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Consiliul popular din Rușinoasa cheamă la întrecere
toate consiliile populare comunale din țară

PENTRU RECOLTE
BOGATE, PENTRU

SATE BINE 
GOSPODĂRITE

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Participanții la sesiunea 
Iiului popular al comunei 
noasa din județul Iași, care 
loc vineri. 28 decembrie, au hotă- 
rit să cheme la întrecere toate 
consiliile populare, pe toți cetățenii 
din comunele și satele patriei pen
tru realizarea si depășirea sarcinilor 
de plan pe anul 1974.

Cei pre7enti la sesiune au adre- 
R3t o telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceausescu, in care se spu
ne. intre altele •:

Raportăm conducerii de pariid, 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ccaușescu, că, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, oamenii muncii din 
comuna noastră au obținut și in 
acest an rezultate deosebite in toate 
domeniile de activitate.

Conștienți de Importanța 
bită a sarcinilor ce ne stau 
față, în dorința de a transpune 

hotâririle Congresului 
X-1C3 si Conferinței Naționale 
partidului. precum si obiectivele 
stabilite de plenara comună a C.C. 
al I’.C.R. si Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale,
ne angajăm ca in anul 1974 să ob
ținem noi și importante succese

Consi-
Rugi- 

a avut
pentru 
cialâ a 

Hind
comunei de a intimpina cu rezul
tate tot mai bune Congresul al 
XI-lea al partidului și cea de-a 
30-a aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist am adresat 
tuturor consiliilor populare comu
nale. tuturor locuitorilor din comu
nele și satele întregii țâri o mobi
lizatoare chemare la întrecere pen
tru îndeplinirea și depășirea sarci
nilor (le plan pe anul 1974, con
știent! fiind că in acest fel ne vom 
aduce contribuția la- realizarea îna
inte de termen a sarcinilor planu
lui cincinal.

Exprimindu-ne adeziunea deplină 
fată do politica internă și externă 
a partidului, vă asigurăm, mult s.i- 
mate tovarășe secretar general, că, 
sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de pariid. oamenii mun
cii din comuna Ruginoasa nu-și vor 
precupeți eforturile, vor mobiliza 
toate forțele și resursele de care 
dispun pentru îndeplinirea întoc
mai a angajamentelor asumate, 
contribuind astfel la dezvoltarea e- 
conomico-socială a localității. la 
inilorirca scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.
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dezvoltarea cconomico-so- 
localității.
glas hotâririi cetățenilor

întreprinderea de mașini grele din București : Se efectuează mâsurâtoarea 
de finisare la rotorul turbinei de 330 MW

Foto : S. Cristian

deose- 
in 
in 
a! 

ale
• Rubricile noosire : Faptul divers. Sport, De pre 

tutindeni
® Ancheta : Cu ce gînduri și preocupări întâmpinați 

anul 1974 ?

Slăvit popor,
cutezător
Ostași partidul are, mii și mii — 
în adîncuri de mina, în tarii, 
Văzduhuri săgetînd, plutind pe mârî, 
Toți râspunzînd aceleiași chemări. 
Ostași partidul are sus, pe schele, 
Fe-ogorul ce se-nalțâ-n spice grele, 
Unde gîndirea cautâ drum nou, 
Unde visarea naște viu ecou.
Ostași partidul are fârâ număr — 
Cu epoleți sau fără semn pe umăr, 
Vestiți sau neștiuți. Dar toți, eroi. 
Prin timp suind, neostenit convoi.
Ostași partidul are unde ceri 
Freamătul cald al temerarei vreri, 
Unde oțelul poartă în plămadă 
O curgere de tînără baladă.
Ostași partidul are mai ales 
Unde se naște-adîncul înțeles 
Al dreptei și frumoasei omenii — 
Ostași partidul are, mii și mii...
Ostași partidul are un popor, 
Slăvit popor român, cutezător I

Comeliu ȘERBAN
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E timpul
mare-al țării!
Trăiește întru dragostea de țară, 
sporind-o cu un cmtec, cu un gînd, 
și chipul tău va seri pe-acest pămînt 
o voce luminoasă de vioară.
De timpul tău cei multi se-nvredniciră, 
în toate-s unul lingă celălalt, 
tu fii mereu în piscul lor înalt 
oțelul pur al corzilor de liră.
Și rădăcină fii la temelie, 
să nu se piardă în adine, în lut, 
speranța cîntecului început, 
Izvoarele schimbind in apă vie.
Cînd viața ta e viața tuturora 
și sufletele își răspund deplin, 
mei liber ești pe propriul tău destin, 
mai multe ore are-n sine ora.
E timpul tău I E timpul mare-al țării I 
și pururi împreună se prefac 
în miez de datină, de crez, de veac, 
statornicind minunea înălțării.

Grigore HAGIU

In ziua de 28 decembrie 1973 
a avut loc, la Palatul Republi
cii, ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat.

