, că ■ 
Republica noastră socia-

. listă va fi tot mai puter- 
'nică și mai înfloritoare, 
in interesul tuturor fiilor 
ei, al cauzei socialismului 
și păcii in lume.

REȚELEI 
COMERCIALE
PRAHOVENE

centrală, 
cu o su
mp. In 
de uni-

7

Și confirmă 
viabilitatea 
respectării

a-

garan- 
cuceriri 
republi- 

in legea 
țării se

în cursul acestui an. în jude
țul Prahova s-a desfășurat o 
largă și gospodărească acțiune 
de modernizare a rețelei co
merciale. Mobilizîndu-se forțe 
și rezerve locale, s-a reușit ca 
numeroase spatii vechi. Incomo
de. să fie restructurate, reaijne- 
najate si înzestrate cu utilaje 
noi. Astfel, numai la Cimpina. 
din fonduri necentralizate, cu 
sprijinul populației, care a pres
tat muncă voluntar-patriotică. 
s-a amenajat. în piața 
o mare unitate ..BIG" 
prafață utilă de 1 400 
municipiul Ploiești. 34
tăți de confecții, de desfacere a 
produselor alimentare 
„Gospodina" au fost 
treeîndu-se la sistemul 
servire sau plată . la 
Ca buni gospodari au 
și organele comerciale 
naia, Bușteni și Aguga, 
aspect civilizat magazinelor atît 
in interior,- cit și in exteri >r, 
oferind un plus de frumusețe 
urbană Văii Prahovei.

— De la începutul anului si 
pină in prezent — ne spune to
varășul Mircea Jinga. direotorul 
Direcției comerciale județene 
Prahova — cu cheltuieli mini
me, folosindu-se și munca pa
triotică a tinerilor și cetățeni
lor din cartiere, am reușit să 
modernizăm 75 de unități co
merciale. cel mai mare număr 
înregistrat pină acum intr-un 
singur an. Vreau să menționez, 
cu acest prilej, că moderniza
rea ' vechii rețele comerciale a 
Prahovei, pe lingă faptul că a 
determinat o vizibilă îmbunătă
țire a servirii populației, ne-a 
adus și o importantă eficientă 
economică.
magazinele de încălțăminte și 
menaj de la Halele cehtrale ale 
Ploieștiului — ca să mă opresc 
la un singur exemplu — după 
reamenajarea spațiilor, desfa
cerea a crescut aproape de 
două ori. în anul care vine 
avem un plan și mai ambițios 
de modernizare, reutilare și uti
lizare- a spațiilor comerciale, pe 
care vrem să-1 realizăm iot 
.... -ej;Pr,Vele ■ noastre interne.

Const. CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

I
j „,u r7er

- Știți cine 
sint EU? 
-Din pă
cate, da!

— Oi fi dat și eu... m-am apărat... Am 
și certificat medical că am fost tăiat la 
mină 1

Asistența zîmbește. După versiunea sa, 
Vasile Chejan, un munte de om, fusese 
victima unei violente agresiuni din par
tea... unei fete. Si nu undeva aiurea, ci in 
propria casă 1

...Doi tineri hotărăsc să-și petreacă îm
preună o sîmbătă seara. Au vrut să 
meargă la dans, dar in seara aceea „Arhi
tectura" era închisă. „Mergem la niște 
prieteni să-l vedem pe Manhix ?“ — pro
pune tînărul. Fata ezită : nu-i cunoaște, 
poate deranjează. „Sint oameni serioși, fa
miliști. am fost de multe ori la ei in casă", 
o liniștește tinărul. Au intrat într-o cofe
tărie gindind că nu se cade să meargă cu 
mina goală : ea a cumpărat o ciocolată 
pentru fetița gazdelor, el o sticlă de co
niac. Ospitaliere, gazdele i-au poftit la 
masă ; au discutat despre proiectata că
sătorie a celor doi, au ciocnit un păhărel 
în cinstea viitorului eveniment. Totul a 
decurs firesc, decent, nimic nu lăsa să se 
întrevadă că această seară plăcută va 
avea un sfîrșit brutal, inuman. Și totuși..

Cind să plece, fata a fost împinsă cu 
brutalitate in bucătărie de însuși capul 
familiei la care se afla în vizită.> în pre
zența soției, a copiilor 1 Protestele acestora 
— timide, de altfel — n-au avut nici un 
efect asupra agresorului. Instinctele pri
mare învinseseră rațiunea. Fata a țipat, 
s-a apărat cum a putut (sub privirile

articolul publicat astăzi despre Constituție
- Tră-

Cu 
încheiem ciclul „Republica noastră socialistă 
saturi definitorii, instituții fundamentale". Desigur, 
aspectele ce caracterizează 
a < aură uriașa superioritate 
burgheză sint eu mult mai 
mal vaste decit tematica 
acestui ciclu ; la rindul lor, 
cole ar fi putut fi considerabil îmbogățite.

Ne-am propus insă ca in cadrul rubricii să 
văm intr-un mod concentrat, succint, ceea ce 
mai caracteristic, mai reprezentativ pentru repu
blica noastră socialistă, spre a ajuta la înțelegerea 
mai aprofundată a semnificației marilor transfor
mări revoluționare produse in societatea noastră.

întreg ansamblul acestor trăsături definitorii și 
instituții fundamentale ale republicii exercită o pu
ternică influență in viața fiecăruia din cei peste 
2t) milioane de cetățeni ai României socialiste, con
stituind o mărturie grăitoare a forței vitale a so
cialismului. Sărbătorirea gloriosului jubileu de la 

Decembrie prilejuiește o strălucită afirmare a 
atașamentului întregii noastre națiuni față de repu
blica noastră socialistă, a unității și coeziunii in 
jurul Partidului Comunist Român, unitate care con
stituie izvorul forței de nezdruncinat a republicii, 
chezășia viitorului luminos al României socialiste.

republica noastră și-i 
față de orice republică 
numeroase și cu mult 

ce a format subiectul 
fiecare din aceste

lașe ale „cavalerului" !), a încercat un 
gest disperat vripd să se arunce de la 
etaj... O ploaie de pumni s-a abătut asu
pra victimei. Noroc că organele de miliție, 
alertate de vecini, au sosit la timp.

...In fața instanței, agresorul incearcă 
să pozeze in victimă. Se uită în sală, iși 
dă seama că n-a prea convins pe nimeni. 
Tace. O tăcere teatrală, pentru a da mai 
mult efect ultimului său argument :

— Știți Cine sint eu ? Iată :
Un teanc de diplome, tăieturi cu foto

grafii și comentarii din presa sportivă il 
recomandau pe campionul de box al ani
lor '52—’53, cunoscut sub numele de Ve- 
licu Ghețu. Una și aceeași persoană cu 
cel trimis acum în judecată pentru tenta
tivă de viol !

Acum, fostul campion — devenit intre 
timp un om violent care-și terorizează ve
cinii și prietenii — incearcă să arunce ifi 
balanța justiției gloria sportivă cîștigatâ 
cindva in corzile ringului. Dar „eschiva" 
lui V. Ghețu n-a reușit de astă-dată. Di
plomele ciștigate intre corzile ringului 
nu-1 pot scoate nicidecum din corzile legii, 
oricîte eschive ar încerca. Pentru că nimic 
nu dă dreptul cuiva să încalce principiile 
moralității si legile statului nostru.

„Sdritoarea“ 
contabilă..,

Neacșa Tobă, contabilă la Cooperativa 
de consum din comuna Cireșu. județul 
Brăila, a fost delegată să efectueze un 
inventar ai gestiunii magazinului sătesc 
Ionești. Cu această ocazie, contabila des
coperă o lipsă in gestiune de peste 9 000 
de lei.

în Ioc să sesizeze organele in drept așa 
cum ar fi fost de datoria sa. N. T. a ac
ceptat propunerea gestionarului Constan
tin Ștefan de a modifica listele de inven

ani-

rele- 
este

si tip 
renovate, 
cu auto- 
vinzător. 
acționat 
din Si- 

dind un

Astfel. numai la

Unitățile publice 
față în față cu rigorile 
controlului obștesc

Nu spunem nici o noutate afir- 
mînd că cele mai multe dintre se
sizările și propunerile controlorilor 
obștești iși găsesc o rezolvare cores
punzătoare. conducătorii unităților 
verificate acționind prompt pentru 
eliminarea deficientelor constatate. 
Dacă menționăm totuși această a- 
preciere o facem pentru a sublinia, 
din capul locului, că și in cele două 
județe. Satu-Mare și Buzău, lucru
rile se petrec, de regulă, aidoma. 
Prin, măsurile care se . iau aici, la 
propunerea echipelor de control ob
ștesc. se asigură condiții mai bune 
de aprovizionare și servire a tutu
ror cetățenilor. Astfel. -Ia Satu-Mare, 
pornindu-se de la sesizările echipe
lor cetățenești, cooperația meșteșu
gărească — de exemplu — a reana- 
lizat .sistemul de tarife practicat, e- 
liminînd diferen
tele existente în
tre unitățile de 
reparații radio și 
televizoare. O altă 
echipă de control 
a vizitat secția de 
panificație de ■ la 
Cărei, depistînd 
cauzele care pro
voacă deteriora
rea aspectului co
mercial al plinii 
(rafturile de de
pozitare deteriorate, manipularea ne
glijentă a lăzilor cu piine etc.). Mem
brii echipei nu s-au rezumat insă 
la atit. în numele cetățenilor care 
le-au încredințat mandatul de con
trolori obștești, aceștia au propus 
spre aplicare o serie de măsuri prac
tice. de natură să lichideze situația 
critică întilnită. Și. spre satisfacția 
lor. spre mulțumirea generală a< tu
turor cetățenilor orașului, la scurt 
timp de la vizita echipei, lucrurile 
s-au îndreptat vizibil. Tot la Cărei, 
prin intervenția controlorilor ob
ștești. s-au adus serioase îmbună
tățiri și în activitatea de reparație 
și întreținere a fondului locativ. 
Copstatind ca necorespunzător sis
temul practicat de întreprinderea de 
gospodărie orășenească -» care în
cepea mai multe lucrări decît pu
tea să execute — controlorii obștești 
au recomandat o organizare mai ra
țională a muncii, o mai bună uti
lizare a capacității de lucru dispo
nibile. Ceea ce s-a și realizat in 
bună parte, fapt relevat de ritmul 
de execuție a reparațiilor, mult 
accelerat in prezent.

Exemplele ar putea, desigur, con
tinua. pentru că, atit la Satu-Mare. 
cit și la Buzău, eficienta — ime
diată și in perspectivă — a inter
vențiilor făcute la fata locului de 
echipele de control obștesc este pro
bată de numeroase fapte concrete. 
Și. totuși, nu peste tot se intimplă 
astfel.

s..S decembrie. Echipa de control 
obștesc formată din Teodor Matei'; 
Constantin Andrei și Ion Nica ve- 
rifica ' attiwithfea secției nr. J a ./în
treprinderii de panificație "din Bu
zău. Se cîntăresc mai multe produ
se și se constată lipsă la gramaj. 
Alte obsebvatii ■ aparatele de măsu

Raid în județele 
Satu-Mare 

și Buzău

ră sint neverificate, normele sani
tare nu se respectă, registrul unic 
de control nu există. O întimplare ? 
Nicidecum. Aceeași echipă a verifi
cat secția respectivă cu citeva săp- 
tămini în urmă, constatînd... exact 
aceleași deficiențe. Mergind pe urma 
mai multor Controale ale echipelor 
obștești, aveam să ne convingem că 
și în alte unități aparținînd între
prinderii de panificație observațiile 
și propunerile controlului obștesc nu 
sint luate in .seamă. Cum ar putea 
fi aduse /lucrurile la normal in ca
zul de față ? Chiar cu riscul repe
tării unor lucruri cunoscute, tran
scriem. în continuare — pentru cei 
in cauză — conținutul art. 24 din 
Legea de organizare și funcționare 
a controlului obștesc : „Conducătorii 
unităților controlate, precum si con

ducătorii și alți 
angajați ai orga
nelor ierarhice 
superioare, care 
se. fac vinovați de 
lipsă de interes 
in examinarea și 
valorificarea con
statărilor și pro
punerilor făcute 
de echipele de 
control obștesc, 
răspund discipli
nar. material, ad

ministrativ, civil sau penal, după caz, 
potrivit legii". Clar ca lumina zilei 1

Slaba eficientă a controlului ob
ștesc din unele unități de interes ce
tățenesc din Buzău este determina
tă insă și de un alt factor : orga
nele de stat specializate in control 
— deși obligate să sprijine echipele 
cetățenești — nu-si îndeplinesc in
tru totul sarcina ce o au. Inspecția 
comercială, spre exemplu, cu toate 
că participă la unele acțiuni ale con
trolului obștesc, nu sancționează, pe 
loc. neajunsurile semnalate, dind 
astfel impresia celor verificați că e- 
chipele cetățenești fac o treabă ..de 
ochii lumii".

Nu puțem încheia însemnările cri
tice despre eficienta controlului ob
ștesc la Buzău fără a menționa și 
un alt aspect : dacă în comerț e- 
chipele acționează cu insistentă, ur
mărind mai atent modul de valori
ficare a observațiilor făcute, in 
schimb. în sectoarele cooperației 
meșteșugărești, ale transportului in 
comun și altele, intervenția contro
lului obștesc este extrem de palidă, 
sporadică- Mai mult, in unele uni
tăți. cum ar fi internatele și can
tinele școlare, nu s-a făcut pină in 
prezent nici măcar un control.

Cazurile de ignorare a controlu
lui obștesc nu sint prea numeroase. 
Dar acolo unde apar și atunci cind 
apar, ele trebuie să primească o ri- 
post^ hotăriță. Esfe in interesul fie
cărei" unitati' controlate, al fiecărui 
cetățean care beneficiază de servi
ciile unităților publice.

Mihai BAZU 
Octav GRUMEZA 
Mihai IONESCU

Centrul teritorial de calcul Ploiești Foto : Agerpres

tar pentru a acoperi lipsa. Urmarea ? De 
fapt au fost două urmări : 1) știind că 
are o șefă dispusă să-l acopere, in urmă
toarele trei luni gestionarul a „rotunjit" 
lipsa la 52 000 de Iei ; 2) „săritoarea" con
tabilă a fost trimisă să-i țină companie 
miradorului in boxa acuzaților.

— M-au impresionat lacrimile și rugă
mințile Iui de a-1 salva... Am crezut că-i 
fac un bine... — încearcă să se dezvino
vățească N. T.

Controloarea a neglijat un mic amă
nunt : nu pentru a-1 „salva" pe infractor 
era ea trimisă acolo, ci pentru a apăra 
avutul obștesc. Păgubirea avutului obștesc 
era firesc s-o impresioneze mai mult decît 
lacrimile de crocodil ale delapidatorului.

La mica 
tocmeală... 

cu legea ?!
Despre Petrea Niță, responsabilul res

taurantului „Modern" din Brăila se spu
nea că e in stare să scoată bani și din pia
tră seacă. E drept, erau destui „sceptici" 
care afirmau că nu din piatră seacă a scos 
el atiția bani, ci din buzunarele clienților. 
Mă rog. părerile erau împărțite. Oricum, 
sus-numitul a fost chemat in fața instan
ței pentru a-și justifica averea , prilej eu 
care intre veniturile legale din ultimii 
zece ani și cheltuielile familiei cercetatu
lui a apărut o „mică" diferență de.. 
262 000 de lei.

Doi ași ai baroului brăilean s-au stră
duit să „rectipereze" diferența : chipurile, 
familie modestă, economă pină la avari
ție etc., etc. Nu s-au sfiit să pretindă că

întreaga familie (patru persoane — n. n.) 
ar fi fost întreținută de părinții soției 1 
Zadarnic. Diferența răminea diferență.

Exasperat de insuccesele celor doi avo- 
cați, P. N. se decide să intre in' scenă :

— Onorată instanță, de acord, nu pot 
justifica o anumită sumă de bani...

își face rapid un. calcul, apoi continuă :
— Să zicem... 130 000 de lei... hai, 

140 000..._  » ț i
După cum se vede. P N. era dispus să 

negocieze : mai dă el o sută și ceva de 
mii, mai lasă și instanța o sută și ceva de 
mii... Citeva zeci de mii mai in sus sau 
mai in jos — ce contează ?

Goana după venituri ilicite î-a viciat 
modul de judecată, l-a făcut să uite că 
nu se afla în fața unei tarabe unde se a- 
plîcâ regula tocmelii 1 Ci in fața unui 
complet de judecată unde se aplică litera 
și spiritul legii.

I-au privit 
actele fără 
să le vadă

— Cum adică fals privind identitatea ? I 
Nu eram tot eu ?

Mirarea lui Neculai Iftime din comuna 
Parincea, județul Bacău, este la fel de 
falsă ca și socotelile pe care și le făcuse 
Să-l ascultăm :

— Lucram Ta T.U.G, Brașov ca munci
tor necalificat. Am cunoscut un băiat care 
mi-a spus că ar vrea să se angajeze ca 
șofer la noi. M-a tentat carnetul de con
ducere. l-am luat actele...

în felul acesta. Neculai a devenit alias 
Costică Costin și s-a angajat ca tractorist 
la l.A.S. Baldovinești. Nu prea se price

pea el la conducere, insă asta-1 interesa 
cel mai puțin. Toate amenzile eu care-1 
„gratificau" organele de miliție soseau 
pe adresa adevăratului Costică. Dar ne 

adevăratul Costică il pîndeau nu numai 
amenzile, ci și niște urmări răzbunătoare 
ale amorurilor pe care Neculai le culti
vase tot in numele păgubașului...

Dar nu atit aspectele tragi-comice ale 
întimplării ne interesează, cit chestiunea' 
gravă a modului superficial, lipsit de răs
pundere al celor care aveau datoria să-i 
controleze identitatea : funcționarii care 
l-au angajat, milițienii care l-au amendat.. 
Altfel nu se explică cum de nu le-a sărit 
in oclți, de la bun început, un fals afit de 
grosolan ?

Din caietul 
grefierului

„Subsemnata Spătăreanu Aneta, domici
liată in Brăila, strada Republicii nr. 113, 
trimit în judecată pe pirita Avacu Nicu- 
lina de la același domiciliu. Menționez că 
am mai fost cu ea in judecată încă de 
șase ori, dar nu-mi dă pace să trăiesc".

