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• Colectivele unități
lor economice din județul 
PrahOVa au anunțat realizarea 
planului anual la producția-marfă 
și prestări de servicii cu 6 zile mai 

; devreme. Datorită acestui avans 
de timp, oamenii muncii prahoveni 
vor da suplimentar, pînă la sfîrși
tul lunii decembrie, produse petro
liere, petrochimice, oțel, autobascu
lante, cărbune brut.
A.T.A., 
de injecție, mobilă, țesături 
lînă și bumbac și alte bunuri 
teriale în valoare de ’ peste 
milioane lei. Aproape întregul 
de producție s-a obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. O 
parte din mărfurile realizate peste 
plan au fost livrate la export, în 
țirma unor comenzi sosite de la 
beneficiarii de peste hotare.

cărbune brut. anvelope 
geam tras, ciment, pompe 

din 
ma- 
300 

spor

încins tea
MARELUI JUBILEU
• întreprinderile in

dustriale din județul Con
stanța au raP°riat luni îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 1972. Pină 
la finele lunii decembrie, oamenii 
muncii din această parte a țării 
s-au angajat să realizeze in plus 
8 500 tone ciment, 12 000 mc prefa
bricate din beton. 300 000 mp țesă
turi tip lînă, 327 000 mp furnire, 
1 000 tone ulei comestibil, 100 tone 
hîrtie, mobilă în valoare de 4 mi
lioane lei și alte produse.

colină. Ceil mai harnic colectiv 
din cadrul grupului s-a dovedit a 
fi. și de data aceasta, ceti de la 
schela de extracție Țicilenii, de unde, 
in primăvara acestui an, a porniit 
chemarea la Întrecere către toți 
petroliștii țării. în prezent, acest 
colectiv se prezintă cu toate anga
jamentele îndeplinite și depășite.

• Echipajele și perso* 
naiul care deservesc lini-

ile interne și externe ale 
TAROM-ului 5iau
sarcinile pe 1972. Evenimentul 
fost marcat prin eliberarea 
cursul zilei de luni a biletului 
călătorie „1 milion" din acest 
cifră record pentru aeronautica 
română. Potrivit angajamentelor 
luate in cinstea aniversării republi
cii, pînă la sfîrșitul lunii decembrie 
vor fi transportați peste prevederi 
circa 12 000 pasageri.

tndeplinit
» a 

in 
de 

an,

In ziua de 25 decembrie 1972 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Executiv a analizat propune
rile Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor privind salarizarea 
în acord global a personalului din între
prinderile agricole de stat și din alte uni
tăți agricole ale statului. Ținînd seama de 
experiența deosebit de pozitivă dobîndită 
de unitățile cooperatiste din agricultură în 
aplicarea acestui sistem. Comitetul Exe
cutiv a hotărît ca salarizarea pe bază de

Pe platoul furnalelor reșițene, 
ieri a fost consemnat un impor
tant succes dedicat aniversării 
republicii : îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul in curs, 
cu o săptămină mai devreme. 
Așa cum arată calculele estima- 

finele anului fur- 
vor da economiei 
bine de 13 000 

. De reținut, este 
rezultat se bazea-

tive, pînă la I 
naliștii de aici 
naționale mai 
tone de fontă, 
faptul că acest 
ză pe utilizarea mai bună a ca
pacității de producție a furna
lelor ; concomitent, furnaliștii au 
realizat o economie de cocs teh
nologic de 1 900 tone.

milioane lei, 660 tone 
mp țesături textile, 
încălțăminte, confec- 
de 20 milioane lei și

mii 
impor-

peste plan, circa 20 
țiței. precum și

COOPERAREA
INTERUZINALA

• Și întreprinderile in
dustriale din județul Ba
cău au raP°rtat îndeplinirea pla
nului pe acest an cu o săptămînă 
mai devreme. In prezent, chimiștii 

,de pe valea Trotușului. metalurgiștii 
din Bacău, minerii din Comănești, 
ca și textiliștii din Buhuși depun 
eforturi susținute pentru ca pînă 
la sfîrșitul anului să obțină o pro- 
ducție-marfă suDlimentară in va
loare de peste 200 milioane lei. A- 
ceasta se va concretiza in 138 mi
lioane kWh energie electrică. 12 000 
tone benzine, 1 950 tone cauciuc 
sintetic, 1 700 tone policlorură de 
vinii, 320 tone polistiren. mobilă in 
valoare de 23 
hîrtie, 100 000 
10 000 perechi 
ții in valoare 
alte produse.

• Energeticienii de la 
Porțile de Fier au î^epiinit 
planul anual la producția de ener
gie electrică. Acest succes are la 
bază grija deosebită a specialiști
lor pentru folosirea cu maximum 
de randament a potențiali ului hi
droenergetic al Dunării, pentru 
funcționarea Ia parametrii optimi 
a oelor 6 hidroagregate și satisfa
ceri» la un nivel superior a cerin
țelor din sistemul energetic națio
nal. în zilele ce au rămas pînă la 
finele anului, economia națională 
va primi în plus de la Porțile de 
Fier circa 100 milioane kWh ener
gie electrică.

• Grupul industrial de 
foraj-extracție Tg. Jiu, una 
din cele mai mari unități economice 
ale județului Gorj; anunță realiza
rea planului anual la producția 
globală, estimlnd o depășire de 10 
milioane lei. Colectivele de sondori 
și petroliști gorjeni, indeplinindu-și 
angajamentul anual luat in cinstea 
celei de-a XXV-a aniversări a re
publicii, vor trimite rafinăriilor pa
triei, 
tone 
tante cantități

asigură ritmicitatea
producției

CUM O PREGĂTIM?
Perfecționarea cooperării interuzi- 

nale, în special între unitățile con
structoare de mașini, este o condi
ție esențială a îndeplinirii sarcini
lor complexe din anul viitor pri
vind sporirea, modernizarea și în
noirea producției. în acest context, 
la Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că ritmicitatea producției 
depinde în mare măsură de modul 
in care este organizată cooperarea 
între întreprinderi pentru livrarea 
unor produse, piese și subansambluri, 
accentaînd necesitatea respectării 
disciplinei de plan în acest domeniu, 
obligația ministerelor de resort de a 
controla sistematic cum se respectă 
contractele economice. Practic. înfăp
tuirea acestor imperative vizează 
adîncirea. specializării unor între
prinderi care, utilizînd mai rațional 
capajcitățile de care dispun, sînt în 
măsură să-și sporească volumul pro
ducției. să contribuie, prin forțele 
lor unite, la realizarea de pro
duse complexe, de tehnicitate su
perioară. precum și stabilirea con
cretă a acestor colaborări, includerea 
lor în plan. încheierea contractelor 
respective, asigurarea bazei mate
riale necesare îndeplinirii riguroase 
a sarcinilor de cooperare.

Se poate aprecia că principala pro
blemă asupra căreia trebuie să in
siste, în momentul de față, ministe
rele și centralele industriale constă 
în definitivarea nominalizării in 
planul de producție al întreprinde
rilor a sarcinilor de cooperare cu 
alte unități economice. O asemenea 
cerință este absolut necesară din 
mai multe considerente. In primul 
rînd, se prevăd prin plan capacită
țile de producție pentru execuția 
pieselor și subansamblurilor care fac 
obiectul cooperării. In al doilea rind, 
se asigură condițiile unei eșalonări

cit mal corespunzătoare a realizării 
produselor din programul de coope
rare, in conformitate cu posibilită
țile reale ale furnizorilor și nece
sitățile beneficiarilor. In al treilea 
rind, sarcinile de cooperare, incluse 
în plan, devin obligatorii,, iar pro
ducătorul nu se mai poate sustrage 
de la îndeplinirea lor, sub diverse 
pretexte, cum s-a intîmplat in nu 
puține cazuri pînă acum.

Recente investigații la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele, de pildă, au scos în evidență 
faptul pozitiv că. pentru 1973. in ceea 
ee privește relațiile de cooperare 
între centralele acestui minister, 
s-a asigurat nominalizarea și cu
prinderea lor in pian, piesele și sub- 
ansamblurile 
integrantă a 
a producției 
zată in anul 
cat este că . _
sarcinilor de cooperare s-a făcut la 
nivelul fiecărui trimestru și, anali
tic, pînă la fiecare reper care tre
buie executat. Acum, o parte din 
contracte sint încheiate, iar pentru 
restul urmează să fie puse de acord 
ultimele precizări. In vederea ur
gentării acestor operații, specialiști 
din minister sprijină. la fata 
locului, centralele industriale. Ase
mănător s-au soluționat problemele 
cooperării și Ia Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini Unelte 
și Electrotehnicii. S-au creat, ast
fel, premisele necesare desfășurării 
judicioase a relațiilor de cooperare, 
prevenirii acelor dereglări in lanț ce 
s-au făcut simțite in acest an din 
cauza livrării cu întîrziere a unor 
piese și subansamble de către un șir 
de unități industriale.

Corneliu CÂRLAN

Luni după-amiază a avut loc in 
Capitală adunarea festivă organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R., împreună cu Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste și Consiliul 
General A.R.L.U.S.. cu prilejul Împli
nirii a 50 de ani de la crearea Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

Pe fundalul scenei, drapat in roșu, 
era înscris : „50 de ani de la crearea 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste" și datele festive : 1922—1972. De 
o parte și de alta se aflau drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Sovietice.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii G heorghe Pană, Virgil 
Trofin, . Gheorghe Stoica. Cornel

Burtică, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale, și politice, Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Nicolae Eeobescu, ad
junct al ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Sterian Țircă, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Constantin Mîndreanu, se
cretar a! Consiliului Central al 
U.G.S.R. 
al C.C.
cu, secretar al Comitetului 
cipal București al

Constantin Mîndreanu. 
a! Consiliului Central

Ioan Popescu, secretar 
al U.T.C., Ilie Rădules- 

muni- 
P.C.R., Marin

Enache. prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 3 al Capitalei, 
Constantin Țiulescu. veteran al miș- 

, cării muncitorești din țara noastră, 
Maria Stoița. țesătoare, Lucian Hanu, 
student.

în prezidiu au luat loc. de aseme- 
: nea, V. I. Drozdenko, ambasadorul 

Uniunii Sovietice la București, V. D. 
Sașin, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S.. ministrul industriei petro
liere al U.R.S.S., conducătorul dele
gației Asociației de prietenie sovietfl*- 
romănă. care se află în vizită in țara 
noastră.

(Continuare in pag. a Il-a)

respective fiind parte 
structurii sortimentale 

ce urinează a fi reali- 
viitor. Demn de remar- 

programarea realizării

(Continuare în pag. a III-a)
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Pregătiri pentru perfecționarea
cooperării între întreprinderi

...ȘI A U
CRESCUT
OAMENI

adevărat;!
PE URMELE

UNOR EMOȚIONANTE
TRAIECTORII SOCIALE

J

Plecam să-i caut. Știam 
că in Iași se aflau mai 
mulți, dar unul dintre ei 
îmi’apărea in fața ochilor 
surprinzător de viu. Tot 
drumul m-au asaltat amin
tirile legate de el : erau 
multe și felurite. S-au păs
trat nealterate de scurgerea 
timpului, poate și datorită 
însemnărilor pe care le re
citeam adesea.

Ajungind la pasajul des
pre el. auzeam parcă între
bările mele, răspunsurile 
lui : „De unde ești ?“. ..Nu 
știu". „Cum il cheamă oe 
tata ?“. „Nu știu". „Dar pe 
mama ..Nu știu". Apoi 
adăuga : „M-a găsit băriia 
Luchian Lazăr, sergentul, 
m-a purtat cu dînsul oe 
unde a umblat, zicea că mă 
duce acasă la el... Da’ l-a 
ucis un glonte..."

11 chema Vasile Călines
cu, ori astfel l-a botezat 
sergentul, a râma- o taină, 
băiatul nu-și aducea amin
te, bunul om a murit fără 
să apuce să-i destâinuie ce 
s-a Detrecut cu părinții lui... 
Vasile Călinescu a rămas 
de două ori orfan. Duoă 
multe peripeții, aproape 
fantastice, a fost trimis la 
căminul nostru — organizat 
imediat dună război de A- 
oă'”area patriotică" la Ro-

\_______________

acord global să fie introdusă, în mod ex
perimental, în unitățile agricole de stat.

Comitetul Executiv a examinat, în con
tinuare, proiectul de Lege cu privire la în
ființarea, organizarea și funcționarea 
Curții superioare de control financiar.

Comitetul Executiv a aprobat propune
rile Ministerului Minelor, Petrolului și Geo
logiei și Ministerului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții privind prin
cipalii indicatori tehnico-economici ai 
unor investiții prevăzute în actualul plan 
cincinal, precum și unele măsuri în legă
tură cu realizarea acestor investiții.

Comitetul Executiv a rezolvat, totodată, 
unele probleme ale activității curente.

WMIU TOVARĂȘIIIlil
NICOLAE CEAUȘESCU

adresat secretarului general al Organizației
de solidaritate cu popoarele afro-asiatice, Youssef El Sebai,
cu prilejul celei de-a XV-a aniversari a creării organizației

Cea de-a XV-a aniversare a 
creării Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice îmi o- 
feră prilejul să vă adresez dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, 
tuturor membrilor organizației, un 
călduros salut și cele mai bune 
urări dih partea poporului român, 
a Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și a mea per
sonal.

Poporul român, care a dus de-a 
lungul veacurilor -o luptă plină de 
sacrificii pentru eliberarea socială 
și națională, iși manifestă în mod 
statornic solidaritatea militantă cu 
lupta popoarelor din Africa, Asia 
și de pe alte continente, împotriva 
politici] imperialiste de agresiune, 
dominație și dictat, pentru lichi
darea definitivă a colonialismului, 
neocolonialismului și a discrimină
rii rasiale. pentru apărarea și 
consolidarea independenței na
ționale, împotriva amestecului 
străin în treburile lor interne.

In acest spirit, România acordă 
sprijin moral, politic și material 
mișcărilor de eliberare națională 
din Africa și din alte părți ale lu
mii, luptei popoarelor pentru cu
cerirea libertății și independenței . 
naționale, pentru împlinirea 
zuințelor legitime de progres și 
viață mai bună.

Vizita pe care am făcut-o în 
măvara acestui an in opt țări afri
cane a slujit adincirii și lărgirii re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele și țările noastre și 
a constituit o reafirmare a solida
rității poporului român cu mișca
rea de eliberare națională, cu lupta 
popoarelor care au pășit pe calea 
unei dezvoltări independente, pen
tru progres economic și social, 
împotriva imperialismului și neo
colonialismului.

Angajată in vasta operă pașnică 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. România 
militează cu consecventă pentru 
ca relațiile dintre state să fie clă
dite pe egalitate în drepturi, pe 
respectarea principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, pe dreptul 
sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî .singur soarta potrivit aspi
rațiilor și voinței sale, de a utiliza 
bogățiile naturale corespunzător 
intereselor proprii. Ne este plăcut 
să constatăm că. ne această bază, 
relațiile politice, de cooperare eco
nomică, tehnică, și cultural-stiinti-

țările din 
dezvoltare

cu lupta 
Indochina, 

că tra-

nă-

prl-

fică dintre România și 
Africa și Asia ounoisc o 
fructuoasă.

Pe deplin solidari 
dreaptă a popoarelor din 
ne exprimăm speranța
tativele de la Paris se vor în
cheia cu succes, că Statele Unite 
ale Americii vor semna cit mai 
grabnic acordul de încetare a răz
boiului in Vietnam. După cum cu
noașteți. preocupată de situația din 
Orientul Apropiat, România «-a 
pronunțat și se pronunță pentru 
rezolvarea politică, pe cale pașnică, 
a conflictului din regiune, care să 
ducă la retragerea trupelor israe- 
Iiene din teritoriile arabe ocupa
te. la garantarea integrității și in
dependentei tuturor statelor din 
regiune. Iu rezolvarea problemei 
populației palcstinene în confor
mitate cu voința si aspirațiile na
ționale ale acesteia.

Convinși că progresul 
popor este posibil numai 
climat de pace, securitate 
perare internațională, ne 
țăm pentru stingerea oricăror fo
care de război și tensiune, pentru 
rezolvarea pe cale politică a con
flictelor și problemelor litigioase, 
pentru participarea tuturor state
lor. indiferent de mărimea sau po
tențialul lor economic și militar, 
la. soluționarea problemelor majo
re ale contemporaneității. pentru 
lichidarea decalajelor economice 
dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare, eliminarea ori
căror practici discriminatorii în re
lațiile internaționale.

Ca tară europeană. România ac
ționează consecvent pentru reali
zarea unui regim de pace, secu
ritate și destindere în Europa, care 
să ducă la excluderea forței și a- 
menințării cu forța în relațiile in
terstatale. la așezarea raporturilor 
dintre țările continentului pe baze 
noi. corespunzător intereselor păcii 
în Europa și în întreaga lume.

Apreciind în mod deosebit con
tribuția Organizației de solidarita
te cu popoarele afro-asiatice la 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui. îi urez să obțină noi succese 
în întărirea solidarității și unității 

"Torțelor populare. democratice, 
progresiste, antiimperialiste. pentru 
triumful cauzei generale a păcii, 
colaborării și prieteniei între po
noare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

fiecărui 
intr-un 
și coo- 

pronun-

man — de o unitate mili
tară. o dată cu alți copii 
de trupă.

La cei 10—11 ani cit 
avea pe atunci, Vasile pă
rea „om în toată firea", tre
cuse doar prin atitea ama
ruri în viață, ele l-au călit, 
i-au ascuțit istețimea — 
poate firea i-a fost așa. nu 
aveam de unde ști — ve
deam insă că se frămintă 
să-și amintească ce urgie 
i-a ucis părinții

...Anul trecut, intimplător, 
am auzit că a avut,loc o 
revedere a căminiștilor. Mi 
s-a povestit câ, la revedere, 
veniseră oameni maturi, cu 
familii intenjeiate. Mintea 
mea înțelegea că așa tre
buie să fi fost, totuși în
cercam degeaba să mi-i în
chipui cum arată astăzi.

Am plecat intii la Iași. 
Mi-a rămas în minte că 
Vasile Călinescu este me
canic agricol in acest ju
deț. L-am ales intii pe el 
pentru că era căsătorit cu 
o fată din ‘același cămin, 
tntîlneam deci dintr-o 
dată doi copii.

De Elena Bobolea, soția 
lui Vasile Călinescu. de a- 
semenea imi aduceam a- 
minte bine. O reținusem 
chiar din ziua cînd a' fost 
adusă cu alți cinci copii —

pline, puțin 
o continuă

la
1

ușa aparta- 
din blocul 

Tătărași. Mi-a 
bărbat : 
pomeții obra-

I-am

ochii

spus )

internațională
......... .......... in im I ..........  .IO".

, doi frați de-ai ei și trei din 
același sat. Ea. avea niște 
ochi negri nefiresc de mari, 
de un negru strălucitor, iar 
gura, cu buzele 
răsfrinte, arăta 
mirare.

Am sunat 
montului nr 
G5, cartierul 
deschis un 
puțin oblici,
jilor colțuroși. 
cine sînt. Poate că numele 
ii ora necunoscut, dar fap
tul că fusesem' pe vremuri, 
la căminul lor. l-a tulbu
rat.

M-a poftit in casă cu o 
bucurie nereținută. Am ză
rit. stînd in picioare, pe un 
studio, o fetiță cu o pă
pușă mare in brațe, mare 
cit ea. privindu-mă cu ochii 
Elenei Bobolea, cei din ziua 
venirii ei la cămin.

Vasile Călinescu a scos, 
de undeva, un teanc de fo
tografii vechi și mai puțin 
vechi, mi le-a pus in față, 
apoi tot el a căutat una,

Vera HUDICI

(Continuare în pag. a IV-a)

y

siuni a

Populare

primei se-

Adunării

Supreme a

R. P. D. Coreene

Corespondențe

Londra și Tokio

din

catastrofale cutremure
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ CU PRILEJUL Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Asociației de prietenie sovieto-română

ÎMPLINIRII A 50 DE ANI DE LA CREAREA U. R. S. S.
(Urmare din pag, I)

în sală se aflau reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Capitală, vete
rani ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții științifice, artisti

Cuvîntarea tovarășului 
Cornel Burtică

Subliniind însemnătatea constituirii 
U.R.S.S. — eveniment de însemnă
tate deosebită în viața popoarelor 
sovietioe. în istoria omenirii — vor
bitorul a arătat că făurirea statului 
sovietic multinațional, pregătită și 
înfăptuită sub conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, in 
frunte cu Lenin, a creat cadrul și 
premisele politice favorabile pentru 
amplificarea procesului revoluționar, 
inaugurat de victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, pentru 
reorganizarea societății pe bazele 
socialismului, pentru dezvoltarea ra
pidă a eoonomiei, științei și cultu
rii. pentru emanciparea tuturor na
țiunilor și naționalităților eliberate 
de exploatare ți asuprirea țaristă.

în același timp, crearea U.R.S.S. 
a avut adinei rezonante pe plan 
mondial. Popoarele lumii au salutat 
constituirea U.R.S.S. cu speranța că 
prin aceasta își va găsi întruchipare 

, idealul făuririi unor relații noi. între 
națiuni libere și egale în drepturi, 
respectându-se reciproc și întrajutîn- 
du-se frățește în scopul comun al 
luptei pentru socialism, pentru o 
viată demnă și prosperă.