La ședință au participat, ca in
vitați, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, miniștri și alți condu
cători ai unor organe centrale de 
stat, precum și președinții comi
siilor permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : De
cretul referitor la elaborarea pro
iectului de plan național unic și al 
bugetului de stat pe anul 1975 și 
a lucrărilor de fundamentare a 
proiectului de directive cu privire 
la dezvoltarea economico-socială a 
României în perioada 1976—1980 ; 
Decretul privind organizarea și 
funcționarea Comisiei permanente 
pentru avizarea și controlul consu
murilor de combustibili, energie 
electrică și termică ; Decretul cu 
privire la aprobarea statutului 
pentru organizarea activității și 
promovarea personalului de cer
cetare ; Decretul privind asigura
rea calității produselor provenite 
din import; Decretul pentru regle
mentarea participării unităților 
române cu activitate de comerț 
exterior la licitații în străinătate ; 
Decretul privind reglementarea ac
tivității de zbor în spațiul aerian 
al Republicii Socialiste România ; 
Decretul pentru modificarea orga
nizării și funcționării Comitetului 
de Stat al Radioteleviziunii Ro
mâne ; Decretul pentru declararea 
ca abrogate a unor acte normati
ve, în vederea asigurării unei mai 
bune sistematizări a legislației ;

Decretul privind registrul agricol ; 
Decretele privind criteriile de con
ferire a titlului de „Erou al Mun
cii Socialiste" și a medaliei de aur 
„Secera și Ciocanul" județelor și 
unităților agricole socialiste care 
aduc o contribuție 
sporirea producției 
cum și a „Ordinului 
I stațiunilor pentru 
agriculturii care aduc o contribu
ție deosebită la realizarea de pro
ducții mari.

De asemenea, au fost adoptate 
următoarele decrete privind re
așezarea unor prețuri de producție 
și de livrare, ce au fost înaintate 
Consiliului de Stat ca urmare a 
hotărîrilor luate în ședința comu
nă din 13 decembrie 1973 a Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Miniș
tri : Decretul pentru stabilirea pre
țurilor de producție și de livrare 
la produsele din ramurile extrac
ția și transportul țițeiului și gaze
lor naturale ; Decretul privind sta
bilirea prețurilor de producție, de 
livrare și a adaosurilor comerciale 
la produsele de bază din industria 
prelucrării țițeiului : Decretul pri
vind stabilirea prețurilor de li
vrare la produsele de bază din ra
murile extracția și prepararea mi
nereurilor neferoase, feroase, a 
substanțelor nemetalifere și a sării, 
precum și a rabatului comercial 
Ia sare : Decretul privind stabilirea 
prețurilor de livrare și a rabatului 
comercial la produsele de bază ale 
industriei cărbunelui ; Decretul 
privind stabilirea prețurilor de 
producție și de livrare la produ
sele de bază din ramura industriei

deosebită la 
agricole, pre- 
Muncii" clasa 

mecanizarea

energiei electrice și termice. Prin 
aceste decrete, emise in temeiul 
Legii nr. 19/1971 cu privire la re
gimul prețurilor și tarifelor, se 
realizează reașezarea prețurilor in 
relațiile dintre unitățile socialiste 
în diferite ramuri ale economiei 
astfel ca ele să reflecte mai cores
punzător cheltuielile sociale de 
producție ; prețurile cu amănuntul 
ale produselor care fac obiectul 
desfacerii către populație rămîn 
cele actuale.

Au fost ratificate Convenția con
sulară dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Polonă, precum și Acordul comer
cial și Acordul de cooperare eco
nomică. industrială și tehnică în
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Ecuador.

Toate decretele menționate au 
fost, în prealabil, dezbătute și avi
zate favorabil de comisiile 
manente de resort ale Marii 
nări Naționale, precum și de 
siliul Legislativ.

A fost aprobat programul 
vind controlul ce va fi efectuat de 
Consiliul de Stat, prin comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, in semestrul 1/1974.

în continuare, Consiliul de Stat 
a rezolvat unele cereri de grațiere.

în încheierea luprărilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a apreciat 
activitatea rodnică desfășurată de 
Consiliul de Stat in cursul anului 
1973 și a adresat felicitări tuturor 
membrilor Consiliului cu prilejul 
Anului nou 1974, precum și cele 
mai bune urări de sănătate și fe
ricire, de succes în întreaga lor 
activitate.

prl-

La Sf Gheorghe

a început să producă

ÎNTREPRINDEREA
DE APARATAJ

ELECTRIC AUTO
SF. GHEORGHE (Corespondentul 

„Scinteii", Tiimori Geza). — La 28 
decembrie a.c. a intrat in funcțiune, 
cu 3 zile înainte de termen. între
prinderea de aparataj electric auto — 
prima unitate republicană din ra
mura construcției de mașini de pe 
platforma industrială a orașului Sf. 
Gheorghe. La acest eveniment au par
ticipat tovarășul Nagy Ferdinand, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R., membrii bi
roului comitetului județean de par
tid. ai oomitetului executiv al con
siliului popular județean, reprezen
tanți ai Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte si Elec
trotehnicii, conducătorii unităților e- 
conomice și ai instituțiilor din oraș, 
reprezentanți ai constructorilor și ai 
beneficiarului. Această modernă în
treprindere va colabora cu unități de 
primă importanță din ramura con
strucțiilor de mașini.

în încheierea festivității care a 
avut loc cu acest prilej, participanții 
au adresat o telegramă de mulțumi
re C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, printre 
altele: „Vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că noi, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii în
treprinderii de aparataj electric 
auto, alături de toți oamenii muncii 
din județ, sintem hotăriți să nu ne 
precupețim eforturile pentru tradu
cerea in viață a hotărîrilor Congre
sului al X-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, să facem totul 
pentru ca angajamentul de realizare 
a actualului cincinal cu 185 de zile 
mai devreme, asumat la conferința 
organizației județene d® partid, să 
devină Împlinire faptică".