„Instanța solicită ca părțile să se îm
pace. Reclamanta refuză pe motiv că... 
băiatul inculpatei i-ar fi mîncat (sic. 1) o 
pisică și în prezent este terorizată de 
amenințarea că i le mănincă (? 1) și pe 
cele pe care le mai are. în dovedirea mo
tivelor din acțiune, reclamanta solicită 
proba cu doi martori. în contraprobă. in
culpata. pentru a dovedi nevinovăția, pro
pune și ea citarea a doi martori".

(Din dezbaterile dosarului nr. 
8 164/1972 aflat pe rol la Judecătoria 
municipiului Brăila).

Emil MAR1NACHE

~N

j FAPTUL?i 
IDIVERS!

I

Mecanicul
a fost
pe recepție

Trenul accelerat 342 se apro
pia de stația Vama (Suceava). 
Deodată, in dreptul semnalului, 
la km 57,800, in cabina locomo
tivei s-a auzit un zgomot pro
dus sub roțile trenului. Pentru 
un necunoscător, zgomotul ar 
fi trecut poate neobservat. Nu 
insă și pentru mecanicul de lo
comotivă Constantin Carolea. 
Ajuns in stația Vama, el l-o 
avertizat pe impiegatul de ser
viciu Mircea Munteanu, care 
l-a trimis la fațg locului pe pi
cher. Peste puțină vreme s-a 
constatat că una dintre șinele 
de cale ferată era ruptă. Ime
diat circulația a fost închisă, 
pină la înlocuirea șinei. Dato
rită 'vigilenței mecanicului, a 
fost evitat un posibil accident 
feroviar.

Dispariția 
misterioasă
a 65 de
vehicule

Echipe de control ale serviciu
lui circulație din cadrul Inspec
toratului județean de miliție 
Brăila au efectuat un raid de 
noapte pe străzile municipiului. 
Scopul : depistarea vehiculelor 
proprietate de stat parcate la 
domiciliul șoferilor. Rezultatul : 
au fost găsite și adunate in
tr-un loc dinainte ales nu mai 
puțin de 65 de bucăți, printre 
,care microbuze și chiar... auto
macarale. Ale cui ? 7 ale bazei 
de transporturi auto ; 11 ale în
treprinderii de mecanizare și 
transporturi ; 5 ale l.A.S. Insula 
Mare a Brăilei ; 8 ale întreprin
derii de legume și fructe etc. Să 
fie de vină numai șoferii ? .

Nerăbdare
fatală

S-a întimplat în comuna Suciu 
de Sus, județul Maramureș. 
Echipa de electricieni tocmai 
executase instalația de iluminat 
la domiciliul cetățeanului Traian 
Șurzo. .Potrivit instrucțiunilor, 
specialiștii dț l?ă«gctorul utili
zări al I.R.E'. urmau să verifice 
lucrarea și să facă racordul la 
rețea. Neavind însă răbdare 
pină a doua zi, nora gazdei. Ma
ria Burzo. a încercat cu o pră
jină să facă legătura la rețeaua 
de alimentare cu energie elec
trică a altei gospodării. Nerăb
dare fatală : a fost electrocu-

fara
rezerve

Mulți bucureșteni — șl nu 
numai ei — folosesc pixuri cu 
pastă, intre care și cele în două 
sau patru culori. Existența in 
.librării a unei game variate de 
pixuri ar putea fi apreciată 
„fără rezervă" dacă nu ar 
exista problema... rezerve
lor. Pentru pixurile în 
cauză sint necesare rezerve, mai 
mici decît cele obișnuite. De la 
o vreme insă, ele lipsesc cu de 
săvirșire din unitățile de desfa-' 
cere. xPoate că, pe viitor, foru
rile comerciale Ie vor... rezerva 
și lor atenția necesară.

„Bombă“ 
vînăto- 
rească

Eugen Morar din Cluj (strada 
Cojocnei nr. 17) a ridicat (cu 
acte in regulă) o cantitate de 
pulbere de la o unitate de des
facere a asociației vinătorilor și 
pescarilor. In loc să meargă la 
destinație, s-a abătut pe la bu
fetul „Bulevard", așezihdu-și 
tacticos sacoșa cu explozibil sub 
tejghea. Un consumator, in lipsă 
de scrumieră, a aruncat mucul 
de țigară spre sacoșa cu pricina 
șt, deodată, o bubuitură a făcut 
să inghețe ininiile celor pre- 
zenți. Eugen Morar și trei con
sumatori din local au suferit 
arsuri. E.M. suportă acum con
secințele, pentru ca, pe viitor, să 
nu-i mai... ardă de asemenea 
imprudențe.

la control!“
Pe stradă (și, 

la domiciliu), o 
din Sibiu erau 
tinăr „ofițer de 
zinte... actele la 
care dată însă, 
era altul decit sancționarea ima
ginarei culpe pe care acesta o 
invoca. într-una din zilele tre
cute. pe cind era in „exercițiul 
funcțiunii", i-au fost cerute și 
lui actele la control de un au
tentic lucrător de miliție. E 
drept, ceva mai mic în grad — 
sergentul major Marin Săbău. 
Adevărata identitate a celuilalt, 
adică a „ofițerului" : Nicolae 
Duță (22 ani) din Sibiu, salariat' 
al uzinei de piese auto. Acum, 
controlorul... 
sancționarea 
data

nu o dată, chiar 
serie de cetățeni 
solicitați de un 
miliție" să pre- 
control. De fie- 
scopul urmărit

controlat așteaptă 
unei culpe — de 

aceasta — deloc imaginare.

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVIJ) 
și corespondenții „Scînteii"
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Oamenii republicii scriu în

La invitata „Scînteii“, cititorii au preluat carnetul de reporter

Oamenii REPUBLICII despre 
REPUBLICA oamenilor
„carnetul de reporter" oferit 

de redacția noastră. Reunite, gindurile acestea, străbătute de 
mîndria patriotică a cronicarului bucuros să consemneze ma
rile înfăptuiri, alcătuiesc la un loc un amplu reportaj-epopee 
despre rodnicia acestor ani, configurează vibrant imaginea 
republicii ce-și sărbătorește jubileul celor 25 de ani. însem
nările pe foile carnetului sînt făcute cu sentimentul că fiecare 
zi adaugă noi dovezi ale hărniciei și voinței poporului nostru 
de a edifica, sub conducerea partidului comunist, societatea 
socialistă multilateral dezvoltată. Scrise mai întîi cu mintea și 
cu brațele, acolo, pe fronturile de muncă ale țării, faptele în
fățișate de reporterii-cititori sînt în egală măsură mărturii 
fierbinți, consemnate cu pasiune, despre omul nou, despre 
bucuria timpului pe care-l trăiește și-l edifică. Mărturii multe, 
multe — dintre care am ales doar citeva.

ANIVERSĂRILE

MAISTRULUI
Sînt mulți oameni la Combinatul petro

chimic din Pitești despre care aș fi putut 
scrie. Eu m-am oprit insă la aniversările 
maistrului Alexandru Datcu.

Despre ce-i vorba ?
în acest decembrie, jubiliar, sărbătorit 

de toată țara, Alexandru Datou va cinsti 
și el, cum se cuvine, a 25-a aniversare a 
republicii. Și tot în acest decembrie el a 
realizat cea de-a 10-a inovație. (Șapte din 
inovațiile sale se aplică deja cu succes la 
noi, avînd o eficiență economică de un 
milion de lei). Mai adaug că, de curînd. 
meșterul nostru a împlinit 20 de ani de 
muncă — din cei 37 pe care-i are — și că 
tot în acest decembrie împlinește 10 ani de 
cind face parte din familia comuniștilor 
din combinatul nostru. Nu ne rămine decit 
să-i urăm lui Alexandru Datcu „la mai 
multe asemenea jubilee"...

într-un cuvînt. nu s-a dat bătută pînă n-a 
readus-o la viață pe Maria Lovrin. Feme
ia se bucură azi de viață, își crește în li
niște copiii...

Oamenii de la noi nu se sfiesc să-i bată 
în geam la miez de noapte pentru a-i cere 
ajutorul. Soțul tovarășei doctor e inginer 
la C.A.P.. ii cam vine rău cînd vede o 
picătură de sînge. Dar într-o împreju
rare — stomacul unei femei a fost stră
puns de cornul unei vite și trebuia 
grabnic intervenit — a lucrat că... asisten
tul doctoriței, ajutînd să nu se stingă o 
viață de om. De la Ion Mereoiu, cu peste 
100 de ani pe buletin, care trece mereu pe 
la dispensar pentru a aduce vorba cum 
era pe vremea doftoroaielor. și pînă la 
pruncul de-o zi, toți sînt îngrijiți cu dra
goste de doctorița Ecaterina Clem. în nu
mele lor am scris aceste rînduri.

Zamfira DRAGAN 
bibliotecară, comuna Balotești 
județul Vrancea

INTERV1U DESPRE
Florea TISTULEASA
Trustul de construcții industriale-Pitești UN CARTIER

CE SE PETRECE

LA SULIȚA?

In „carnetul de reporter" eu mă înscriu 
cu un.,., interviu.. Un șcurt interviu luat 
deputatei Vilma Zsido, despre,, cartierul 
Lenin, din Tirgu-Secuiesc. Așadar, 
întrebare :

— Ce s-a întîmplat aici, în cei 25 
ai republicii ?

In urmă cu 25 de ani, orașul

prima
de ani

40 DE BISOCENI AU PORNIT
PRIN PLOAIE

Ce treburi deosebite 
răscoliseră tihna bisoceni- 
lor, acum, cînd ar fi tre
buit să se odihnească, 

' după o săptămînă de 
muncă în exploatările fo
restiere de la Mărtinu și 
Zăbala, ori să-și mine vi
tele de la stinele Pente- 
leului spre tîrlele lor răs
firate pe. coastele de la 
Lopătăreasa și Pleși ? Di
rectorul căminului cultu
ral, profesorul Costică 
Horohocică. pasionat al 
jocului și cîntecului, a fă
cut apelul celor prezenți, 
după care a hotărît ple
carea. O ploaie mocă
nească, rece, pornită de 
cu seară i-a însoțit pe cei 
40 de bisoceni, mesageri 
ai folclorului de, o rară 
frumusețe, spre comuna 
Cernătești, gazdă a celei 
de-a IV-a ediții a „Festi-

valului Stanicului", mani
festare devenită tradițio
nală.

După cîțiva kilometri e- 
rau uzi „pînă la piele". 
Puteau să se întoarcă. 
Dar nici nu s-au gindit 
la așa ceva. Sărind peste 
pîraiele „umflate", oco
lind rîpele măturate de 
ape, au mers, fără preget 
cale de 14 km.

Evoluția pe scena de Ia 
Cernătești a formației de 
dansuri din Bisoca a fost 
— ca-ntotdeauna — o 
desfătare. După care, 
cei 40 au schimbat stra
iele de joc cu cele de 
drum și s-au îndreptat 
din nou spre peisajul cu 
dealuri și păduri al Bi- 
soeei. Ploaia continua să 
cadă și mai amarnic...

S-a scris deseori

oameni în încleștări dra
matice cu apele, cu focul. 
Eroii rîndurilor de față 
au făcut un 
mai simplu și 
răspuns unei 
o întrecere a 
și creațiilor 
populare, strânse cu mi
gală și .întregite cu fru
museți contemporane. Au 
mers pe jos. prin noroi 
și ploaie, pe cărări strim
te de 
28 de 
solia 
la o 
menită să cinstească 
sfert de veac de la pro
clamarea republicii.

lucru mult ■ 
firesc : au 

chemări la 
tradițiilor 
spirituale

munte, un drum de 
km pentru a duce 
folclorului bisocean 
serbare populară 

un

despre

Prof. Constantin
PETRICEANU
inspector
la C.J.C.E.S. Buzău

O INDISCREȚIE ÎN „ARHIVA
SENTIMENTALĂ"

...Era în urmă cu cîțiva 
ani. Zi de film la căminul 
nostru cultural. începuse 
jurnalul. Deodată, toți cei 
prezenți în sală s-au ridi
cat în picioare și au în
ceput să aplaude. Acolo, 
pe ecran, era înfățișat 
momentul primirii titlului 
de „învățător emerit" de 
către Augustin Ardelean.

Cine este Augustin Ar
delean ? învățătorul 
tru, din Sanislau.

...în urmă cu 2 api 
ghidul 
școală, 
excursie prin țară. Ajun
sesem in apropierea Tur- 
zii. La un moment dat, 
elevii mi-au cerut expli
cații asupra unor monu-

nos-

eram 
dinpionierilor 

într-o frumoasă

locali-mente ridicate în
tățile prin care treceam. 
Le-am răspuns : „De aici 
predau ștafeta tovarășului 
director Augustin Arde
lean. A luptat prin aceste 
locuri ■ pentru eliberarea 
țării, împotriva fasciști
lor".

...L-am rugat pe tovară- 
șul Augustin Ardelean 
să-mi îngăduie o indis- 

privire în 
sentimenta- 
din multele 
mulțumesc

creție : o 
„arhiva sa 
lă“. Citez 
scrisori: „Vă 
zi de zi, în gind, că ne-ați 
îndrumat 
trăită
mion. 
tabilă
„Sint

spre o viață 
demn" (Irina Si- 
fostă elevă, azi con- 
la C.A.P. Tireanu). 
mindru și fericit că

v-am văzut la televizor 
primind titlul de „învăță
tor emerit". Ați fost așe
zat la cel mai ales loc. pe 
care noi, foștii elevi, am 
simțit totdeauna că-1 me
ritați". (Anton Ilea, strun
gar, Constanța).

Acesta-i omul căruia 
am ținut să-i însemn nu
mele în carnetul de repor
ter, acum, după ce a în
vățat să scrie nu mai pu
țin de 43 de promoții și 
care, la sfârșitul anului 
școlar, odată cu a 44-a 
promoție, va ieși la pen
sie.

Prof.
Gavril SIMONCA 
comuna Sanislau, 
județul Satu-Mare

DOAR DOUA EPISOADE
Nu am pretenția că mă înscriu 

noutăți în „carnetul de reporter", 
țin neapărat să însemnez aici ce șe face 
la Sulița, județul Botoșani, pentru siste
matizarea comunei. După cum-se știe, 
Conferința Națională a partidului din 
vara aceasta a stabilit lucruri concrete. 
Ce-am întreprins noi pînă acum ?

Schițele de sistematizare le-am pus în 
dezbaterea obștii. Așa a reieșit că mai 
putem resțrînge vatra satului. Apoi, am 
trecut cu toții la realizarea . obiectivei >r 
propuse. Chiar acum, cînd scriu aceste 
rînduri, am terminat lucrările la rețea
ua de apă potabilă pe 3 kilometri.

cu 
dar

Asta

— in urma cu 25 de am. orașul se 
tindea cu cîteva sute de metri mai 
colo. Acum, pe acest loc ? Circa 600 
noi apartamente, spații comerciale, creșă 
etc. Cartierul nostru s-a împlinit deci o 
dată cu orașul. Citeva momente impor
tante din cronica orașului : Iunie 1967 : 
Vizita conducătorilor de partid și de stat, 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se hotărăsc ritmuri dinamice fle indus
trializare. August 1969 : intră in funcțiu
ne fabrica de confecții. August 1970 : de
butul fabricii de șuruburi. 30 decembrie 
1970: pornește fabrica de amidon.

— Cîteva cuvinte despre locuitorii car
tierului nostru ?

— îi cunosc bine. Sint doar deputata lor.

în- 
în- 
de

într-un colectiv ou 
proape treisprezece mii 
de salariați cum este cel 
al uzinelor „23 August" 
din Capitală se petrec in 
fiece clipă fapte care me
rită lumina tiparului. Noi, 
în cele ce urmează, ne 
vom opri doar la două e- 
pisoade, trăite de echipa 
comunistului Clim Pan
grati, de la montajul me
canic, secția locomotive.

Mai întîi, despre amor
tizorii de suspensie pen
tru un lot de 10 locomo
tive. Au sosit în atelierul 
de montaj mecanic cu în-

tîrziere de citeva zile. Be
neficiarul extern trebuia, 
în acest caz, să primească 
și el locomotivele cu în- 
tîrziere. Echipa de mon- 
tori însă și-a spus cuvân
tul în felul ei : prin efort 
suplimentar, responsabil, 
a reușit să monteze amor
tizorii, comanda puțind fi 
onorată în termen.

Al doilea fapt : echipa 
Iui Clim Pangrati s-a an
gajat să realizeze econo
mii de metal și manoperă 
prin reducerea unor repe
re la locomotivele de 1250

C.P. Valoare^ soluțiilor 
propuse ?

După estimările făcute, 
circa jumătate milion lei 
economii la o comandă de 
50 locomotive.

Gh. M1L1TARU 
sudor, locțiitorul secre
tarului comitetului 
de partid pe secție, 
Ion RADULESCU 
maistru, din grupul 
de corespondenți 
voluntari 
de la Uzinele 
„23 August"-București

Tîrgu-Secuiesc : Aparatul de fotografiat al lui Bartha Arpad a surprins o imagine „la zi” de pe noua platformă industrială a orașului

înseamnă : 100 de locuitori cu apă în 
casă și în curte și 43 de cișmele.

Prima zi a Iui 1973 o vom întîmpi- 
na cu pîine rumenă și caldă, scoasă 
din brutăria satului, care intră astfel în 
funcțiune. în centrul civic al comunei se 
ridică o școală cu etaj, la care se vor 
adăuga în viitor o baie comunală, gră
dinița de copii, un laborator de cofetărie 
și răcoritoare, locuințe proprietate per
sonală.

Dar sînt multe lucruri ce se fac acum 
la Sulița. „Urbanizarea" a devenit și aici 
o expresie curentă, pe care vrednicia oa
menilor o dublează cu fapte, ea pretutin
deni în țara noastră.

Locuiesc aici oameni din generații dife
rite. Cei mai mulți muncesc în întreprin
derile nou construite. în orele libere, 
împreună, căutăm să înfrumusețăm car
tierul. Ce-aș mai putea să adaug ? Doar 
că toți cei care trăiesc aici — români, ma
ghiari, secui — durează împreună, prin 
muncă unită, bucuriile lor și ale țării.