Un merit nepieritor în constitu
irea Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste l-a avut V. I. Lenin, con
ducătorul partidului bolșevic, care 
concepea unirea republicilor sovie
tice, apărute pe ruinele imperiului 
țarist, intr-un stat socialist multina
țional ca un act liber consimțit al 
unor popoare stăpîne Pe soarta lor, 
între care să domnească încrederea, 
stima reciprocă și colaborarea tovă
rășească.

In continuare vorbitorul a arătat 
că în anii care au trecut, popoarele 
sovietice au străbătut, sub conduce
rea P.C.U.S., un drum glorios, asi
gurând pentru prima oară în lume 
triumful noii orânduiri sociale. 
Transpunînd în viață planul leninist 
de oonstruire a societății socialiste, 
popoarele sovietice au învins nume
roase greutăți, au înfăptuit industria
lizarea socialistă a țării, transforma
rea pe baze socialiste a agrjculțțțrâi, 
adinei prefaceri revoluționare in do
meniul instruirii populației și cul- 

’ turii, au apărat, consolidat și dez
voltat cuceririle revoluției socialiste- 
— Marele Război pentru Apărarea 
Patriei constituind o verificare stră
lucită a trăiniciei și viabilității orân
duirii sovietice.

în cuvîntare au fost apoi relevate 
«uooesele obținute de U.R.S.S.. care 
prezintă astăzi tabloul unui stat cu 
un puternic potențial economic și 
tehnico-științific, uriașă forță a lu
mii contemporane — realizările in 
domeniul industriei, agriculturii, ta- 
vățămîntului și culturii. cercetării 
științifice. Rezultatele în dezvolta
rea economică, sporirea veniturilor 
populației și a fondurilor sociale de 
consum, amploarea construcției de 
locuințe și așezăminte social-cultu- 
rale au schimbat și schimbă necon
tenit viața oamenilor sovietici, con
tribuie la creșterea nivelului lor de 
trai.

în prezent, popoarele Uniunii So
vietice traduc în viață cu succes pro
gramul stabilit de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S., a cărui înfăp
tuire va deschide noi perspective in 
dezvoltarea economiei, culturii, știin
ței și tehnicii, în ridicarea nivelului 
de trăi material și spiritual al oa
menilor muncii, în înaintarea Uniu
nii Sovietice pe calea comunismului.

Poporul Tomăn, comuniștii din țara 
noastră au urmărit și urmăresc cu ( 
viu interes și caldă simpatie munca 
creatoare a oamenilor sovietici pen
tru progresul și prosperitatea patri
ei lor, se bucură din toată inima de 
succesele lor remarcabile, apreciin- 
du-le ca o contribuție de prim ordin 
la întărirea forțelor socialismului și 
păcii în lumea întreagă.

Vorbitorul 5-a oprit apoi asupra 
relațiilor prietenești cu vechi și bo
gate tradiții — de șolidaritate și’ 
colaborare frățească, internaționalis- 
tă statornicite între poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice. între 
partidele noastre comuniste. Masele 
largi din România. reprezentanții 
cei mai înaintați ai poporului roman 
au salutat cu entuziasm viotoria Re
voluției Socialiste din Octombrie, o 
expresie grăitoare a acestei solidari
tăți militante constituind-o partici
parea cu arma în mină a mii de re
voluționari români la apărarea tî- 
nărului Stat sovietic împotriva inter
venției imperialiste. Aceste nobile 
simțăminte internaționaliste au fost 
continuate și dezvoltate de Partidul 
Comunist Român, care, in pofida 
condițiilor deosebit de grele ale ile
galității, a militat cu eroism pentru 
popularizarea realizărilor primei țări 
socialiste din lume, pentru statornici
rea unor raporturi de prietenie și 
bună vecinătate, inclusiv pentru sta
bilirea de relații diplomatice intre 
România și Uniunea Sovietică.

în anii grei ai dictaturii antones- 
ciene, comuniștii, forțele demooratice 
și progresiste, patriotice din România 
au demascat caracterul profund ne
drept al războiului antisovietic, au 
desfășurat o luptă necurmată, cu 
prețul unor grele jertfe, împotriva 
dictaturii militaro-fasciste și a ocu- 
panților hitleriști, pentru sabotarea 
mașinii de război naziste, pentru eli
berarea României și alăturarea ei la 
coaliția antihîtleristă.

înfăptuind cu succes, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, in
surecția națională armată din august 
1944, în condițiile favorabile create de 
ofensiva victorioasă a glorioasei ar
mate sovietice, poporul român a par
ticipat cu toate forțele sale materiale 
și umane la războiul pentru înfrân
gerea definitivă a Germaniei fasciste, 
adueîndu-și din plin contribuția la 

ce și culturale, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
a Iți membri ai corpului diplomatic. 
Au participat, de asemenea, membrii 
delegației Asociației de prietenie so

zdrobirea hiitlerismului. Luptele pur
tate de ostașii români, umăr la umăr 
cu ostașii sovietici, pentru eliberarea 
întregului teritoriu al țării noastre, 
precum și pentru eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei, au cimentat puter
nic frăția de arme româno-sovietică, 
au pecetluit cu singele vărsat în oo- 
mun bazele prieteniei de nezdrunci
nat dintre țările și popoarele noastre.

în anii construcției socialiste, prie
tenia româno-sovietică s-a ridicat pe 
o treaptă superioară, găstadu-și ma
terializarea în dezvoltarea amplă și 
continuă a relațiilor reciproce pe 
toate planurile ; noi perspective pen
tru intensificarea și adincirea cola
borării au fost deschise prin Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală româno-sovietic, semnat în 
urmă cu doi ani la București. înfă- 
țișind un amplu tablou al dezvoltării 
și diversificării relațiilor de cooperare 
economică, al colaborării pe tărâmul 
culturii, științei, al schimburilor de 
experiență, vorbitorul a subliniat că 
un rol deosebit de important în evo
luția mereu ascendentă a relațiilor 
multilaterale româno-sovietice l-au 
avut și îl au contactele dintre condu
cătorii de partid și de stat ai celor 
două țări prietene, în primul rând 
Întîlnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaiușescu și Leonid Ilici Brejnev, 
schimburile, de experiență și de pă
reri în diferite probleme ale con
strucției socialismului și comunismu
lui.

Partidul Comunist Român, poporul 
român acordă o înaltă apreciere re
lațiilor frățești cu P.C.U.S. și popoa
rele Uniunii Sovietice, fiind hotărâte 
să acționeze și în viitor pentru întă
rirea și dezvoltarea lor pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist. Dînd glas 
acestor sentimente, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia la recentele fes
tivități de la Moscova prilejuite de 
aniversarea semicentenarului creării 
U.R.S.S. : „Doresc șă exprim încă o 
dată convingerea noastră fermă că 
relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre po
porul român și popoarele sovietice 
se vor dezvolta ți întări tot mai mult 
în viitor".

Printr-o coincidență fericită, în a- 
ceeași zi de 30 decembrie a anului 
acesta — a Spus în continuare vorbi
torul — poporul nostru sărbătorește 
un eveniment remarcabil al istoriei 
sale — împlinirea unui sfert de veac 
de la instaurarea republicii.

Arătîndu-se că in cei 25 de ani de 
republică, societatea românească a 
cunoscut' transformări radicale și a 
înregistrat succese de seamă, de 
care, pe drept cuvînt, putem fi mîn- 
dri, în cuvîntare se face o succintă 
trecere în revistă a realizărilor ob
ținute în industrializarea socialistă, 
dezvoltarea agriculturii cooperatiste, 
a invățămintului de toate gradele, in 
creșterea nivelului de trai al poporu
lui. România se prezintă astăzi ca o 
tară socialistă cu o economie în plin 
avînt și o cultură înfloritoare. în care 
oamenii muncii, adevărații stăpîni ai 
bogățiilor țării, se bucură de roadele 
civilizației socialiste. Realizările și 
mutațiile calitative înfăptuite în a- 
cești 25 de ani confirmă ta mod stră
lucit justețea politicii Partidului Co
munist Român.

Analizînd realizările obținute pînă 
în prezent, Conferința Națională a 
partidului a stabilit, totodată, liniile 
directoare privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a României în următorii 
ani și in perspectivă, pînă în 1990, 
pentru înflorirea multilaterală a 
României socialiste, pentru ridicarea 
patriei la un înalt nivel de bunăstare 
și civilizație. Răspunztad cu însufle
țire chemării Conferinței Naționale, 
întregul nostru popor se află în pre
zent angrenat în marea întrecere pen
tru îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen. Sîntem încredințați — a 
spus în continuare vorbitorul — că în 
urma măsurilor luate în toate unită
țile economice, oamenii muncii vor 
realiza și depăși prevederile planului 
pe 1973, în interesul dezvoltării acce
lerate a tării, al creșterii nivelului de 
trai material și spiritual al întregului 
nostru popor.

Au fost apoi relevate succesele ob
ținute pe linia perfecționării organi
zării și conducerii vieții sociale, a re
lațiilor dintre oameni, asigurării ca
drului favorabil pentru participarea 
largă și activă a maselor lă conduce
rea societății, la elaborarea și dezba
terea legilor, a politicii interne și ex
terne, prin metoda dialogului perma
nent cu masele.

Partidul acordă toată atenția educă
rii omului nou, formării conștiinței 
sale socialiste și, în consecință, îm
bunătățirii continue a activității de 
educare comunistă a maselor, de în- 
cetățenire deplină a principiilor eti
cii și echității socialiste în relâțiile 
dintre oameni.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
partidul nostru privește activitatea sa 
consacrată progresului multilateral al 
patriei socialiste drept o datorie na
țională față de propriul popor și, hi 
același timp, o îndatorire internațio- 
nalistă, o contribuție la întărirea sis
temului socialist mondial, la creșterea 
forței și influenței socialismului in 
lume.

Ca țară socialistă, România așază 
în mod neabătut în centrul politicii 
sale externe dezvoltarea și întărirea 
prieteniei și colaborării multilaterale 
cu toate țările socialiste, de care se 
simte unită prin comunitatea de orân
duire, ideologia comună, prin lupta 
pentru triumful cauzei socialismului 

vieto-română ți membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

Au fost intonate Imnurile de Stat 
ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii Socialiste Ro
mânia.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul life Rădulescu, membru 

și păcii, Întărește solidaritatea și 
dezvoltă relații pe multiple planuri 
cu statele care au pășit de curând pe 
calea dezvoltării independente ; in 
spiritul politicii de coexistență paș
nică, România dezvoltă colaborarea 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială.

România socialistă acționează eu 
fermitate pentru promovarea con
secventă în relațiile dintre toate sta
tele a principiilor suveranității și 
independenței naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, pentru instaurarea între toate 
statele a unor raporturi bazate pc 
încredere și stimă reciprocă, pe res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a decide singur, fără nici o ingerin
ță, asupra propriului său destin. 
Ferm atașată idealurilor de libertate 
ale popoarelor, România militează cu 
energie pentru abolirea politicii im
perialiste de dominație, dictat și 
agresiune, pentru înlăturarea focare
lor de încordare și război.

Ca țară europeană — s-a arătat 
mai departe in cuvîntare — România 
atribuie o importanță deosebită pro
blemelor securității pe continent, a 
desfășurat o politică activă de nor
malizare a raporturilor și de dezvol
tare a colaborării cu celelalte state 
europene, depunînd eforturi susținu
te pentru a contribui la pregătirea și 
convocarea conferinței de securitate. 
După cum au afirmat în repetate rân
duri țările socialiste, inclusiv la ul
tima reuniune de la Praga, această 
oonferință ar trebui să consfințeas
că cu claritate principiile fundamen
tale noi, de egalitate, respect reciproc 
și neamestec în treburile interne, pe 
care trebuie să se intemeieze rela
țiile dintre state, să ducă la adop
tarea unor angajamente ferme din 
partea națiunilor europene care să 
excludă orice folosire a forței sau 
amenințarea cu forța, oferind tu
turor țărilor garanția că se vor afla 
la adăpost de orice agresiune sau 
presiuni externe.

Conferința trebuie totodată să 
deschidă calea intensificării colabo
rării și cooperării pe pi An econo
mic, tehnico-științific și cultural, ca 
și în alte domenii. între toate sta
tele continentului, pe baze reciproc 
avantajoase. înlăturându-se orice 
discriminări, bariere și obstacole. De 
asemenea, considerăm utilă crearea 
unui organism permanent al tuturor 
statelor interesate.

Firește că înfăptuirea securității 
europene trebuie să fie opera co
mună a tuturor popoarelor de pe 
continent, la pregătirea și desfășu
rarea conferinței pentru securitate 
trebuind să participe toate țările ca 
state independente și suverane. în 
condiții de deplină egalitate, indife
rent de orânduirea lor social-politi- 
că. de mărimea teritoriului sau gra
dul de dezvoltare economică si in
dependent dacă fac sau nu parte din 
diferite alianțe sau grupări mili
tare.

România se pronunță pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 

' păcii și cooperării, lipsită de arme 
nucleare și baze militare, pentru 
realizarea unei înțelegeri privind I 
principiile colaborării multilaterale.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
România a manifestat și manifestă 
profunde sentimente de solidaritate, 
a acordat și acordă întregul său 
sprijin poporului vietnamez în lupta 
sa eroică pentru apărarea indepen
dentei și suveranității. împotriva a- 
gresiunii imperialiste. Opinia publi
că din tara noastră cere cu fermi
tate să se pună capăt tuturor acte
lor de război ale S.U.A. împotrivă 
R.D. Vietnam și să se ajungă la o 
rezolvare politică a problemei viet
nameze. în concordantă cu interese
le și aspirațiile naționale vitale ale 
poporului vietnamez. Nutrim spe
ranța că în cadrul convorbirilor de la 
Paris se va ajunge la semnarea a- 
cordurilor intervenite între S.U.A. și 
R.D. Vietnam, creîndu-se condiții 
pentru restabilirea păcii și dezvol
tarea liberă a poporului vietnamez, 
a celorlalte popoare din Indochina, 
corespunzător propriei lor voințe, 
fără nici un amestec din afară. -

A fost reamintită poziția Româ
niei în favoarea unei soluționări po
litice a conflictului din Orientul A- 
propiat, pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 1967, 
ceea ce presupune retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterea independen
tei, suveranității și integrității te
ritoriale a tuturor statelor din zonă 
și rezolvarea problemei populației 
palestinene potrivit intereselor sale 
naționale.

Ca detașament activ al mișcării 
comuniste internaționale, al frontu
lui revoluționar antiimperialist. Par
tidul Comunist Român militează cu 
toată fermitatea pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare frățească și 
solidaritate internationalistă cu toa
te partidele comuniste și muncito
rești. pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, cu toate forțele revoluțio
nare. democratice, antiimperialiste. 
adueîndu-și contribuția la cauza u- 
nității mișcării comuniste și mun
citorești. la triumful luptei pentru 
socialism, pentru cauza progresului 
și păcii în lumea întreagă.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
comuniștilor, tuturor oamenilor so
vietic! cele mai cordiale felicitări și 
urări de noi și însemnate succese 
in opera de construire a societății 
comuniste, multă prosperitate și fe
ricire.

«J C.C. al P.C.R., secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R.

Despre a 50-a aniversare a creării 
U.R.S.S. a vorbit tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. ad 
P.C.R.

A luat apoi cuvintul V. I. Droz

Cuvîntarea
ambasadorului
V. I. Drozdenko
Constituirea Uniunii Republicilor 

Sovietioe Socialiste, prin semnifica
ția politică și consecințele sale so- 
cial-economioe, ooupă un loc de 
seamă în istoria statului sovietic. A- 
oest eveniment a fost unul din fac
torii hotărîtori care au asigurat con
diții favorabile pentru reorganizarea 
societății pe baze socialiste, pentru 
un avînt nemaivăzut al economiei și 
culturii, pentru ridicarea bunăstării 
poporului, pentru întărirea capacită
ții de apărare și a pozițiilor inter
naționale ale statului sovietic.

Așa cum a prevăzut V. I. Lenin, 
numai unirea tuturor forțelor și re
surselor popoarelor frățești le-a per
mis să depășească într-un termen is
toric scurt starea de înapoiere rămasă 
moștenire de la trecut, să înfăp
tuiască industrializarea țării și să 
transforme pe baze socialiste agri
cultura, să facă o adevărată revolu
ție tehnico-științifică și culturală, să 
construiască socialismul și să trans
forme U.R.S.S. într-o putere ou un 
înalt grad de dezvoltare.

Călăuzindu-se după ideologia in
ternaționalismului proletar, partidul 
comunist a știut să-i unească pe 
oamenii muncii de diferite națiuni 
și naționalități în lupta pentru eli
berarea de siub orice asuprire socială 
și națională, ceea ce a constituit una 
din principalele condiții ale victoriei 
Marii Revoluții Sooialiste din Oc
tombrie, ale apărării cuoeririlor re
voluționare.

Marele conducător al proletariatu
lui mondial, V. I. Lenin, a elaborat 
un program pentru soluționarea pro
blemei naționale, avînd această esen
ță : egalitatea deplină a națiunilor, au
todeterminarea, alianța internationa
list și contopirea muncitorilor de 
toate națiunile. „Noi dorim o uniune 
liber consimțită a națiunilor, spunea 
V. I. Lenin, o astfel de uniune care 
sâ nu admită nici un fel de, violentă 
a unei națiuni asupra alteia, o ast
fel de uniune care să se întemeieze 
pe încrederea cea mai deplină, pe 
conștiința dară a unității frățești, ne 
consimțămtatul întru totul voluntar".

Si o astfel de uniune a fost creată 
la 30 decembrie 1922.

Constituirea U.R.S.S. — a spus ta 
continuare vorbitorul — a fost o pre
misă din cele mai importante pen
tru apariția unei noi comunități isto
rice — poporul sovietic, prima co
munitate istorică în care. se stator
nicesc relații principial noi Intre 
oameni, relații de prietenie și oo- 
laborare. Pentru a se crea o astfel 
de comunitate a trebuit să se depă
șească starea de înapoiere econo
mică și culturală a tuturor națiuni
lor și naționalităților, să se lichi
deze clasele exploatatoare, să se re
organizeze economia pe baze socia
liste, să se înfăptuiască revoluția 
culturală, să se obțină victoria ideo
logiei socialiste.

In continuare, ambasadorul U.R.S.S. 
a subliniat marile victorii obținute 
de popoarele sovietice în dezvolta
rea economiei și culturii lor. în întă
rirea orânduirii socialiste.

Forța vitală invincibilă a U.R.S.S., 
a orînduirii sociale socialiste, a prie
teniei între popoare, a patriotismului 
sovietic și internaționalismului prole
tar. a spus el, s-a manifestat cu o 
deosebită pregnanță in focul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei. Po
porul sovietic a spulberat speranțele 
imperialismului mondial în netrătai- 
cia și descompunerea statului nostru. 
Mai mult decît atît, țara multinațio
nală a socialismului a devenit centrul 
și forța hotărîtoare a luptei împotri
va fascismului.

In țara noastră s-au creat națiuni 
socialiste avînd ca bază economică 
proprietatea obștească asupra mijloa
celor de producție, o forță politică 
conducătoare — clasa muncitoare, o 
ideologie dominantă — marxism-leni- 
nismul.

Fiecare națiune, fiecare naționalita
te a țării noastre se dezvoltă în ca
drul acelei comunități unice care este 
poporul sovietic. Toți oamenii sovie
tici au i aceeași patrie. Economia 
U.R.S.S. este un complex economic 
unic, care se dezvoltă după un plan 
unic, prin munca comună a tuturor 
popoarelor sovietice.

într-o perioadă istorică relativ scur
tă, a spus apoi ambasadorul U.R.S.S., 
poporul sovietic a obținut succese ne
maivăzute. El a străbătut un drum de 
mari înfăptuiri istorice. A fost un 
drum greu. Au fost furtuni și răz
boaie, luptă și muncă. A fost mult a- 
mar și a fost marea bucurie a victo
riilor.

Oamenii sovietici întîmptaă cea 
de-a 50-a aniversare a constituirii 
U.R.S.S. într-o atmosferă de mare a- 
vînt politic și în muncă. Ei muncesc 
cu sîrguință pentru îndeplinirea ho
tărârilor Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S.

Poporul nostru întîmpină acest ju
bileu in condițiile unei intense acti
vități de politică externă a statului 
sovietic. Statul nostru promovează 
consecvent politica externă leninistă. 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S. a 
definit programul activității de poli
tică externă a partidului nostru și a 
Statului Sovietic. Ea corespunde pe 
de-a-ntregul intereselor radicale, vi
tale ale tuturor popoarelor. 

denko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

Cuvîntările au fost subliniate tn 
repetate rînduri cu aplauze.

în încheierea adunării festive a a- 
vut loc un concert festiv, susținut de 
orohestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu".

Dînd o ripostă hotărâtă uneltirilor 
reacțiunii și agresiunii imperialiste. 
Uniunea Sovietică și țările socialis
te frățești promovează linia spre co
existența pașnică a statelor cu orân
duiri sociale diferite. Un important 
bilanț al inițiativelor de politică ex
ternă ale statelor socialiste este des
tinderea încordării în Europa. Pen
tru însănătoșirea situației internațio
nale s-au deschis perspective și mai 
largi în urma convorbirilor sovieto- 
americane la nivel înalt Se poate 
spune cu certitudine că procesul de 
afirmare a principiilor coexistenței 
pașnice și de destindere a încordă
rii se va dezvolta în continuare.