PRIVIRE ASUPRA ȚĂRII ÎN PRAGUL NOULUI AN

Spunem că fiecare 
are minutul lui de ade
văr. înseamnă că fiecare 
minut se regăsește In a- 
devărul unui om. Dar noi 
sintem — după datele 
existente la 1 iulie '73 — 
20 827 525 de oameni. Și 
pină la sfirșitul anului 
ma: sint, începi nd de azi. 
4320 de minute. întregi. 
Reale. Egale. E adevărat 
că in aceste ultime zile 
pliscurile minutarelor ciu
gulesc parcă mai repede ca 
n.codaia boabele de pe 
discurile lui Cronos. E- 
vident — este o aparen
ță Un minut rămine un 
minut — corelat cu 
adevăr. Este tema 
conferinței noastre 
azi...

un 
tele- 

de

— Te înșeli...
— Asupra temei ? 1
— Nu, asupra evidenței 

care nu-i deloc ..aparen
tă", ci reală, 
nu mai este egal 
minu’., ci cu mai

— Cine ești ?
— Sint Lucian 

taru. co-' -por-d-mtul pe

Un minut 
cu un 
puțin. .
Clubo-
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Au îndeplinit planul anual

INDUSTRIA JUDEȚULUI BACAU
întreprinderile industriale din ju

dețul Bacău și-au Îndeplinit, cu 4 
zile înainte de termen, sarcinile de 
plan pe anul 1973. Realizarea fiecă
rui sortiment in parte, la nivelul ca
litativ propus, devansarea termene
lor de atingere a parametrilor pro
iectați de către noile obiective in
dustriale conectate la circuitul eco
nomic. creșterea productivității, mun
cii și valorificarea superioară a re
surselor interne de materii prime 
și materiale au permis unităților

eoonomice din această parte a țării 
să realizeze, peste prevederi, 171 mi
lioane kWh energie electrică, 30 800 
tone benzine, 12 500 tone produse 
petroliere, 4 250 tone cărbune, 2 250 
tone cauciuc sintetic, 3 800 mc che
restea de râșinoase, 68 000 mp țesă
turi. mobilă în valoare de 17,5 mili
oane lei. Calculele estimative arată 
că pînă la finele lunii decembrie va
loarea producției globale suplimen
tare va ajunge la 135 milioane lei.

(Agerpres)

INDUSTRIA JUDEȚULUI BIHOR
ORADEA (Corespondentul „Scin- 

teii", Dumitru Gâță). — Industria 
județului Bihor a îndeplinit planul 
anual. Se realizează în plus o pro
ducție globală de 103 milioane lei șl 
o product  ie-marfă de 130 milioane

leL Aceste depășiri se vor concretiza 
in 5 500 tone alumină calcinată, 55 000 
perechi Încălțăminte, mobilă în va
loare de 11,2 milioane lei, 360 tone 
lacuri și vopsele, precum și 5,6 mili
oane kWh energie electrică.

/ara în oglinda faptelor

Cînd un minut

La capăt de an. cu 
ce se inzestra harnicul 
diac al ev-mediului 
românesc pentru a se 
înfățișa cuviincios în 
fața Hronicului ? Cu 
călimara înfiptă in 
briu, alături de jun
gher (simbolic loc 
pentru unealta scrisu
lui) și de pana proas
păt tăiată la virf.

Cronicarul anului 
1973 nu face altă o- 
peră decît aceea de 
copist : el așază, re- 
așază pe filă cuvinte 
pe care realitatea is
torică a patriei le-a 
scris anticipindu-i flo
rile de cerneală. A- 
ceastă realitate fier
binte, căreia i s-a in
tegrat cu toată ființa 
lui, e modelul pri
mordial al tuturor pa
ginilor pe care le în
cearcă, dovada sigură 
a Împlinirii visărilor 
In care a crezut, pra
gul înflorit al imagi
nilor noului.

Așadar, ce 
țara în 1973 ?

Și-a scris, prin gla
sul partidului, al con
ducătorilor săi, prin 
glasul celui mat iubit 
fiu al eL, demnitatea 
națională, dorința de 
pace și progres, și-a 
scris numele printre 
ale țărilor ce sLnt ele- 
mente-motor ale dina
micii politice interna
ționale. Nu există nici 
una dintre marile pro
bleme care au fră-

scris

nu mai este
egal cu un minut

A- 
ieri

tru Ialomița, Vorbesc din 
Lehliu...

— Acolo unde Tanța *i 
Cartel...

— Ba să mă ierți 1 
colo unde s-a dat
in folosință o noua sec
ție a întreprinderii tex
tile „Crinul". Șefa de 
schimb Elena Velicu mi-a 
spus că, numai ieri, mun
citoarele din schimburile 
I și II au confecționat 
deja 20 000 tricotaje care 
vor fi livrate la export ! 
Și în privința minutului 
să știi că am dreptate. 
Altfel cum iți explici că 
sarcinile planului anual 
au fost îndeplinite 
..Crinul" cu 30 de 
mai devreme ? 1

— Și un elev st; 
știe că un minut 
egal exclusiv cu un mi
nut...

— Mircea. lâsă-1 
pace că are 
Așa-: la flori...

— Tu cine ești ? !
— Sint Istvan Bartunek 

și spun că la Miercurea

la 
zile

___ în 
dreptate !

Ciuc s-a Intîmplat același 
lucru. A intrat in func
țiune, cu trei zile înain
te de termen, o nouă ca
pacitate la Fabrica de 
confecții „Laleaua roșie". 
Dacă nu mă crezi ascult-o 
pe inginera șefă a uni
tății, tovarășa Nedelka 
Katalin...