Laurențiu BARABAȘ 
maistru la secția de piulițe 
a Fabricii de șuruburi Tg. Secuiesc 

s-a Întîmplat

PROMISIUNEA

Din fototeca prof. C. Crețu, din Rimnicu Vilcea, am ales această secvență grăi
toare pentru trecerea de la „scara" planșetei, la „scara" realității, j?e șantierul 

hidrocentralei din preajma orașului

în albumul celor mai reușite fotografii înfățișînd Sibiul contemporan, Fred Nus» 
ne propune, pe bună dreptate, recenta realizare industrială : întreprinderea po

ligrafică

„ȘI C1TE AȘ AVEA

DE SPUSE

DESPRE 1972 NU

VĂ MAI SCRIEM...

Constantin BACIU
secretarul Comitetului comunal 
de partid, primarul comunei Sulița, 
județul Botoșani

CHIAR DE S-O

SUPĂRA

DOCTORIȚA...
Doctoriței Ecaterina Clem nu-i place să 

se vorbească despre faptele sale. Cu riscul 
de a o supăra, apelez la carnetul oferit 
de redacție cititorilor. Multe lucruri aș 
putea să povestesc despre Ecaterina Clem. 
De pildă, cum i-a salvat viața Măriei Lo
vrin, mamă a patru copii. Măriei i-a ve
nit rău pe uliță. A transportat-o urgent 
la dispensar. Diagnosticul stabilit ? 
Meningită. Stare de comă. Poate, pentru 
mulți speranțele erau din ce in ce mai 
puține. Nu însă pentru doctorița noastră.

LA MAHMUDIA
— Alo ! Aici casa de acționare nr. 1, 

banda magistrală. Atelierul mecanic, vă 
rog. Urgent... Alo I Maistrul Ion Goanță? 
Sînt operatorul de schimb. Cupla de ac
ționare de la tambtn și-a pierdut toți 
dinții. Veniți repede...

Dialog obișnuit la Exploatarea minieră 
de calcar siderurgic din Mahmudia, ju
dețul Tulcea ? Nu Un dialog dictat de 
ivirea unei avarii pentru înlăturarea 
căreia mecanici, sudori, lăcătuși, și-au 
concentrat toate energiile. Era ora 13. 
Banda încremenise. Cinci ore de muncă 
îndârjită. Cinci ore în răstimpul cărora 
sudorii Nicolae Bedreagă și O. Gheorghe, 
fierarul Iovi Ion, Dumitru Grigore. ope
ratorii de bandă Istrati Pamfil, Șerban 
Nicolae, Ion L., maistrul Pavel Cerb, 
n-au avut vreme să se uite la ceas.

...Ora 18. Banda pornește. Oamenii se o- 
dihnesc, în timp ce tonele de calcar side
rurgic se adună pentru a fi expediate 
la combinatul din Galați.

Ștefan RAZIM
miner, Exploatarea minieră Mahmudia, 
județul Tulcea

Cînd tinerii aceia au 
venit la forjă, în urmă 
cu cîtiva ani. l-am vă
zut pe unul dintre ei cum 
tot da ocol utilajelor, cu 
interes deosebit. I-am zis 
atunci lui Dumitru Ha- 
ralambie : „Dumitre, ăsta 
a venit pentru califica
re, nu în „excursie". Bă
iatul promite. Dacă râ
mi ne. ți-1 dau să-l înveți 
meserie".

Și a rămas. Cu răbda
re și competentă. Dumi
tru Haralambie a început 
să se ocupe de noul ve
nit in echipă. La două

luni, Vasile Vrînceanu — 
așa se numea tânărul — 
era pe locul patru. Apoi, 
pe locul doi — ajutorul 
șefului de echipă. Tre
ceam mereu pe la cioca
nul matrițor de 10 tone 
să văd cum crește noul 
forjor. Comunistul Du
mitru Haralambie își fă
cea cu răspundere dato
ria. Curînd a sosit în sec
ție un nou ciocan matri- 
tor. Un nou șef de echi
pă trebuia ridicat dintre 
forjori. Cine a fost aces
ta ? Vasile Vrinceanu. 
Om vrednic, harnic, cu

care ne mîndrim. Ace
leași cuvinte le pot spu
ne și despre Vasile Nîs- 
tor, Elvig Horst. Ion 
Muscoiu sau Ghiță Stoi
ca ori Vasile Dițoiu.

Oameni intrati în ar
mata muncitoare a tării 
în acești ani, cărora noi le 
spunem „promoțiile repu
blicii".

Mihai ILUC 
maistru principal, 
secția forjă,
Uzina de tractoare- 
Brașov

Sînt profesor la Liceul „Frații Buzești" 
din Craiova. De curînd, am dat o lucra
re de control elevilor mei cu tema : 
„Creștem .și înflorim' cu orașul, eu țara 
noastră". Din multe și frumoase gînduri 
așternute pe hîrtie am ales pentru „car
netul de reporter" cîteva fragmente din 
lucrarea elevei Emilia Făget, din anul 
II A. Am credința că merită lumina ti
parului.

„Oricît de bine voi realiza o compu
nere pe această temă, știu că nu vă pu
tea fi atit de frumoasă ca țara mea... Voi 
încerca deci o compunere, scurtă, atit 
cit pot scrie într-o oră. Și cite aș avea 
de spus, așa cum spun, cu faptele. in 
fiecare zi, toți oamenii muncii — cele 
mai alese flori ale patriei I...

Orașul nostru este vechi. Dar în fie
care zi. crește și aspiră spre înălțimi ca 
un om tînăr, ca mine... Urmele secolelor, 
inscripțiile, pe plăcile memoriale arată 
trecătorului date istorice despre geneza 
Craiovei. O istorie a zilelor noastre? 
Iată cîteva dovezi : mai intii halele 
uzinei „Electroputere". Aici e locul de 
naștere al transformatoarelor electrice, 
âl locomotivelor. Diesel... Apoi, uzina „7 
Noiembrie" — un dar al agriculturii pre
cum Nilul... Apoi combinatul chimic de 
la marginea Craiovei. Adaug universi
tatea, un lăcaș nou pentru Teatrul Na
țional...

Ce puțin am spus și ce frumos este o- 
rașul nostru ! Ne aflăm într-o grădină 
cu flori și ne bucurăm de anotimpul în
floririi. Grădina înflorește continuu 
fiindcă grădinarul este iscusit și-l iubim: 
acesta este Partidul Comunist Român".

M-ar bucura dacă aceste gînduri ale 
Emiliei Făget ar putea fi consemnate în 
carnetul oferit nouă, cititorilor, pentru 
că ele sînt frîntură din milioanele de 
gînduri ale cetățenilor despre republica 
lor.

Prof. D. D. VOICU
Liceul „Frații Buzești" Craiova

„Mondiala", nume intru totui justificat de renumele fabricii de confecții din Satu-Mare, cunoscută pejnulte meridiane ale glo
bului. Pînă la sfîrșitul anului, fabrica va da o producție-marfă suplimentară de 62 milioane lei, adică cu 22 milioane lei peste 

angajamentul de 40 milioane lei, care a fost realizat

Motivul ? L-am îndeplinit cu zece zile 
mai devreme. Așa că privirile noastre sînt 
ațintite în viitor. Pentru acest viitor, 
acum, cind apar aceste rînduri, noi lu
crăm din plin. De fapt, ce înseamnă el la 
noi ? 1973 înseamnă un spor de producție 
de 11 la sută. Pentru ca munca să fruc
tifice și mai bine, au fost întocmite din 
vreme tehnologiile de execuție la principa
lele produse. De la serviciul desfacere am 
căpătat informația că întreaga producție a 
anului 1973 a fost contractată. Iată, pe 
scurt, preocupările și eforturile întregu
lui colectiv al Uzinei mecanice de material 
rulant din Pașcani, pentru a-și onora an
gajamentul de realizare a cincinalului în 
patru ani și trei luni.

Vasile ZAHARIA
din grupul de corespondenți voluntari 
de la U.M.M.R. Pașcani

PENTRU COPIII

NOȘTRI

Zilele acestea, la Brăila a fost dată in 
folosință o frumoasă grădiniță de copii în 
noul cartier de blocuri — Hipodrom. Cu 
citeva zile mai înainte s-a mai dat în fo
losință un obiectiv asemănător în cartie
rul Obor. Am admirat aceste noi clădiri 
și m-am bucurat de condițiile in care 
cresc și învață copiii noștri. Pentru că. ui
tasem să vă spun, printre cei aproape 500 
de copii de grădiniță, care descoperă aici 
primele minuni ale lumii, se află și cei 
doi copii ai mei de vârstă preșcolară.

Eu ? Eu sînt sudor la Termocentrala de 
la Chișcani-Brăila, șantierul energo-mon- 
taj. Cind spun că aceste două obiective 
social-culturale sint frumoase și trainice, o 
alirm cu seriozitatea omului .care a tre
cut prin multe șantiere ale țării : Bicaz, 
Bitca Doamnei, Roznov I, Roznov II, Ba
cău, Craiova, Galați. Iar acum, la Brăila. 
Aceste grădinițe dispun de săli de clasă 
și dormitoare spațioase, de cantină, de 
locuri de joacă pentru copii și sint înca
drate cu un personal bine pregătit. Atit eu 
cit și soția mea, care lucrează pe același 
șantier, mergem la lucru fără grija copi
ilor. Știm că acolo, sub supravegherea 
atentă a educatorilor, cresc și ei, o dată cu 
grandioasele obiective înălțate de mina 
noastră, o dată cu țara. De aceea, vreau ca 
rindurile mele să fie o caldă mulțumire 
adresată partidului și patriei noastre.

loan TANASE
sudor la șantierul energo-montaj, 
Termocentrala Chișcani-Brăila
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MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSĂRII REPUBLICII

Expoziții și spectacole 
jubiliare

La Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România s-a deschis, 
sîmbătă, expoziția jubiliară ,.25 de 
ani de artă plastică românească". 
Ea constituie o amplă retrospec
tivă, reunind unele dintre cele 
mai valoroase creații din domeniul 
picturii, sculpturii și graficii, selec
ționate din patrimoniul muzeelor 
Capitalei. Realizate de un mare 
număr de artiști din toate genera
țiile, români și de alte naționali
tăți, în sfertul de veac care a 
trecut de la proclamarea republi
cii, lucrările expuse oferă un ta
blou sintetic și reprezentativ al 
evoluției și realizărilor obținute in 
această perioadă în domeniul arte
lor plastice — o artă angajată, 
pusă in slujba idealurilor socia
liste. Expresie a legăturii indes
tructibile dintre artiști și popor, 
dintre artă și viață, operele reuni
te în cadrul expoziției redau mo
mente de seamă din istoria patriei, 
a Partidului Comunist Român, pro
fundele Înnoiri prin care a trecut 
tara în ultimul pătrar de veac, 
activitatea creatoare a maselor 
pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

La vernisaj au luat parte Ta
mara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, acad. Ion Jalea, pre
ședintele de onoare al Uniunii Ar
tiștilor Plastici. Brăduț Covaliu, 
președintele U.A.P.. artiști expo
zanți, critici de artă, muzeografi, 
alți oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Cu acest prilej, au rostit alocu
țiuni Anastasie Ana.stasiu. director 
adjunct al Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste România. Am- 
za Săceanu. președintele Comitetu
lui de cultură și educație socialistă 
al municipiului București, și criti
cul de artă Dan Hăulică.

★

La Galeria mare de artă din Cluj 
a avut loc simbătă deschiderea ex
poziției de grafică „Slăvim repu
blica" a artiștilor din cadrul Filia
lei Uniunii Artiștilor Plastici. Au 
fost expuse aproape 100 de lucrări 
abordînd o largă arie tematică.

★

Teatrul Național din Craiova a 
inaugurat simbătă, cu piesa „Omul 
care..." de Horia Lovinescu, „Săp- 
tămina dramaturgiei românești", 
acțiune înscrisă in programul mani
festărilor „Omagii doljene la pă
trarul de veac al republicii". Timp 
de 6 zile iubitorii craioveni ai sce
nei vor avea posibilitatea să vizio
neze numeroase creații ale drama
turgiei românești. Spectacolul oma
gial „Republică, vatră a omeniei", 
pe un scenariu d(ț Petre Dragii, Va 
Încheia această acțiune culturală 
dedicată aniversării zilei republicii.

. »k______ —_

Simbătă seara, la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Capitală a 
avut loc, în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii, un 
festival de poezie intitulat simbolic 
„Patriei cinstire, patriei iubire".

Cu acest prilej, prof. univ. dr. 
Mircea Mancaș a rostit un Cuvînt 
introductiv in care a subliniat sem
nificațiile profunde ale actului de 
la 30 Decembrie pentru poporul ro
mân. în încheiere, un colectiv de 
actori ai Teatrului „C. I. Nottara" a 
susținut un reușit recital de poezie 
patriotică.

★

Simbătă s-a încheiat întrecerea 
cultural-artistică desfășurată intre 
formațiile de amatori din unitățile 
economice ale județului Mehedinți 
sub genericul ..Dialog aniversar 
,1947—1972“, inițiată de către con
siliul județean al sindicatelor.

Timp de peste o lună, numeroase 
brigăzi artistice de agitație și for
mații de dansatori, recitatori, so
liști de muzică populară și ușoară 
au prezentat in fața colectivelor 
de salariați din întreprinderile in
dustriale ale județului bogate pro
grame al căror conținut a fost inspi
rat din realizările obținute in jude
țul Mehedinți, precum și in întrea
ga țară în cei 25 de ani de exis
tență a republicii.

★

REȘIȚA (Corespondentul „Scin
teii". Nicolae Cătană). — „Republică 
măreață vatră" — se intitulează 
festivalul cultural-artistic, al pio
nierilor și școlarilor din județul 
Caraș-Severin, dedicat aniversarii 
pătrarului de veac de republică. 
La această amplă manifestare au 
participat sute de artiști amatori 
din rîndul elevilor și pionierilor — 
fanfare, echipe de dansuri, coruri.

Sesiune festivă
DEVA (Corespondentul „Scinteii1' 

S. Ionescu) — La Deva a avut loc 
sesiunea festivă a Consiliului popu
lar al județului Hunedoara, dedi
cată celei de-a 25-a aniversări a 
republicii. Au participat membrii 
biroului comitetului județean de 
partid, deputați. conducători de în
treprinderi și instituții, muncitori 
fruntași și veterani ai mișcării 
muncitorești. Despre semnificația 
marii aniversări, cit și despre rea
lizările obținute in sfertul de veac 
al republicii de poporul nostru, de 
oamenii muncii din județul Hune
doara, a vorbit tovarășul Ioachim 
Moga, prim secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean.

Participanții la sesiunea festivă 
aii’ adresat d "telcjțra'fri^ C. C. 
ai P. C. R„ tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se reafirmă

hotărirea fermă de a îndeplini 
cu aceeași rodnicie marile sarcini 
trasate de conducerea de partid și 

’de stat pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Sesiuni și simpozioane

La Politehnica din București au 
luat sfîrșit, sîmbătă, lucrările se-i 
siunii. științifice consacrate celei 
de-a 25-a aniversări a proclamării 
republicii. în cadrul sesiunii au 
fost prezentate, timp de trei zile, 
aproximativ 750 de comunicări, 
elaborate de corpul profesoral al 
acestui for de învățămînt, de cadre 
didactice de la alte institute, pre
cum și de cercetători științifici și 
de specialiști din producție.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P. C. R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arată : Pătrunse de 
răspunderea ce le revine, cadrele 
didactice din institut vă asigură, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că vor munci cu abnegație 
pentru ca întreaga activitate didac
tică și științifică.să devină mai efi
cientă, să răspundă în mai mare 
măsură cerințelor progresului ra
pid al economiei noastre românești, 
sa contribuie, împreună cu întregul 
popor, la îndeplinirea actualului 
plan cincinal în patru ani și jumă
tate, la înfăptuirea programului 
grandios și- realist de edificare in 
țara noastră a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

★

La Tirgoviște s-au încheiat lu
crările sesiunii de comunicări știin
țifice, organizată in cinstea aniver
sării republicii, avînd ca temă „Tir
goviște — cetate a culturii româ
nești". Cu acest prilej, participanții 
la sesiune, reprezentanți ai centre
lor universitare, ai unor biblioteci, 
edituri. întreprinderi poligrafice, 
institute de cercetări în domeniul 
literaturii și istoriei, ai unor ziare 
și reviste au constituit societatea 
de istorie și literatură „Ion Heliade 
Radulescu".

Cu același prilej a avut loc ver
nisajul expoziției de cărți și docu
mente istorice intitulată „Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
lume",

★

BACĂU (Corespondentul ..Scin
teii", Gheorghe Baltă). — în ca
drul manifestărilor consacrate a- 
niversării unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii, in orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — care 
sărbătorește și 20 de an; de exis
tență — a avut loc o sesiu
ne științifică, organizată de co-, 
mitetul municipal de partid in co
laborare cu Academia de științe 
sociale și politice a Republicii So
cialiste Rpmânia, pe; temă ..pe2V0p 
’tarea economică și’socială'sflMiD L 
nicipiului de pe Trotuș in cei 20 

ide ani de, existență". La lucrările 
sesiunii au luat parte tovarășul 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al
Comitetului județean Bacău al

P.C.R., Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, miniștri ad
juncts oameni de știință si cultură, 
specialiști, activiști de partid și de 
stat. Cele aproape 30 de comuni
cări științifice au abordat pro
bleme ale dezvoltării economiei, 
urbanisticii, ale dinamicii și pre
gătirii forței de muncă, ale ni
velului de trai, probleme sociale, 
de învățămînt și cultură.

★ i
IAȘI (Corespondentul „Scinteii", 

Manole Corcaci). Școala interjude
țeană de partid și Comitetul de 
cultură și eduoație socialistă al ju
dețului Iași au organizat, în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a repu
blicii, un simpozion cu tema „Cer
cetare, cunoaștere, acțiuni cultural- 
educative de masă". La acest sim
pozion au participat cadre didactice 
universitare și de la școala interju
dețeană de partid, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste și ai comitetelor județene 
de cultură și educație socialistă, se
cretari și locțiitori ai secretarilor 
unor comitete comunale de partid, 
președinți ai unor cooperative a- 
gricole de producție din județele 
Iași, Galați și Neamț. Au fost pre
zentate peste 20 de comunicări.