în continuare, referindu-se la po
ziția fermă a U.R.S.S. pentru lichi
darea focarelor de război imperialist, 
vorbitorul a subliniat solidaritatea 
frățească manifestată de popoarele 
sovietice față de eroicul popor al 
Vietnamului, față de patrioții din Laos 
și Cambodgia, solidaritatea cu lupta 
dreaptă a popoarelor arabe. De a- 
semenea. a • relevat ajutorul acordat 
luptei de eliberare națională a po
poarelor Africii, Asiei și Americii 
Latine. împotriva imperialismului și 
neocolonialismului. pentru consoli
darea independenței, pentru o cale 
progresistă de dezvoltare socială.

în continuare, vorbitorul a spus : 
între U.R.S.S. și Republica Socialistă 
România s-au statornicit și se dez
voltă relații de prietenie frățească 
și de colaborare tovărășească care 
corespund intereselor vitale ale po
poarelor celor două țări.

Pe plan politic, prezintă o mare 
importantă întîlnirile regulate la ni
vel înalt între conducătorii P.C.U.S. 
și ai P.C.R.. între oamenii de stat 
ai țărilor noastre.

Intre țările noastre se întăresc și 
se lărgesc an de an colaborarea e- 
conomică și tehnico-științifică re
ciproc avantajoasă, schimbul de in
formații științifice și de documenta
ție tehnică, cooperarea în producție.

Se dezvoltă legăturile în domeniile 
științei și învățămîntului, culturii, li
teraturii și artei, presei, radiodifu
ziunii și televiziunii, ocrotirii sănă
tății și culturii fizice. Un rol impor
tant în întărirea prieteniei dintre 
popoarele noastre îl joacă colabora
rea dintre Asociația de prietenie so
vieto-română și Asociația română 
pentru legături de prietenie cu Uniu
nea Sovietică (A.R.L.U.S.), oolaborare 
care se dezvoltă cu succes.

Noi dăm o înaltă apreciere rela
țiilor de prietenie frățească dintre 
popoarele, partidele și guvernele 
noastre, dintre statele noastre socia
liste.

Poporul sovietic se bucură sincer 
de succesele poporului român obți
nute de el sub conducerea P.C.R. în 
opera de construire a socialismului. 
La 30 Decembrie, poporul român va 
sărbători cea de-a 25-a aniversare a 
proclamării României republică popu
lară. Acestei glorioase date îi sînt 
consacrate în țara noastră manifes
tări festive, adunări ale oamenilor 
muncii, articole în presă, alocuțiuni 
la radio și televiziune. Nouă ne face 
plăcere că cea de-a 50-a aniversare a 
constituirii statului sovietic se cele
brează pe scară largă în țara dum
neavoastră.

In încheiere, vorbitorul a adresat 
calde felicitări cu prilejul marii săr
bători a poporului român — cea de-a 
25-a aniversare a proclamării repu
blicii.

Urăm oamenilor muncii din Româ
nia — a spus el — noi și strălucite 
succese în îndeplinirea hotărârilor 
Congresului al X-lea al P.C.R., ale 
Conferinței Naționale a partidului, în 
construirea societății socialiste dez
voltate.

Luni dimineața a sosit în Capitală, 
la invitația Consiliului General al 
A.R.L.U.S., o delegație a Asociației 
de prietenie sovieto-română, condusă 
de V.D. Sașin, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul industriei 
petroliere al U.R.S.S., prim-vicepre- 
ședinte al A.P.S.R., care va participa 
la manifestările prilejuite de cea 
de-a 50-a aniversare a creării U.R.S.S. 
și a unui sfert de veac de la procla
marea republicii in țara noastră.

*
In cadrul manifestărilor dedicate •- 

niversării semicentenarului Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, luni, 
la Casa prieteniei româno-sovie- 
tice din Oradea, a avut loc deschide-

ÎN CINSTEA
MARELUI 
JUBILEU

Harnicul colectiv a! Șantierului naval din Drobeta Turnu-Severân obține 
succese deosebite in muncă in cinstea aniversării republicii : de cu
rând au părăsit dana două tancuri petroliere de 1 390 tdw, iar in ur
mătoarele zile urmează să plece in probe șalanda nr. 5 pentru export, 
în fotografie : cargoul „Timiș”, de 2 000 tone, ultimul din această serie 
prevăzut pentru producția anului in curs la șantierul severinean, care 

va ti lansat la apă in această lună

REZULTATE 
ALE CONSTRUCTORILOR

Constructorii din județul Timiș 
cinstesc aniversarea proclamării 
republicii cu un bogat bilanț de 
realizări. Rodnicia muncii lor din 
acest an s-a materializat în con
strucția și punerea în funcțiune a 
unor importante obiective indus
triale, cum stat fabricile de apa
rate electrice de măsurat, de 
tramvaie din Timișoara, de plăci 
aglomerate din Șînnicolau-Mare, 
de brînzeturi din Deta, noile ca
pacități de la uzina mecanică, u- 
zina de mașini agricole „Tehno- 
metal”, întreprinderea de mase 
plastice „Dermatina”, fabrica de 
ciorapi și fabrica de tricotaje „1 
iunie" din Timișoara. „Industria 
textilă" Lugoj și altele, care au 
contribuit la sporirea producției 
industriale a județului cu aproa
pe 13 la sută față de anul tre
cut.

în același timp, constructorii 
din acest județ au înălțat la Ti
mișoara, Lugoj și ta alte locali
tăți, blocuri de locuințe ce însu
mează 3 000 de apartamente, că
mine muncitorești și internate 
școlare cu peste 2 500 de locuri, 
mai multe unități de învățămint 
liceal și profesional, ateliere- 
școală și de producție pentru 
studenții politehnicii timișorene 
și viitorii ingineri agronomi, 
complexe comerciale și de pres

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Mihail Roșianu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General al A.R.L.U.S., Ion 
Mineu, adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei, de acti
viști ai Consiliului General al 
A.R.L.U.S.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

*
rea expoziției: „Imagini din Republi
ca Sovietică Socialistă Kirghiză".

★
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Tîrgu-Mureș s-a deschis expoziția 
documentară „50 de ani de la crearea 
U.R.S.S.".

tații de servicii, precum ți mai 
multe obiective edilitar-gospodă- 
rești.

3 000 DE MAȘINI 
Șl UTILAJE PRODUSE 

IN INDUSTRIA UȘOARA
întreprinderile specializate din 

industria ușoară au realizat ta 
acest an mai mult de 3 000 de 
agregate, utilaje și mașini nece
sare dotării noilor unități, mo
dernizării și dezvoltării fabrici
lor existente. Numai întreprin
derea „Metalotehnica" din Tg. 
Mureș a produs peste 1 400 de 
utilaje și mașini pentru indus
tria de confecții și tricotaje. O 
altă unitate din aceeași localita
te a fabricat peste 1 000 de 
războaie necesare țesătoriilor de 
bumbac.

Strădutadu-se să înfăptuiască 
indicațiile secretarului general al 
partidului, ca fiecare ramură in
dustrială să-și asigure cu forțe 
proprii o parte cît mai mare de 
utilaje și piese de schimb, uni
tățile specializate ale Ministeru
lui Industriei Ușoare asigură 
în prezent mai mult de 60 la 
sută din necesarul de instalații 
și mașini pentru dotarea fabri
cilor din acest sector al econo
miei naționale, economisind in 
acest fel importante sume va
lutare.
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COOPERAREA INTRE ÎNTREPRINDERI
Z--------------------------------------- ------------

Dacă vecinii 
s-ar cunoaște 

mai bine...

0 IDEE NĂSCUTĂ LA FATA LOCULUI
________________________________________ ’_____________ ;______

Acționînd simultan la Uzina de vagoane și Șantierul 
naval din Drobeta Turnu-Severin, avînd concursul comi
siei economice a comitetului municipal de partid, un colec
tiv obștesc al „Scînteii" și-a propus să dovedească, în mod 
practic, că, fără nici o cheltuială materială, printr-o inves- 
tijie de spirit gospodăresc, întreprinzător, pot fi descoperite 
și fructificate neprețuite rezerve interne locale, în vederea 
cooperării largi, pe multiple planuri, dintre întreprinderi.

k________________ ___ _________________ /

------------------------------
în biroul unuia din secretarii 

Comitetului municipal de partid 
Drobeta Turnu-Severin și-au dat 
întîlnire șase oameni : trei de la 
șantierul naval și trei de la uzina 
de vagoane. Discuția lor, interesan
tă, curge firesc, simplu, ca intre 
vecini care, neîntîlnindu-se de mai 
multă vreme, după ce și-au schim
bat vizite reciproce, îșî au multe 
de spus. Observa la un moment 
dat unul dintre ei : „Fiecare este 
stăpîn in casa lui și are impresia 
că nimeni nu-i cunoaște mai bine 
rostul. Dar cite nu poate desco
peri ochiul proaspăt al vecinului, 
spiritul lui ascutit de observa
ție ?...“.

Hotărît lucru : încă de la debutul 
discuției era vizibil că cele cîteva 
ore ale schimbului de experiență 
între cei 6 „observatori", prove
nind din două întreprinderi vecine 
— înrudite am putea spune — în 
vederea unei mai bune cunoașteri 
reciproce a posibilităților și nevoi
lor existente în unitățile lor. vor 
fi urmate de efecte economice 
concrete.

— Cred că tovarășii de la șan
tierul naval nu vor avea nimic îm
potrivă — spunea tovarășul Mircea 
Ursulcscu, contabil-șef Ia uzina de 
vagoane — ca în loc să trimită la 
retopit deșeurile de fabricație, re
zultate din croirea tablelor și a 
profilelor, să ni le vîndă nouă. Sînt 
deșeuri cu suprafețe mai mari, din 
care la noi s-ar putea confecționa 
sute de repere, unele procurate 
acum de la alte fabrici sau pentru 
care, deocamdată, consumăm tablă 
nouă.

Sugestia a fost recepționată pe 
loc. Tehnologul-șef al șantierului 
naval, ing. Lucian Paulescu, re
marca că aplicarea ei ar fi avanta
joasă pentru ambele unități, pen- 
tru eoonomia națională : ar creste k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

indicele de utilizare a metalului, 
s-ar readuce în circuitul economic 
o însemnată cantitate de tablă ș.a. 
S-au făcut calcule. în felul a- 
cesta s-a ajuns la aprecierea că, 
la uzina de vagoane, pe seama 
transferului resturilor de metal de 
la șantierul naval, la nivelul con
sumului stabilit pentru producția 
anului 1973, s-ar putea obține o 
eoonomie de circa 1 000 tone de 
metal.

— Cind am văzut că strungul ca
rusel pe care-1 aveți este folosit 
nurpai în două schimburi — le spu
nea oelor de la șantierul naval in
ginerul Ilie Nicolae, sculer-șef la 
uzina de vagoane — m-am gîndit 
la dificultățile pe care noi le în- 
timpinăm la prelucrarea unora 
dintre carcasele de la cupla auto
mată și suportul ca patinei vagoa
nelor ; pentru că nu răzbim să le 
prelucrăm acasă, am fost puși în 
situația de a le trimite, cu mașini 
pe care le închiriem, tocmai la 
Arad. Aproape o jumătate de mi
lion de lei ne costă numai trans
portul... Dacă caruselul ar lucra și 
în schimbul trei, nouă ne-ar ră- 
mîne jumătatea de milion de lei, 
iar șantierul naval n-ar avea decît 
de cîștigat de pe seama prelucrării 
pieselor noastre.

Ideea a fost însușită, unele deta
lii legate de muncitorii care ur
mează să servească strungul ca
rusel și în cel de-al treilea schimb 
rămînînd să fie soluționate cît mai 
curînd cu putință. Discuția s-a ex
tins și asupra altor posibilități de 
colaborare, ele fiind oferite de re
zervele de timp și de capacități de 
producție existente la șantierul na
val. în luna noiembrie a.c., coefi
cientul de schimb pe întregul șan
tier naval a fost de numai 1.13, iar 
indicele de folosire a utilajelor din 
secțiile de bază — la mașini de 

găurit, la cele de frezat univensale 
sau verticale, la ciocanele de forjă 
— a oscilat intre 33,3 și 40,7, de 
unde și posibilitatea acoperirii lor 
cu unele comenzi ale vecinilor.

.„Cu sprijinul comisiei economice 
a Comitetului municipal de partid 
Drobeta Turnu-Severin, după con
sultarea factorilor de conducere din 
cele două uzine, ținîndu-se seama 
de recomandările lor, aici a fost 
constituit ad-hoc un colectiv ob
ștesc al „Scînteii", format din tova
rășii : Lucian Paulescu, tehnolog 
șef,Carol Kilinger, șeful atelieru
lui de debitare, și Constantin Ar- 
vat, contabil-șef la șantierul naval, 
Ilie Nicolae. sculer-șef. Tănase 
Trăilescu, de la serviciul de orga
nizarea producției, și Mircea Ursu
lescu, contabil-șef la uzina de va
goane. Prin inițierea schimburilor 
reciproce de experiență și de docu
mentare la sursă s-a urmărit să 
se vadă — acum, cind toate colec
tivele sînt preocupate să-și reexa
mineze și reevalueze meticulos 
toate posibilitățile pentru a reali
za producția anului 1973 la nive
lul maximal al planului și a-i con
feri o eficientă economică cît mai 
înaltă — ce rol poate juca. în sta
bilirea unor strînse și eficiente ra
porturi de colaborare, cunoașterea 
mai bună între vecini ?

Reunirea la aceeași masă — 
față în față — a celor ce au 
constituit în această acțiune oolec- 
tivul obștesc al „Scînteii" a repre
zentat momentul de confruntare și 
finalizare a observațiilor pe care 
le-au cules. Spiritul ascuțit de ob
servație al vecinilor a reținut că 
anumite repere — balustrade, scări 
ș.a. — care nu intră în osatura de 
rezistentă a vagoanelor pot fi rea
lizate din capete de țevi, profile 
subțiri, rotunduri, că pentru a se 
stopa tendința de a „tăia" numai 

din material nou, ar fi bine ca la 
elaborarea de către tehnologi a bo
nurilor de materiale să se speci
fice reperele oe urmează a se exe
cuta din resturi ; s-a sugerat, de 
asemenea, uzinei de vagoane stu
dierea aplicării metodei de debitare 
cu ajutorul mașinilor de debitat 
automate după clișeu, care sînt 
foarte eficiente, înlocuiesc un mare 
volum de manoperă și SDV-uri, 
duc la folosirea mai gospodărească 
a metalului.

— Ne-am putea oferi, spunea in
ginerul Carol Kilinger, să contri
buim prin cooperare la executare^ 
clișeelor necesare, să acordăm asis
tența tehnică pînă la însușirea te
meinică a acestei noi metode de 
debitare.

Un punct de vedere asemănător a 
fast formulat și în ceea ce privește 
folosirea la uzina de vagoane — în 
locul unor procedee învechite — a 
unor metode mai productive, prin 
pulverizare, de vopsire, care se 
aplică la șantierul naval și care 
asigură o calitate superioară, pre
cum și condiții deosebite de teh
nică a securității muncii.

Desigur, nu intenționăm să enu
merăm aici toate soluțiile și posi
bilitățile identificate pentru lăr
girea raporturilor de colaborare 
pe multiple planuri între cele două 
colective • severinene. Cum este 
firesc, un interes reciproc pentru 
asemenea raporturi a existat și 
pînă acum, numai că — așa cum 
ne-au mărturisit mai multi interlo
cutori — el s-a manifestat mai 
mult ocazional, a fost sporadic. De 
asemenea, a existat și există o 
ambiție sănătoasă a celor două 
colective de a se întrece între ele, 
de a obține bune rezultate în 
muncă. Referindu-se la faptul că 
colaborarea sistematică pe plan lo
cal între unitățile economice re

prezintă o „rezervă internă" încă 
nu îndeajuns valorificată, într-o 
discuție pe care am avut-o, tova
rășul Iulian Ploștinaru, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., ne-a spus 
între altele :

— Ne propunem să căutăm forme 
eficiente și operative de coordo
nare, pe plan local, a raporturilor 
de colaborare între unitățile noas
tre economice, în vederea punerii 
în valoare a tuturor resurselor ma
teriale și umane de care dispunem. 
Ne gîndim. bunăoară, ca în paralel 
cu valorificarea resturilor de me- 

. tal de la uzina de vagoane și șan
tierul naval, care iau încă drumul 
retopirii, să fructificăm și resturile 
și deșeurile de material lemnos de 
la C.E.I.L., ca și din alte locuri, 
prin utilizarea cărora industria 
locală poate fabrica o gamă va
riată de piese și produse de largă 
utilitate. Cerem cu insistență con
ducerilor întreprinderilor, comitete
lor de partid din unitățile econo
mice și comisiilor economice ale co
mitetelor municipal și județean de 
partid să inițieze largi acțiuni de 
colaborare economică și. totodată, 
să urmărească aplicarea în practi
că a tuturor soluțiilor ce vor fi 
preconizate.

...în ceea ce ne privește, ne pro
punem să apelăm după cîtva timp 
la colectivul obștesc al „Scînteii", 
solicitîndu-i ca, probabil, în aceeași 
componență, să revină pe itinera
rul schimbului de experiență, ur
mărind modul în care — de o parte 
și alta a hotarului pe care-1 repre
zintă linia ferată — au fost mate
rializate propriile soluții.

Constantin MORARU 
Virgil TATARU

Angajat plenar fii marea întrecere socialistă, colectivul Uzinei de- mașini electrice din București acordă o mare 
atenție livrării, în întregime și la termen, a produselor prevăzute in planul de cooperare. în 11 luni. Uzi
nei de vagoane din Arad i s-au livrat cu 7 la sută mai multe generatoare de iluminat, uzinei „Electroputere" din 

‘ Craiova cu aproape 2 la sută mai multe'stibansambie pentru locomotivele Diesel electrice, iar Uzinei mecanice din
Cîmpulung Muscel, cantități însemnate de demaroare auto. în imaginea din stînga, montorul Marin Marin, autor 
a 30 de inovații, fruntaș în întrecere, care lună de lună î Și depășește norma de producție, în medie, cu 8—10 la 
sută. în imaginea din dreapta, alți doi din autorii acestor succese — montorii Constantin Minea și Dumitru Dincă 
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UZINA MECANICA MÎRȘA. Deși ministerul 

de resort comunică asigurarea, prin balanțe, a li
vrării unor piese, totuși, furnizorii refuză con
tractarea a 180 tone de piese turnate din oțel, 
planificate a fi executate la uzina „1 Mai" din 
Ploiești și a 1 161 tone piese turnate din fontă — la 
Grupul de uzine de autoturisme din Pitești. Dis
cuții interminabile, fără finalitate la ora actuală, 
se poartă și in privința garniturilor și furtunu
rilor de cauciuc cu FARTEC din Brașov și Com
binatul de articole tehnice din cauciuc-Pitești.

GRUPUL DE UZINE DE AUTOTURISME PI
TEȘTI. Principala colaborare nerezolvată constă 
în asigurarea pieselor turnate din fontă pentru 
„ARO“, „IMS" și „Dacia". Este vorba de blocul 
motor, arborii cotiți, axele cu came, bucșa ci
lindrilor. Furnizorul apeptor . piese. este Centrala 
industrială de autoturisme și tractoare Brașov.

UZINA „UNIO" DIN SATU-MARE. Persistă 
incertitudini în privința respectării termenelor 

k_________________  

de livrare la cîteva zeci de mori cu bile — 
care, se știe, au ciclu lung de fabricație — din 
cauză că Uzina de mașini grele București refuză 
cooperarea pentru confecționarea anumitor pie
se mari din oțel turnat. Față de necesarul de 
300 tone piese, uzina bucureșteană a acceptat la

.un moment dat o cotă de 107 tone, pe care ulte
rior a anulat-o. Cu toate intervențiile făcute, 
la conducerea uzinei și la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele nu s-a găsit, 
pînă acum, nici o soluție.

UZINA DE AUTOCAMIOANE DIN BRAȘOV. 
Nu a fost rezolvată încă în totalitate problema 

cooperării cu unele unități aile Ministerului In
dustriei Chimice, în privința garniturilor din 
cauciuc și a unor repere din mase plastice pen
tru autocamioanele din familia ROMAN și cu 
Uzina de autoturisme Pitești pentru pompele de 
apă și ulei, supape, bolțuri de pistoane ș. a. Re
lațiile cu aceste unități au decurs greoi și în 
acest an, iar desfășurarea tratativelor nu oferă 
încă garanția că problemele în divergență vor fi 
rezolvate în totalitate și în timp util.

UZINA „TIMPURI NOI" DIN CAPITALA. Are 
nevoie de circa 700 de șasiuri și capotaje pentru 
moto și electrocompresoarele de 5 mc. Pînă în 
prezent, ele erau fabricate de Uzina de piese 
auto din Sibiu. Pentru anul 1973 nu s-a mai 
prevăzut prin plan această, colaborare, iar furni
zorul refuză să contracteze, pe motiv că nu are 
capacitate. Este necesară intervenția mai hotă- 
rîtă a grupului de uzine „23 August", din care 
face parte uzina „Timpuri noi".