— O ascultăm
— Tovarășul Bartunek 

v-a informat bine. Ince- 
pind de azi. capacitatea 
fabricii noastre a sporii 
cu 800 000 confecții pe 
an. Cel mai important 
lucru este insă că am 
făcut Încă un pas ina-jn- 
♦e pe drumul dezvoltării 
potențialului economic al 
orașului de reședință a 
județului Harghita. Cum0 
Prin crearea celor 679 
noi locuri de muncă pen
tru femei...

— Fiindcă tot slnteți In 
„raionul" textile. Aflafi 
că Buhara s-a mutat la.. 
Ploiești.

— Constantin C'ăpraru. 
'.c-am recunoscut după

voce și după felul cum 
a-i intors-o ca la... ce 
glumâ-j asta ?

— Află că nu-| nici o 
glumă. Ieri, in centrul 
municipiului Ploiești s-a 
dat in folosință un nou 
și modern complex de 
servire al cooperației 
meșteșugărești. Suprafața 
funcțională : 1 300 mp. La 
parter se află două ma
gazine de prezentare și 
vinzare, iar la etajele 
II—IV sLnt atelierele de 
confecții și de lenjerie 
pentru bărbați. femei, 
copii $1 atelierele de țe
sut... covoare orientale. 
Așa că poanta cu Bu
ll ara...

— Emilian Rouă la a- 
parat. Transmit din Ca
racal. Marin Mitu, di
rectorul Grupului de șan
tiere Slatina, informa ieri 
plenara Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R. că, 
in județ, a intrat în func
țiune a 14-a capacitate de 
producție din acest an. 
Este vorba de o nouă li
nie tehnologică la între-

prinderea de vagoane 
Caracal, unde »e vor fabri
ca 2500 vagoane pe an. SI 
află că le dau dreptate 
acelora care afirmă că' 
minutul a devenit în 1973 
mai mic. Argument ? 
Constructorii de pe plat
formele industriale ale 
județului Olt și-au reali
zat planul anual pe 15 
decembrie...

— Vreau să zic și eu 
ceva din Pașcani— Și aici 
s-a dat în folosință tot 
un complex meșteșugă
resc. Mi-a zis primarul, 
tovarășul Eugen Nichffor, 
că l-au făcut întii pe a- 
cesta ca să aibă oamenii 
unde se servi. în ’74 $1
'75 se ridică in Pașcanii 
de pe Vale 1 200 aparta
mente Nu te joci cu lo
catarii.

— Dar cu copiii ?
— Cu copiii m-am ju

cat eu, acum citeva zile...

mintat viața planetei 
in 1973 care să nu 
aibă o adincă și fer
tilă rezonanță in ini
țiativele țării noastre. 
România modernă se 
construiește pe sine și 
construiește pacea. „Al 
nostru steag“ a flutu
rat pe toate meridia
nele. acolo unde soliile 
noastre au ajuns.

Țara și-a răsfrint 
chipul in oglinda unor' 
fapte menite să-i pre
figureze cu con ture tot 
mai limpezi un viitor 
fericit : viitor ale cărui 
trepte le desenăm cu 
luciditate, viitor a că
rei împlinire nu ex
clude jertfa, capacita
tea de a te dărui cu 
încredere elanurilor 
generale. Uriașe obiec
tive industriale și-au 
desemnat 
ctitorie ; 
s intern 
ce am 
purta 
ciei.

Țara . 
puternică.

M*i tinări.
Energia ancorată in 

lupta pe care o duce 
pentru a se Înscrie în 
rindul țărilor cu o pu
ternică dezvoltare eco
nomică.

Avem vocația 
•trucțleL

Vocația libertății, a 
demnității.

Și a simplității du
rabile.

Fiecare gest, fiecare 
cuvint, fiecare oră

de 
și

ca an 
anul 1973 

siguri că tot 
înfăptuit 

pecetea trăini-

In 1973 :

va

mai

eon-

cheltuită se topesc în 
matca apelor ce caută 
marele fluviu. Și ma
rele fluviu care ișl 
face auzită vibrația 
poartă oricînd în unde 
amintirea izvoarelor. 
Sintem și noi izvoare 
convergind implacabil 
spre fluvii.

Fiindcă avem pu
terea de a ne înscrie 
apăsat elanurile pe 
cele mai ambițioase 
traiectorii definite de 
partidul comunist. 
Fiindcă ne cunoaștem 
tăria, inflexibila aple
care spre făurirea u- 
nei țări fericite, socia
liste, avem puterea (e 
gest de putere acesta) 
de a ne cunoaște li
mitele ori pornirile a- 
naeronice. Autoper- 
fecțiunea morală e un 
imperativ conținut in 
toate manifestările 
noastre.

Nu doar aura festi
vă a unor evenimen
te de însemnătate ex
cepțională ne face să 
gindim cu emoție anul 
1974, ci, în primul rind, 
faptul că ne găsim In 
fața unei noi porți de 
istorie pe care o vom 
trece cu fruntea sus.

Fiindcă sintem gata 
să ne subsumăm efor
turile Marșului Una
nim.

Ca apele Izvorului In 
matca marelui ffluvLu.