Festivalul filmului 
pentru elevi

începînd din 24 deoembrie. pină 
la 8 ianuarie, în toate centrele de 
județ din țară, precum și in alte 
localități urbane și rurale se des
fășoară Festivalul filmului pentru 
elevi, manifestare a cărei actuală 
ediție — cea de-a IlI-a — este în
chinată aniversării unui sfert, de 
veac de la proclamarea republicii.

Organizat sub forma a două ci
cluri separate — unul pentru ele
vii claselor I—VIII, iar altul pen
tru cei ai claselor IX—X din școli 
generale, .licee, școli profesionale, 
postliceale și de maiștri — progra
mul festivalului cuprinde filme din 
producția națională și străină, a- 
decvate acestor categorii de spec
tatori. >

Din creația cinematografică ro
mânească au fost selecționate, cu 
precădere, filme artistice inspirate 
din trecutul istoric al patriei, din 
lupta și activitatea comuniștilor, a 
tineretului, precum și filme docu
mentare oglindind adîncile prefa
ceri economice, sociale și cultura
le din țara noastră in sfertul de 
veac care a trecut de la procla
marea republicii, puternicul avint 
creator al oamenilor muncii pen
tru continua înflorire și propășire 
a patriei.

’ îhitlhiri ale elevilor cu cineasta 
simpozioane, mese rotunde, dezba
teri pe tema filmului pentru copii 
și tineret completează programul 
acestei ample acțiuni cultural- 
educative.

r-----------
Fiecare popor, fiecare 

națiune iși găsește in 
opera unuia dintre poeți 
oglinda cea mai fidelă a 
structurii și idealurile 
sale fundamentale, a te
lului de-a gindi și a 
simți. Atunci poetul res
pectiv devine poetul na
țional, chintesența unui 
neam — bardul, rapsodul 
cel mai popular și cel 
mai drag poporului care 
l-a zămislit. Așa este 
Eminescu pentru noi, 
Pușkin pentru ruși, 
Shakespeare pentru en
glezi, Hugo pentru fran
cezi ș.a.m.d. Poporul 
maghiar și-a găsit in 
opera lui Petofi. in mo
dul cel mai ideal posibil, 
chipul și asemănarea 
ființei naționale și asta 
nu numai datorită înalte' 
ținute artistice a operei, 
ci și, mai cu seamă, con
ținutului ei profund re
voluționar, cu ecou ple
nar în anul de cotitură al 
Europei, care a fost 1848.

Petofi este un pașoptist 
în sensul tulburător al 
cuvintului, cu o operă 
străbătută de marile idei 
ale epocii : antimonar-
hismul, cu elogiu nemăr
ginit adus republicii, 
setea de fapte și ape'Ul 
la acțiune, o superbă în
credere în popor. în 
mase. Cu un acut simț Je 
clasă oare-1 apropie foar
te mult de gindirea de 
mai tîrziu a proletaria
tului., Petofi și-a apărat 
ideile pe cimpul de luptă 
(ca, la vremea lui. 
Byron), murind, ca aghio
tant al revoluționarului 
Bem, în .luptele de la 
Albești, in Transilvania, 
la 31 iulie 1849.

Petofi a fost sortitul 
drumurilor și mai cu 
seamă al pustei, care va 
respira vastă, stranie și 
plină de tairiă in versu
rile sale. Poetul Eugen 
Jebeleanu. excelent tra
ducător al luj Petofi. faca 
o asemănare pe cit de 
subtilă, pe atit de adevă
rată intre opera și des
tinul lui Petofi și cel al 
lui Eminescu. Amin doi 
au fost ispitiți de teatru 
și au fost sufleuri in 
trupe migratoare. Fie
care și-a ales acea parte 
a naturii care intră mai 
profund în conștiința 
neamului lor : la Petofi, 
pusta, iar la Eminescu, 
codrul românesc. în fine, 
exegeții ar putea face o 
paralelă foarte bineve
nită intre poemul lui Pe- 
tofi „împotriva regilor" 
și eminescianul „împărat 
și proletar". Cum se 
spune, marile spirite se 
•întilnest. *în fine, amin» 
.doi poeții au avut o viață c _____

scurtă, zbuciumata, in 
care insă și-au dat. în
treaga măsură a geniului 
lor.

Ca să surprindem mai 
bine coordonatele operei 
lui Petofi va trebui ne
greșit să plecăm de la 
însăși concepția sa des
pre artă. Căci stătea in 
obiceiul pașoptiștilor să-și 
scrie o artă poetică, un 
credo prin care să-și 
justifice aderența la fru- 
tVios. Concepția despre 
poezie a lui Petofi esle

folcloric și, bineînțeles, 
In primul rind. vastul 
poem '„lanos viteazul"), 
poetul simte sub picioare 
soliditatea unui teren apt 
amplelor zboruri. El vede 
cu exactitate și minuție 
situația imperiului hab- 
sburgic. poreclit drept 
„temniță a popoarelor", 
în care neamul său ma
ghiar nu deține o soartă 
mai bună decit a celor
lalte neamuri împilate

El se adresează condu
cătorilor imperiului cu un

Poetul marilor 
idealuri

150 DE ANI DE LA NAȘTEREA

LUI PETOFI SĂNDOR

profundă, de rezonanță 
hugoliană. dusă insă, po
litic, mai departe, mai 
către nimbul de foc al 
revoluției : ,,Și -nu mă-n- 
treb dacă-ale mele ver
suri / Cind n-oi mai fi, 
or să trăiască încă. / De-o 
trebui să cadă, — atun- 
cea cadă / Pierdute-n 
bătălia cea adincă".

Iar in privința caracte
rului popular, larg demo
cratic al artei, in viziunea 
lui Petofi rămîn celebre 
aceste versuri care flu
tură astăzi pe buzele fie
cărui cititor maghiar cu 
îndreptățită mindrie : 
„Mai mult e poezia ! E-o 
clădire / Deschisă oricui 
vrea să se roage. / Cu un 
cuvint : un templu-n
care-i slobod / Să intri 
în opinci sau chiar des
culț".

De aici, din acest punct 
de sprijin al credinței 
artistice se desfac ca un 
evantai de lumină toate 
celelalte teme ale focoa
sei poezii petofiene. în
corporat tradiției, cu ră
dăcini rămuroase in fol- 

«clor («urh o atestă admi
rabilele poeme în stil

-■» M-U

ton de aspră intăritare : 
„Ați tî'lhărit poporu-ntreg 
de drepturi / Și i-ați 
furat comorile, / Bandiți 
în purpură, / Tîlhari În
coronați".

Ura sa nestrămutată 
contra rinduielilor impe
riale se tălmăcește și 
printr-un elevat senti
ment republican. Repu
blica este pentru marele 
poet maghiar totul — 
unicul mod de-a gindi, 
de-a trăi, de-a visa, de-a 
cinta. Nu o republică 
utopică, ciștigată ușor pe 
cale parlamentară, ci una 
in sensul revoluției. „Din 
crime și păcate li-este 
duhul / Se-ntunecă de 
ochii lor văzduhul, / Și 
unde-s ingropați pămin- 
iul moare — / Trimiteți 
regii la spinzurătoare".

Dar dincolo de această 
diatribă, în versurile lui 
Petofi palpită cu inal'ă 
demnitate ținuta republi
cană pe care o ia ca mo
del de la începuturi, din 
antichitate. Apoi, pe pla
nul istoriei maghiare, cu 
referiri la Râkoczi : „Re
publică, tu prunc al li
bertății / Și mumă-a ei,

A
a lumii salvatoare, I Ca 
oștile lui Râkoczi pribea
gă, / Slăvită fii, de-aici, ' 
din depărtare". ,

O urmărește în Italia , 
carbonarilor, in Franța 
etc., apoi se ocupă ca 
intr-un fel de reportaje 
poetice, de aleasă ținută, 
do noile-i instituții create, 
din păcate foarte vremel
nic, de către revoluția 
pașoptistă maghiară.
Poetul devine un fel de 
sfetnic al „Parlamentului" 
și-al „Adunării Naționa
le" in care pune nădejde, 
dar in care critică, tot
odată. limbuția demago
gică. inerția, cerind fapt» 
nu vorbe, reforme, nu 
făgăduințe. El cere noilor 
instituții : „o patrii nouă 
/ să ridicați, o patrie lip
sită / de-a privilegiilor 
turle îngîmfate / ... o pa
trie nouă-n care / să 
bată pretutindeni soare și 
aer proaspăt / pentru ca 
orice om să vadă și să 
fie / un om Întreg".

Desigur, despre Petdfi 
se poate scrie mult și 
frumos. El merită, ca toți 
marii poeți, lectura, 
atenția și analiza noastră. 
Și. firește, elogiul nostru 
sincer. M-am oprit la 
temele sale de căpetenie 
și, în mod cumpănitor. la 
sentimentele sale civice, 
republicane și pentru că 
poporul nostru sărbăto
rește un sfert de veac de 
republică, tocmai la finele 
lui decembrie, cind se 
împlinesc 150 de ani de 
la nașterea marelui poet 
maghiar. Să mă gindesc 
că lui Petofi i-au urmat, 
printre mulți urmași de 
seamă, alți doi poeți ma
ghiari de orientare revolu-4 , 
ționară : Ady Endre și 
Jozsef Attila, intr-un 
spirit democrat, umanist, 
internaționalist, care face 
cinste literaturii poporu
lui prieten și vecin. Iar 
dacă unul din urmași, 
Ădy. spunea :

„Cind ne vom strings 
laolaltă / Maghiari și 
nemaghiari, dar frați ?“ 
— astăzi cind dezideratul 
marilor umaniști a deve
nit realitate, cind opera 
lor, în comunitatea dintre 
culturi, ne-a devenit un 
gind comun — așezăm o 
floare de purpură la 
monumentul lui Petofi, 
ca un omagiu adus unul 
precursor al artei de 
înaltă ținută civică, de
mocratică. republicană, ca 
unui prieten de demult, 
a cărui operă a intrat in 
un i versa! itate.

Poporul nostru o cin
stește cum se cuvjne.

Al. ANDR1ȚO1U
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cinema
• Capcană pentru general ; PA
TRIA — 10: 12,30: 15,30; 18; 20.30.
• Bariera : CENTRAL — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR — 8,45; 
11; 13,30: 16; 18,30: 21.
• Program de desene animate 
pentru copii — 9,45: 11; 12.15, Pi
ciul va avea un frățior — 13; 15,30: 
DOINA.
• Vacanță ta Roma : DOINA —
17,30; 20, BUCEGI — 15.45; 18;
20,15. GIULEȘTI — 15,30: 18; 20.30.
• Filiera : LUCEAFĂRUL — 9;
11.15; 13,30; 16: 18,30; 21. BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16;
18 30 * 21.
e Fete in soare : FESTIVAL — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Marea evadare : SCALA — 9.30; 
13; 16,45; 20,15, CAPITOL — 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45, FAVORIT — 9,13; 
12,30; 16; 19.30.
• Cu miinile curate î LUMINA — 
9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30. PA
CEA — 15.45: 18; 20, POPULAR — 
15,30; 18; 20.15.
• în trecere prin Moscova : —
9.15 — 18.15 în continuare. Pro
gram de filme documentare sovie
tice — 20,15 : TIMPURI NOI.

• Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia... : FLAMURA — 9: 11.15; 
13,30: 16; 18,15: 20,30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea :
FEROVIAR — 9; 12.30: 16; 19.30, 
MELODIA — 9; 12,30: 16: 19.30,
GLORIA — 9: 12.30; 16,13: 19,45, 
MODERN - 9: 12.30; 16: 19.30.
• Micul om mare : GRIVIȚA — 
9; 11,30; 15.30; 18: 20,30. TOMIS — 
9; 11.45: 14.30: 17,15: 20.15.
• Săgeata căpitanului Ion : LIRA
— 15.30; 18; 20.15.
• Marea hoinăreală : BUZEȘTI — 
15.30; 18: 20.15, FERENTARI — 
15,30: 18: 20.15.
• Cum să furi un milion — 14;
16,30. Anotimpuri — 18,45, Gosta 
Berling — 21 : CINEMATECA
(sala Union).
• Fugi, ca să te prindă : DRU
MUL SĂRII — 16; 18: 20.
• Fata care vinde flori : COTRO- 
CENI — 10.30: 13; 15.30; 18: 20,30.
• Fuga e sănătoasă : UNIREA — 
15.30; 18: 20,15.
• A fost odată un polițist ! 
CRÎNGAȘI — 15.30: 18: 20,15.
• A venit un soldat de pe front :
PROGRESUL — 15,30: 18; 20.15.
• Bulevardul romului: FLORE A S- 
CA — 11: 15.30: 18; 20.15. MIORI
ȚA — 10: 12.30: 15: 17,30: 20.
• Bărbatul care a venit după bu
nica : RAHOVA — 16: 18; 20.
• Seceră vintul sălbatic : VOLGA
— 9; 11.15; 13,30: 16; 18.30; 21, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.

• Cazul Mattei : ARTA — 15,30; 
ÎS; 20,15.
• Anonimul venețiap : VIITORUL
— 15.30: 18: 20.13.
• O floare și doi grădinari: MUN
CA — 10; 15.30: 19.
• Mania grandorii : COSMOS — 
15.30: 18: 20.15.
• Am încălcat legea : FLACĂRA
— 15.30: 18: 20,15.

Ultimul tren din Gun Hill : VI-
TAN — 15.30: 18; 20.15.
• Vagabondul : DACIA — 9: 12.30; 
16: 19.30.
• Creierul : LAROMET — 15,30;
17,30; 19,30.

teatre
• Opera Română: Traviata — 19.30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 10,30. Singe vienez — 19,30.
• Teatru] Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny —
10.30, Coana Chirița — 15.30, Oa
meni și șoareci — 20, (sala Stu
dio) : Moartea ultimului golan —
10.30, Iadul și pasărea — 15,30: 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — io; 
20. (sala Studio) : iubire pentru 
iubire — 10, Valentin și Valentina 
—"20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o miiiune — 10.30, Pisica sălbatică 
— 15, După cădere — 19,30.
• Teatrul ,.C. I, Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — io, 
Bună seara, domnule Wilde —
15.30. Și eu am fost in Arcadia —
19.30, (sala Studio) : Gaițele — 
10.30: Vinovatul — 20.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 10. ...Eseu — 19,30.
• Teatrul ,,Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 11. (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul min
gea — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 15.30; 19.30. (sala din 
Calea Victoriei) : Trăsnitul meu 
drag — 11; 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" : Cine are dor pe 
lume — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română: Mugurel de cîntee ro
mânesc" —19,30.

l 
I

• Circul „București" : Moș Geri- 
lă - 10.

t 18.30
19.20
19.30

î
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PROGRAMUL I
1,18 Deschiderea emisiunii. Gim

nastica pentru toți.
I, 30 Cravatele roșii. Film serial

„Delfinul Flipper".
10,00 Viața satului.
11,10 Oaspeți ai vieții muzicale ro

mânești : Orchestra Deutsche. 
Bachsolisten din R.F. a Ger
maniei.

II, 55 Avanpremieră. 
12,00 De strajă patriei.

ca XXV.
12,30 Emisiune în limba 
14,00 „360 de grade" : a

în piatră" — reportaj de Al
fred Adelman ; < Cintă Doi
na Badea : • Reportaj cu 
pictorul amator Teofil Geor
gescu ; • Desene animate ; 
a Debut pe micul ecran. An
samblul de artiști amatori 
„Transilvania" din Cluj ; 0 
Instantanee... Ion Miclea și 
fotografiile sale ; a în studio 
baritonul 
a Ștefan 
tă filmul 
în goană 
Popasuri

Republl-

maghiară. 
„Fantezie

Dan Mușetescu ; 
Tapalagă vă prezin- 
,,80 000 de spectatori 
după o minge" ; • 

scoțiene — Edinburg 
— reportaj de Gheorghe 
Frunză ; • Tablouri celebre... 
în colecția Elena și dr. I.N. 
Dona. Prezintă Andrei Pleșu. 
Transmisiune directă ; « In
vitatul emisiunii : Gina Pa- 
trichi ; • Spectacolul lumii... 
văzut de scriitorul loan Gri- 
gorescu „Din Montmartre în 
Saint. Germain de Pres" ; • 
Prolog la noaptea de Reve
lion; • Muzică ușoară la noi 
acasă —- azi în studio în di
rect grupul vocal „Studio 8" 
Condus de Dumitru Atanasiu; 
Emisiune de Cristian Țopes- 
cu, Aristide Buhoiu. Emanuel 
Valeriu și Tudor Vornicu.

18,05 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu" — „Ata-

20,05

20.30

22,10

22,30

12,30

cui plantelor".
Vetre folclorice — La Mălini. 
1001 de seri.
Telejurnal. • în cinstea ani
versării republicii — Raportul 
unei țări întregi.
Comentariu la 40
Județul Vrancea.
Ion Sava.
Muzică populară
Cornescu și
Film artistic :

Blood" -

de steme — 
Emisiune de

cu Maria 
Nelu Bălășoiu. 
„Fiul căpitanu

lui Blood" — o producție 
hispano-italiană. Regia Tulio 
De Micheli. Cu : Alessandra 
Tanaro, Sean Flyn. Ann 
Todd.
Recital coregrafic : Valentina 
Massini.
Telejurnal, a Duminica spor
tivă.

15,00
20,00

20.25

21,15
21.30

21.55
22,10

PROGRAMUL II
Promenada duminicală ; «a 
Muzică ușoară cu formația 
Iosif Hasreiter ; a Aventuri 
în epoca de piatră : « Cori
da in Provența filmată și co
mentată de Ludovic Spiess ; 
a Invențiuni coregrafice sem
nate de Petre Ciortea : • Un 
scriitor : Ion Băieșu. Un ac
tor : Octavian Cotescu ; •
Microrecital Cristian Popescu; 
a Umorul animalelor sesizat 
de Nell Cobar 
cu violonistul 
a „Vaccinul". 
Corpel Vulpe, 
gescu, Sorin 
Avanpremieră 
tenorul Petre . _
• Antologie comică ; a Mo
zaic pe 16 mm ; a Moment 
folcloric cu Gheorghe Turda 
încheierea emisiunii de prînz. 
Eroi îndrăgiți de copii : Staf- 
lik și Spaghetka — cei doi 
căței buclucași.
Studioul muzical : ansamblul 
..Muzicienii din Paris".
Reportaj bucureștean. 
Romanțe și cintece de petre
cere cu Ioana Radu și Gică 
Petrescu.
Telex tehnico-științific. 
Film serial : „Mannix".