1. Ați încheiat contractele de cooperare?
2. Ce probleme sînt încă deschise?

0 BAZA A RITMICITĂȚII PRODUCȚIEI
> 1

Ing.
Gheorghe MUNTEANU 

director general al grupului 
de uzine „Progresul" din Brăila

IDată fiind complexitatea și 
diversitatea utilajelor cu
prinse în programul uzinei 
„Progresul" din Brăila, pen

tru fabricația cărora sînt necesare 
o serie de repere, subansamble și 
aparataje care intră în profilul altor 
întreprinderi, sînt necesare foarte 
multe cooperări. La ora actuală, u- 
zina „Progresul" colaborează cu 30 de 
întreprinderi. Cu cea mai mare 
parte dintre unitățile colaboratoa
re avem relații bune și foarte 
bune, evidențiindu-se promptitu
dinea livrării și calitatea subansam- 
blelor executate de I.M. Mija și 
U.R.A. Bacău. Pe baza avizărilor 
făcute de furnizori, pentru anul 1973 
uzina a emis comenzi ferme la toate 
cooperările fundamentate pe contracte 
ferme. în cazul cooperărilor neaccep
tate din diferite motive, problemele în 
suspensie s-au discutat la cele două 
ministere constructoare de mașini, cu 
care ocazie au fost stabilite soluții 
de rezolvare a acestora.

2 Dar și în urma acestor a-
nalize au mai rămas coope
rări nerezolvate. Astfel. Uzi

na mecanică Plopeni. nu ne-a 
contractat pentru anul 1973 întreaga 
cantitate de instalații și aparataj 
hidraulic atît de necesare exca
vatoarelor hidraulice — utilaj de 
performanță ridicată, solicitat atît 
în țară, cît și la export. Datorită ne- 
perfectării integrale a contractelor 
de colaborare, în momentul de față 
avem asigurat, prin contracte ferme, 
doar 75 la sută din volumul de coo
perări necesare în anul 1973. Așa de 
pildă, uzina „Tehnofrig" n-a înche
iat nici pînă în prezent contractele 
pentru furniturile excavatoarelor 
mecanice (cutii de viteză și instalații 
hidropneumatice), fără de care noi 
nu putem îndeplini la termen, rit
mic, planul la acest produs.

Pentru îmbunătățirea cooperării 
ințeruzinale, considerăm că ar fi 
bine ca acțiune» de încheiere a con
tractărilor respective să se desfășoa
re în paralel cu aceea de nominali
zare a reperelor și subansamblelor 
utilajelor complexe : în căzu] pro
ducției de serie, avînd în vedere 
creșterea acesteia în anul viitor și 
în întregul cincinal, perfectarea re
lațiilor de cooperare poate să se facă 
chiar pe bază de contracte de lungă 
durată, rămînînd să se efectueze, în 
etapa premergătoare a anului de 
plan, doar unele adaptări impuse de

DOUĂ ÎNTREBĂRI pe cît de simple, pe atît de oportune
modernizarea și asimilarea unor noi 
produse sau de modificări cantita
tive. Cît privește stabilirea colaboră
rilor pentru piesele turnate și forja
te, este absolut necesar ca acestea 
să se fundamenteze pe balanțele de 
încărcare ale sectoarelor calde, cre- 
îndu-se astfel garanția realizării în 
întregime a cotelor de piese res
pective destinate beneficiarilor. în- 
trucît, pînă în prezent, nu s-a pro
cedat în acest mod, grupul nostru 
de uzine din Brăila nu va putea con
tracta și onoră integral comenzile 
unor beneficiari, în special, la pie
sele realizate pe presele hidraulice, 
la care cotele repartizate depășesc 
posibilitățile • concrete ale grupului. 
Iată de ce consider că este necesar 
să se revadă negreșit balanțele res
pective, mai ales că unii beneficiari, 
din dorința de a fi puși la adăpost, 
cum se spune, solicită cantități mai 
mari decit are realmente nevoie pro
ducția în anul viitor.

Ing. Corneliu TOD1REANU 
director general al Grupului 

industrial de chimie 
din Rîmnicu-Vîlcea

1 Apreciem că Ministerul In
dustriei Chimice, spre deose
bire de perioadele anterioare, 
de astă-dată, s-a preocupat 

incomparabil mai bine de asigurarea 
condițiilor tehnico-materiale nece
sare desfășurării normale a cooperă
rii, pentru furnizarea ritmică a unor 
subproduse, încă din primele zile ale 
anului 1973. Astfel, recent, a fost or
ganizată o analiză comună cu toți 
producătorii și consumatorii de pro
duse chimice. în urma căreia s-a 
realizat o corelație realistă între ni
velurile sarcinilor de fabricație și 
cele de desfacere. în cazul nostru, 
de pildă, cunoaștem precis, la ora 
actuală, cîtă propilenă și etilenă ne 
asigură Grupul industrial de petro
chimie din Pitești și. deci, cîtă pro
ducție putem realiza. Au fost finali
zate și discuțiile precontractuale cu 
furnizorul din Pitești. în sensul sta
bilirii exacte a livrărilor in fiecare 
lună. în vederea utilizării la parame
trii maximi a capacităților noastre de 
producție. Bunăoară, după o reeva
luare a posibilităților proprii de fa
bricație, am constatat că față de can

titatea de etilenă solicitată anterior 
grupului petrochimic piteștean, ar 
mai exista „loc" pentru prelucrarea 
a încă 3 000 de tone. Cererea de su
plimentare a găsii un ecou favorabil 
Ia furnizorul nostru ; o dată cu fina
lizarea balanțelor produselor, res
pectiv ale celor care ne interesează 
direct — propilenă și etilena — s-au 
încheiat și contractele economice ne
cesare. Practic, furnizorul- urmează 
să-și pună semnătura de acceptare 
pe contracte pentru cantitățile de 
produse cuprinse în planul său de 
livrare în anul 1973.

2 Voi fi foarte concret i anul 
acesta, la secția de pirolizâ a
Grupului petrochimic Pitești 
au fost prevăzute două opriri 

generale, în scopul unor revizii și 
reparații, în vreme ce la instalațiile 
Grupului chimic de la Rîmnicu-Vîl
cea a fost planificată o singură opri
re. Evident, lipsa de materie primă, 
în timpul celei de-a doua opriri de 
la platforma din Pitești, ne-a creat 
serioase neajunsuri în producție. 
Pentru anul viitor însă, lucrurile au 
fost clarificate. Ceva mai mult, am 
căzut de acord ca perioada afectată 
reviziilor generale, la secția mono
mer, să o reducem de la 3 luni la o 
lună. Rezultatul * 1 pe de o parte, 
Grupul industrial de chimie Rm. 
Vîlcea va realiza o producție supli
mentară în valoare de 24 milioane 
lei, iar pe de altă parte platforma 
petrochimică din Pitești nu va mai 
fi nevoită să ardă la faclă etilenă în 
valoare de cel puțin 9 milioane lei. 
Relații de colaborare s-au statorni
cit și in direcția îmbunătățirii calita
tive a materialelor chimice livrate, 
prin conjugarea eforturilor specia
liștilor noștri și ale celor din Pitești, 
în vederea găsirii unor soluții de 
eliminare a amoniacului din compo
ziția etilenei.

Din păcate însă nu aceeași apre
ciere pozitivă se poate face în cazul 
perfecționării relațiilor de cooperare 
dintre unitățile ce aparțin ministere
lor amintite. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Unelte și 
Electrotehnicii nu a avizat și inclus 
în planul de producție al unităților 
din subordine decît circa o treime 
din pozițiile programului de coope
rare cu întreprinderile celuilalt mi
nister. Persistă încă divergențe în 
privința livrării unor piese și sub
ansamble importante, cum sînt cele 
din grupa instalațiilor electrice pen
tru autovehicule și echipamente 
hidropneumatice, de natură să peri
cliteze asigurarea unui decalaj co
respunzător în fabricația de auto
vehicule. Cum asemenea situații se 
întilnesc și în relațiile ministerelor 
amintite cu Ministerul Industriei 
Chimice și Ministerul Industriei U- 
șoare, iar timpul este înaintat, se 
impune să se acționeze energic în 
vederea soluționării grabnice a di
vergențelor la programele de coope
rare. de aceasta depinzînd fabricația 
ritmică a unor produse importante 
solicitate de economie.

Cu mai multă fermitate și exigen
tă trebuie să se acționeze pentru 
asigurarea condițiilor organizatorice 
și materiale ce sint necesare pentru 
ca piesele și subansamblele care fac 
obiectul cooperării să fie realizate 
integral, la timp, in cantitatea și de 
calitatea înscrise în programele res
pective, în contractele economice. 
In acest domeniu, o succintă trecere 
în revistă a cererilor întreprinderi
lor furnizoare și beneficiare relevă 
faptul că îndeplinirea planurilor de 
cooperare în anul viitor impune, de 
pe acum, luarea de măsuri con
crete, menite să asigure devansarea 
punerii în funcțiune a unor capaci
tăți de producție la producători, gră
birea asimilării unor înlocuitori și 
a tehnologiilor moderne, aprovizio
narea cu anumite materiale, precum 
și cu scule, dispozitive și verifica
toare, completarea unor fluxuri teh
nologice și eliminarea „strangulări
lor" in producție ș.a. Asemenea pro
grame de măsuri se cer aplicate în 
multe centrale industriale și între
prinderi. înfăptuirea acestora este 
cu atît mai necesară la Uzina de 
vagoane din Arad, uzina de utilaj 
chimic „Grivița roșie" din Capitală, 
Uzina mecanică navală din Galați, 
„Hidromecanica" din Brașov, uzina 
„1 Mai" din Ploiești, Uzina mecani
că de utilaj minier din Baia Mare 
care, la produsele turnate sau for
jate, nu și-au îndeplinit integral în 
acest an obligațiile contractuale. Re
zerve interne există cu prisosință. 
Bunăoară, depinde de Uzina de va
goane din Arad și de centrala de re
sort, utilizarea completă a două 
mașini de format din turnătoria de 
oțel a acestei întreprinderi, prin 
care, în 1973, se poate obține o pro
ducție de 5 500 tone piese. Tot în 
uzina arădeană, realizarea produc
ției proprii și a colaborărilor înscrise 
în balanța de piese forjate este con
diționată de îmbunătățirea gradului 
de folosire a timpului de lucru în 
secția de forjă.

Trebuie totuși să arăt că un nea
juns. manifestat nu numai in acest 
an, ci și in anii anteriori, nu a fost 
înlăturat. Se știe că orice defecțiune 
mecanică, electrică sau de altă na
tură, care apare la sdeția piroliză 
de pe platforma petrochimică din 
Pitești, afectează direct și simultan 
funcționarea instalațiilor noastre Tri 
acest an. de pildă, datorită întreru 
perilor a-ctdente.le în alimentarea 
cu propilenă și etilenă Grupul in 
dustrial de chirm^ Rm Vîlcea a 
pierdut o producție de peste 21 mi

l

lioane lei Pentru prevenirea unor 
asemenea situații, în viitor este im
perios necesar să se creeze un depo
zit de mare capacitate, în scopul a- 
sigurării unui stoc tampon din aceste 
substanțe. Eforturile de investiții cu
venite și-ar găsi o justificare eco
nomică evidentă, intrucît ar permite 
funcționarea neîntreruptă și la para
metri maximi a instalațiilor chiar și 
atunci cînd, fortuit, întreprinderea 
furnizoare trebuie să-și reducă sau 
să-și întrerupă activitatea. Rezolva
rea unei asemenea probleme depă
șește însă posibilitățile noastre, ea 
fiind de competența Ministerului In
dustriei Chimice. Chestiunea în cau
ză necesită o profundă și operativă 
analiză de eficiență, deși nu este 
prevăzută, ca o clauză, în contrac
tele noastre de cooperare cu Grupul 
industrial de petrochimie din Pitești.

Ing. Ioan DOEEANU 
secretarul colectivului 

de coordonare a cooperării 
dintre întreprinderile 

municipiului Cluj

IDe 4 ani, din Inițiativa co
mitetului municipal de par
tid, la Cluj a luat ființă un 
colectiv de coordonare a coo

perării dintre întreprinderile con
structoare de mașini. Acest colectiv 
are sarcina de a asigura încărcarea cît 
mai completă a capacităților de pro
ducție în unitățile respective, conco
mitent cu eliminarea unor „strangu
lări" la mașini-unelte și instalații. 
Dovedindu-și din plin utilitatea în 
practică, la serviciile acestui colec
tiv au apelat toate întreprinderile 
din județ. în fiecare lună, colectivul 
nostru se întrunește de fiecare dală 
în altă fabrică sau uzină. Aici se a- 
nalizează capacitățile disponibile la 
mașini și instalații și se stabilește 
modul de satisfacere a cerințelor de 
colaborări ale altor întreprinderi. 
Anul trecut am valorificat, in acest 
mod. circa 56 000 de ore-mașină.

La ultima întrunire a colectivului 
de coordonare a cooperării s-au 
acoperit cu comenzi de la diferite 
unități circa II 000 ore-mașină pen
tru luna ianuarie 1973, în întreprin
deri ea i uzina „Unirea", „Metalul 
roșu", „Tehnofrig", uzina de reparat 
material rulant și altele. Totodată, 

am organizat realizarea de construc
ții metalice, pentru Fabrica de ci
ment din Turda și „Industria sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii, la Între
prinderea de reparat mașini, agrico
le, care are capacități disponibile.

Tntrucît relațiile de cooperare 
dintre întreprinderi, prin interme
diul colectivului nostru, se bazează 
nu pe eontracte. ci pe comenzi fer
me. considerăm că se asigură o mai 
mare operativitate în îndeplinirea 
sarcinilor, eliminîndu-se circa 80 Ia 
sută din „volumul de hirtii" pe care 
îl presupune sistemul contractual. 
La noi este suficientă prezentarea 
comenzii, însoțită de deviz, pentru 
ca lucrarea să se execute imediat 

Sau în termenul convenit de părți. 
Un alt element pozitiv constă în 
fapțul că am convenit cu toții ca, 
la lucrările executate în cooperare, 
să se aplice procentul minim de be
neficiu, pentru a nu greva prețul 
de cost' Totul se bazează pe întraju
torare, pe reciprocitate. în colectivul 
nostru a fost cooptat și un reprezen
tant al inspectoratului județean de 
control al gospodăririi mijloacelor 
fixe, cu ajutorul căruia vom putea de
pista mai bine rezervele de capacități, 
în' vederea utilizării cît mai rațio
nale a acestora

2 Cu toate aceste realizări
totuși și acum există capa
cități neacoperite la ghiloti
ne, mașini de danturat prin 

rostogolire, raboteze mari, strunguri 
carusel și frontale. Experiența a de
monstrat necesitatea centralizării 
unor tehnologii, in vederea adîncirii 
specializării, mai ales la galvanizări, 
la turnarea metalelor neferoase și 
execuția unor elemente de asam
blare ș.a. Ca atare, s-a propus ca 
industria locală să înființeze o sec
ție în orașul Huedin, pentru fabrica
rea unor elemente de asamblare, 
care să acopere toate cerințele ju
dețului. Mai întîmplnăm greutăți în 
privința turnării oțelurilor speciale. 
Uzina „Industria sîrmei", specializată 
în acest sens, nu are suficiente ca 
pacități, astfel că nu. sînt rare cazu
rile cînd diferite întreprinderi trans
portă cu camioanele, de la Galați sau 
Reșița, cîteva sute de kg de oțel, iar 
transportul costă mai mult decît va
loarea produselor. Cu amenajări mi
nime, uzina amintită ar putea satis
face integra! aceste solicitări., Propu
nem ca forurile de resort din Minis
terul Industriei Metalurgice să spri
jine rezolvarea acestei probleme. In 
ceea ce privește cadrul organizatoric 
al activității noastre, cted că el este 
corespunzător. Rămîne, doar, ca toate 
întreprinderile să-și trimită la ședin
țele lunare, cind se face programarea 
cooperărilor, cadre competente care 
să poată lua decizii pe Ioc, fără a jnai 
cere amînări pentru diferite consul
tări.

(Urmare din pag. I) Cît privește problemele ce depă
șesc posibilitățile de rezolvare ale 
întreprinderilor și centralelor, aces
tea trebuie soluționate la nivelul 
fiecărui minister. In cadrul Minis
terului Industriei 'Construcțiilor de 
Mașini Grele, de exemplu, socotin- 
du-se cooperările drept sarcini de 
plan, asigurarea condițiilor tehnice 
și materiale de realizare ale aces
tora s-a considerat ca făcind parte 
din cerințele generale ale îndeplini
rii prevederilor de plan, de către 
fiecare centrală industrială. Astfel, 
în urma unor recente analize efec
tuate de consiliul de conducere al 
acestui minister, în domeniul asi
gurării necesarului de piese brute 
turnate și forjate, s-au stabilit nu 
numai măsurile ce cad în compe
tența centralelor sau ministerului, 
ci și o serie de acțiuni ce vizează : 
depistarea de noi rezerve de sporire 
a producției la astfel de piese, 
schimburi de experiență între sec
toarele calde ale diferitelor uzine, 
stimularea rezultatelor deosebite, 
analiza in 35 de unități a mersului 
îndeplinirii sarcinilor concrete ăe 
producție și a posibilităților de creș
tere a eficienței în realizarea acestei 
categorii de produse.

Evident, intervenția operativă > și 
competentă a unui minister sau al
tuia în vederea soluționării proble
melor mari, de principiu — pentru 
ca legăturile de cooperare dintre fur
nizori și beneficiari să fie cît mai 
judicioase, mai fructuoase — nu este 
de natură să prolifereze tutela mă
runtă, să absolve de răspundere în
treprinderile și centralele industriale. 
Dimpotrivă, în domeniul realizării 
acestor sarcini, desfășurării optime 
a relațiilor de cooperare, înlăturării 
unor neajunsuri, inițiativa trebuie să 
aparțină, in primul rind, centralelor 
și întreprinderilor producătoare. Așa 
fiind firesc, de ce oare a fost necesar 
să i se prevadă grupului de uzine 
„23 August", printr-un plan al minis
terului, că are datoria să analizeze, 
pînă la 15 ianuarie 1973, consumurile 
de piese brute, în scopul reducerii 
acestora cu 10—12 la sută, față de ni
velul acordat prin balanță ? Normal 
ar fi fost ca această preocupare să 
fi aparținut grupului de uzine amin
tit, care mai are încă multe de făcut 
în privința disciplinării relațiilor sale 
cu unitățile beneficiare și care — 
nici pînă acum — nu a rezolvat în 
bune condiții problemele livrării pie
selor turnate eboșate către unitățile 
Centralei industriale de mașini- 
unelte din Capitală.

Funcționarea cu precizie de cea
sornic a mecanismului cooperării 
ințeruzinale este o cerință majoră, 
pusă de partid în fața tuturor unită
ților economice, ministerelor de re
sort, în vasta activitate pentru reali
zarea planului pe anul 1973 la nive
lul parametrilor săi maximali. înfăp
tuirii acestor sarcini trebuie să-i fie 
consacrate capacitatea de mobilizare 
a organizațiilor de partid, priceperea 
și energiile colectivelor de întreprin
deri. în așa fel îneît — din primele 
zile și luni ale anului viitor — coo
perarea să marcheze saltul calitatn 
așteptat, să se ridice la nivelul 
importanței pe care o are în ansam
blul activității noastre economice.
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Odă în decembrie

Pe voi, ce-ați ridicat în stemă 
luceafărul de dimineață, 
viteji cu tîmple argintate, 
îngăduiți să vă salut I 
Atunci văzui întîia oară 
pe suveranii mei la față : 
monarhi erați, ai libertății, 
purtîndu-și inima pe scut.

Frumoși erați și tineri încă, 
ne-a,u nins zăpezile în cale, 
dar cîte ceruri strămutarăm 
mai sus de cerul moștenit, 
și cîtor nopți le-am dat lumină, 
și cîtor spații, verticale, 
și cîte stînci acum supuse, 
și cîte aripi la zenit !

Salut și vouă, cei de-o seamă 
cu regăsirea și sărutul, 
voi, ce gîndiți pe altă culme 
aceleași focuri și-adîncimi, 
voi, care duceți mai departe 
în roșii flamuri începutul — 
salut, monarhi ai României, 
primăvăratice mulțimi I

Sub arcul gloriei să trecem 
dedați acestui neam cu toții, 
cadența veacului răsune 
prelung în timpii ce răsar ; 
să ne cinstim în drum străbunii, 
să ne cinstească strănepoții, 
în galaxiile de mîine 
să fim un cîntec temerar.

"FOTOTECĂ" 'sc’îNTE’fr ' ’ ’
■ . *»• .V'--'/ A i-■ ■■i■■■■■.«■■m■■m« ■■■■■■

ne amintește de unde 

am pornit, ne vorbește 

despre prezentul 

cu care ne mîndrim

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 
ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

Vasile ZAMFIR

Din inima

; poporului stăpîn
f OTQ ' im

De sus, din Maramureș pîn'la Jii 
Și din Carpații-mpăduriți, la Mare, 
Pe stîlpi de-oțel se-nalță spre tării 
Lumina patriei, biruitoare.

Călită-n jerftă grea și în furtuni 
Mi-e inima, precum un pisc de soare. 
Sub tricolor, poporul meu aduni 
Un cer al lumii noastre, muncitoare.

»
Spre viitor aprinsele făclii
Fulgeră calea numai înainte
Să facem fericirii temelii
Pe vatra plaiurilor noastre sfinte.