Gheorghe 
TOMOZEI

REAȘEZAREA PREȚURILOR DE PRODUCȚIE Șl LIVRARE

IN INDUSTRIE, TRANSPORTURI Șl CONSTRUCȚII

Reglementări menite să stimuleze
valorificarea superioară

și economisirea resurselor materiale,

(Continuare 
în pag. a V-a)

economiceMircea BUNEA

în pagina a IV-a

1
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„Făcind bilanțul activității desfășurate de partidul și statul nostru pe plan inter

național, putem spune că politica externă promovată de România, acțiunile Întreprinse 

in slujba cauzei progresului, colaborării și păcii, spiritul constructiv afirmat in efortul 

de a contribui la soluționarea problemelor internaționale actuale au făcut să crească 

tot mai mult prestigiul patriei noastre in lume, ne-au adus noi și noi prieteni pe toate 

meridianele lumii".
NICOLAE CEAUȘESCU

0 intensă activitate internațională a partidului si statului nostru in slujita 
intereselor fundamentale ale ponorului român, a cauzei socialismului, păcii si cooperării

Președintele Nicola© Ceaușescu salutat cu căldură de populația capitalei ©cuadorlen©Contribuții la afirmarea tmor noi relații interstatale
Dup<5 declarațiile solemne comune semnate in anul 1972 cu 

Belgia și Luxemburg. au fost semnate in 1973. cu prilejul vizitelor 
oficiale peste hotare ale președintelui Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, sau al vizitelor unor șefi de state in țara 
noastră, următoarele documente :

DIALOG LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
— Declarația solemnâ comună 

a Republicii Socialiste România 
șl a Republicii Islamice Pakistan 
(9 Ianuarie) ;

— Declarația solemnâ comunâ 
e Republicii Socialiste România 
*1 a Republicii Democratice Su
dan (6 aprilie) ;

— Declarația solemnă comună 
(intre Republica Socialistă Româ
nia șl Regatul Țărilor de Jos) (12 
aprilie) ;

— Declarația solemnă comună 
(Intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Italiană) (22 mai) ;

— Declarația solemnă (intre 
Republica Socialistă România șl 
Iran) (4 iunie) ;

— Declarația solemnă comună 
a Republicii Socialiste România

Consacrarea solemnă a principiilor

dreptului și eticii internaționale
— dreptul inalienabil al fiecărui stat la 

existența, libertate, independenta și suverani
tate naționala ;

— dreptul inalienabil al fiecărui popor de 
a-și alege sistemul politic, economic și social 
pe care îl dorește și de a se dezvolta cores
punzător voinței și intereselor sale proprii ;

— egalitatea deplina în drepturi a tuturor 
statelor, fârâ deosebire de sistem social și 
indiferent de mărime sau grad de dezvoltare ;

— dreptul suveran al fiecărui stat de a 
folosi bogățiile naturale și toate resursele 
naționale conform intereselor poporului, de 
a aplica cuceririle științei și tehnologiei mo
derne și de a obține avantajul reciproc în 
relațiile de colaborare ;

— dreptul și îndatorirea statelor, indife
rent de sistem social, de a coopera între ele 
în scopul progresului economic și securității 
internaționale ;

— dreptul imprescriptibil al fiecărui stat la 
autoapârarea individuala sau coledivâ ;

— obligația tuturor statelor de a nu inter
veni, sub nici o forma și nici un pretext, în 
treburiie interne ale oricărui alt stat ;

— obligația stricta a respectării inviolabi
lității frontierelor de stat și a integrității teri
toriale a celorlalte state ;

— obligația statelor de a se abține de la 
orice fel de constrîngere de ordin militar, 
politic, economic sau de altă natură și de la 
amenințarea cu forța sau folosirea forței, în 
orice împrejurare și sub orice formă, împo
triva altui stat ;

— obligația tuturor statelor de a regle
menta orice diferend dintre ele exclusiv prin 
mijloace pașnice ;

— obligația fiecărui stat de a respecta 
drepturile celorlalte state, de a îndeplini cu 
bună credință angajamentele internaționale 
asumate în conformitate cu principiile și regu
lile de drept internațional.

Principiile de mai sus, pentru care România militează neobosit, se bucură de o tot mai largă 
recunoaștere in lume, ca principii de temelie ale unor relații noi. democratice, in concordantă cu ce
rințele legalității ?l moralei internaționale. fiind menite să constituie garanția dezvoltării libere. în
floritoare a fiecărei națiuni, cadrul optim al conlucrării intre state, in conformitate cu năzuințele de 
pace progres ale întregii umanități.

șt In anul 1913 România 
a dezvoltai intens legăturUe 
multiple de colaborare și coo
perare cu ȚĂRILE MEMBRE 
ALE C.A.E.R., CU TOATE 
CELELALTE ȚĂRI SOCIA
LISTE. Au fo«t astfel încheia
te cu Albania, Bulgaria, Ceho
slovacia. R. P. Chineză. R.P.D. 
Coreeană. Cuba. R. D. Germa
nă, Iugoslavia, R. P. Mongolă, 
Polonia. Ungaria, U.R.S.S., 
R. D. Vietnam, un număr de

• 27 protocoale. înțelegeri și 
programe de colaborare in 
domeniile economic, tehnico- 
științific și cultural

• 11 acorduri și protocoale 
comerciale și bancare

• 4 convenții consulare etc.