; • Intermezzo 
Ionel Dinicu ; 
Interpretează : 
Adriana Geor- 
Gheorghiu ; a 
la un recital — 
Munteanu : a

Noul cinematograf din Orșova Foto : Agerpres

între 19 și 21 decembrie a.c.., 
la Academia de Studii Econo
mice din București a avut loc 
o sesiune de comunicări și dez
bateri pe tema : probleme actua
le ale cercetării și învăț amin fu- 
lui in domeniul evidenței con
tabile din întreprinderi. Referi
tor la tematica abordată și im
portanta acestei manifestări 
științifice, prof. dr. VICTOR 
PUCH1ȚA ne relatează :

— Atit lucrările prezentate, cit și 
dezbaterile au reflectat preocupările 
noastre in cîteva direcții principale. 
Mă voi, referi. în primul rind. la pro
blemele actuale ale prelucrării me
canizate și automatizate a datelor 
contabile, marcate prin comunicări 
care au in vedere o mai bună fo
losire și extinderea mijloacelor de 
calcul și evidență, in scopul perfec
ționării organizării și conducerii ac
tivității economice. Pentru că. după 
cum se știe, economiștii sint gospo
dari ai întreprinderilor și de modul 
în care vor reuși să stâpinească și să 
folosească tehnica modernă depinde 
colaborarea fructuoasă cu tehnicienii 
producției și. împreună, vor putea 
imprima acesteia o înaltă eficientă. 
Spre exemplificare, voi cita preocu
pările de folosire integrală a calcu
latoarelor in conducerea producției la 
rafinăriile de petrol, utilizarea, mini- 
calculatoarelor electronice in indus
tria de încălțăminte, sau unele pro
bleme practice ale introducerii sis
temului de prelucrare automată a 
datelor la întreprinderea .,PoIicolor“ 
ț.a. O a doua categorie de comuni

cări au vizat posibilitățile de rațio
nalizare a fluxului informational e- 
conomic la I.I.S. ,,Progresul", rezul
tate ca urmare a cercetărilor știin
țifice întreprinse de colectivul cate
drei noastre de contabilitate. îm-

— Laboratorul economie de con
tabilitate, recent înființat, oferă stu
denților o serie de posibilități noi 
pentru lărgirea cunoștințelor lor de 
specialitate. Dintre acestea, aș men
ționa punerea la dispoziția acestora,

studenti. sub îndrumarea directă a 
cadrelor universitare, a unor lucrări 
de specialitate, solicitate de diferite 
unități beneficiare, deci, a unor lu
crări eu certă eficacitate in prac
tică.

din unitățile economice. în acest 
scop, în cadrul laboratorului func
ționează sectoare pentru problemele 
legate de gestiunea materialelor, 
calcularea prețului de cost ș.a.

UN LABORATOR 
ECONOMIC UNIVERSITAR 
LA ÎNCEPUT DE DRUM

oreunâ eu sp«cialisti din întreprin
dere Si Ministerul Industriei Ușoare. 
De altfel și dezbaterile au avut loc 
in incinta fabricii bucuresțene. la 
care au oarticipat specialiștii de aci, 
direct interesați in domeniul amintit.,

— Ce rol au contabilitatea fi 
analiza economică in procesul 
integrării invătămintului si cer
cetării cu producția, respectiv, 
laboratorul economic de contabi
litate ?

in cadrul studiului individual, a con
cluziilor practicii productive, a unor 
modele concrete de lucrări elaborate 
pe baza datelor culese din unitățile 
economice, prin care se simulează 
cit mai fidel unele aspecte din ac
tivitatea viitorilor absolvenți. Labo
ratorul are un rol însemnat in însu
șirea de către studenți a metodolo
giei de calcul și analiză a fenome
nelor economice, a utilizării mijloa
celor moderne de. calcul și evidentă. 
Aceasta permite efectuarea de călr»

— Prin structura și forma de 
organizare a fluxului informa
țional, prin activitatea, sa labo
ratorul economic poate fi con
siderat o mini-intreprindere 
productivă ?

— Desigur, dar nu in totalitate. A- 
cum. încercăm să răspundem plenar 
acestei cerințe. organizîndu-1 pe 
compartimente similare diviziunilor 
din întreprinderi in care se desfă
șoară activitatea contabil-financiară

—- în ce măsură se poate vorbi 
și de o eficiență concretă a labo
ratorului ?

— Alături de eficienta desprinsă 
din procesul de învățămînt. prin ate- 
îierul-școală pentru prelucrarea me
canizată și automatizată a datelor, 
incepind din acest an. colective mix
te de cadre universitare și studenti 
vor efectua, pe bază de contracte sau 
convenții, diferite lucrări solicitate 
de beneficiari. Astfel, s-au organizat 
prelucrarea și elaborarea, in cadrul 
laboratorului, a lucrărilor necesare 
plătii burselor studenților, prelucra
rea mecanizată a consumurilor de a- 
limente și materiale la cantinele 
Academiei de Științe Economice ș.a. 
în viitorul apropiat, după lărgirea 
bazei materiale, formarea și perfec
ționarea colectivului laboratorului, 
ne propunem să oferim posibilități 
de executare mecanizată a anumitor 
lucrări pentru alte institute de învă- 
țămint sau întreprinderi din Capita
lă. Ca atare. lucrări ce necesită un 
volum de muncă de 2—3 săptămîni 
vor fi rezolvate în 2—3 zile. Deci, 
eficienta tinde să devină caracteris
tica laboratorului nostru, ca punte 
de integrare a invătămintului și cer
cetării cu producția.

, Convorbire consemnată de
Elena MANTU
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Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă transmit mulțumirile mele cele mai cordiale pentru felicitările 
adresate cu ocazia realegerii mele în calitate de cancelar federal al Re
publicii Federale a Germaniei.

Sînt convins că în anii care vin asigurarea păcii și înțelegerea între 
popoare vor face progrese remarcabile și împărtășesc părerea dumnea
voastră că și relațiile dintre statele noastre se vor dezvolta cu succes.

La Panmunjon...

Decorarea unor mari unităti, scoli militare 
de oliteri activi si unităti 

ale Ministerului Apărării Naționale
Vineri și simbătă au avut loc 

solemnitățile decernării Ordinului 
Steaua Republicii Socialiste Româ

nia"'clasa a Il-a unor mari unități 
și școli militare de ofițeri activi și a 
Ordinului „Apărarea patriei" clasa a 
II-a unor unități ale Ministerului 
Apărării Naționale, pentru contribu
ția deosebită adusă la ridicarea capa
cității combative a armatei, precum 
și pentru participarea activă a mili
tarilor la opera de construire a so
cialismului în patria noastră.

Purtătoare ale unor frumoase tra
diții, unele dintre unitățile decorate

SUCEAVA (corespondentul „Scin- 
teii", Gh. Parascan). Vineri și sim
bătă. in orașul Rădăuți au avut loc 
ample manifestări cultural-artistic e 
consacrate sărbătoririi centenarului 
liceului „Eudoxiu Hurmuzachi" din 
localitate. Sărbătorirea prestigiosului 
.lăcaș de cultură rădăuțean, de pe 
băncile căruia s-au ridicat, de-a 
lungul vremii, numeroși oameni de 
știință și cultură, s-a desfășurat sub 
semnul aniversării unui sfert de 
veac de la proclamarea republicii.

Simbătă, în prezența tovarășului 
Miu Dobrescu. membru supleant .al 
Comitetului Executiv al. C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Suceava, a avut 
loc festivitatea dezvelirii bustului re
numitului, istoric'și cărturar patriot 
Eudoxiu Hurmuzachi, operă a sculp
torului Marius Butupoiu. A avut

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
în sala mică a Palatului Republi

cii Socialiste România s-a încheiat 
simbătă sesiunea jubiliară de comu
nicări tehnico-științifice, organizată 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de 
activitate a întreprinderii „Energo- 
reparații" din București.

Specialiști ai acestei întreprinderi 
și ' cadre ’ didactice universitare au 
prezentat un mare nUmăr de lucrări 
vizînd soluții comparative si tehno
logii noi în execuția reparațiilor și 
pieselor de schimb pentru agregate 
energetice, create și aplicate de co
lectivul unității aniversate.

într-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți aii adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, prihtre 
altele : Sub conducerea organizației 
de partid-, colectivul întreprinderii 
„Energoreparații" va contribui1 cu 
mai mult clan la Introducerea pro
gresului tehnic în sistemul energetic 
național și va asigura prezența acti
vă r .specialiștilor la rezolvarea cu 
succes a problemelor de mare com
plexitate, impuse de funcționarea 
fără avarii și la parametrii cei mai 
economici a agregatelor energetice 
din sistemul național.

★

Simpozionul național „Educarea 
elevilor pentru munca productivă", 
organizat de Ministerul Educației și

BiaaaiaaBaiaiBiRiRia

APROVIZIONAREA ÎNTREPRINDERILOR
(Urmare din pag. I)

se pot înfăptui sarcinile trasate de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., alit 
în ce privește îmbunătățirea i activi
tății de aprovizionare tehnico-mate- 
rială, cit și în ce privește gospodă
rirea mijloacelor materiale în fieca
re întreprindere.

Asigurarea prin plan și prin con
tracte a materiilor prime, materiale
lor și semifabricatelor pentru pro
ducția anului viitor reprezintă o eta
pă importantă, pregătitoare a apro
vizionării tehnico-materiale. o ce
rință stringentă a acestor zile. O a- 
tenție deosebită trebuie însă acorda
tă, in lumina indicațiilor date de con
ducerea partidului, derulării nestin
gherite a activității de aprovizionare 
tehnico-materială, respectării întoc
mai a contractelor economice. De la 
bun început, se cuvine înțeles faptul 
că fiecare întreprindere trebuie să se 
gospodărească în așa fel incit să se 
încadreze in fondurile de materiale 
prevăzute prin plan, să consume 
și să stocheze materiale numai în 
limita acestor fonduri. Ceea ce în
seamnă că asigurarea materiilor pri
me și materialelor nu este o pro
blemă de natură exclusiv comer
cială. ci, în același timp, de orga
nizare a producției, de economisire 
a resurselor materiale. In acest 
sens, vor trebui continuate și 
amplificate eforturile în toate uni
tățile economice, pentru încadrarea 
normelor de consum în indicii pre- 
văzuți in plan, căutîndu-se noi po
sibilități de reducere a lor chiar sub 
aceste prevederi. Cu aceeași răspun
dere trebuie să se acționeze pentru 
evitarea stocurilor supranormative, 
fără mișcare sau de prisos, pentru 
introducerea rapidă in circuitul eco
nomic a celor existente.

Problema capitală rămine insă 
respectarea riguroasă a disciplinei

WILLY BRANDT
Cancelar federal al Republicii 

Federale a Germaniei

au luptat eroic în anii 1916—19)8 
împotriva imperialiștilor germani co
tropitori și s-au acoperit de glorie in 
timpul insurecției naționale din au
gust 1944 și în războiul antifascist, 
în anii puterii populare, aceste tra
diții au. fost îmbogățite cu noi fapte 
de cinste, pe măsura realizărilor 
noastre socialiste, inregistrindu-se 
succese remarcabile in pregătirea de 
luptă și politică a contingentelor de 
ostași, în formarea §i călirea cadre
lor, în îndeplinirea exemplară a tu
turor misiunilor încredințate.

(Agerpres)

loc, de asemenea, o adunare jubiliară, 
la care au participat, ca invitați ai 
elevilor și profesorilor liceului săr
bătorit, activiști de partid și de siat, 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului și numeroși 
invitați din întreaga țară. în înche
ierea adunării jubiliare, participanții 
au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Cgaușescu, 
in care se spune, intre altele : „Mul- 
țumindu-vă din inimă pentru inalta 
grijă ce o purtați școlii românești și 
tineretului patriei, elevii și profesorii 
liceului „Eudoxiu Hurmuzachi", toți 
locuitorii orașului Rădăuți Vă asi
gură, scumpe tovarășe secretar ge
neral, că vor face totul pentru înfăp
tuirea politicii partidului și statului, 
exprijnindu-și astfel devotamentul ne
țărmurit față de popor, față de con
ducătorul său înțelept și încercat — 
Partidul Comunist Român".

învățămintujui și Uniunea sindicate
lor, din învățămînt, știință și cultură, 
s-a încheiat simbătă în Capitală. 
Simpozionul constituie etapa finală a 
unor ample acțiuni județene la care 
au participat mii de cadre didactice 
și se înscrie în sfera preocupărilor 
pentru educarea multilaterală a ele
vilor,. pentru legarea învățămîntului 
și cercetării de producție, de viață.

Programul fazei finale a simpozio
nului a inclus aproape 100 comunicări 
de specialitate, care au abordat teme 
privind contribuția lucrărilor practi
ce la formarea deprinderilor do 
muncă în rîndul școlarilor, probleme 
psihopedagogice ale organizării și 
desfășurării activităților tehnico- 
productive în învățămîntul de cul
tură. generală, în școlile profesionale 
șl liceele de specialitate etc.

într-o atmosferă entuziastă, parti- 
cinăhții la simpozion au adresat o 
'.telegramă Comitetului Central, al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. .Făgăduim 
solemn, se scrin in telegramă, că ne 
vom dărui cu devotament misiunii 
pobile de formare a tineretului pa
triei noastre, capabil să-și însușească 
cele mai înalte cuceriri ale științei 
și tehnicii moderne, să-și dezvolte 
gîndirea creatoare, interesul și pa
siunea pentru studiu, respectul și 
dragostea față de muncă, să-l pre
gătim temeinic pentru activitatea 
practică".

(Agerpres)

de plan și contractuale. Or, din a- 
cest punct de vedere mai sînt încă 
multe lucruri de făcut intr-un 
șir de întreprinderi. Investigațiile 
întreprinse asupra desfășurării rela
țiilor economice între unități în a- 
cest an au relevat o serie de neajun
suri, ale căror cauze, în principal, 
sint : deficiențe in activitatea pro
ductivă,' concretizate în nerealizarea 
la timp a unor sortimente sau pro
duse prevăzute în programele de fa
bricație ; neexpedierea la vreme a 
produselor fabricate ; structurarea 
producției după criteriul „renta
bilității" unui produs sau altuia si 
nu după ceea ce s-a prevăzut in plan 
sau in contracte. Nu o dată, pentru 
a se aproviziona cu materiile prime, 
materialele și semifabricatele nece
sare, anumite întreprinderi — cum 
sint cele din cadrul Centralei indus
triale de autocamioane și tractoare. 
Centralei industriale de utilaj chimic 
și rafinării, grupul de uzine ..23 Au
gust" — au fost nevoite' să întoc
mească tot felul de adrese, justifi
cări și memorii, să intervină la cele 
mai diferite foruri și organe ș.a. 
Cum se vede, cauze în general de 
natură subiectivă, a căror evitare 
depinde, in primul rind. de condu
cerile întreprinderilor și centralelor 
producătoare, care sînt datoare să 
asigure respectarea riguroasă a obli
gațiilor de plan, contractuale, să evi
te orice întîrzieri care generează 
dereglări in activitatea unităților 
partenere de contract. Cu toată cla
ritatea trebuie înțeles că pentru asi
gurarea unei aprovizionări ritmice, 
corespunzătoare nevoilor reale ale 
producției, sint necesare eforturi 
stăruitoare, pe toi parcursul perioa
dei de olan, din partea tuturor facto
rilor cu atribuții și. competente in 
acest domeniu. Astfel, dacă în acest 
an in anumite perioade unele între
prinderi au resimțit lipsa anumi

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

SUCEAVA

Stațiunea
Vatra Dornei

se extinde
An de an a crescut numărul 

oamenilor muncii veniți la odih- 
rță sau tratament in frumoasa 
stațiune Vatra Dornei. De cu- 
rind, aici au fost date ip folo
sință un nou complex balnear 
cu 300 de locuri și o cantină 
modernă. Nu peste mult timp, 
iși va primi oaspeții o nouă 
bază de tratament dotată cu in
stalații de înaltă tehnicitate și 
eficiență terapeutică.

BUZĂU

Din resurse locale
Producția obținută din activi

tățile industriale dezvoltate in 
ultima vreme in comuna Ziduri 
a atins în 1972 o valoare de 5,2 
milioane lei. în ateliere de tri
cotaje, croitorie, cojocărie, secții 
pentru fabricarea cărămizilor, a 
tuburilor din beton etc, iși des
fășoară activitatea un mare nu
măr de meseriași. Lor li se 
vor adăuga in curînd 40 de 
țesătoare ale unei noi sec
ții de covoare. Neobosiți căută
tori și valorificatori ai re
surselor locale, cooperatorii din 
Ziduri își caută, de fapt, un nu
me nou. acela de muncitori ai 
industriei viitoarei așezări ur
bane.

SEVERIN

Hectare de...

primăvară
în Lunca Birzavei, lingă Boc

șa, s-a dat in folosință o nouă 
seră, legumicolă. Ea constituie 
prima parte a rjnei viitoare gră
dini cu peste 35 hectare, meni-

Cronica zilei
Simbătă seara s-a înapoiat din 

U.R.S.S. delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, condusă 
de Gheorghe Stuparu, vicepreședinte 
al Consiliului Central, care a parti
cipat la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea semicentenarului Uniu
nii Sovietice.

★

La Iași s-au desfășurat lucrările 
primului Colocviu național de acțio
nări electrice, organizat de Faculta
tea de electrotehnică a Institutului 
politehnic Gh. Asachi. Au participat 
cadre 'didactice din învățămîntul su
perior și cercetători științifici din 
mai multe centre universitare ale ță
rii. reprezentanți ai marilor intre- 
prinderi și ai ministerelor de resort.