Cu dorul de-mplinire milenar 
Am făurit o Românie nouă, 
Dintr-un hotar la celălalt hotar 
Izvor de viață strălucind în rouă.

O I din adîncul veacurilor crunte.
Din inima poporului stăpîn 
Și-a ridicat biruitoare frunte, 
Partidul Comunist Român !

Gheorghe ISTRATE

întreb cuvintele

Deasupra casei noastre suie țara
Văzduhuri de lumină și de vești —
Eu mi-am crescut făptura și vioara
Din adevărurile ei lumești.

Pe cînd eram copil, centuri de iarbă 
îmi înarmau ființa și vegheam
Să treacă fluturii frumos prin lume —
Și mă credeam poet — și mă iubeam I

Azi port pe umeri arcuri legănînd
Lumina sîngelui într-o săgeată
Pe care timpul o primește blînd
Prin cerurile lui de vis și piatră.

Acum întreb cuvintele — și știu
Că nici un cîntec nu-i întîmplător —
Și mă*zidesc în cîntece de viu,
îndrăgostit de țară — și dator I

\_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ >

Cite mărturisiri poate 
face o casă, o stradă !

De cîte ori, evocind ma
halalele de altădată ale Ca
pitalei, scriitorii, reporterii 
adevărați și-au exprimat 
dezolarea, au adresat cu
vinte virulente edililor din 
acele vremuri.- Floreasca, 
Ferentari, Dudești... Adusă 
in memorie cu ajutorul pe- 

' liculei, imaginea acestor 
cartiere este astăzi aseme
nea unei povești de necre
zut. Din cînd în cînd, cum 
o atestă ziarele vremii, aici 
veneau mai marii orașului, 
potentații. Ca ’să facă pro
misiuni. Pînă ce treceau a- 
legerile. Sau pină obțineau 
ceea ce doreau. Apoi, car
tierele intrau în viața obiș
nuită, cotidiană, cu neajun
suri greu de închipuit, cu 
drame pe care numai mize
ria Ie putea genera, cu cri
me și sinucideri.

Aici, in mulțimea celor 
asupriți, se nășteau și visele 
către o viață mai bună. As
pirația proverbială a Dom
nișoarei Nastasia de a se 
muta mai ih centru, in 
Popa Nan. conține in sine, 
concentrată, drama unei în
tregi lumi sensibile, rănită 
puternic de contrastele a- 
celor vremuri. Despriatzîn- 
du-și personajele dintr-o 
altă zonă,/tot atit de pito- 
reaped,și., tot atit de neavu
tă,; scriitorul Eugen BarbV 
împlinea — prin romanul - 
„Groapa" — un subtil re
chizitoriu al condiției sub
umane la care erau con
damnați oamenii Cuțaridei. 
descoperind in gesturile și 
trăirile lor vocația pent.ru o 
viață solară.

Imaginea pe care o pu-

V
blicăm, desprinsă din foto
teca ziarului, una din ne
număratele păstrate doar în 
arhive. înfățișează o stradă 
din Floreasca de acum pes
te două decenii. Documen
tul unei moșteniri. Cu ca
sele mohorite, modeste. Cu 
cișmeaua din colțul străzii
— acolo unde exista cișmea
— de la care se aprovizio
nau sute de familii. Și, fi
rește, nu se vede în foto
grafie ceea ce se petrecea 
dincolo de ferestre, unde 
era așteptată cu teamă ziua 
de mîine. Nu se vede spai
ma pe care trebuiau să o 
trăiască oamenii mereu a- 
menințați de concedieri, de 
curbe de sacrificiu, de im
posibilitatea de a-și plăti 
chiriile.

Și cite nu se văd !
...Au trecut aproape trei 

decenii de atunci. Orașul -r 
nu spunem nici o noutate
— s-a schimbat radical. 
Practic. Bucureștiul poate 
fi asemănat cu un oraș in 
care s-au construit alte o- 
rașe. Floreasca a devenit 
de nerecunoscut. Parcă o 
mină de uriaș a măturat 
peste noapte vechile plăgi 
ale trecutului și a așezat în 
loc, rînduindu-le cu rigla 
matematicianului și imagi
nația arhitectului, noile lo
cuințe. Acolo unde, altădată, 
se adunau gunoaiele s-au 
înălțat blocuri turn. în noua 
virstă a Capitalei, car
tierele Titan, Militari, Dru
mul Taberei, Berceni. Fe
rentari, ou zecile de mii de 
apartamente date in folo
sință in anii republicii, se 
înscriu ca semne ale pute
rii creatoare a omului, ca 
semne ale grijii față de om.

Lor le putem' adăuga 
alte numeroase noi edi
ficii de certă valoare arhi
tecturală, a căror destina
ție social-culturală adu
ce mărturie asupra dez
voltării multiple a primului, 
oraș al țării. Către Sala 
Palatului, pavilioanele Ex
poziției economiei națio
nale. noile clădiri ale Insti
tutului politehnic sau com
plexele studențești de la 
Grozăvești și Regie, către 
Policlinica Titan sau Aero
portul Otopeni, fiecare 
bucureștean privește ca 
spre semnele propriei lui 
staturi.

Am ales dintre mulțimea 
imaginilor noi ale Capitalei 
una înfățișînd o parte a 
cartierului Floreasca de azi. 
Față în față', imaginile de 
ieri și de azi ale aceluiași 
cartier sini edificatoare 
pentru drumul străbătut de 
Capitala țării in noua sa 
ipostază socialistă. Să no
tăm doar că in cincinalul 
care a trecut a.u fost date 
in folosință peste 81 000 a- 
partamente. Că în actualul 
cincinal vor fi construite 
încă 122 000 apartamente, 
ceea ce va face ca la cei 
240 000 cetățeni care s-au 
mutat în casă nouă în cin
cinalul precedent să se a- 
dauge alte cîteva sute de 
mii..„Practic. la sfirșitul lui. 
1975, jumătate din popu
lația Capitalei va locui in 
casă nouă. Este una din re
plicile pe care prezentul o 
dă imaginii deprimante, sor
dide. oferite de una din 
străzile cartierului Flo
reasca de altădată.

Nicolae bRAGOS

ALBA IULIA (Corespondentul 
..Scânteii". Ștefan Dinică). — In ju
dețul Alba se desfășoară ample ma
nifestări prilejuite de împlinirea u- 
nui sfert de veac de la instaurarea 
republicii. In sala de festivități a 
Muzeului de istorie din municipiul 
Alba Iulia a avut loc ieri o sesiune 
de comunicări științifice pe tema ! 
.,25 de ani de la proclamarea repu
blicii". Cu acest prilej au fost pre
zentate 10 comunicări științifice sus
ținute de personalul de specialitate 
al muzeului, care au abordat, va- 
lorificind fondul documentar al mu
zeului. aspecte privind rădăcinile 
istorice ale ideii de republică la ro
mâni, mărețele realizări înfăptuite în 
anii republicii socialiste in județul 
Alba. în‘întreaga patrie.

La căminele culturale din comu
ne. lectori ai comitetului județean 
de partid au prezentat expuneri de
dicate aniversării republicii.

★

GALAȚI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Tudorel Oancea). — Luni, 25 
decembrie, in moderna sallă a sportu
rilor din Galați a avut Ioc o emoțio
nantă manifestare pionierească închi
nată apropiatei sărbători a republicii. 
Peste 2 500 de pionieri și școlari din 
municipiul și județul Galați s-au In- 
tiln.it ou tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu. prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Galați, și cu Vir- 
giliu Radulian, președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pionieri
lor, adjunct al ministrului educației 
și invățămintului. Au participat, de 
asemenea, comandanți-instructori, 
profesori, directori de școli.

La semnalul dat de -trompetă, oas
peții au' fost întâmpinați de pioniera 
Carmen Dinache, locțiitor al preșe
dintelui consiliului județean al orga
nizației pionierilor, care a prezentat

raportul. Cu acest prilej a fost în
mânat organizației județene a pionie
rilor trofeul concursului „Minitehni- 
cus“ : „anul 2 000“. De asemenea, a 
fost conferit „Marele premiu colec
tiv", care a revenit pentru a doua 
oară unui grup de pionieri și școlari 
de la Casa pionierilor din Galați. A 
urmat un frumos și bogat spectacol 
omagial închinat zilei republicii, in
titulat „Cintare României".

★

In cadrul manifestărilor consacra
te aniversării republicii, luni a fost 
inaugurată „Săptămâna culturii gor- 
jenești". Programul cuprinde mani
festări artistice, între care Ziua cân
tecului și jocului popular, Ziua 
teatrului de amatori, zile ale creato
rilor populari, poeziei patriotice, 
cărții și filmului românesc, acțiuni 
ce se vor încheia cu bogate specta
cole omagiale dedicate sărbătorii de 
1a 30 Decembrie.

★

Ou același prilej, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Pitești a fost 
deschisă expoziția omagială „Repu
blica la un sfert de veac".

Lucrările de pictură, sculptură și 
grafică, aparținând unor tineri plas- 
ticieni argeșeni, înfățișează aspecte 
din munca și viața poporului nostru 
în cei 25 de ani de republică, dru
mul parcurs de România pe coordo
natele dezvoltării eoonomice și so- 
ciaî-culturale.

★

Filiala Asociației fillateiiștiilor din 
Constanța a deschis o expoziție fila
telică omagială intitulată „România 
— 25 de ani de republică". Sint ex
puse colecții de mărci românești, 
avind ca teme luptători pentru ideea 
republicană, pagini din istoria pa
triei, oameni de seamă români, in
dustrie, agricultură și turism.

(Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI 
JUDEȚEAN IAȘI Al FRONTULUI 

UNITATII SOCIALISTE
IAȘI (Corespondentul ..Scânteii", 

Manole Corcaci). — Ieri a avut loc 
la Iași .plenara consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste. Lu
crările plenarei au fost conduse de 
tovarășul Vasile Potop, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
președintele consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste.

Plenara a analizat activitatea des
fășurată de organizațiile care faa 
parte din F.U.S. pttatru educarea po- 
litico-ideologică. cultural-educativă a 
cetățenilor, modul cum se înfăptu
iește controlul obștesc în unitățile 
economice și comerciale din județ, 
cum se realizează fondul de ajuto
rare internațională. Informările pre
zentate, ca și luările de cuvînt a 
numeroși vorbitori au apreciat re
zultate de seamă din domeniile a- 
nalizate. în același timp, plenara a 
subliniat necesitatea întăririi activi
tății de educație socialistă a oame
nilor muncii. îndeosebi a celor ce 
lucrează pe șantierele de construc
ții, în comerț și cooperație, in rin- 
durile tineretului și femeilor.

Plenara a rezolvat o serie de pro
bleme organizatorice și a ales ca se
cretar al consiliului județean F.U.S. 
pe tovarășul Gheorghe Cilibiu. se
cretar al comitetului județean de 
partid.

Îmbunătățiri
ALE ASISTENȚEI MEDICALE

In Întreprinderi
Îmbunătățirea, continuă a asisten

tei medicale în întreprinderi se în
scrie printre preocupările principale 
ale Ministerului Sănătății și direc
țiilor sanitare județene.

Pe întreg cuprinsul țării își desfă
șoară activitatea peste 890 dispensar» 
pentru întreprinderi. In ultimii doi 
ani au fost create de asemenea 50 da 
servicii da medicina muncii, unități 
ou profil exclusiv profilactic. De ase
menea, în principalele bazine miniere 
au fost înființate laboratoare de pneu- 
moconioze.

In contextul îmbunătățirii asis
tenței medicale se înscriu și nu
meroasele acțiuni speciale de control 
asupra condițiilor de muncă din în
treprinderi. Datorită măsurilor com
plexe. bolile profesionale au cunos
cut o scădere apreciabilă.

(Agerpres)

NOTE DE LECTURĂ

Dumitru MAZILU

„Funcțiile statului socialist"
Practica socială, evoluția vieții 

politice in zilele noastre, confir- 
mind justețea concepției marxist- 
leniniste despre. stat, au adus tot
odată elemente noi în acest dome
niu, care se cer analizate științific. 
Astfel, 'apariția, consolidarea și 
dezvoltarea statelor socialiste care, 
prin natura și funcțiile lor, se 
deosebesc radical de tipurile de 
stat anterioare, experiența acumu
lată de acestea in construcția noii 
societăți impun o analiză atentă, 
menită să pupă in evidență și să 
generalizeze ceea ce este înaintat și 
valoros, să contribuie la îmbogă
țirea teoriei generale marxiste des
pre stat.

Tn acest context, lucrarea „Func
țiile statului socialist" de prof, 
univ. dr. Dumitru I. ățazilu, apă
rută in Editura Academiei, se pla
sează într-un domeniu de maximă 
actualitate, analizînd din perspec
tiva filozofiei marxiste, a experien
ței acumulate în construcția socia
lismului, probleme esențiale le
gate de definirea statului socialist, 
ca principal instrument de con
struire a socialismului, de îmbo
gățirea conținutului și de perfec
ționarea funcțiilor sale și a moda
lităților de realizare a acestora, de 
rolul reglementărilor juridice in 
exercitarea funcțiilor statului so
cialist.

Cum este și firesc, studiul este 
centrat asupra activității statului 
sofcialist român. Autorul supune u- 
nei analize minuțioase, bazată pe 
un bogat material faptic și de re
ferință, factorii de ordin econo
mic, politic, social, cultural, (cum 
ar fi dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, mutați

ile intervenite in structura socială 
avind ca rbzultanfă făurirea uni
tății social-politice a poporului, 
creșterea rolului conducător al par
tidului). care exercită o influentă 
importantă asupra funcțiilor statu
lui, asupra conținutului și forme
lor de realizare a lor.

In continuare este examinat de
taliat conținutul fiecărei funcții în 
parte — funcția economico-organi- 
zatorică, cultural-educativă, de a- 
părare, funcțiile externe — subli- 
niindu-se evoluțiile Înregistrate de 
către acestea în diferitele etape ale 
construcției socialiste, și cu deose
bire în etapa actuală, a făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

In lucrare se relevă cu pregnanță 
faptul că evoluția funcțiilor sta
tului în țara noastră are ca pre
misă preocuparea permanentă ca 
întărirea rolului statului să se rea
lizeze prin restringerea treptată a 
funcțiilor cu caracter coercitiv, 
prin afirmarea misiunii sale crea
toare, transformatoare, în concor
danță cu obiectivele majore ale 
construcției socialismului.

Un spațiu larg este dedicat per
fecționărilor aduse activității sta
tului in ultimii ani, vizind o apli
care mai justă, corespunzător cerin
țelor noi ale societății noastre, a 
principiului centralismului demo
cratic, incit întregul mecanism sta
tal să devină mai suplu, să poată 
soluționa cit mai operativ și efi
cient problemele ivite pe plan local 
sau central. Concomitent cu per
fecționarea conducerii centralizate 
a economiei, a întregii vieți socia
le, ca o necesitate obiectivă, o ce
rință esențială pentru succesul con
strucției socialiste, șint analizate

impjicgțiile politice ți economice 
ale măsurilor luate tfe partid îți di- • 
recția întăririi .autonomiei unități
lor., economice, și a organelor locale 
ale puterii, a investirii lor cu largi 
atribuții, a extinderii participării 
oamenilor muncii la elaborarea 
deciziilor, la întreaga activitate de 
conducere a statului.

Autorul evidențiază rolul pe 
care îl au, în exercitarea funcții
lor statului la nivelul exigențelor 
contemporane, insușirea științei 
conducerii; promovarea unor me
tode, procedee și tehnici care să 
îngăduie elaborarea unor decizii 
în deplină conformitate cu cerin
țele realităților sociale, în vizi
unea dezvoltării prezente și de 
perspectivă.

O necesitate legică a îndeplini
rii rolului de covirșitoare impor
tanță ce revine statului în edifi
carea noii societății este realizarea 
rolului conducător al partidului în 
orientarea și exercitarea funcțiilor 
sale. Lucrarea stăruie asupra a- 
cestui aspect esențial, punînd în 
lumină modalitățile în care se e- 
xercită acest rol conducător în 
condițiile împletirii tot mai strînse 
a activității partidului și statului* 
ca proces legic al înaintării pe ca- ' , 
lea socialismului și comunismului.1 '

Prin problematica deosebit de 
Importantă, prin contribuțiile pe 
care le aduce la clarificarea și a- 
dincirea multor aspecte legate de 
rolul și funcțiile statului in etapa 
actuală, volumul se remarcă ca o 
apariție notabilă în peisajul lucră
rilor dedicate apropiatei sărbători 
a poporului nostru.

Paul DOBRESCU

(Urmare din pag. I)

a a a a

foarte ștearsă, zdrențuită pe 
margini: „Vedeți cum a- 
rată. — parcă se scuza de 
halul în care se afla carto
nașul acela — Elena și cu 
mine ne uităm des la ea, 
este cea dinții făcută la că
min. Sintem pestriț îmbră- 
cați și mai toți desculți, era 
înainte de trecerea la stat, 
cînd ne ținea „Apărarea 
patriotică" din colecte. Ui- 
tați-vă, aici e Elena..." Rind 
pe rînd, mi i-a arătat pe 
toți, le-a spus numele și, 
pe scurt, povestea fiecă
ruia...

Toate fotografiile erau le
gate de cămin, nici un fel 
de alte rude, nici ale lui, 
nici ale soției, toate priete
niile lor începeau de la că
min... Mi-a arătat fotografia 
din ziua logodnei, amîndoi 
în haine de la cămin: atita 
aveam, mi-a spus el, nici o 
ață mai mult...

A intrat Elena. Deși ma
turizată, figura ei păstra 
trăsăturile de pe vremuri, 
ochii aveau aceeași strălu
cire. li spun cine sînt, se 
bucură sincer de venirea 
mea, mă îmbrățișează ca pe 
vremuri la cămin, îmi dau 
seama că nu știe anume 
care sint, dar oricare fe
meie dintre acelea de la că
minul lor ar aduce cu sine 
amintirea copilăriei...

Aflu că Vasile este ingi
ner agronom și lucrează Ia 
S.M.A. Holboca, sectorul 
mecanizarea agriculturii : 
este mecanic șef la secția 
reparații. In calitate de se- 

' cretar de partid, muncește

mult și pe linie politică, nu 
vrea să înșele încrederea 
ce i s-a acordat... Prima 
surpriză a fost vestea că e 
inginer — auzisem că e me
canic agricol — a doua, ' și 
cea mai îmbucurătoare, era 
legată de funcția lui poli
tică. „Căminul ne-a învățat 
cu munca. Să o facem cum 
trebuie. Eu sînt inginer, dar 
adesea mă vîr sub mașină 
să-mi dau seama ce defec
țiune are, să ștju ce trebuie 
făcut... N-am uitat nicioda
tă că noi ne socoteam copiii 
republicii, asta ne obligă 
să fim vrednici de ea". In 
graiul inginerului Vasile 
Călinescu aceste cuvinte 
sună firesc, cum ar spune 
orice fiu : sînt dator să-mi 
cinstesc părinții !

După plecarea soțului, 
Elena a pornit să-mi po
vestească despre căsnicia 
lor, despre purtarea fru
moasă a lui Vasile. Chiar 
cînd trăiau în lipsuri, el gă
sea fel de fel de prilejuri 
să-i înveselească viața. In
tr-o toamnă i-a spus că nu 
a căpătat bursă la facultate. 
Sigur, avea să fie foarte 
greu, dar n-a vrut să-l mai 
amărască și ea. S-au gos
podărit cu multă chibzuială, 
să le ajungă pentru mînca- 
re, salariul ei de asistentă 
medicală era destul de mo
dest, iar chiria la o gazdă 
particulară se ridica la o 
sumă însemnată, întrecea o 
chenzină. Lunile au (recut, 
a venit Anul Nou. Soțul i-a 
adus un pachet mare, bă
nuia că e o glumă, știa că 
n-a avut bani deloc, totuși 
s-a apucat să despacheteze

ca să-i facă plăcere. Era 
convinsă că e o farsă nevi
novată. Despacheta, despa
cheta, mergea greu, hîrtiile 
erau bine împăturite, pier
dea o mulțime de timp, to
tuși continua să desfacă... 
La urmă a dat de o bom
boană fondantă. Era sigură 
că e umplută cu sare sau 
făină, n-a vrut s-o ducă la 
gură, să nu se lase păcălită 
de tot. A azvîrlit bomboana 
pe un făraș. I s-a părut că 
aude un zgomot metalic.

în care locuiesc și-și duc 
munca multe dintre fostele 
căministe... Le-am întîlnit 
insă în fugă, vreau să le 
revăd, să stăm mai mult de 
vorbă. Tot în fugă am tre
cut și prin satul Moldoveni, 
unde am vizitat gospodăria 
Fugeniei Topîrceanu, coo
peratoare, căsătorită cu un 
tractorist. în aceeași comu
nă locuiesc și Maria Joimir 
și Costică Grumeza, briga
dier la culturile mari... 
Chiar și fiul lui Grumeza.

gă meseria de bază, și cîte 
o preocupare artistică. Toc
mai această trăsătură deo
sebită mi-a reținut atenția 
și despre ea am discutat a- 
poi mai pe îndelete cu ju
decătorul Gheorghe Șan
dor.