și a Republicii Volta Superioară 
(14 iunie) ;

— Declarația solemnă comună 
a Republicii Socialiste România 
și a Republicii Federale Germania 
(29 iunie) ;

— Declarația solemnă comună 
a Republicii Socialiste România 
$l a Republicii Populare Congo 
(12 iulie) ;

— Tratatul de prietenie șl coo
perare intre Republica Socialistă 
România șl Republica Costa Rica 
(4 septembrie) ;

— Declarația comună a pre
ședintelui Consiliului de Stat al

Documentele menționate, 
documente semnate realizează :

O extindere continuă au cu
noscut relațiile economice, 
culturale. tehnico-științifice 
etc. cu ȚĂRILE CARE AU 
PĂȘIT PE CALEA DEZVOL
TĂRII DE SINE STĂTĂTOA
RE. Cronica bogată a anului 
scurs a consemnat in această 
privință încheierea unul im
portant număr de documente, 
din care :

• 16 acorduri.
• 16 protocoale.
• 5 convenții șl un șir de 

programe de schimburi pe 
multiple tărîmuri.

Republicii Socialiste România șl a 
președintelui Republicii Venezuela 
(10 septembrie) ;

— Declarcția solemnă comună 
a Republicii Socialiste România 
șl a Republicii Columbia (12 sep
tembrie) ;

— Declarația solemnă comună 
a Republicii Socialiste România și a 
Republicii Ecuador (14 septembrie);

— Declarația comună a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a președin
telui Republicii Peru, general de 
divizie Juan Velasco Alvarado (20 
septembrie) ;

— Declarația comună a pre
ședintelui Consiliului do Stat al 
Republicii Socialiste Romania, 
Nicolae Ceaușescu, șl a președin
telui Statelor Unite ale Amerlcii, 
Richard Nixon (5 decembrie) ;

comunicatele comune, ca și alte

In concordanță cu cerințele 
participării la diviziunea in
ternațională a muncii, la cir
cuitul mondial de bunuri ma
teriale și spirituale. România 
dezvoltă totodată legăturile dc 
colaborare și cooperare cu 
ȚĂRILE DE ALTĂ ORTNDUI- 
RE SOCIAL-POLITICA. A- 
ccasta și-a găsit reflectare, in 
cursul anului 1973 in semna
rea, printre altele, a

• 7 acorduri
• 14 protocoale
• 8 convenții, ca șl a
• 8 programe de schimburi 

in diferite sfere de activitate.

Vizite ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu în strămătate

Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a vizitat, în cursul acestui an, următoarele țări (in ordine cronolo
gică) și a avut convorbiri cu șefii statelor respective :

9 REPUBLICA ISLAMICĂ PA
KISTAN — președintele Zulfikar 
Aii Bhutto

© IRAN — Maiestatea Sa Im
perială Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr

© REPUBLICA SOCIALISTA CE
HOSLOVACĂ — Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, și ge
neral de armată Ludvlk Svoboda, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace

o OLANDA — regina luilana a 
Olandei, primul ministru și mem
bri ai guvernului olandez

© ITALIA — președintele Gio
vanni Leone și premierul Giullo 
Andreotti '

• REPUBLICA SAN MARINO — 
Francesco Maria Francini și Pri
mo Bugli, căpitani regenți al re
publicii

o VATICAN — Papa Paul al 
Vl-leo

o REPUBLICA FEDERALA GER
MANIA — președintele Gustav 
Heinemann șl cancelarul Willy 
Brandt

• R.S.F. IUGOSLAVIA — pre
ședintele losip Broz Tlto

e Participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, la intilnirea prietenească din 
Crimeea a conducătorilor unor 
partide comuniste șl muncitorești, 
impreună cu tovarășii T. Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintela Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, G. Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, E. Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., J. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, E. 
Gierek, prim-secretar al C.C. ai

Oaspeți ai țării noastre
• Președintele Republicii De

mocratice SUDAN. Gaaîar Mo
hammed Nimeiri

• Maiestata Sa Imperială, șa- 
hinșahul IRANULUI. Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr

• Președintele Republicii VOLTA 
SUPERIOARA, general Sangoule 
Lamizana

© Șeful statului CAMBODGIA, 
prințul Norodom Sianuk

întrevederi, convorbiri cu 
reprezentanți ai unor guverne, 

cu personalități ale vieții publice
• Comandantul suprem al Forțe

lor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, mareșalul I. I. laku- 
bovski

• Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri ol R. D. Germane, Kurt 
Fichtner

« Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri’ al R. P. Polone, Miec- 
zyslaw Joglelski

• Dușon Gligorievici. membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia

• Xuan Thuy, secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
V.etnam. ministru, conducător 
al delegației R. D. Vietnam la 
Conferința de la Paris in pro
blema Vietnamului

• A A. Greclko, mareșal al Uniu
nii Sovietice, ministrul apărării 
al U.R.S.S.