In contextul aceleiași manifestări 
științifice, a avut loc și o sesiune ju
biliară prilejuită de. împlinirea a 
60 de ani de invățămînt electroteh
nic la Iași, în cadrul căreia a fost 
reliefată contribuția facultății de 
electrotehnică din localitate la dez
voltarea științei și tehnicii românești.

★

In cadrul programului cultural, 
științific si educativ „Danubius- 
Galați ’72". la cinematograful ..Cen
tral" din Galați a avut loc simbătă 
premiera de gală a filmului româ
nesc „Explozia". Au asistat reprezen
tanți ai organelor locale de partid Și 
de stat, realizatori ai filmului, un 
numeros public. (Agerpres) 

tor materiale. în vreme ce altele au 
putut să-și supradimensioneze ne
stingherite necesitățile, acestea s-au 
datorat unui slab și ineficient con
trol. lipsei unei verificări sistema
tice și analitice din partea forurilor 
de resort din ministere și. indeo- 
sebi, din Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe.

Sarcini importante revin Ministe
rului Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, care trebuie să-și per
fecționeze stilul de muncă, să inten
sifice colaborarea cu ministerele și 
centralele industriale, pentru a con
duce efectiv și exigent procesul de 
aprovizionare tehnico-materială. Ac
tivitatea principală a acestui mi
nister, a celorlalte ministere eco
nomice să vizeze acțiuni de verifi
care permanentă a evoluției stocu
rilor și consumurilor de materii pri
me și materiale, de urmărire siste
matică a derulării relațiilor contrac
tuale. intervenția directă, operativă, 
competentă pentru remedierea ne- 
întirziată a neajunsurilor ce se ivesc 
în domeniul aprovizionării tehnico- 
materiale, pentru soluționarea grab
nică, in spiritul intereselor majore 
ale economiei, a problemelor ce vor 
apărea in executarea planurilor de 
aprovizionare, in îndenlinirea unor 
obligații contractuale. Totodată. îm
bunătățirea substanțială a aprovizio
nării tehnico-materiale depinde, în 
măsură hotarîtoare. de eforturile 
pe care cadrele cu atribuții în do
meniul comercial, din centrale și în
treprinderi, forurile de resort din 
ministerele economice, din celelalte 
organe rle sinteză le vor depune pen
tru asigurarea unei funcționări ire
proșabile a mecanismului aprovizio
nării tehnico-materiale. d» modul 

„cum iși vor îndeplini atribuțiile, iși 
vor exercita competențele acordate 
prin lege. 

tă să contribuie la îmbunătăți
rea aprovizionării populației. Lă 
realizarea noii sere o contri
buție prețioasă au adus-o cele 
cinci cooperative agricole din 
cadrul consiliului intercoopera- 
țist Bocșa, uzina din aceeași lo
calitate, Combinatul siderurgic 
și Uzina constructoare de ma
șini din Reșița, care au execu
tat cea mai mare parte a lu
crărilor de construcții și insta
lații de apă, încălzit și iluminat.

IAȘI

Sporirea 
debitului de apă

sub pre- 
de apă

La Iași a fost pusă 
siune o nouă conductă 
din sursa Prut, cu o capacitate 
de 600 litri pe secundă. în acest 
fel, debitul de alimentare cu apă 
a zonei industriale și a popu
lației a crescut cu multe mii 
de .metri cubi pe zi. în conti
nuare. se lucrează intens la ali
mentarea cu apă industrială a 
fabricii de antibiotice și la a 
doua conductă de apă potabilă 
de la izvoarele Timișești. lungă 
de peste 100 km.

IALOMIȚA

„Recorduri" 
pionierești

Cele 86 de microcooperative a- 
gricole organizate de pionierii 
ialomițeni și-au încheiat „cam
pania" cu rezultate deosebite, 
recoltele realizate recomandîn- 
du-i de pe acum ca vrednici a- 
gricultori. Ambiționați să con
cureze lă producții cu coopera
tive ca Dor Mărunt, GriVița, 
Grindu, Smirna și altele, bine
cunoscute pentru recoltele mari, 
elevii de la școala generală din 
comuna Smîrdan au obținut 8 000 
kg porumb boabe la hectar, cei 
din Miloșești 70 de tone de sfe
clă de zahăr la hectar, iar cei din 
Radu Vodă 4 000 kg ricin la hec
tar. Si, cum ambiția nu se o- 
prește aici, elevii din clasele 
mari au început din acest an să 
învețe in cercuri organizate

Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Piatra Neamț la un deceniu de activitate
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scînteii". Ion Manea). — Colecti
vul Combinatului de îngrășăminte 
chimice din Piatra Neamț a sărbăto
rit ieri împlinirea a 10 ani de la in
trarea în funcțiune a acestei moder
ne și importante unități a industriei 
noastre chimice. La festivitate au 
luat parte tovarășii Stefan Boboș. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R.. reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat. ing. loan Angelescu, adjunct al 
ministrului industriei chimice, con
ducători ai unor unități economice 
din județ, muncitori, ingineri și teh
nicieni ai combinatului.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit tovarășul inginer Mihai Vi- 
col, director general a.l combinatului.
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BASCHET, ÎN SALA DINAMO

Cuplajul de simbătă seara
• Dublul succes al echipelor clubplui bucureștean 

Politehnica

Simbătă seara, în sala Dinamo a 
avut loc un cuplaj de baschet care 
insă, în ciuda importanței meciurilor 
respective, a fost urmărit, din păcate, 
de prea puțini spectatori. Mai întîi 
s-a disputat meciul dintre echipele 
masculine Politehnica București și 
Rapid. Victoria a revenit primei for
mații, cu scorul de 54—47.

Derbiul serii, de fapt derbiul cam
pionatului feminin, l-au susținut 
formațiile Politehnica și I.E.F.S. Jo
cul acesta a avut .de suferit însă, 
lupta devenind, pe alocuri, inegală, 
pentru că — deși se anunța și putea 
fi extrem de echilibrat, cunoscute 
fiind veleitățile celor două echipe —

In cîteva rînduri
HANDBAL. — Disputată la Oslo, 

întilnirea internațională amicală de 
handbal dintre selecționatele mascu
line ale Norvegiei și Danemarcei s-a 
încheiat cu scorul de 17—16 (9—9) în 
favoarea handbal iștilor norvegieni.

FOTBAL. — Clasamentul celor mai 
bune 10 echipe europene de fotbal, 
alcătuit de ziarul polonez „Sport." 
din Katovice, arată astfel : 1. R. F. 
a Germaniei ; 2. U.R.S.S. ; 3. Anglia ; 
4. Belgia ; 5. Olanda ; 6. Polonia : 7. 
Ungaria ; 8. Portugalia ; 9. Spania ; 
10. R. D. Germană.

HALTERE. — La Soci se desfă
șoară in aceste zile „Cupa U.R.S.S." 
la haltere, competiție care reunește 
150 de concurenți. La categoria mus

vremea
Timpul probabil pentru 25. 26 și 27 

decembrie. In țară : Cerul va fi va
riabil. mai mult noros. în a doua parte 
a intervalului, in vestul țării, sint po

conducerea tractoarelor, iar alții 
să devină mecanici pentru agre
gatele de pompare in cadrul sis
temelor de irigații.

Societate corala
Cu prilejul aniversării a 

de ani de la înființarea corului 
sindicatului invățămînt Slatina, 
s-a constituit societatea corală 
„Ciprian Porumbescu". Societa
tea, al cărei președinte de onoa
re este dirijorul formației „Ma
drigal". Marin Constantin. își 
propune să valorifice cintecul 
patriotic și revoluționar, să in
tegreze mai bine și mai i efi
cient activitatea corală în an
samblul vieții spirituale a jude
țului.

ALBA

Modern hotel 
turistic

în municipiul Alba Iulia a fost 
inaugurat un modern hotel tu
ristic, construit în centrul ora
șului. Noua unitate, care are o 
capacitate de cazare de 167 
locuri, restaurant și bar, a fost 
dată în folosință în cinstea celei 
de-a. XXV-a aniversări a repu
blicii, cu trei luni înainte de ter
men.

BOTOȘANI

Cabinete 
stomatologice 

la sate
Locuitorii din comunele Dersca 

și Flăminzi sint beneficiarii noi
lor cabinete stomatologice în
ființate aici. în prezent. în ju
dețul Botoșani funcționează 24 
asemenea cabinete stomatologice 
la sate, inzestrate cu personal 
sanitar corespunzător. în anul 
viitor, în satele botosănene vor 
mai lua ființă alte 6 cabinete 
s.tomatologice.

care a trecut în revistă principalele 
realizări obținute de chimiștii de aici 
in creșterea și diversificarea produc
ției de îngrășăminte chimice. în cei 
zece ani de existență a combinatu
lui. producția globală a crescut de 26 
de ori. în acest an. harnicul colectiv 
al combinatului a realizat peste plan 
circa 3 000 tone de îngrășăminte chi
mice.

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivul combinatului se 
angajează să nu-și precupețească 
eforturile pentru a aduce o contri
buție cit mai însemnată la creșterea 
continuă a producției de îngrășă
minte chimice, pentru a realiza îna
inte de termen sarcinile cincinalului.

baschetbalistele de la I.E.F.S. nu au 
rezistat ritmului impus de adversa
rele lor. Din rindul formației Poli
tehnicii, s-a detașat Suzana Szabados, 
care a vrut parcă să demonstreze că 
nu întîmplător a fost desemnată, în 
acest an, jucătoarea nr. 1 a baschetu
lui nostru. De altfel, cele ce au do
minat și au condus permanent, asea
ră, au fost sportivele de la Politeh
nica. La pauză scorul le era favorabil 
cu 39—27, iar în final cu 75—52. Cu 
această victorie, echipa Politehnica 
devine campioană de toamnă, rezul
tatele din ultima etapă nemaiputîn- 
du-i periclita poziția fruntașă ce o 
ocupă in clasament.

că. pe primul loc s-a clasat Adam 
Gnatov (ziarist de profesie) cu 
217,500 kg la totalul celor trei stiluri. 
La categoria cocoș, victoria a revenit 
lui Rafail Belenkov cu 242,500 kg.

SCHI. — Proba feminină de slalom 
special; din cadrul concursului inter
național de la Folgarida, contînd 
pentru „Cupa Europei" la schi, a re
venit schioarei italiene Claudia Gior
dan i.

HOCHEI PE GHEAȚA. — în ziua 
a 7-a a competiției internaționale de 
hochei pe gheață „Trofeul Izvestia", 
care se desfășoară la Moscova, echipa 
reprezentativă a Poloniei a terminat 
la egalitate 2—2 (2—0, 0—1, 0—1) cu 
selecționata Suediei.

sibile precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie. în rest, precipitații 
slabe. Izolate. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și 2 grade, iar cele ma
xime intre minus 1 și plus 7 grade. 
Ceață, mai ales seara și dimineața. In 
București : Cerul va fi variabil. Se vor 
semnala precipitații slabe. Temperatura 
în creștere la început, apoi ușor varia
bilă, Dimineața șj seara, ceață.

De pe terasa pagodei Pan Mun, 
aflată la nord de paralela 38 care 
desparte Nordul de Sudul Coreei, iți 
apare întreaga priveliște a Panmun- 
jonului. O atmosferă de tăcere și 
așteptare învăluie clădirile din fața 
ochilor.

Sint zile cind Panmunjonul cunoaș
te insă o forfotă cu totul deosebi
tă : atunci cind localitatea găzdu
iește convorbiri sau este martora 
trecerii delegaților din Sud sau 
din Nord spre Phenian sau Seul, 
în astfel de momente, in afara 
oficialităților, întilnești, în perime
trul orașului, ziariști din Phenian 
și Seul, corespondenți ai presei 
străine, echipe mobile ale televi
ziunii din Nord și din Sud, foto
reporteri. Este o ambianță care re
flectă dorința de apropjere dintre 
Nord și Sud. Pan
munjonul, intrat 
în conștiința lu
mii ca simbol al 
diviziunii poporu
lui coreean, a de
venit astăzi un 
punct al apropie
rii și contactului — lo-cul unde'se în
tind miinile și se rostește tot mai 
clar hotărîrea de a face progrese pe 
calea reunificării pașnice a țării.

în conștiința poporului coreean 
reunificarea se înscrie ca o cerință 
fundamentală. Tot mai puternice de
vin glasurile coreenilor din Sud care 
cer autorităților de la Seul manifes
tarea’unor poziții constructive, accep
tarea propunerilor ■ conaționalilor lor 
din Nord ,in vederea ștergerii defini
tive a uneia dintre marile anomalii 
ale istoriei contemporane — împăr
țirea artificială a Coreei.

Dorința fermă de unitate a po
porului coreean a determinat an
gajarea dialogului dintre Nord și 
Sud. Primul pas important a fost 
realizat o dată cil adoptarea la 4 iu
lie 1972 a Declarației Comune a Nor
dului și Sudului, care prevede reuni
ficarea pașnică și independentă și în
făptuirea unității naționale. La teme
lia acestor principii se găsește pro
pria experiență istorică a poporului 
coreean. Acesta știe că succesul uni
ficării depinde, in mare măsură, de 
retragerea trupelor străine din țară, 
de interzicerea amestecului din afa- 
ră în problemele interne ale țării.

în urma stabilirii principiilor de 
bază, calea spre reunificarea pașnică 
a țării a devenit mai clară. La 11 
august 1972 s-au încheiat cu succes 
convorbirile preliminare dintre or
ganizațiile de Cruce Roșie din Nordul 
și Sudul Coreei. Apoi, la intervale 
relativ scurte de timp, au avut loc, 
alternativ, la Phenian și Seul, patru 
dezbateri asupra problemelor de 
fond între reprezentanții acestor or
ganizații. Dintre evenimentele din 
ultimul timp ies în evidență primele 
do.uă întîlniri ale copreședinților Co
mitetului de coordonare pentru re
glementarea problemelor dintre Nor
dul și Sudul Coreei. Tratativele nu 
sînt ușoare, apar dificultăți pronun
țate, dar esențial este faptul că nego

însemnări din 
R P. D. Coreeană

In perioada sărbătorilor de iarnă 
------------------------------------- ---------------- , ,

Orarul magazinelor >
Pentru desfășurarea in bune con

diții a aprovizionării populației în 
perioada sărbătorilor de iarnă, prin- 
tr-un ordin al Ministerului Comer
țului Interior, s-a stabilit ca unită
țile comerciale de alimentație pu
blică și de prestări de servicii să 
lucreze după următorul program :

— duminică. 31 decembrie, unită
țile comerciale de desfacere cu amă
nuntul de- alimentație publică și uni
tățile de prestări de -servicii, pre
cum și piețele agroailimentare vor 
funcționa după programul unei zile 
obișnuite de lucru ;

— unitățile de alimentație publică 
în care se organizează revelionul 
vor funcționa în ziua de 31 decem
brie pină la ora 16,00.

PROGRAMUL TRANSPORTULUI IN COMUN IN CAPITALĂ
I.T.B. ne informează că, pentru a- 

sigurarea unei mai bune deserviri 
a publicului călător, in zilele de 30 
și 31 decembrie, pe toate liniile de 
tramvaie, troleibuze și autobuze se 
vă mări durata de circulație a vehi
culelor, retragerea din traseu în 
depouri și autobuze urmînd a se 
face cu o cursă mai tirziu, respectiv 
ultimele vehicule vor intra în 
depou în jurul orei 1.45.

Parcul și traseele de autobuze de 
noapte se vor suplimenta începînd 
cu orele 23,00 cu circa 20 la sută și, 
în mod special, traseul A de noapte, 
care deservește Piața Scînteii, va a- 
vea un parc triplu de autobuze.

întreg parcul circulant de taxi
metre va fi repartizat pe stațiile 
specializate în funcție de cerere. 
Comenzile pentru taximetre se vor 
putea face direct in stații, fie la 
dispeceratul taximetre, la telefoanele 
12 07 06 ; 12 03 86 și 12 02 40.

Pentru deservirea participanților 
Ia Revelionul tineretului, precum și 
la serile distractive ce vor fi orga
nizate in Complexul expozițional din 
Piața Scînteii in zilele de 31 decem
brie 1972, 2, 4, 6 și 7 ianuarie 1973, 
liniile de tramvaie 3 și 4, troleibu
zele 81 și 82 și autobuzele 31, 48, 49,

„ANALE DE ISTORIE"
NR. 6/1972 (NOIEMBRIE—DECEMBRIE)

Revista se deschide cu rubrica 
25 DE ANI DE LA PROCLA
MAREA REPUBLICII POPU
LARE ROMANE, in care sint 
publicate : „Semnificația isto
rică a proclamării Republicii 
Populare Romane", de Petre 
Constantineseu-Iași ; „Consi
derații privind instaurarea pu
terii de stat muncitorești-țără- 
nești, de tip socialist, în Româ
nia", de Nichita Paraschiva; 
„Din activitatea politică-ideo- 
logică desfășurată de P.C.R. 
privihd caracterul și perspecti
vele puterii de stat in anii 
1945—1947", de Gheorghe Tu
tui : „De la republica populară 
la republica socialistă. Condu
cerea operei de edificare a so
cialismului in concepția și prac
tica P.C.R.de Gheorghe Za- 
haria, Gheorghe Surpat ; „Măr
turii istorice ale adeziunii ma
selor populare la actul procla
mării Republicii Populare Ro
mâne", de Ștefan Lachc : „E- 
coul internațional al proclamă
rii Republicii Populare Române 

cierile urmează un drum in general 
ascendent. Momente importante pe 
calea apropierii de țelul propus sint 
semnarea, la,Phenian, de către cei doi 
copreședinți ’a acordului privind com
ponența și funcționarea Comitetului 
de coordonare a Nordului și Sudului 
Coreei și încheierea, la Seul, a unui 
alt acord privind constituirea Comi
tetului comun ai organizațiilor de 
Cruce Roșie din Nord și din Sud, cu 
sediul la Panmunjon.