Am intrat în sala de ju
decată înainte de a începe 
dezbaterea proceselor. L-am 
recunoscut ușor : deși mus
tața il cam maturiza, îi 
înăsprea chipul, rămăsese 
mult din adolescentul știut

...Si au crescut oameni adevărati
7 »

s-a uitat: era un inel de 
aur. Strînsese bursa pen
tru darul acela scump. 
Așa a fost de la începutul 
căsătoriei și tot așa e și 
acum. Mai ales de la veni
rea fetiței...

Oricare dintre ceilalți 
aveau o viață interesantă, 
aveau familie bine înche
gată și m-au primit cu a- 
ceeași bucurie pe care am 
găsit-o la soții Călines
cu. Despre Ion Teșoiu, 
despre Virginia Răpan- 
Apostol, despre Săndica 
Răpan, despre Silvia Vîr4 
lan. dar mai ales despre 
Ermina Coșeraru-Cobuz aș 
fi putut scrie un adevărat 
roman, după cum îmi su
gera o veche prietenă din 
orașul Piatra Neamț, oraș

elev tn clasa a Vil-a la 
școala generală din sat, ar 
fi putut deveni un erou de 
reportaj. El mi-a fost înso
țitor prin sat și mi-a rela
tat, cu o precizie de statis
tician, cit grîu au realizat 
la hectar, cîte mașini are 
cooperativa... M-a mișcat 
adine dragostea pentru cu
lori a strungarului Gheor
ghe Bobolea, fratele Elenei 
Bobolea-Călinescu. Am vă
zut un tablou întins cit o 
carpetă, cu chipuri de o 
mare luminozitate lăun
trică și1 mă gindeam că 
și despre pasiunea pen 
tru artă ‘ a căminiști- 
lor s-ar putea povesti 
lucruri interesante... Aproa
pe fiecare dintre cei cres
cuți la cămin avea, pe lin-

de mine. Roba neagră, eu 
plastronul imaculat și cu 
însemnul funcției prins în 
piept, îi dădea o prestanță 
deosebită.

Se perindau reclamanți, 
inculpați, martori. Oamenii 
puși să judece, să discear- 
nă adevărul, ascultau a- 
tenți, puneau întrebări, ce
reau explicații. Un caz mi-a 
atras atenția in mod deose
bit : doi tineri, un bărbat și 
o femeie, stăteau în fața 
instanței. Ea tăcea. El în
șira motivele pentru care 
nu vrea să se recunoască 
tatăl unei fetițe de un an și 
jumătate. Propunea martori 
care să ateste că fetița nu 
e a lui. Femeia, slăbuță, a- 
proape o copilă, il privea 
cu amărăciune. Ochii ii ar

deau de umilință, de du
rere. Tăcea. Aștepta ca ju
decătorii sări iacă dreptate 
copilului ei. Copilului ei și 
al bărbatului care se lepă
da cu atita îndîrjire de fe
tița lor. Mă îngrozea pur
tarea necunoscutului. Ju
decătorul Șandor îi atrage 
atenția, pe un ton sever, 
celui care se leapădă de 
copil asupra responsabili
tății paterne și a îndatoriri
lor ce decurg din ea. Se 
face apel la bunul lui simț, 
la datoria ce o are față de 
copil... Față de viitorul 
lui... Mă uitam la Gheor
ghe''Șandor și mă în

trebam dacă severitatea 
de pe chipul lui nu-și are 
izvorul în calitatea de fost 
căminist, în dorința de a 
ciștiga un cămin pentru ne
cunoscuta fetiță. La sfirșitul 
procesului am auzit dictîn- 
du-se grefierei : „Recu
nosc că sînt tatăl"...

în după-amiaza aceea, a- 
casă la judecătorul Gheor
ghe Șandor am putut .să 
constat că încerca o satis
facție deosebită pentru fe
lul cum s-a rezolvat cazul 
fetiței. Are și el o fată de 
zece ani, elevă în clasa a 
IV-a. și se străduiește să-i 
creeze un cămin fericit, să 
nu-i fie umbrită copilăria 
cu nici un fel de gînduri 
negre, care adesea sădesc 
în sufletele fragede com
plexele de mai tîrziu... Ii 
spun că el e al 13-lea că
minist cu care stau de 
vorbă, în răstimp de cî
teva zile, și cu bucurie 
am observat că toți au

familii bine Închegate, fe
ricite, asta se vedea ușor 
de cum pășeai pragul ca
sei... Șandor îmj confirmă 
că, intr-adevăr, dintre că- 
miniștii din Roman a ieșit 
un procent mare de cetă
țeni cu care țara se poate 
mândri. Dintre cei 35 care 
au fost la revederea din 
1971, zece au studii supe
rioare, 17 sint cu studii 
medii și lucrează ca tehni
cieni, iar restul muncesc in 
diferite sectoare industri
ale, unde sînt apreciați 
de colectivul unității res
pective. Acolo, la căminul 
din Roman al „Apărării 
patriotice"; ca și în atîtea 
altele organizate de comu
niști >n acei ani pentru co- 
piii-victime ale războiului 
și ale secetei, pentru copiii 
care s-au socotit din prima 
clipă „vlăstare ale repu
blicii"; s-a insuflat zi de zi 
o uriașă dragoste pentru 
mupcă, conștiința că fie
care trebuie să lupte pen
tru un ideal înalt, să de
vină cetățeni utili societă
ții noi ce se năștea. Ce-ar 
fi devenit ei fără comuniș
tii inimoși-care, în numele 
idealurilor Tor revoluționa
re, umaniste, i-au cules de 
pe d-umuri și i-au educat, 
ce-ar fi devenit apoi fără 
ajutorul statului socialist? 
De aceea spun ei cu atita 
firească, nestrămutată con
vingere : „Părinți ne sint 
partidul și republica"...

Impresionanta lor solida
ritate m-a îndemnat să po
vestesc măcar în treacăt 
despre unii dintre ei.

pent.ru
tiln.it
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și al rudelor victi
melor accidentului de cale ferată exprim profunda recunoștință pentru 
compasiunea și condoleanțele exprimate.

Cronica zilei

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Vă mulțumesc foarte sincer pentru urările dumneavoastră perso
nale și pentru cele ale tuturor tovarășilor români.

Vă asigur de voința partidului nostru de a întări legăturile sale de 
prietenie cu Partidul Comunist Român.

GEORGES MARCHAIS

Vizita delegației Federației de Radio 
și Televiziune din R. A. Egipt

La invitația condu cerii Radiotele- 
Viziunii Române, o delegație a Fe
derației de Radio și Televiziune din 
Republioa Arabă Egipt, condusă de 
președintele Mohamed Mahmoud 
Chaaban, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Delegația a avut oonvorbiri cu con
ducerea Radioteleviziunii Române cu 
privire la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două instituții. Ou acest prilej 
a fost semnait Protocolul de colabo
rare pe anii 1973—1974 intre Radio- 
televiziunea Română și Federația de 
Radio și Televiziune din Republica 
.Arabă Egipt.

în timpul șederii tn țara noastră, 
oaspeții au vizitat obiective indus
triale și culturale din orașele Bucu
rești, Ploiești și Brașov.

tn încheierea vizitei, delegația Fe
derației de Radio și Televiziune din 
Republica Arabă Egipt a fost primită 
de tovarășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. A partici
pat tovarășul Mihail Bujor Sion, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Radioteieviziunii Române. A fost 
prezent Aly Ahmed Aii, consilier al 
Ambasadei Republicii Arabe Egipt la 
București.

ȘEDINȚA PLENARĂ A• I
Consiliul Uniunii Centrale a Coo

perativelor de Consum a dezbătut 
luni în cadrul unei ședințe plenare 
stadiul îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe 1972 și a aprobat planul pe anul 
viitor.

Din raportul prezentat și din dez
baterile care au avut loc a reieșit 
că, lucrătorii cooperației de consum 
au reajizat, înainte de termen, sar
cinile au privire la producția-marfă 
și prestări de servicii pentru popu
lație, la export și livrările pentru 
fondul pieței și la capitolul investiții.

CONSILIULUI CENTROCOO?
Consiliul Centrocoop a stabilit 

sarcini sporite pentru 1973, menite 
■să asigure realizarea cincinalului 
înainte de termen, precum și un 
amplu plan de măsuri care să ducă 
la îndeplinirea acestora, la îmbună
tățirea continuă a aprovizionării și 
servirii populației. Planul prevede 
creșterea volumului desfacerilor de 
mărfuri cu 10,5 la sută, a achiziții
lor cu 40.2 la sută, a exportului cu 
53,6 la sută și a producției-marfă și 
prestărilor de servicii pentru popu
lație cu 28,6 la sută față de realiză
rile preliminate pe anul 1972.

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost în gene

ral închisă în majoritatea regiunilor, 
exceptînd sudul Banatului, nordul Cri- 
șanei și Maramureșul, unde certil a 
fost variabil, și zone de munte, unde 
a fost mai mult senin. în cea mai mare 
parte a Transilvaniei, în nordul Olte
niei, al Munteniei, în sudul Dobrogei și 
în Moldova s-au produs ceață și chiciu
ră. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre minus 9 grade la Toplița și Joseni

și 6 grade la Mangalia. In București î 
Vremea a fost închisă. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost de 
plus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 decembrie. în țară : Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea precipi
tații slabe, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt potrivit. Temperatura va 
înregistra o ușoară scădere în a două 
parte a intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 10 șl zero grade, 
iar maximele între minus 3 și plus 7 
grade. Dimineața șl seara se va pro
duce, local, ceață. în București : Cerul 
va fi mai mult noros, favorabil preci
pitațiilor slabe. Vînt potrivit. Tempera
tura va înregistra o ușoară scădere la 
sfîrșitul intervalului. Ceață dimineața 
și seara.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat o telegramă 
de felicitare lui Umekichi Naka
mura, cu prilejul alegerii sale in 
funcția de președinte a) Camerei 
Reprezentanților a Dietei japoneze.

★
Delegația de cadre didactice, acti

viști ai Asociației de prietenie sovie
te—române, condusă de L. A. Borisov, 
directorul școlii medii nr. 201-,,Zoia 
și Aleksandr Kosmodemianski", din 
Moscova, membru al conducerii 
A.P.S.R., care, la invitația Consiliu
lui General A.R.L.U.S., a făcut o vi
zită in țara noastră, a părăsit luni la 
amiază Capitala.

în timpul șederii în România, oas
peții sovietici au avut întrevederi cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Educației și învățămîntului, s-au în
tâlnit cu cadre didactice de la licee 
din Capitală și din țară.

★
La Pitești a avut loc o masă ro

tundă privind aspecte ale moderni
zării satelor românești .

La dezbateri au participat, între 
alții, Eugene Pendleton Banks, 
profesor de antropologie socială la 
Universitatea Carolina de sud. An
dreas Argynes, profesor de antropo
logie la Universitatea din Califor- 
nia-S.U.A., atlați intr-o călătorie de 
studiu in țara noastră, și prof. univ. 
V. Caramelea, membru al Comisiei 
de antropologie și etnologie a Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia.

★
Nava grecească „Marleta", aflată 

în apele Mării Negre, a fost sur
prinsă de o furtună puternică in 
apropierea țărmului românesc. Din 
cauza vintului, cane atinsese forța 
VIII și a valurilor mari, nava 
nu mai putea să-și continue ruta 
fiind în pericol de scufundare. Re- 
cepționind semnalele S.O.S., remor
cherul „Tuzla" a plecat din portul 
Constanța către nava aflată în peri
col. Timp de 15 ore, echipajul re
morcherului românesc s-a luptat cu 
natura dezlănțuită pentru salvarea 
marinarilor greci. în cele din urmă, 
nava grecească a fost remorcată și 
adusă la adăposit, in portul Con
stanța.

★
La cinematograful „Patria" din 

București a avut Ioc, luni seara, un 
spectacol de gală, organizat de cen
trala „România-film" în cinstea ce
lei de-a 25-a aniversări a procla
mării republicii, cu noul film româ
nesc „Explozia". Inspirat din>tr-un 
fapt autentic de eroism, petrecut în 
urmă cu doi ani în orașul Galați, 
filmul este realizat de regizorul 
Mircea Drăgan, după un scenariu de 
loan Grigorescu.

Din distribuție fac parte Radu 
Beligan, Gheorghe Dinică, Toma Ca- 
ragiu, Dem. Radulescu, Jean Con
stantin, George Motoi, Toma Dimi- 
triu, Colea Răutu, Draga Olteanu, 
Florin Piersic.

Imaginea aparține operatorului 
Nicolae Mărgineanu, scenografia 
este realizată de arh. Constantin Si- 
mionescu, iar partitura muzicală este 
semnată de compozitorul Theodor 
Grigoriu.

★
Sub egida Ministerului Industriei 

Ușoare, la București au fost inau
gurate galeriile de artă industrială 
„Art.-Ind.“.

Sînt expuse produse din sticlă și 
ceramică fină. Prototipurile au, 
printre altele, rolul’ de a studia opi
nia consumatorilor în vederea intro
ducerii lor în producția de serie in
dustrială.

în cadrul Galeriilor „Art.-Ind.“. 
deschise in Calea Victoriei 91—93, 
zilnic între orele 11—20, cu excep
ția zilei de luni, se vor organiza am
ple acțiuni cu privire la creația și 
estetica industrială.

(Agerpres)

Institutul de cercetări chimice din zona industrială Dudești a Capitalei
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CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

1450 de becuri 
în pomul de iarna 
al constructorilor

numărul solicitanților pentru trata
ment a sporit în ultimul timp, a 
început extinderea spitalului cu un 
nou corp de 300 de locuri. Clădirea 
este amplasată în imediata vecină
tate a pavilionului nr. 1 al spitalu
lui, cu care va comunica printr-un 
corp de legătură cu două niveluri. 
Noul edificiu va fi înzestrat cu a- 
paratură modernă de specialitate.

„Student-club"

încă de la 22 decembrie, construc
torii brăileni au predat „la cheie" 
ultimele apartamente din planul pe 
anul 1972. în pomul lor de iarnă 
figurează acum 1 450 de becuri, nu
măr egal cu cel al apartamentelor 
construite și date în folosință în 
acest an. Dar în pomul constructo
rilor brăileni trebuie adăugate și 
alte becuri reprezentînd tot atîtea 
edificii social-culturale noi din a- 
cest an, între care două internate și 
două grădinițe de copii.

COVASNA

Se extinde spitalul 
cardiologie

PRAHOVA

La sfat cu veteranii
uzinei

Studenții celor trei facultăți »i- 
biene (filologie-istorie, științe eco- 
nomico-administrative și 
neri construcții de utilaje 
industria lemnului) au la dispozi
ție un club al lor. Edificiul, denu
mit „Student-club", a fost deschis 
în clădirea facultăților din bd. 
Victoriei. Funcționînd in tot cursul 
săptămînii, „Student-club" și-a în
scris în caietul-program o gamă 
variată de activități cultural-edu
cative, precum și concursuri dis
tractive, momente vesele, recitaluri 
muzicale.

subingi- 
pentru

REVELIONUL IN RESTAURANTE

Forfotă mare 
pe „șantierul culinar"

Spitalul cardiologie din Covasna 
și-a cîștigat un binemeritat renume 
prin tratamentul eficient de băi 
carbogazoase aplicate pacienților cu 
afecțiuni cardio-vasculare. Intrucît

La Uzina mecanică din Plopeni 
s-a încetățenit obiceiul ca la fie
care sfîrșit de,an, muncitorii tineri 
și mal vîrstnici să se întîlnească 
cu foștii lor meșteri și educatori, 
astăzi pensionari. De data aceasta, 
cele trei generații s-au întîlnit în. 
sala clubului muncitoresc, unde ti
nerii au adus la cunoștință vetera
nilor rezultatele obținute ,în muncă 
în acest an. Cu sfatul lor înțelept, 
cu experiența îndelungată pe care o 
au pensionarii i-au îndemnat pe 
feciorii și nepoții din uzipă să fie 
in continuare, buni gospodari, sâ 
muncească in așa fel încît rezulta
tele să fie din an în an mai bune. 
La rîndul lor, veteranii s-au anga
jat să ajute și ei, după puteri, u- 
Zina și orașul.

ARGEȘ j

Recepția 
apartamentelor 
— în prezența 

locatarilor

I
I

în Editura politică 
a apărut revista
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noștință

FAPTUL^ 
DIVERS!
Recu- |

Acum zece luni, în urma In- 1 
tervenției operative pentru sal- I 
varea de la avarie a unei insta
lații. maistrul Gheorghe Popes- I 
cu de la Combinatul de materia- . 
le de oonstrucții din Bîrsești — I 
Tg. Jiu a suferit arsuri grave și 
a fost internat urgent, la spitalul ’ 
nr. 1 din Craiova. Au urmat zile I 
de cumpănă, între viață și moar
te. Pentru Însănătoșirea lui, 40 I 
de colegi de muncă i-au sărit Jn ■ 
ajutor cu țesuturi epidermice și I 
cu singe. Zilele acestea, maistrul I 
Gheorghe Popescu s-a întors m 
mijlocul familiei și al tovarășilor I 
de muncă, sănătos și plin de 
recunoștință. I

Curat lucru... I
necurat

Gilcă Ileana și fiica sa IM | 
Ileana), din comuna Simnic-Dolj, 
s-au dus la două vrăjitoare si 
le descinte de „deochi" ți să le 
scape de Aghiuță care, cică, I 
și-ar fi virtt coada in lirftștea 
casei. După primul descSitec, • 
„necuratul" i-a cerut Ilenei II, ■ 
fiica — nici mai mult nigi mai 
puțin — decit viața, sau, dacă nu, | 
să-i trimită, prin cele două vrăji
toare, niscai bani, imbrăcăminte 
și... păsări. A doua zi, și-a dublat 
pretențiile, a treia zi la fel și o 1 
țineau vrăjitoarele tot așa. mult | 
și bine, dacă nu interveneau or
ganele de miliție. Acum, nici far- | 
mecele, nici aescintecele lor șt . 
nici măcar „patronul" nu le mai 
ajută pe cele două „vrăjitoare" 
(Zofilă Tanța și Sandu Constan
ța, din Craiova), să scape de le- I 
gile pămintești.

Bine scrie 
pe cutie, 
da-năuntrți... 
bate vîntul

La magazinul alimentar nu- I 
mărul 3 din orașul Aiud, jude
țul Alba, se vindea zilele • 
trecute boia de ardei. Cutii — |
berechet. Preț cu bucata : lei I 
4,25. Pe fiecare cutie, lipite cu | 
grijă, te îmbiau etichetele și, 
pe etichete, numele producăto
rului : întreprinderea indus
trială de stat „Avintul" din • 
Oradea. Toate bune și la locul | 
Zor. Numai că frumoasele cutii, 
frumos închtse, erau... goale. 
rProbdbiksai^ifiii^g vorba de boia I 
de ardei, cei de la întreprinde- . 
rea orădeană au Vrut să pro
fite de iuțeala lor de mină și 
nebăgarea de seamă a clienților. 
Păi să nu le zici una să-i 
usture ?

Pină în clipa cînd 
orologiul va bate so
lemn ultimele secunde 
ale anului vechi, a- 
iniritindu-ne că am 
pă$iț într-un an nou, 
mai sînt doar cîteva 
zile. Pregătirile pen
tru decorul culinar, 
absolut necesar acestei 
clipe, au și început. 
Nu comitem o indis
creție și credem că nu 
vom micșora apetitul 
convivilor dacă spu
nem că pe „șantierul" 
revelionului este for
fotă mare.

Ca în fiecare an, co
lectivele multor intre- 
prinderi au hotărît să 
petreacă împreună, 
pină la granița cu ’73, 
anul pe care l-au dus 
cu bine, pină la ca
păt, muncind cot la 
cot. în decorul fami
liar al oantinelor-res- 
taurant, colectivele u- 
zinelor „23 August", 
U.R.E.M.O.A.S., fabri
cii de blănuri „Repu
blica" din Capitală, 
minerii de la Bălan, 
județul Harghita, tex- 
tiliștii de la între
prinderea „Oltul", din 
Sf. Gheorghe și con
structorii din aceeași 
localitate, făuritorii 
porțelanurilor fine de 
la „Iris" din Cluj, zeci 
de mii de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, 
împreună cu familiile 
lor, vor ciocni, la mie
zul nopții, un pahar., 
în cinstea succeselor 
viitoare. Acolo unde 
cantina-restaurant nu 
oferă condițiile nece
sare s-a recurs la lo
calurile unor restau
rante ; în Capitală 18 
restaurante, dintre 
cele mai arătoase, au 
fost reținute de către 
colectivele unor în
treprinderi. Alte co
lective, ca și în anii 
anteriori, își vor pe
trece revelionul în de
cor montan : con
structorii de utilaj 
petrolier de la „1 Mai" 
Ploiești, în noaptea 
Anului Nou, vor fi de 
găsit în cabanele din 
Bucegi, la fel ca și cei 
de la I.O.R. București 
și numeroase alte co
lective, mai mari sau 
mai mici, pe care spa

țiul nu ne îngăduie să 
le amintim.