• Vlceprim-mlnistrul Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba, 
Pedro Miret Prieto 

P.M.U.P., J. Kâdcr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., L. I. Bre|nev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

• U.R.S.S. — întilnirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu tova
rășul Leonid lllcl Brejnev

• întrevederea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Todor 
Jivkov.

e REPUBLICA CUBA — tovoră- 
șii Fidel Castro Ruz, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-mlnlstru al Guvernului 
Revoluționar, și Osvaldo Dorticos 
Torrado, președintele Republicii 
Cuba

« REPUBLICA COSTA RICA — 
președintele Jose Flguere3 Ferrer

« REPUBLICA VENEZUELA — 
președintele Rafael Caldera

© REPUBLICA COLUMBIA — 
președintele Misael Pastrana 
Borrero

o REPUBLICA ECUADOR — pre
ședintele Guillermo Rodriguez Lara

• REPUBLICA PERU — pre
ședintele Juan Velasco Alvarado, 
primul ministru Edgardo Mercado 
Jarrln și cu alți membri ai guver
nului peruan

• SENEGAL — președintele Leo
pold Sedar Senghor

• REGATUL MAROC — Maiesta
tea Sa Hassan al ll-lea, regele 
Marocului

® ALGERIA — președintele 
Houari Boumediene

• S.U.A. — președintele Richard 
Nixon

★

Președintele Consiliului de Mi
niștri, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, a participat. în fruntea 
delegației române, la cea de-a 
XXVII-a sesiune a C.A.E.R. de la 
Praga: a avut o intilnire la 
Moscova cu A. N. Kosighin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.; a făcut o 
vizită oficială in Iran

© Președintele Republicii Popu
lare CONGO, Marlen N’Gouabi

• Președintele Republicii AFRI
CA CENTRALĂ, general de armata 
Jean Bedel Bokassa

• Președintele Republicii INDIA, 
Varahaglrl Venkata Girl

o Delegația de partid șl guver
namentală a R. D. VIETNAM, con
dusă de tovarășul Fam Van Dong

• Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., M. A. Le- 
seciko

• Delegația Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace

• Borisov lovici. membru al Con
siliului Executiv Federal, direc
tor general al Direcției Federale 
pentru Planificare Economică a 
R.S.F. Iugoslavia

• Vicepreședintele Consiliului d© 
Miniștri al R. P. Ungare, Mă- 
tyăs Tlmăr

• Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, D. 
Gombojav

• Candidatul la președinția Vene
zuela al partidului „Acțiunea 
democratică", Carlos Andres 
Perez, ales președinte al Ve- 
nezuelei la 9 decembrie

o Candidatul la președinția Vene- 
zuelel al „Noii Forțe", Jesus 
Angel Paz Galarraga

• Candidatul la președinția Vene- 
zueloi din partea partidului

C.O.P.E.I., Lorenzo Fernandez
• Președintele Congresului Na

țional Columbian, președinte al 
Senatului, Hugo Escobar Sierra

9 Candidatul la peședințla Co
lumbiei din partea partidului 
conservator, Alvarado Gomez 
Hurtado

• Candidatul partidului liberal la 
președinția Columbiei, Alfonso 
Lopez Michelsen

o Fostul președinte al Republicii 
Columbia, Carlos Lleras Res
trepo

• Președintele Centralei Unitare 
a Muncitorilor din Venezuela, 
Cruz Villegas

• Delegația Centralei oamenilor 
muncii din Ecuador

o Delegația sindicală peruană
• Parlamentarii costaricanl
© Liderii Congresului S.U.A.
• Reprezentanți al economiei 

vest-germane
• Reprezentanți ai cercurilor in

dustriale și economice din Ve
nezuela

• Conducerea Asociației Naționale 
a Industriașilor din Columbia

• Reprezentanți ai vieții economice 
din Ecuador

• Reprezentanți al cercurilor in
dustriale, comerciale și finan
ciare din S.U.A.

• Delegația tineretului șl studen
ților din Venezuela

® Cadre didactice șl studenți de 
la universitățile din Venezuela, 
Ecuador șl Peru

• Kurt Waldheim, secretarul ge
neral al O.N.U.

• Maurice Schuman, ministrul a- 
facerllor externe al Franței.

• Generalul Juan Domingo Peron, 
in prezent președinte al Argen
tinei.

Acorduri, convenții
Cu prilejul vizitelor oficiale peste hotare Și al celor efectuate de 

delegații străine la nivel înalt in țara noastră, au fost încheiate un șir 
de acorduri, convenții, protocoale, de mare însemnătate pentru dezvol
tarea legăturilor multilaterale reciproce și promovarea colaborării ți 
cooperării internaționale. Menționăm citeva din documentele 
semnate :

• REPUBLICA ISLAMICA PA
KISTAN
— Protocolul cu privire la dez

voltarea relațiilor economico 
dintre România și Pakistan ;

— Acordul între guvernul Repu
blicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Islamice 
Pakistan privind transporturi
le aeriene.

• REPUBLICA FEDERALA GER
MANIA
— Acordul pe termen lung pri

vind colaborarea economică, 
industrială și tehnică ;

— Acordul dc colaborare cultu
rală și științifică ;

— Acordul de colaborare in cer
cetarea științifică și dezvolta
rea tehnologică.

• REPUBLICA COSTA RICA
— Acordul de cooperare econo

mică, industrială și tehnică pe 
termen lung ;

— Acordul dc colaborare cultu
rală ;

— Acordul de colaborare științi
fică și tehnică.

• REPUBLICA VENEZUELA
— Acord pe termen lung dc 

cooperare economică și in
dustrială, modus vivendi co
mercial ;

— Acord cadru de colaborare 
științifică și tehnică.

• REPUBLICA COLUMBIA
— Protocolul lucrărilor primei 

sesiuni a Comisiei mixte eco
nomice româno-columbienc ;

— Acordul cu privire la unele 
probleme ale cooperării in 
domeniul cercetării și valori
ficării unor zăcăminte dc căr
buni cocsificabili și fosfați :

— Acordul cu privire la coope
rarea in domeniul cercetării 
și valorificării unor zăcămin
te de petrol.