/Deosebit de semnificativ este fap
tul că funcțiile Comitetului de coor
donare a Nordului și Sudului Coreei 
prevăd realizarea unora dintre pro
punerile prezentate in repetate, rin- 
duri de R.P.D. Coreeană. Astfel, se 
prevăd discutarea și adoptarea de ho- 
tărîri in probleme ca unificarea paș
nică a țării ; realizarea schimburilor 

economice, cultu
rale și sociale, 
intre partidele po
litice, organizațiile 
publice și persoa
nele individuale 
din Nord și Sud ; 
slăbirea încordării 

între cele două părți, prevenirea con
flictelor armate și eliminarea stării 
de confruntare militară ; adoptarea 
unor măsuri concertate în domeniul 
activității pe plan extern și întărirea 
prestigiului ca națiune omogenă. în 
vederea înlesnirii activității comite
telor nou create, s-a căzut de acord 
ca cele două părți să înceteze emisi
unile ostile la posturile de radio și 
prin megafoane la linia de demarca
ție, precum și distribuirea de mani
feste pe teritoriul celeilalte părți.

întrevederile copreședinților Comi
tetului de coordonare pentru regle
mentarea problemelor dihtre Nordul 
și Sudul Coreei, convorbirile delegați- 
lor celor două organizații de Cruce 
Roșie, recentele lucrări de la Seul ale I 
Comitetului de coordonare Nord- 
Sud, contactele ce se vor stabili în 
viitor intre cele două părți, toate ur
măresc același scop — reunificarea 
independentă și pașnică a țării. Sem
nificative în acest sens sint cuvintele 
tovarășului Kim Ir Sen. președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea ; „Vom 
depune toate eforturile pentru a în
cununa cit mai devreme cu succes 
convorbirile dintre Nord și Sud, care 
au trezit interesul general al întregii 
națiuni. în felul acesta, intenționăm 
Bă alinăm suferințele familiilor des
părțite din Nord și din Sud determi
nate de împărțirea artificială a patri
ei, să asigurăm condiții favorabile 
pentru reunificarea independentă și 
pașnică a țării". Aceste cuvinte ex
primă năzuințele cele mai fierbinți 
ale întregului popor al Coreei. Și 
în orice loc te-ai afla în R.P.D. Co
reeană, pretutindeni ți se va vorbi 
cu înflăcărare despre acest țel, spre 
înfăptuirea căruia întregul popor iși 
îndreaptă strădaniile.

T. PREUPCEANU

— în perioada 28—30 decembrl# 
orarul magazinelor alimentare și ne- 
alimentare și al unităților de pres
tări de servicii, cit și al piețelor 
agroalimentare, poate fi prelungit in 
funcție de necesități, cu 1—2 ore ;

— în zilele de 1 și 2 ianuarie 
1973, centrele de desfacere a pli
nii, laptelui, cărnii, legumelor și 
fructelor și unele magazine alimen
tare, precum și piețele agroalimen- 
tare vor funcționa după orarul ce se 
va stabili in funcție de necesități ;

— depozitele întreprinderilor co
merțului cu ridicata și ale organiza
țiilor comerciale cu amănuntul își 
vor adapta programul de lucru la 
nevoile de aprovizionare ale rețelei 
de desfacere cu amănuntul.

61, 61 barat, 105 și 110 vor fi întărite 
corespunzător.

Se va înființa linia specială de 
autobuze 31, care va circula pe un 
traseu cuprins între Piața Scînteii și 
Podul Mărășești, între orele 18,00 și 
0,30.

în stațiile de taximetre din fața 
intrării principale a Complexului 
expozițional, la intrarea din bd. Ex
poziției și din incinta complexului se 
va programa un număr sporit de 
taximetre. De asemenea, taximetrele 
vor fi repartizate corespunzător cere
rii în toate stațiile din preajma 
localurilor cu program de noapte.

în perioada 1—7 ianuarie 1973 se 
vor putea închiria la cerere prin 
serviciul circulație — strada Pi
tar Moș nr. 2—4 telefon 12 50 26 — 
autobuze, curse speciale, pentru de
plasări în cuprinsul municipiului 
București (cu plata prin virament 
sau anticipat in numerar).

Solicitările pentru vehicule de 
transport mărfuri (camioane, auto
dube etc.) se primesc pe bază de 
comandă la Gospodăria Camioane 
-Taximetre tel. 12 31 23 și 11 85 81. în 
ce privește taxifurgonetele, acestea 
urmează a fi luate,direct din stațiile 
respective.

pe meridianele lumii", de Con
stantin Botoran. Aurel Harșa t 
„O mărturie demascatoare : in
ventarul bunurilor fostei Case 
Regale".

La rubrica COMUNICĂRI, 
revista publică : „Concepția și 
activitatea P.C.R. și a guvernu
lui democrat privind relațiile 
economice externe ale Româ
niei (1945—1948)“, de Ion Ale- 
xandrescu ; „însemnătatea ale
gerilor sindicale din 1946 in ca
drul luptei pentru consolidarea 
Frontului Unic Muncitoresc", de 
retru Rusșindilar.

Rubrica 50 DE ANI DE LA 
CREAREA UNIUNII REPUBLI
CILOR SOVIETICE SOCIALIS
TE cuprinde : ..Constituirea și 
dezvoltarea Statului sovietic, 
1922—1972“, de Alexandru Vianu; 
„Din cronica legăturilor interna
ționale româno-s’ovietice", de 
Florica lonașcu.

Revista mai cuprinde rubri
cile ANIVERSARI. ' VIATA 
ȘTIINȚIFICA, CRITICA ȘI BI
BLIOGRAFIE.

P.C.R.de


Ostaîii ttpfci B. 0. Vietnam
la Conferința de la Paris

PARIS 
delegația 
ta de la .
dat publicității o declarație în care 
se spune că, în semn de protest îm
potriva escaladării de către S.U.A. a 
acțiunilor militare în Vietnam, este 
obligată să amine din nou întâlnirea 
care urma să aibă loc între exper- 
ții delegațiilor R.D.V. și S.U.A. 'la 
conferință.

23 (Agerpres). — Sîmbătă, 
R.D. Vietnam la Conferi n- 
Paris privind Vietnamul a

★

VIETNAMUL DE SUD 23 (Ager
pres). — Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație cu 
privire la încetarea temporară a ac
țiunilor militare pe întregul teritoriu 
al Vietnamului de sud cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă. Sînt prevăzute 
două perioade, a cite 24 de ore, de 
încetare a acțiunilor militare.

în declarație se arată că. în acest 
răstimp, orice acțiuni militare ale 
inamicului vor primi riposta cuvenită.

★
PEKIN 23 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al Guvernu
lui Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei a dat publicității o de
clarație in care se arată : GRUNC și 
poporul khmer sprijină declarația din 
19 decembrie a M.A.E. al R. D. Viet
nam și cer guvernului american să 
înceteze fără întârziere bombarda
mentele și orice acte de război îm
potriva Vietnamului, să semneze 
imediat acordul de restabilire a păcii 
în Vietnam, convenit în luna octom
brie.

★
DELHI 23 (Agerpres). — Ministrul 

adjunct al afacerilor externe al In
diei, Surendra Pal Singh, a anunțat, 
în Parlament, că Ambasada indiană 
din Hanoi a fost avariată în urma 
bombardamentelor efectuate de avia
ția americană asupra capitalei 
R. D. Vietnam — relatează agenția 
„Indinfo". Surendra Pal Singh a 
arătat, totodată, că India a prezen
tat un protest energic Statelor Unite.

„Dorim din inimă — a declarat în 
continuare ministrul adjunct de ex
terne — ca înțelepciunea să preva
leze și, in loc de a se recurge la for
ță, să fie reluate imediat negocierile

R.D. Vietnam, se arată în decla
rație. se pronunță pentru soluționa
rea pașnică a problemei vietnameze 
în condițiile respectării drepturilor 
naționale ale poporului. vietnamez și 
a dreptului populației sud-vietna- 
meze la autodeterminare. Dacă Sta
tele Unite vor escalada în continua
re agresiunea, poporul vietnamez va 
lupta pînă la capăt pentru inde
pendența tării sale.

★

pentru a se găsi o reglementare care 
să vină în întîmpinarea dorințelor 
bravului popor vietnamez".

★
SOFIA 23 (Agerpres). — In timpul 

recentelor atacuri aeriene ale avia
ției americane împotriva R. D. 
Vietnam au fost provocate impor
tante daune materiale Ambasadei 
bulgare din Hanoi și a fost pusă în 
primejdie viața personalului aces
teia — relatează agenția B.T.A.

Dată fiind această situație, amba
sadorul S.U.A. la Sofia a fost con
vocat la Ministerul de Externe, 
unde, in numele guvernului bulgar, 
i-a fost exprimat un protest ener
gic împotriva acestor acțiuni ale 
S.U.A. Totodată, partea bulgară a 
insistat cu hotărîre asupra necesi
tății de a se pune capăt neîntârziat 
bombardamentelor barbare și răz
boiului agresiv pe care le între
prind S.U.A. Împotriva poporului 
vietnamez și de a fi semnat in cel 
mai scurt timp acordul privind în
cetarea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam.

★
HANOI 23 (Agerpres). — După cum 

informează agenția V.N.A., în inter
valul cuprins între noaptea de 18 de
cembrie și dimineața zilei de 22 de
cembrie a. c., forțele armate ale 
R. D. Vietnam au doborît în spațiul 
aerian al țării 34 de avioane ameri
cane. Totodată, au fost capturați nu
meroși piloți americani.

La Haifong. forțele armate popu
lare au doborât, simbătă, încă două 
oetoreâctoare americane „B-52“. Nu
mărul total ai avioanelor- pierdute 
de Statele Unite în R. D. Vietnam, de 
la începutul războiului, se ridică la 
4 120.

/

Roma { Demonstranți cerînd semnarea acordului de pace și încetarea răz
boiului în Vietnam

HANOI = Miting consacrat aniversării
Armatei populare vietnameze

HANOI 23 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc un miting consacrat 
celei de-a 28-a aniversări a Arma
tei populare vietnameze. în cuvîn- 
tarea rostită cu acest prilej, Vo 
Nguyen Giap, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, ministrul a- 
părării naționale, a trecut în revis
tă succesele obținute de poporul

vietnamez în lupta împotriva agre
siunii Statelor Unite, pentru sal
varea națională. Referindu-se la in
tensificarea fără precedent. în ulti
mele zile, a raidurilor americane a- 
supra R.D. Vietnam, Vo Nguyen 
Giap a subliniat că poporul vietna
mez nu poate fi supus prin bombe 
și proiectile.

Manifestări dedicate
jubileului republicii

agențiile de presă transmit
In orașul Novgorod a avut loc 

o adunare a reprezentanților oa
menilor muncii. Despre realiză
rile abținute de poporul român 
sub conducerea partidului său 
comunist, in cei 25 de ani de 
existență a republicii, despre 
relațiile de prietenie și colabora
re multilaterală dintre România 
și Uniunea Sovietică au vorbit 
Z. N. Fokina, secretar al Comi
tetului regional Novgorod 
P.C.U.S., și Gheorghe Stoica, 
cretar al Ambasadei române 
Moscova.

In aceeași zi, la Novgorod 
deschis o expoziție de 
'românească.

★
La sediul Ambasadei române 

din Hanoi a avut loc o confe
rință de presă. Au participat 
funcționari superiori din M.A.E. 
și reprezentanți ai presei cen
trale. Au fost de față, de aseme
nea, membri ai reprezentanțelor 
în R.D. Vietnam ale Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud și Frontului Pa
triotic Laoțian.

Despre semnificația istorică a 
apropiatei sărbători, despre, rea- 

. Uzările poporului român in anii 
republicii a vorbit ambasadorul 
țării noastre în R.D. Vietnam, 
Tudor Zamfira.

★
La Ambasada română de la 

Helsinki a fost organizată o con- 
ferniță de presă. Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul țării noastre 
în Finlanda, a făcut reprezen
tanților presei o amplă expu
nere a realizărilor obținute de 
poporul român in dezvoltarea 
economică, științifică și cultura
lă și a prezentat aspecte privind 
poziția țării noastre față de une
le probleme internaționale ac
tuale. Vorbitorul a evocat, tot
odată. dezvoltarea ascendentă 
și favorabilă a. relațiilor bilate
rale româno-finlandeze.

al 
se- 
din
s-a 

carte

fia cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia coreeano- 
română", din comuna Sambong, 
a avut loc o adunare festivă, in 
cadrul căreia președintele coo
perativei agricole de producție 
și însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Socialiste România în 
R.P.D. Coreeană au vorbit des
pre semnificația proclamării re
publicii și au prezentat pe larg 
transformările care au avut loc 
in țara noastră în perioada de 
după 30 Decembrib 1947.

Sub egida Ambasadei române 
la. Santiago și a Institutului de 
cultură chiliano-român a avut 
loc, la sediul institutului, inau
gurarea unei expoziții care ilus
trează activitatea unor reprezen
tanți de frunte ai științei româ
nești. De asemenea, la Puerto 
Monts și Valdivia au fost des
chise expoziția documentară 
„București, capitala României" 
și o alta care prezintă bogăția și 
varietatea folclorului româ
nesc. La Casa de cultură a Mi
nisterului Educației s-a deschis 
o expoziție avînd ca temă arta 
românească contemporană, iar 
la Cercul ziariștilor din Santia
go, o expoziție de fotografii ar
tistice despre București.

★
Sub titlul „România — 25 de 

ani de progres, de reconstrucție, 
de dezvoltare economică și soci
ală intr-o țară liberă și inde
pendentă", revista bilunară 
„Afrique-Asie“ publică un am
plu supliment închinat aniver
sării proclamării republicii 
România.

Protocol comercial româ- 
no-italian. La Ministerul comer
țului Exterior al Italiei au fost sem
nate marți protocolul comercial și 
listele de mărfuri pe anul 1973 dintre 
România și Italia. Documentele pre
văd creșterea volumului schimbului 
de mărfuri, precum și liberalizarea la 
unele produse de export românești.

Premierul britanic, Edward
Heath, va face o vizită oficială în 
Statele Unite la 1 și 2 februarie, s-a 
anunțat la Casa Albă. El va fi însoțit 
de ministrul de externe, Alee Dou- 
glas-Home.

Protocol chino-irakian.
Un protocol privind dezvoltarea co
operării economice și tehnice între 
R.P. Chineză și Irak a fost semnat 
la 
na

Bagdad — transmite agenția Chi- 
Nouă.

Revista „Life" î?i ia adio da
cititorii săi printr-un număr du-la

blu, al 1 864-lea, datat 29 decembrie. 
Redactorul-șef, Hedley Donovan, 
reamintește, într-un editorial, că, in 
ciuda unui tiraj de aproape șase mi
lioane de exemplare, costul apariției 
a devenit, în prezent, atît de ridicat, 
îneît supraviețuirea economică a pu
blicației a devenit imposibilă.

în

★
„Academica" 

„Ciprian

Anuarul
Cvartetul 

conservatorului 
rumbe seu" din București a 
ținut, la Roma, un concert, iar 
baritonul Dan lordăchescu un 
recital de lieduri și arii din o- 
pere.

al 
Po- 
sus-

Ultimul
UNESCO 
tablou

Apropiate convorbiri
intre R. D. Germană, S.U.A.

PHENIAN 23 (Agerpres). — Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea a dezbătut 
și aprobat în unanimitate proiectul 
„Constituției socialiste a R.P.D. Co
reene", care urmează să fie prezen
tat ,spre examinare Adunării popu
lare Supreme. ‘ ’•* >

Plenara a mai discutat o serie ’de 
probleme organizatorice . șj ,<a adop
tat hotărâri menite să asigure înde- ' 
plinirea în și mai bune condiții a 
sarcinilor construcției socialiste.

Cuvântul de închidere la plenară 
a fost rostit de Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al P.M.C.

și Canada pentru stabilirea

Un grup de ingineri și 
tehnicieni români imPreună cu 
specialiști de la Societatea națională 
algeriană pentru lucrări hidrotehnice 
și echipament rural au început lucră
rile de construire a barajului de la 
„El Ksob“, situat în regiunea M’Sila. 
Barajul va folosi la captarea apei ne
cesare, în special irigării acestei re
giuni secetoase.

Banca Anglieia hotărît-pen- 
tru a doua bară în ultimele două 
săptămîni, majorarea taxei de scont 
de la 8 la 9 la sută, unul din cele 
mai ridicate niveluri începînd 
1914, cind a fost de 10 la sută,
ceastă hotărîre se adaugă altor mă
suri pe plan financiar în vederea 
stăvilirii fenomenului inflaționist.

din 
A-

Acordul privind crearea, 
la Beirut, a Biroului regio
nal arab pentru educație 3 
fost semnat de ministrul de externe 
libanez, Khalyl Abouhamad, și direc
torul general al UNESCO, Reni 
Maheu. Biroul, ce va. avea ca princi
pală sarcină „expansiunea și demo
cratizarea procesului de educație", 
își va Începe activitatea în anul 
viitor. Rene Maheu a precizat 
Biroul 
direct de
UNESCO și va colabora cu ministe
rele educației din țările arabe în ve
derea rezolvării diverselor probleme 
de învățămînt.

că 
de la Beirut va depinde 

secretariatul general al

statistic al UNESCO

Constructorul de avioane 
A. Tupolev a încetat din 
viață Agenția T.A.S.S. a anunțat 
încetarea din viață, la vîrsta de 84 
de ani, a cunoscutului constructor 
sovietic de avioane, Andrei Tupolev, 
distins de trei ori cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste", laureat al Pre
miului „Lenin" și al Premiului de 
stat. Tupolev a fost pionier al con
strucției de avioane realizate în între
gime din metal, domeniu de care s-a 
ocupat în al treilea deceniu al secolu
lui. Printre construcțiile mai impor
tante, de dată mai reoentă. de care se 
leagă numele său, se numără avionul 
„TU-104", realizat in 1955 și aparatul 
„TU-144", care, luîndu-și pentru pri
ma oară zborul în anul 1968, a de
venit pionier al aeronavelor super
sonice pentru pasageri — relevă a- 
genția T.A.S.S.

La Fraga 3 fos’: semnat 
protocol privind schimbul de mărfuri 
pe anul 1973 între R.S. Cehoslovacă 
și R.P. Bangladesh. Valoarea volu
mului de mărfuri prevăzute în ca
drul acestui document se ridică la 
9 milioane lire sterline — transmite 
agenția C.T.K. ,

Drapelele naționale ale celor 132 de 
state membre ale O.N.U. au fost 
coborîte de pe catargele din fața pa
latului Națiunilor Unite : cea de-a 
27-a sesiune a Adunării Generale și-a 
încheiat lucrările.