Din solicitările foar
te numeroase asu
pra rețelei de res
taurante a Ministeru
lui Comerțului Inte
rior și Ministerului 
Turismului, am de
dus că gospodinele sînt 
din ce în ce mai 
puțin dispuse să tru
dească și în noaptea 
Anului Nou. Iată cî
teva cifre revelatoare: 
marile restaurante,
din toată țara, aparți- 
nînd Ministerului
Turismului, au primit 
înscrieri pentru 40 000 
de persoane — 3 000 
în Brașov și Poiana 
Brașov, 4 000 în stați
unile de pe litoral, 
tot cam atâtea în res
taurantele din stați
unile de pe Valea Pra
hovei. Unele dintre a- 
ceste unități sînt la 
primul lor revelion : 
„Sarmis" din Deva, 
„Rapsodia" din Boto
șani, „Racova" din 
Vaslui, „Transilvania" 
din Alba Iulia și „Pra
hova" din Ploiești au 
fost date în folosință 
în acest an, ultimele 
două chiar în aceste 
zile. Unitățile rețelei 
de alimentație publică 
ale M.C.I. au primit 
și ele cu peste 30 la 
sută mai multe solici
tări decît în anul tre
cut. O cifră globală 
nu putem da, ea fiind 
mereu în schimbare, 
dar e deajuns să ară
tăm că în județul Cluj 
își vor petrece reve
lionul, în. restauran
tele trustului de ali
mentație publică, a- 
proape 4 200 de per
soane, peste 4 800 in 
Suceava, circa 2 600 in 
județul Covasna etc. 
în Capitală peste 
22 000 de persoane vor 
fi oaspeții a 59 de res
taurante, 5 cantlne- 
restaurant, 8 case de 
cultură ; pavilionul
mare din complexul 
expozițional din Piața 
Scînteii va găzdui un 
reveli. n al tineretului, 
la care vor fi invitați 
7 000 de tineri. La 
munte nu există vilă 
înzestrată cu sobe care 
să nu fie pregătită

pentru a primi oas
peții ce vor să-și pe
treacă aci cele cîteva 
zile din preajma Anu
lui Nou : peste 40 000 
de persoane (9 000 pe 
Valea Prahovei, peste 
6 400 pe Valea Oltului 
etc.) silit așteptate 
de către gospodarii 
stațiunilor ; 10 000 de 
iubitori ai înălțimilor 
vor urca spre cabane. 
Va fi un adevărat 
exod al orașelor spre 
locurile pitorești !

Dar, indiferent de 
decorul în care se va 
așterne, tradiționala 
masă de revelion va fi 
onorată cum se cu
vine. Factorii de răs
pundere din cele două 
ministere implicate 
ne-au dat asigurări 
că la prepararea bu
catelor sînt mobili
zați cei mai buni bu
cătari. De pildă, prin
tre cei 1 200 de bucă
tari din marile restau
rante ale Ministeru
lui Turismului se află 
și cei recent medaliați 
la concursurile inter
naționale de artă culi
nară de la Frank
furt pe Main și Praga, 
unde au obținut „Ma
rele premiu" și dis
tincția „Bucătarul de 
aur". O armată de cî
teva mii de ospătari 
vor veghea ca sarma
lele să fie servite 
calde, piftiile reci și 
paharele necontenit 
pline.

La masa încărcată 
cu toate bunătățile 
vor fi prezenți și oas
peți veniți anume din 
țări îndepărtate pen
tru a cunoaște dati
nile noastre strămo
șești de Anul Nou.

După cum e de pre
supus, atmosfera va 
fi încălzită de cele 
mai bune orchestre ; 
kilometri de serpen
tine, cotilioane, con- 
feti și măști așteaptă 
momentul cînd vor in
tra in scenă. Se pare 
că organizatorii n-au 
uitat nimic și ospi
talitatea va fi la înăl
țime.

Rodica ȘERBAN

De la TAROM
Comandamentul aviației civile 

TAROM" informează că în zilele 
de 1 și 2 ianuarie sînt suspendate 
toate cursele interne.

în ziua de 31 decembrie, de pe ae
roportul internațional Otopeni vor 
decola aeronave cu întoarcerea în a- 
ceeași zi, pe direcțiile care unesc 
Bucureștiul cu orașele Frank
furt pe Main, Paris. Budapesta. 
Varșovia, Praga, Berlin, Zu
rich și Viena. Cunoscindu-se solici
tările reduse, în prima zi a anului 
nu se va efectua nici o cursă ex
ternă. Marți, 2 ianuarie, se organi
zează zboruri directe din București 
spre Atena, Cairo, Viena, Ziirich, 
Roma și Paris. (Agerpres)>*
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Cabana „Trei Brazi" din Predeal — în aceste zile de sezon „fără ză
padă" — își așteaptă oaspeții

cinema

• Explozia : PATRIA — 9; 12; 15; 
18; 21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Filiera : LUCEAFĂRUL — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 9,30; 12: 15,30; 18;
20.30.
• Capcană pentru general : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea î 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
AURORA — 9; 12,15; 16; 19,30, TO
MIS — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Sfîrșitul Liubavinilor : CEN
TRAL — 10; 12,30: 15,30: 18; 20,30.
• Legenda lui Rustam : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Joe Hill : SCALA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15: 20.
• Ursul Yogi : DOINA — 9,30; 12; 
14,30; 17.
• Moara cu noroc : DOINA —
19.30.
e O noapte furtunoasă : LUMI
NA — 9; 11,15.
a Chile ’71 : LUMINA — 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
• Bariera : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30: 15: 17,30; 20.
a Cu mîinilc curate : FERENTARI 
— 15,30; 18: 20,15, FLACĂRA -
15,30: 18; 20,15.
a Săgeata căpitanului Ion : DA
CIA — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30. MUNCĂ — 16; 18: 20.
• Puterea și Adevărul ; LIRA — 
15,30: 19,30.
a Mihai Viteazul : GIULEȘTI - 
15,30: 19.
a Opera de trei parale — 10; 12; 
14. Delir — 16.30: 18,45, Un surîs în 
plină vară - 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Așteptarea : UNIREA — 16:
18; 20.

a Tudor : PACEA — 16: 19.
a Serata : GRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Felix și Otilia : POPULAR — 
15,30; 19.
a Dacii : ARTA — 15,30; 18; 20,15. 
a Facerea lumii : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
a Sfînta Tereza și diavolii : LA- 
ROMET — 15.30; 17,30; 19,30.
a Mary Poppins : TIMPURI NOI 
— 9—19,30 în continuare.
a Cazul Mattei : COTROCENI — 
15,30: 18; 20,15.
• Marea evadare : FEROVIAR — 
9,15; 12,45; 16,30; 20, MELODIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, MODERN — 9: 
12,30; 16; 19,30.
a Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
a Fata care vinde flori : VIITO
RUL — 15,30; 18: 20,15.
a Fete In soare : BUZEȘTI — 
15,30: 18: 20,15.
a Bărbatul care a venit după bu
nica : COSMOS — 15,30; 18; 20,15. 
a Fuga e sănătoasă : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
a Marea hoinăreală : RAHOVA — 
15,30: 18; 20,15.
a Micul om mare : FLAMURA — 
9; 11,30; 15,30: 18; 20,30.
a Seceră vîntul sălbatic : BU
CEGI — 15,30; 18; 20,30.
a Vacanță Ia Borna : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

gureanu) : O scrisoare pierdută — 
19, (sala Studio) : Valentin și Va
lentina — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Gaițele — 10.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19.30.
a Teatrul ,,Ion Creangă" : Comoa
ra din Insula piraților — 10, Cele 
douăsprezece luni ale anului — 15, 
Snoave cu măști — 18.
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
,,Ion Vasilescu“ : Dansul maimu
țelor — 19,30.
a Circul „București" : Moș GerilA 
— 10.

PROGRAMUL I

teatre
a Opera Română : Madame But
terfly — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20, (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 20.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă-

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleșcoală.

9,05 Geografia României. Bazinul 
Trotușului. Film realizat de 
redacția Radioteleșcoală. Au
tori : prof. univ. dr. Ioan Po
povic! și Antoaneta Bârcă.

9,30 Literatura română (clasa a 
VIII-a). Chipul mamei în li
teratură. Prezintă prof. Cor- 
neliu Lancor.

10,00 Curs de limbă engleză — lec
ția a 34-a.

10,30 Căminul.
11.10 Comentariu la 40 de steme. 

Bucureștiul reporterului.
11,50 Muzică populară.
12,00 Recital vocal : tenorul Vir- 

gilius Noreika (U.R.S.S.).
12,20 Film serial : Pierduți în spa

țiu. „Prietenul meu dl. Ni
meni".

13.10 Telejurnal.

Edilii orașului Pitești au luat ho- 
tărirea ca recepționarea aparta
mentelor să se facă numai în pre
zența viitorilor locatari. în acest fel, 
se înlătură vechile practici ale re
medierilor după darea în folosință 
a apartamentelor, sporind, totodată, 
simțul de răspundere al construc
torilor. Pină acum, au fost recep
ționate,-în acest fel, noile locuințe 
date de curînd în folosință în car
tierele „Trivale" și „Războieni".

Premiera 
de revelion

în pitorescul peisaj montan 
localității Nehoiu, turiștii de 
traseul Buzău—Brașov vor găsi 
acum înainte un plăcut loc de po
pas. Aici a fost construită o fru
moasă cabană, „Nehoiu", care dis
pune de camere confortabile pentru 
cazare, un restaurant, un bar de 
zi, o țerasă. De asemenea, cabana 
are încălzire centrală. Doritorii pot 
servi preparate specifice bucătăriei 
locale. Primii oaspeți ai cabanei 
sînt așteptați cu prilejul revelionu
lui.

al 
pe 
de

15,00 — 16,00 Lecții^ TV pentru lu
crătorii din agricultură.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limbă 
rusă — lecția a 33-a.

18,00 Publicitate.
18,05 Moment folcloric cu Tlța Ște

fan și Dumitru Margine.
13,15 25 de ani de artă plastică 

contemporană. Expoziție oma
gială în cinstea aniversării re
publicii. Comentează Dan 
Hăullcă.

18,35 Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară și profesio
nală.

19,00 Caleidoscop cultural-artistic — 
Emisiune de informație și ac
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • în cinstea ani

versării republicii — Raportul 
unei țări întregi.

20,00 România în lume.
20.30 Seară de teatru : „Citadela 

sfărîmată" de Horîa Lovines- 
cu. Adaptare pentru TV. de 
Călin Florian. Distribuția : 
Șt. Mihăilescu-Brăila, Marga 
Anghelescu, Gh. Cozorici, Ion 
Caramitru, Florina Cercel, 
Tanți Cocea, Ileana Stana 
Ionescu, Mihai Fotino, Marga 
Barbu, Ion Besoiu. Damian 
Crîșmaru, Ileana Dunăreanu, 
Traian Zecheru. Scenografia : 
arh. Teodora Dinulescu. Re
gia artistică : Călin Florian.

22.30 „24 de ore".

I
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„Pompierul" 
a intrat 
la apă

Constantin Duna din Brăila 
(strada Oituz nr. 12), cu ante
cedente penale, s-a gîndit, 
intr-o bună zi, să se facă pom
pier. Zis și făcut. Și-a meșterit 
o uniformă de rigoare și a înce
put, cu incendiare porniri de 
ospeție, să deScindă pe la ca
sele cetățenilor. în focul exi
gențelor sale, nici unul din cei 
vizitați nu era găsit în regulă 
cu normele de pază contra in
cendiilor, drept pentru care, 
apliicîndu-le amenzi, îi stingea 
de bani. Depistat, inflăcăratul 
„pompier" a intrat la... apă. 

întinde-te
cît ți-e 
pătura !

Angajat ca încărcător-des- 
cărcător la magazia șantierului 
Căliinești-Qaș, Vasiie Ghețea 
(cu domiciliul în Oarei, strada 
Bărnuțiu 10) s-a pomenit (el 
știe cum !) cu un plus la... aș
ternut de 40 de pături (și încă 
din cele faine, colorate). Cum 
însă nu avea nevoie de atita 
căldură, V.G. s-a gîndit să le 
valorifice prin magazinul mixt 
din comună sau, mai exact 
spus, prin gestionarul acestuia. 
Ion Fănea. Dar cînd abia în
cepuseră să le așeze în raftu
rile magazinului, păturile cele 
faine și colorate au fost iden
tificate de Un inventar inopi
nat, efectuat de organele de 
revizie ale U.J.C.C. Acum, cei 
doi așteaptă să apară în fața 
instanței, unde își vor aminti 
de proverbul „întinde-te cit 
ți-e ...pătura" sau, poate, de ce
lălalt : „Cum îți așterni, așa 
dormi".

Și graba 
are picioare 
scurte

1
PROGRAMUL II

90 Telecinemateca pentru tine- I
ret : „Draga mea Clementine" i
— producție a studiourilor ’
americane. Cu : Henry Fonda l
și Linda Darnell. Regla : John
Ford. i

21,30 Muzică populară cu Georgeta ’
Anghel și Grigore Kiazim. i

21,40 Viața economică a Capitalei. /
22,00 Emisiune de divertisment. i

„Un zîmbet, un cîntec, o floa
re". (partea a III-a). 1

I Zilele trecute, la punctul de 
trecere a frontierei Stamora 
Moravița, un turist străin mani- 

I festa o grabă puțin obișnuită.
Asta nu l-a împiedicat insă pe 
controlorul vamal Teodor loja 
să-și facă datoria. Nu mică i-a 

Ifost însă mirarea, cînd a consta
tat că turistul respectiv avea de 
ce să se grăbească, spre a intro- 

Iduce clandestin în țară inele de 
aur, verighete de aur, lănțișoare 
de aur. tn fața acestei situații, 
i-a venit rîndul controlorului 

I vamal să fie și el grăbit. Grăbit
în aplicarea legii pentru confis
carea obiectelor din metal pre- 

Ițios nedeclarate.
Rubrică redactată de

I Petre POPA
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii*

I



Kurt Waldheim se pronunță pentru reluarea
iierilor in problema Vietnamului

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a declarat, la 24 decem
brie, într-un interviu radiodifuzat că 
negocierile în problema Vietnamului 
trebuie reluate cit mai curînd posibil, 
relatează agenția France Presse.

în cadrul aceluiași interviu, secre
tarul general a menționat că în 1973 
intenționează să ia noi inițiative în 
legătură cu situația din Orientul A- 
propiat și că nu crede într-o reluare 
a ostilităților în această zona.

Noi bombardamente americane
asupra R.

HANOI 25 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că, la 24 decembrie, aviația 
americană a atacat numeroase zone 
populate ale Vietnamului de nord. Au 
fost bombardate capitala R. D. Viet
nam, Hanoi, orașul Haifong și pro
vinciile Ha Bac, Thung Hoa ' și 
Quang Binh. în ziua precedentă,

D. Vietnam
nave militare americane au deschis 
focul asupra unui număr de localități 
din provinciile Ha Tinh și Quang 
Binh.

în declarație sînt condamnate a- 
ceste noi acte de război și se cere 
Administrației S.U.A. încetarea tu
turor acțiunilor prin care sînt încălca
te suveranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam.

O unitate a armatei de eliberare cambodgiene in acțiune

Plan de măsuri

al Cabinetului grec
ATENA 25 (Agerpres). — Cabi

netul grec a aprobat duminică un 
plan de măsuri vizînd reduce
rea lichidităților monetare exce
sive și promovarea dezvoltării in
dustriale și turistice a regiunilor 
țării, informează agenția A.N.A. 
Vicepremierul Nicholaos Makarezos 
a anunțat, in cadrul unei con
ferințe de presă, că hotărîrile a- 
doptate au ca scop readaptsarea și 
întărirea mijloacelor economice exis
tente, precum impozitele, creditele 
și măsurile de finanțare, astfel incit 
acestea să devină mai eficiente în 
vederea dezvoltării economiei, în
curajarea sectoarelor de înaltă pro
ductivitate și accelerarea dezvoltării 
regiunilor țării. Ele urmăresc, de 
asemenea, a spus el, asigurarea unei 
creșteri a venitului național de 8 la 
sută în 1973 și menținerea creșterii 
prețurilor în limita de 4 la sută 
anual.
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LUCRĂRILE PRIMEI SESIUNI A ADUNĂRII
POPULARE SUPREME A R. P. D. COREENE

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI KIM IR SEN

PHENIAN 25 (Agerpres). — La 
Phenian 6e desfășoară lucrările pri
mei sesiuni a Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene a celei 
de-a cincea legislaturi. Deputății 
dezbat problemele intitulate „Cu pri
vire la Constituția socialistă a R.P.D. 
Coreene" și „Cu privire la alegeri
le în organele centrale ale Adunării 
Populare Supreme".

La primul punct al ordinii de zi 
a rostit o amplă cuvîntare Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri. Vorbitorul a relevat activita
tea guvernului R.P.D. Coreene, des
fășurată pe planul revoluției socia
liste și al construcției socialismului, 
a trecut în revistă principalul con
ținut al Constituției socialiste a țării 
și s-a referit la sarcinile de viitor.

Kim Ir Sen a arătat că noua Con
stituție socialistă reflectă realizările 
poporului R.P.D. Coreene, definește 
principiile de conducere a activități
lor în domeniile politic, economic si 
cultural ale societății socialiste, re
glementează drepturile și îndatoririle 
de bază ale cetățenilor și stipulează 
compoziția și funcțiunile organelor 
statului și principiile de care sînt 
călăuzite acestea în activitatea lor. 
Scopul noii Constituții este apăra
rea prin lege a sistemului socialist 
și a dictaturii proletariatului, instau
rate în jumătatea de nord a tării, 
slujirea cauzei revoluționare a clasei 
muncitoare, a relevat vorbitorul. 
Sarcina revoluționară fundamentală a 
guvernului R. P. D. Coreene este 
să asigure victoria completă a so
cialismului î.n jumătatea de nord 
a Cojreei, să respingă ingerința for

țelor străine pe scară națională și să 
realizeze reunificarea și independen
ța țării pe baze democratice — a spus 
Kim Ir Sen.

în continuare, secretarul general 
al C.C. al P.M.C. a arătat că noua 
Constituție definește clar principiile 
după care trebuie să se desfășoare 
viața oamenilor muncii, relevind că 
statul democrat ooreean privește ca 
o primă îndatorire a sa, ca un prin
cipiu suprem al activității sale, Îm
bunătățirea constantă a vieții mate
riale și spirituale a poporului. în a- 
cest context, vorbitorul a menționat 
importanța principiului conducerii de 
către stat a economiei, prevăzut in 
noua Constituție.

Referindu-se la politica externă 
promovată de Partidul Muncii din 
Coreea și de guvernul R. P. D. Co
reene, Kim Ir Sen a arătat că prin
cipiul constant care ă călăuzit țara în 
acest domeniu a fost dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările care manifestă prietenie 
față de R. P. D. Coreeană, pe baza 
principiilor egalității și avantajului 
reciproc. R. P. D. Coreeană va sta
bili relații diplomatice, precum și re
lații politice, economice și culturale, 
bazate pe principiile coexistenței 
pașnice, cu acele țări capitaliste care 
doresc să aibă bune relații cu 
R. P. D. Coreeană și promovează o 
politică nediscriminatorie, liberă de 
orice elemente agresive, față de păr
țile de nord și de sud ale Peninsulei 
Coreene. Politica urmată pe plan ex
tern de guvernul R. P. D. Coreene 
are în vedere lupta împotriva poli
ticii imperialiste de agresiune și de 
război, lupta pentru asigurarea păcii 
și securității pe plan mondial, a sub
liniat Kim Ir Sen.

Ministrul de externe al R. P. Chineze 
și-a încheiat vizita de prietenie in R. P. D. Careeană

PHENIAN 25 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Ci Pîn-fei, și-a încheiat vi
zita de prietenie în R.P.D. Coreeană. 
Ministrul chinez a fost primit de 
Kim Ir Sen, secretarul general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co

reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, și a a- 
vut convorbiri cu ministrul afaceri
lor externe al țării-gazdă, Hă Dam, 
asupra evoluției relațiilor bilaterale 
și problemelor internaționale de in
teres comun.
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BRUXELLES. — După cum 
relevă datele furnizate de ex- 
perți ai Pieței comune, în inter
valul octombrie 1971—octombrie 
1972, prețurile la mărfiț^ile in
dustriale și la produsele 'alimen
tare au sporit în Olanda, în me
die, cu 8,1 la sută, in Franța cu 
~ ~ la sută, in R.F. a Germaniei 

6,4 la sută, iar în Luxemburg 
5,7 la sută.

6,6 
cu 
cu

Indicele prețurilor bunurilor 
de consum a crescut în Belgia cu 
0,76 la sută, în decembrie, față 
de luna anterioară, atingihd ni
velul de 108.8 la sută în compa
rație cu media anului 1971. Spo
rirea prețurilor a afectat îndeo
sebi produsele agroalimentare, 
combustibilii și spitalizarea. în 
cursul acestui an, prețurile au 
crescut în această țară cu 6,5 la 
sută.

ROMA. — Costul vieții a con
tinuat să crească in Italia, spo
rind, in noiembrie, cu 0,7 la sută 
față de nivelul lunii precedente 
și cu 7.3 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Media 
creșterii prețurilor, in primele 
11 luni ale anului curent, a fost 
cu 5,5 la sută superioară față de 
aceeași perioadă a anului 1971.

BONN. — Cunoscuta firmă 
„Volkswagen" trece printr-o cri
ză, declanșată, in bună măsură, 
de reducerea vîhzărilor in S.U.A. 
Astfel, pe primele trei luni ale 
acestui an, pe piața americană, 
au fost vîndute cu 27 000 de au
tomobile mai puțin decit in a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
iar bilanțul primelor șase luni 
ale anului 1972 indică o scădere 
de 22 la sută a livrărilor firmei 
vest-germane.

CAIRO. — Japonia va acorda 
Egiptului un imprumut in va
loare de 10 milioane de dolari, 
a anunțat duminică ziarul „Al 
Ahram". Acest împrumut va fi 
rambursat intr-o perioadă de 12 
ani.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE 

ANIVERSĂRII REPUBLICII
MOSCOVA. — La Casa priete

niei din Leningrad a avut loc o 
adunare festivă. Au participat 
reprezentanți ai comitetelor oră
șenesc și regional Leningrad ale 
P.C.U S.. ai Comitetului execu
tiv al Sovietului orășenesc Le
ningrad.

După ce a deschis adunarea, 
V.A. Beriozov, secretarul Comi
tetului executiv al Sovietului 
orășenesc Leningrad, a dat cu- 
vintul Tatianei Jdanova. prim- 
secretar al Comitetului raionului 
Kuibișev, din Leningrad, al 
P.C.U.S., care a prezentat as
pecte din realizările obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., relevind relațiile de prie
tenie și colaborare româno-so- 
vietice.

A luat apoi cuvintul Octav Li- 
vezeanu, membru al Consiliului 
General A.R.L.U.S., care condu
ce o delegație a asociației aflată 
in vizită in U.R.S.S.

A avut loc un spectacol pre
zentat de artiști leningrădeni, 
urmat de un program de filme 
documentare despre România, 
primit cu căldură de spectatori.

în aceeași sală, s-a deschis, la 
25 decembrie, o expoziție foto- 
documentară despre realizările 
obținute de poporul român in 
ultimii 25 de ani.

★
LA PLEVNA a avut loc o adu

nare festivă. Despre succesele 
obținute de poporul român a

vorbit Zdravko Zdravkov, secre
tar al Comitetului județean 
Plevna al P.C. Bulgar.

Au participat P. Gherganov, 
membru al C.C. al P.C.B.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Plevna al P.C.B., Ivan Boșev, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.B., președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
județean Plevna, conducători ai 
organelor de partid și de stat 
locale, numeroși oameni ai mun
cii din orașul Plevna. Au fost 
prezenți ambasadorul României 
la Sofia, Nicolae Blejan, mem
bri ai ambasadei. In încheiere, 
a fost prezentat un program ar
tistic.

★
PHENIAN. — Sub auspiciile 

Comitetului popular al regiunii 
Phiongnam, din R.P.D. Coreea
nă a avut loc o adunare, in ca
drul căreia au fost evocate reali
zările poporului român in edi
ficarea unei vieți noi. Au parti
cipat oficialități locale, precum 
și Lazăr Aureliu loan, însărci
natul cu /afaceri a.i. al Româ
niei la Phenian.

★
TIRANA. In continuarea tur

neului întreprins in Albania, an
samblul român de cîntece și 
dansuri „Doina Gorjului" a pre
zentat în orașele Korcea, Durres 
și Vkavaca spectacole la care au 
asistat reprezentanți ai organelor' 
locale și un numeros public.
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Un protocol cu privire la 
cooperarea științifică și teh
nică între R.D. Vietnam și 
R.P. Chineză pe anul 1973 
a fost semnat Ia Hanoi — informea
ză agenția China Nouă.

Guvernele R.D. Germane 
și Uruguayului au hotărit să 
stabilească relații diplomatice și să 
facă schimb de reprezentanțe la ni
vel de ambasadă. I

într-un comunicat oficial 
publicat la Beirutse anuntă tă 
guvernul Republicii Liban a hotărit 
să stabilească relații diplomatice cu 
Republica Democrată Germană, cele 
două țări urmînd să facă schimb de

reprezentanți diplomatici la rangul 
de ambasador.

Program româno-indion 
de schimburi științifice și 
tehnice. New Deliu a fost 
semnat programul de schimburi ști
ințifice și tehnice, in perioada 1973— 
1974, dintre România și India. La 
ceremonia semhării au asistat ofi
cialități indiene, precum și membri 
ai ambasadei României in India.

Primul ministru al Egip
tului Aziz Sedki, a conferit, luni, 
cu premierul singaporez, Lee Kuan 
Yew. care se află intr-o vizită ofi
cială la Cairo. Au fost abordate o 
serie de probleme privind dezvolta
rea cooperării bilaterale în diferite 
domenii. După cum relevă agenția

Reuter, premierul egiptean a expus 
oaspetelui singaporez poziția țării 
sale față de situația din Orientul 
Apropiat.

Reuniunea miniștrilor a- 
facerilor externe și ai apă
rării din țările arabe va avca 
loc la 27 ianuarie, la Cairo, s-a anun
țat duminică in capitala Republicii 
Arabe Egipt. Pe ordinea de zi a se
siunii se află înscrise probleme pri
vind rezultatele ultimei întîlniri a 
șefilor de State majore, de la 13 de
cembrie, examinarea raportului se
cretarului general al Ligii Arabe asu
pra relațiilor economice dintre sta
tele arabe, precum și propunerea in 
legătură cu. crearea unui fond pentru 
ajutorarea Organizației pentru elibe
rarea Palest'nei.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :
LONDRA TOKIO
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COLABORARE 
A 1ND0-IRAKIANĂ 1N 
DOMENIUL PLANIFICĂRII

DELHI 25 (Agerpres). — La Delhi, 
a fost anunțată hotărîrea de a se 
constitui un comitet comun indo- 
irakian de planificare în vederea 
studierii și coordonării activităților 
întreprinse în acest domeniu de cele 
două țări. Decizia a fost anunțată 
la încheierea întrevederilor desfășu
rate în capitala indiană. între o de
legație irakiană, condusă de Jewad 
Hashem, ministrul planificării, și 
ministrul indian al planificării, teh
nologiei și economiei. D. P. Dhar.

Delegația irâkiană a fost primită, 
în cursul vizitei, de președintele In
diei, Varahagiri Venkata Giri, de 
primul ministru. Indira Gandhi, și 
de ministrul economiei.

Ambasadorul României 
in R.D.P. a Yemenului primit 

de secretarul general 
al Frontului de Eliberare 

Națională
ADEN 25 (Agerpres). — Secreta

rul general aii Frontului de Elibe
rare Națională, membru al Consi
liului Prezidențial al Republicii De
mocratice și Populare a Yemenului, 
Ismail Abdel Fattah, l-a primit pe 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România, Titus Sinu, în legătură cu 
încheierea misiunii acestuia , în 
R.D.P. a Yemenului.

își apără
dreptul la muncă

„Nu luptăm ca să 
obținem profituri mai 
mari . Nu cerem nici 
măcar salarii mai bune 
care să ne asigure un 
trai mai bun. Ceea ce 
vrem este să fim tra
tați ca ființe ome
nești, nu ca simple 
mașini sau ca o bucată 
de metal pe care o poți 
arunca atunci cînd nu 
mai ai nevoie de ea. 
Luptăm pentru dreptul 
la viața noastră și a fa
miliilor noastre, Lup
tăm pentru 
nostru la muncă, 
tru ca să trăim".

Aceste cuvinte, 
de patetism, au 
rostite de Ken Monti, 
secretarul comitetului, 
muncitoresc de acțiune 
de la combinatul side
rurgic din Shotton 
(Țara Galilor), combi
nat care urmează să 
fie închis, iar cei 6000 
de muncitori să fie 
concediați. El a anun
țat că muncitorii au 
luat măsuri „pentru a 
se împiedica deplasa
rea oricăror utilaje sau 
a materiei prime de la 
combinatul Shotton la 
alte combinate siderur
gice". „Vom rezista pe 
orice cale și prin orice 
mijloace", a spus se
cretarul comitetului de 
acțiune.

Cazul siderurgiștilor 
de la Shotton nu este 
deloc izolat. în aceeași 

situație se află și mun-

muncitori

de lichi- 
combinate

dreptul 
pen-

pline 
fost

citorii de la comkjjna- 
tul siderurgic din 
Ebbw Vale, comitatul 
Monmouth, cei din 
Hunterston, tovarășii 
lor de muncă din Sco
ția. De altfel, în ulti
mii ani au fost conce- 
diați 49 000 
siderurgiști.

Proiectele 
dare a unor
siderurgice și reducere 
a numărului muncito
rilor siderurgiști de la 
230 000, cîți sînt in 
prezent, la 180 000 fac 
parte dintr-un plan pe 
zece ani, care prevede 
restructurarea corpo
rației britanice a oțe
lului. Astfel, producția 
urmează să crească de 
la 27 la 30 milioane de 
tone. Pe de altă parte, 
forța de muncă ar ur
ma- să fie redusă cu 
50 000 de oameni, fără 
a se prevedea nici o 
măsură de încadrare în 
alte sectoare a celor 
concediați. „Dacă pro
punerile privind Cor
porația britanică a o- 
țelului vor ti traduse 
în fapt, a declarat în 
Camera Comunelor de
putatul Michael Foot, 
pentru multe regiuni 
în care se află instala
te combinate siderur
gice aceasta va însem
na un adevărat dezas
tru. întreaga viață a a- 
cestor comunități va fi 
distrusă".

Reacțiile sindicatelor

muncitorilor din side
rurgie au fost deosebit 
de vehemente. „Planu
rile privind creșterea 
producției de oțel sînt 
bune, dar ele se referă 
numai la oțel și nu țin 
cîtuși de puțin seama 
de oameni" — sublinia 
Jim Drinkwater, re
prezentantul Confede
rației britanice a sin
dicatelor metalurgice. 
Colin Hudson, preșe
dintele comitetului 
muncitorilor 
Ebbw Vale, i 
că oamenii 1 
la combinat 
rîți să treacă 
pentru apărarea drep
tului lor la muncă, deși 
acolo nu a mai avut loc 
nici o grevă de aproa
pe 40 de ani.

Presa britanică arată 
că liderii muncitorilor 
siderurgiști din Țara 
Galilor și Scoția ur
mează să ia în discu
ție măsurile pentru a 
împiedica închiderea 
combinatelor, 
mare a unei 
comune, la începutul 
lunii viitoare va avea 
loc o consfătuire a re
prezentanților siderur- 
giștilor pentru a se 
dezbate căile 
în scopul de 
respectarea 
elementar la

de la 
a declarat 
muncii de 
sînt hotă- 

i la acțiuni

Ca ur- 
hotărîri

de luptă, 
a impune 
dreptului 
muncă.

N. PLOPEANU

Priorități pe agenda
noului cabinet japonez

Rapiditatea cu care 
premierul japonez. Ka- 
kuei Tanaka, a format 
cel de-al doilea gu
vern de la alegerea sa 
în funcția de pre
ședinte al Partidului 
liberal-democrat este 
apreciată aici ca o în
cercare de „a evita 
posibilele oonfuzii pro
vocate de 
tactice din 
diferitelor 
ale partidului" 
Japan Times"), 
dorit astfel să se ara
te opiniei publice că. 
în ciuda existenței cu
noscutelor disensiuni 
dintre diferitele frac
țiuni. în momentele 
hotărîtoare partidul 
este unit. Este de re
marcat în 
că toate 
P.L.D. sînt 
tate în noul guvern.

Din cele 19 portofo
lii. cind au fost repar
tizate unor miniștri 
din precedentul ca
binet al lui Tanaka, 
iar opt unor foști 
niștri în guverne 
terioare.

Cel de-al doilea 
bi.net al lui Tanaka, al
cătuit din oameni po
litici de bază ai parti
dului, cu multă expe
riență, este apreciat 
ca echilibrat și stabil. 
Presa japoneză relevă 
însă că noua adminis- 

. trație va avea de în
fruntat încă din pri
mele zile o serie de

dezbaterile 
interiorul 
fracțiuni 

(„The 
S-a

acest sens 
curentele 
reprezen-

mi-
an-
ca-

probleme economice și 
financiare care vor 
pune la încercare ca
pacitatea și abilita
tea sa. Ziarele rea
mintesc în acest sens 
că ineficienta măsuri
lor întreprinse de pre
cedentele guverne ex
plică în bună măsură 
pierderile masive de 
voturi înregistrate de 
Partidul liberal-demo
crat la recentele ale
geri. De altfel, chiar 
premierul Tanaka a 
admis, luni, la prima 
sa conferință de pre
să după formarea gu
vernului, că cele 200 
de locuri obținute de 
partidele de opoziție 
din totalul de 491 in 
Camera Reprezentan
ților arată că „alegă
torii japonezi 
în mod 
schimbare 
politică", 
electorale 
din 
el, 
ța opiniei publice de 
a se întreprinde mă
suri concrete pen
tru a se soluționa, în 
primul rînd, probleme 
urgente de viată ale 
cetățenilor.

Reflectînd preocupă
rile actuale ale guver
nului, 
naka a 
biective 
baterea 
țurilor 
excedentului

doresc 
hotărit o 

în evoluția 
Succesele 

ale P. C. 
Japonia, a spus 
reflectă dorin-

premierul Ta- 
precizat ca o- 

majore com- 
creșterii ore- 
și reducerea 

balanței

înde plăți, anunțind 
acest sens intenția gu
vernului de a lua mă
suri directe, ca libera
lizarea comerțului, re
ducerea tarifelor va
male la import si lăr
girea cooperării eco
nomice pe plan inter
național. El a anunțat, 
de asemenea, că o a- 
tenție deosebită va fi 
acordată programelor 
guvernamentale de lu
crări publice și că bu
getul anului viitor va 
crește cu 20 1
fată de cel pe 
curs.

Pe planul 
externe, șeful 
mafiei nipone, 
hira, a definit astfel 
sarcinile noului gu
vern : „adîncirea în
crederii dintre Japo
nia și S.U.A.. prin a- 
plicarea flexibilă a 
prevederilor tratatului 
de securitate, stabili
rea bazelor de dezvol
tare a cooperării n.i- 
pono-chineze. solidifi- 
carea încrederii reci
proce sovieto-japone- 
ze. extinderea și di
versificarea relațiilor 
cu țările din Asia de 
sud-est". S-a anunțat 
de pe acum că. în
cursul anului viitor, 
premierul Tanaka va 
întreprinde o serie de 
vizite oficiale în mai 
multe țări ale lumii.

la sută 
anul în
politicti 
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Vizita la Atena a pre
ședintelui de onoare al U- 
niunii medicale balcanice. 
Prof? M. PopeșcivBuzeu, președinte 
de onoare și secretar general al U- 
niunii medicale balcanice, a făcut o 
vizită în Grecia, în cadrul căreia a 

. avut convorbiri cu prof. K. Koun- 
” tas, rectorul Universității din A- 

tena, prof. K. Stavropoulos, de
canul Facultății de medicină din Sa

rdonic, și alte personalități ale vieții 
științifice. Cu această ocazie, s-a 
stabilit planul de activitate pentru 
perioada 1973—1974 și s-a hotărît ca 
cea de-a cincea sesiune a „Zilelor 
medicale balcanice" să aibă loc în 
Grecia in 1975.

VAI DE FRIG 
IEȘIT DIN COMUN

In ultimele zile, asupra regi
unilor nordice ale statului in
dian Uttar-Pradesh, s-a abătut 
un val de frig de o rigoare ie
șită din comun, care, potrivit 
relatărilor presei locale, a pro
vocat moartea a peste 30 de 
persoane.

Pe de altă parte, în Iordania 
a fost înregistrată, duminică, 
cea mai scăzută temperatură 
din ulțimii 50 de ani. Institutul 
meteorologic din Amman a a- 
nunțat că termometrul a cobo- 
rît pină la minus 5,2 grade.

în urma acțiunilor reven
dicative desfășurate în Ita
lia în ultimele luni, care aa 
culminat cu o serie aproape neîntre
ruptă de greve, 150 000 de funcționari 
bancari au obținut încheierea unui 
nou contract colectiv. Noul contract 
ține seama de doleanțele exprimate 
de salarfați' în legătură cu condițiile 
lor de muncă și de viață și prevede 
o lărgire a drepturilor sindicale.

Ministerul Apărării al Pa
kistanului a anuntat crearea unei 
Gărzi naționale, avînd ca scop creș
terea participării populare la apă
rarea țării. Garda națională va gru
pa bărbați între 18 și 50 de ani și 
femei între 18 și 35 de ani.

ral
Fostul guvernator gene

al Indiei între 1948—1950,
Chkravarti Rajagopalachari. a înce
tat din viață, luni, in virstă de 94 
de ani. După cum relevă agenția As
sociated Press, guvernul indian a 
proclamat doliu de stat pe o perioa
dă de șapte z>le.

Specialiști ai Universității din 
California au anunțat descope
rirea urmelor primei expediții 
europene pe litoralul vestic al 
America de Nord. Cercetările au 
arătat că este vorba despre o 
expediție spaniolă, care a apărut 
pe malul Pacificului la aproxi
mativ o jumătate de secol după 
celebra traversare a Atlanticului 
întreprinsă de Cristofor Columb. 
Expediția spaniolă in vestul în
depărtat s-a desfășurat sub con
ducerea lui Rodriguez Cabrillo, 
care și-a găsit sfirșitul pe a- 
ceste meleaguri în ianuarie 1543, 
in timp ce naviga in lungul țăr
mului ca'lifornian. Mormîntul 
lui Cabrillo. acoperit de o les
pede cu irtițialele sale, se află pe 
insula Sant a-Rosa.

NICARAGUA Unul dintre cele mai 
catastrofale cutremure ale secolului

• Orașul Managua distrus în întregime • S-au înregistrat 20 000 
de morți și 50 000 de răniți. • Este posibilă apariția ynor epi
demii ® Sosesc ajutoare din țări vecine • Veștile sînt culese 

prin intermediul radioamatorilor.
MANAGUA 25 (Agerpres). — Po

trivit informațiilor transmise de la 
fața locului de corespondenții agen
țiilor de presă, orașul Managua este 
distrus in întregime.

Deși guvernul a ordonat evacua
rea imediată și completă a orașului, 
lipsa mijloacelor de transport în
greunează operațiunile de salvare. 
Echipe speciale așteaptă ca evacua
rea să fie încheiată pentru a începe 
demolarea clădirilor avariate, care 
primejduiesc acțiunile de salvare.

Clădirile aeroportului „Las Merce
des" sînt în ruine, fapt care ridică 
dificultăți noi la receptionarea și 
distribuirea ajutoarelor care sosesc 
pe calea aerului. De asemenea, cele 
două închisori din Managua au fost 
distruse, îngropînd sub dărimături 
mai multe sute de deținuți.

Șeful forțelor armate, din Nicara
gua, generalul Anastazio Somoza, 
care conduce operațiunile de ajuto
rare, s-a instalat, împreună cu e- 
chipa guvernamentală, într-o subur
bie a capitalei. Managua, după dis
trugerea palatului prezidențial și a 
celorlalte instituții oficiale.

Un martor ocular al catastrofei. 
Reginald Hawes, mărturisea la sosi
rea sa în Florida că niciodată nu a 
fost atît de îngrozit ca în timpul cu
tremurului de la Managua. „Ceea 
ce s-a întîmplat acolo a depășit în- 
timplările de la Londra din timpul 
„bătăliei pentru Anglia", din al doi
lea război mondial" — a declarat 
Hawes.

Ambasadorul Nicaraguei la Lon
dra, Ricardo Parrales, a declarat du
minică, in fața ziariștilor, că seismul 
care a distrus capitala țării. Ma
nagua, a provocat moartea a 20 000 
de persoane și rănirea altor 50 000. 
Ambasadorul a precizat că aceste ci
fre i-aiu fost comunicate de guver
nul său.

Potrivit datelor furnizate de misiu
nea medicală mexicană prezentă la 
Managua, 90 la sută din clădirile

orașului au fost distruse sau avaria
te grav. Printre acestea se află cea 
mai mare parte a reprezentanțelor 
diplomatice și sediile parlametitului 
și guvernului.

Din cei aproape 400 000 de locui
tori, cit număra înainte de cutre
mure, în Managua, duminică seara, 
nu mai rămăseseră decit morții, ră- 
niții, echipajele de salvare și apro
ximativ 20 000 de alte persoane.

în capitala Mexicului s-a anunțat 
duminică stabilirea unui pod aerian 
spre Managua. 20 de avioane vor 
asigura transportul de alimente, îm
brăcăminte și medicamente spre Ni
caragua.

în același timp, au Început Bă so
sească primele ajutoare și diri jalte 
țări ale continentului.

Cruoea Roșie Internațională « | 
anunțat, duminică, că a hotărît să 
trimită o echipă de medici specialiști . 
în combaterea epidemiilor.

★

Știrile transmise de agențiile de 
presă internaționale sînt culese prin 
intermediul radioamatorilor din Ma
nagua, întrucît nu există deocamdată 
alte mijloace de comunicare cu locul 
dezastrului. Guvernul a luat măsuri 
pentru asigurarea operațiunilor de e- 
vacuare și pentru apărarea bunurilor 
publice și ale populației.

Asupra orașului, transformat In
tr-o imensă masă de ruine, planează 
acum alte pericole. Ca urmare a căl
durilor foarte mari, care întrețin in
cendiile izbucnite, și a lipsei ’de apă, 
este posibilă apariția unor epidemii.

Dimensiunile ravagiilor provocate 
de acest cutremur, unul din cele 
mai catastrofale din acest secol, nu 
au putut fi încă evaluate, dar se a- 
firmă că ele depășesc distrugerile 
provocate de precedentul cutremur 
din 1931. Potrivit agențiilor de presă, 
reconstrucția capitalei este, cel pu
țin pentru un timp, imposibilă.

Managua. Un cartier, ca toate celelalte, in ruine...
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