Dintre cele aproape 100 de puncte 
ale agendei sale, sporirea rolului și 
eficacității O.N.U. în viața interna
țională, alături de problematica le
gată de marile cerințe pe care le 
constituie securitatea internațională, 
dezvoltarea și decolonizarea au for
mat, atît în plenară, dt și în comite
tele adunării, dominantele celor trei 
luni de dezbateri.

Rolul și locul acestui important for 
internațional în viața politică mon
dială au fost supuse, la sesiu-y 
ne, unei minuțioase analize, ca 
urmare a inițiativei României, la care 
s-au alăturat peste 30 de alte țări. în 
felul acesta s-au făcut primii pași în 
direcția declanșării procesului revita- 
lizării organizației, a imprimării unui 
grad mai ridicat de eficiență hotărî- 
rilor și rezoluțiilor sale, în scopul de 
a-i conferi prestigiul, autoritatea și 
fermitatea necesară de a transpune 
în viață comandamentele înscrise în 
Cartă, de a se achita în mod pozitiv 
de obligația fundamentală „de a feri 
generațiile prezente și viitoare de fla
gelul unui nou război".

însemnătatea deosebită pe care 
țara noastră o acordă O.N.U. reiese 
limpede din activitatea susținută des
fășurată de delegația română la a- 
ceastă sesiune, activitate concretizată 
în înscrierea unor importante puncte 
pe agenda de lucru, inițierea sau par
ticiparea, în calitate de coautoare, la 
nu mal puțin de 32 de rezoluții adop
tate de Adunarea Generală, in ge
neral, în contribuția adusă pe toate 
căile la promovarea idealurilor de 
paoe, justiție, progres ale umanității.

Inițiativa amintită a României, 
privitoare la „creșterea rolului O.N.U. 
în menținerea și întărirea păcii și 
securității internaționale, în dezvol
tarea colaborării între toate națiunile, 
în promovarea normelor dreptului 
internațional în relațiile dintre state", 
a întrunit aprecierea unanimă a sta
telor membre, care au salutat-o ca 
,.o nouă manifestare a eforturilor 
susținute și utile ale guvernului ro
mân de a contribui la destinderea 
internațională și promovarea înțe
legerii între toate națiunile" (Otto 
Borch, reprezentantul Danemarcei), 
„expresia unei intenții constructive 
și s unui țel practic" (Guillermo

Arnaud, reprezentantul Argentinei), 
„un proiect de multă vreme recu
noscut ca . necesar de către majori
tatea statelor noastre"» (Saul Rae, re
prezentantul Canadei), „un pas care 
poate avea rezultate semnificative 
în întărirea organizației noastre" 
(Osman Oleay, reprezentantul Tur
ciei), scoțînd totodată în evidență 
maniera constructivă a consultărilor 
cu numeroase alte delegații, 
scopul realizării unui text care 
întrunească consensul unanim.

Convinsă de necesitatea aplicării

in 
să

Semnarea acordurilor 
privind crearea unei singu
re zone a liberului schimb. 
Reprezentanții a 14 state vest- Euro
pene au semnat la Bruxelles docu
mentele finale privind formarea — 
cu începere de la 1 ianuarie •— a unei 
singure zone a liberului schimb, la 
care participă actualii membri ai Co
munității Economice Europene, țările 
care vor intra, la 1 ianuarie, în Piața 
comună, precum și unii dintre mem
brii Asociației Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.) — Austria, Portu
galia, Suedia, Elveția și Liechtenstein.

anuar al 
prezintă un 

al evoluției 
pînă în 1971 a tele
viziunii, radiodifuziu
nii, cinematografiei, 
presei., activității edi
toriale. Studiile întoc
mite subliniază ten
dința extinderii in 
continuare a televi
ziunii, atît in țările 
dezvoltate, cit și cele 
in curs de dezvoltare. 
Analiza programelor 
de televiziune in 80 de 
țări arată că emisiu
nile de varietăți o- 
cupă primul loc — o 
treime — din totalul 
programului, in țările 
lumii a treia sint in 
curs de extindere pro-

gramele educative, 
care ajung să atinga 
chiar un sfert din to
talul orelor de emisie. 
(Ghana, Singapore, 
India).

In domeniul cine
matografiei, Japonia 
se situează pe primul 
loc in lume, cu o pro
ducție de 423 de fil
me de lung metraj, 
în 1970, urmată de 
India cu 396, Italia — 
240, U.R.S.S. — 218. 
(Cifrele pentru S.U.A. 
nu sînt încă definiti
vate).

Cit privește presa, 
cititorul cel mai asi
duu este suedezul, cu 
534 de exemplare de

ziar la mia de locui
tori, urmat de cel ja
ponez cu 511. In 
S.U.A. posedau 
de cotidiene. Un 
măr de șase 
din Africa nu au 
cit un singur cotidian, 
iar alte 44 de țări din 
lume — nici unul.

Producția mondială 
de carte a cunoscut 
un avint deosebit — 
546 000 de titluri în 
1970, față de 496 000 
în 1969. In Europa au 
apărut 246 000 de 
tluri, in America 
Nord — 90 000, in A- 
sia — 100 000, in Ame
rica Latină 15 000 și in 
Africa Ă- 8 000.

1970,
1 773 
nu- 
țări 
de-

ti
de

Prima reuniune a Comite
tului de unificare a celor 
două state yemenite, orsa- 
nism creat pentru urmărirea aplicării 
măsurilor stabilite prin acordul sem
nat, la Tripoli, la sfirșitul lunii no
iembrie, s-a încheiat la Sanaa. Partl- 
cipanții au pregătit programele de 
lucru pentru o serie de comitete 
create în baza acordului de la Tri
poli și au aprobat mai multe reco
mandări ce vor fi înaintate, spre a- 
probare, șefilor de stat ai oelor două 
țări, înainte de aplicarea lor.

&J*'

»
Vizita ministrului de externe
al R. P. Chineze la Phenian

PHENIAN 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.C.T.C.. Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, l-a primit, sîmbătă, 
pe Ci Pîn-fei, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Chineze, care se află 
într-o vizită de prietenie în R.P.D. 
Coreeană.

sau amenințarea cu forța — ca 
o promotoare neobosită a consolidă
rii securității, a înlocuirii neîncrede
rii și suspiciunii prin relații de tip 
nou, bazate pe încredere, stimă, coo
perare, pe principiile coexistenței 
pașnice.

Inițiatoare a Declarației din 1965 
privind educarea tineretului în spiri
tul idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare, 
România a readus, în atenția O.N.U., 
problematica complexă a tinerei ge
nerații, însuflețită de convingerea că

relațiilor'■* noir*

'WASHINGTON 23 (Agerpres), —
'Departamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat că intenționează să înceapă 
în curînd discuții cu Republica De
mocrată Germană asupra posibilită
ții stabilirii de relații diplomatice — 
transmite agenția Associated Press. 
După cum a menționat purtătorul de 
cuvînt Charles Bray, stabilirea de 
relații diplomatice ar urma să aibă 
loc după ratificarea Tratatului cu 
privire la bazele relațiilor dintre cele 
două state germane, semnat la 21 
decembrie.

Condamnarea la moarte 
a doi activiști 

ai P.C. din Indonezia

TRATATIVELE

S. A. L. T

★

(Agerpres). — După 
agenția A.D.N., guver-

BERLIN 23 
cum relatează 
nul Canadei a comunicat guvernului 
R. D. Germane, prin intermediul 
Ambasadei canadiene din Varșovia, 
că este gata să înceapă convorbiri 
asupra modalităților de stabilire a 
relațiilor diplomatice între cele două 
state.

DJAKARTA 23 
După cum anunță 
ziană de presă Antara, un tribunal 
di.n Djakarta a pronunțat sentința 
capitală împotriva a doi activiști ai 
Partidului Comunist din Indonezia 
— Mardjoko, vicepreședinte al 
S.O.B.S.I., cea mai mare uniune sin
dicală indoneziană, și Subekti, co
laborator al ziarului „Harian Rak- 
jat“, organul C.C. al P.C. din Indo
nezia. Ei au fost acuzați de a fi par
ticipat la activități ilegale, între au
gust 1963 și august 1968.

Mardjoko și Subekti, relatează 
genția T.A.S.S., au respins 
hotărîre acuzațiile care li s-au 
dus și au condamnat interzicerea ac
tivității P. C. din Indonezia, califi- 
cind-o drept o violare a drepturilor 
fundamentale ale omului.

(Agerpres). — 
agenția indone-

a-
cu
a-

Memorandum cu privire 
la constituirea unei comisii 

consultative

Și Ia această sesiune, România a 
acordat o atenție deosebită proble
melor dezvoltării economice, delegația 
țării noastre conjugîndu-și eforturile 
cu cele ale tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare pentru a determina acce
lerarea procesului de reevaluare a 
relațiilor economice, monetare și fi
nanciare mondiale, în vederea facili
tării accesului tuturor popoarelor la 
progresul economic și social, al pro
movării unei largi colaborări interna
ționale. împreună cu alte 52 de state 
în curs de dezvoltare asiatice, afri-

ÎNCHEIEREA CELEI DE-A 27-A SESIUNI
A ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

România, un promotor activ al ideilor păcii I

destinderii si cooperării internaționale
Declarației asupra întăririi securității 
internaționale în toate prevederile 
sale, examinării și adoptării unor 
măsuri eficiente de natură să garan
teze realizarea codului comun de 
conduită al statelor membre. Româ
nia a participat activ la dezbaterea 
acestor chestiuni în principalul comi
tet al Adunării Generale și și-a în
scris numele pe lista coautorilor re
zoluției care sublinia necesitatea unor 
măsuri concrete pentru transpunerea 
in viață a declarației menționate, 
în această declarație își găsesc, după 
cum se știe, expresie un șir de 
principii pentru care țara noastră a 
militat întotdeauna, afirmindu-se ca 
o apărătoare fermă a normelor 
valorilor justiției 
nale, a dreptului 
rui popor de a-și 
ta, de a se 
nestingherit, la

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU

Și 
și eticii internațio- 
fiecărui stat, fiecă- 
hotărî singur soar- 
dezvolta liber și 
adăpost de forță

examinarea periodică a acesteia tre
buie să constituie una dintre preo
cupările majore ale comunității in
ternaționale. Este un motiv de legi
timă satisfacție că cele două rezo
luții elaborate de România și prezen
tate plenarei Adunării Generale, îm
preună cu alte 31 de state membre, și 
care stipulau o serie de măsuri con
crete pentru transpunerea în viață a 
declarației din 1965, multiplicarea ca
nalelor de comunicație cu tineretul și 
organizațiile sale internaționale,1 in
cluderea tineretului in programe de 
dezvoltare națională și cooperare in
ternațională — au fost adoptate în 
unanimitate.

cane, latino-americane și europene, 
România a participat la elaborarea 
celui mai important document eco
nomic al sesiunii, rezoluția privind 
transpunerea în viață a concluziilor 
și hotărârilor celei de-a treia Confe
rințe a Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) — 
adoptată cu o majoritate covîrșitoare 
de voturi. Așa cum este cunoscut, 
conferința a cerut cu insistență a- 
doptarea unor măsuri viabile, efi
ciente pentru îngustarea decalajelor 
dintre țările avansate din punct de 
vedere economic și cele în curs de 
dezvoltare — una din principalele 
probleme ale lumii contemporane.

Delegația română a participat, de 
asemenea, la elaborarea altor docu
mente in probleme economice, între 
care o evidentă însemnătate prezin
tă rezoluția privind recunoașterea

suveranității permanente a statelor 
asupra resurselor lor naturale.

Dînd expresie în acțiuni concrete 
sentimentelor de profundă solidari
tate ale poporului român cu lupta 
popoarelor Africii, Asiei și Americii 
Latine pentru dreptul la dezvoltare 
de sine stătătoare,' pentru apărarea 
ființei lor _ naționale, pentru lichi
darea rămășițelor dominației colonia
le, România a luat parte activă la 
întocmirea și dezbaterea unui șir de 
documente menite să determine în
treprinderea unor măsuri hotărîte 
pentru transpunerea integrală și 
neintîrziată în viață a declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, in
clusiv pe calea recunoașterii mișcă
rilor de eliberare națională, a depli
nei legitimități a luptei acestora. 
Totodată, România s-a manifestat și 
la această sesiune ca militant ferm 
pentru lichidarea practicilor odioase 
ale apartheidului și inegalităților ra
siale, a oricăror atitudini discrimina
torii față de locuitorii globului, invo- 
cindu-se motiv rasa sau culoarea pie
lii. ..Atit in O.N.U., cit și în afara or
ganizației, simțim puternic sprijinul 
material, moral și politic acordat de 
România popoarelor asuprite ale 
Africii, celorlalte popoare ale „lu
mii a treia", luptei lor juste, ajutor 
pentru care sintem profund recu
noscători poporului și guvernului 
României" — a ținut să sublinieze în 
legătură cu aceasta Mamadou Thiam, 
secretar executiv al Organizației U- 
nității Africane pe lingă O.N.U.

Privind retrospectiv activitatea de-
■ legației române la sesiunea care s-a 

încheiat, există toate temeiurile pen
tru a afirma că această activitate, 
sprijinul de care s-au bucurat iniția
tivele țării noastre ilustrează în mod 
convingător atașamentul ferm la 
ideile păcii, progresului, colaborării 
internaționale, atestă prețuirea ce se 
acordă aportului României la rezol
varea problemelor ce stau în fața 
O.N.U., prestigiul său internațional. 
Prin ceea ce a întreprins Ia această 
sesiune. România a demonstrat din 
nou voința sa de a contribui la îm
bunătățirea climatului politic pe a- 
rena mondială, la edificarea unei 
lumi în care războaiele si politica de 
forță să nu-și mai afle locul, la 
crearea unor raporturi noi între sta
tele și popoarele lumii, bazate pe în
credere, stimă, cooperare.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — In ca
drul tratativelor sovieto-americane cu 
privire la limitarea înarmărilor strate
gice de la Geneva a fost adoptat și 
semnat un memorandum cu privire la 
constituirea ' ' " "
permanente 
cu articolul 
U.R.S.S. și 
sistemelor 
transmite agenția T.A.S.S.

Comisia este chemată să contribuie 
la înfăptuirea obiectivelor și preve
derilor tratatului menționat, a acor
dului provizoriu dintre cele două țări 
cu privire la unele măsuri în do
meniul limitării armelor strategice 
ofensive, din 26 mai 1972, precum și 
a Acordului cu privire la reducerea 
pericolului 
clear între 
septembrie

Ședințele 
puțin de două ori pe an, la Geneva 
sau intr-un alt loc.

S-a convenit ca tratativele dintre 
delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. să fie 
reluate la 27 februarie 1973, la Ge
neva.

unei comisii consultative 
comune, în conformitate 
13 al Tratatului dintre
S.U.A. privind limitarea 

de apărare antirachetă,

izbucnirii unui război nu- 
U.R.S.S. și S.U.A., din 30 
1971.
comisiei vor avea loc cel

r--

C. ALEXANDROAIE

Val de căldură în Austra
lia. In timp ce în cea mai mare 
parte a Europei iarna s-a instalat 
ireversibil, un val copleșitor de căl
dură s-a abătut asupra celui de-al 
cincilea continent. Sîmbătă, tempe
ratura înregistrată la Sydney era de 
40,6 grade Celsius. Călduri de: apro
ximativ aceeași valoare au provocat 
numeroase incendii mai ales în sta
tele New South Wales și Victoria, 
unde au fost distruse, pînă acum, pă
duri și pilcuri de arbuști pe o supra
față de peste 15 000 km pătrați. Dea
supra capitalei, Canberra, cerul este 
total acoperit de fumul incendiului. 
Prin mobilizarea unor importante 
forțe civile și militare, toate aceste 
incendii au fost însă parțial izolate.

în zona Americii

Ca urmare a cutremuru
lui de pămînt 8 a produs 
sîmbătă dimineața
Centrale, o treime din capitala Re
publicii Nicaragua — orașul Mana
gua — se află în flăcări, iai mai 
multe clădiri oficiale au fost in între
gime distruse. Nu s-a putut face1 încă 
o apreciere asupra numărului victi
melor, întrucît cea mai mare parte 
a spitalelor s-au prăbușit. Operațiu
nile de salvare și de stingere a in
cendiilor sînt îngreunate din cauza 
spargerii conductelor de apă. Obser
vatorul seismologie din Berkeley 
(S.U.A.) a comunicat că seismul a 
avut o intensitate medie de 7 grade 
pe scara Richter.

Descoperire arheologică in R. P. Chineză

O descoperire arheo
logică de o deosebită 
importanță pentru stu
dierea istoriei și cul
turii Chinei antice a 
fost făcută recent la 
Mauantuei, în provin
cia Hunan. Este vorba 
de un mormint datînd 
de 2100 de ani. Sicriul 
este așezat in șase lăzi 
din lemn, introduse 
una intr-alta și spri
jinite pe traverse 
lemn. In interior 
fbst găsit, cufundat 
jumătate într-un 
chid roșiatic, corpul

parținind unei femei, 
înveșmântat in 20 de 
straturi de îmbrăcă
minte de mătase. Da
torită acestor măsuri 
de protecție, suplețea 
țesutului conjunctiv 
subcutanat s-a păstrat 
intactă.

Sarcofagul mai con
ține numeroase obiec
te : țesături de mătase, 
unelte, sculpturi din 
bambus, vase din ce
ramică, produse ali
mentare, cereale, obi
ecte de cult. Mătăsuri- 
le, de o mare varietate

și in culori uimitor de 
bine păstrate, prezintă 
imprimeuri infățișind 
scene mitologice și din 
viața de toate zilele 
din acea epocă. Printre 
articolele din lemn, de 
o rară diversitate, se 
află figurine pictate, 
îmbrăcate in costume 
de mătase, instrumen
te muzicale, vase etc. 
Toate aceste descope
riri vorbesc de 
veche a Chinei, 
terea de creație 
iestria artistică 
porului său.
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și mă-

\

Sarcofagul 
la Mauantuei, 
care face obiec
tul unor minu
țioase studii din 
partea oameni- 

de știință 
chinezi
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