« REPUBLICA ECUADOR
— Acordul de cooperare econo

mică, industrială șl tehnică 
între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Republicii Ecuador :

— Acordul comercial intre gu
vernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republi
cii Ecuador ;

— Acordul de colaborare cultu
rală intre guvernul Republicii

• Dldler Ratsiraka, ministrul aface
rilor externe al Republicii Mal- 
gașe.

o Antonio Carillo Flores, secretar 
general ad|unct al O.N.U.

• Gaston Thorn, ministrul aface
rilor externe al Luxemburgului.

• Marcel A. Naville, președintele 
Comitetului Internațional al, Cru
cii Roșii.

9 Ivar Norgaard, ministrul afaceri
lor economice externe al Dane
marcei.

• Pieter Lieftinck, director execu
tiv la Fondul Monetar Inlerna- 
țional.

• Delegația parlamentară din R.F. 
Germania, condusă de Annema- 
rie Renger, președinta Bun- 
destagului.

• Rudolph Peterson, directorul ge
neral al P.N.U.D.

• Julian Amery, ministru de stat ol 
M.A.E. si al Commonwealth-ulul 
al Marii'Britanii.

• Alain Poher, președintele Sena
tului francez.

• Delegația parlamentară din R.A. 
Egipt, condusă de dr. Hafez 
Badawi, președintele Adunării 
Poporului.

• Matteo Matteottl, ministrul co
merțului exterior al Italiei.

• Ministrul afacerilor externe al 
Israelului, Abba Eban.

• Delegația parlamentară brazi
liană, condusă de senatorul 
Paulo Francisco Torres, preșe
dintele Congresului Național șl 
al Senatului din Brazilia.

• Rene Maheu, directorul general 
al UNESCO.

• Pio Carlo Terenzio, secretarul 
general al Uniunii interparla
mentare.

Socialiste România șl guver
nul Republicii Ecuador.

• REPUBLICA PERU
— Actul final al primei sesiuni 

a Comisiei mixte româno-pe- 
ruane pentru dezvoltarea rela
țiilor economice bilaterale ;

— Acordul de credit ;
— Acordul de colaborare econo

mică și tehnică în domeniul 
energiei electrice ;

— Acordul de colaborare cultu
rală între guvernul Republicii 
Socialiste România și guver
nul Republicii Peru.

• REGATUL MAROC
— Protocolul privind dezvoltarea 

cooperării și a schimburilor 
comerciale Intre cele două 
țări.

• S.U.A.
— Declarația comună cu privire 1» 

cooperarea economică, indus
trială și tehnică :

— Acordul de constituire a Consi
liului româno-ameriean pentru 
promovarea relațiilor econo
mice.

• REPUBLICA DEMOCRATICA 
SUDAN

— Protocolul privind aplicarea a- 
cordului do cooperare econo
mica și tehnică încheiat Ia 1 a- 
prilie 1972 intre guvernele ce
lor două țări.

• IRAN
— Acordul intre guvernul Repu

blicii Socialiste România si gu
vernul imperial al Iranului pen
tru cooperare economică, teh
nică și științifică pe termen 
lung.

• REPUBLICA VOLTA 
SUPERIOARA

— Protocolul cu privire la dezvol
tarea schimburilor comerciale și 
a relațiilor de cooperare eco
nomici ;

— Acordul de colaborare culturală 
si științifică.

• REPUBLICA POPULARA 
CONGO

— Aide-mcmoire-u! cu privire la 
cooperarea economică dintre 
cele două țări.

• REPUBLICA AFRICA 
CENTRALA

— Acordul general de colaborare 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Africa Cen
trala.
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consemnate în paginile „Scînteii“Convorbiri, schimburi de păreri și experiență cu conducătoriai partidelor comuniste și muncitorești

în timpul vizitelor făcute peste hotare, tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
s-a intilnit cu :

2 septembrie, in Cuba

• Președintele P C Italian, Luigi 
Longo, și secretorul general ol 
P C. Italian, Enrlco Berllnguer

• Secretorul genera! al C C. ol 
‘ Pcrtidului Avangarda Populoră

din Costa Rico, Manuel Mora 
Valverde.

• Secretorul general al P C. din 
Venezuela, Jesus Faria

• Secretorul general al Mișcării 
pentru Socialism (M A S) din

De asemenea, tovarășul Ni cola e Ceaușescu a primit un mare 
număr de delegații și reprezentanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești ce ne-au vizitat țara, intre care menționăm :

• PC. ITALIAN — Giancarlo Pa
lette, membru al Direcțiunii, al 
Biroului Politic, al Secretaria
tului
— Sergio Segre, membru ol 
C C., șeful secției externe

• PARTIDUL MUNCII DIN GUA
TEMALA — o delegație formată 
dm Miguel Rodrlguez, secretar 
general al C.C.. și Marco Villa- 
tore, membru al C.C.

• P.C. DIN GRECIA (INTERIOR) — 
tovarăși Antcnls Brillakls și 
Nicos Karas, membri al Birou
lui Comitetului Central
— o delegație alcătuită din 
Antonis Briilakis și Kety Zevgu, 
membri ci Biroului C.C.

• PARTIDUL MUNCII DIN CO
REEA — delegații ale Comite
tului Central, conduse de Klm 
Dong Gyu, membru al Comite
tului Politic, secretar al C.C.

• PC. DIN SRI LANKA — o de
legație condusă de H.G.S. Ral- 
naweera, membru al Biroului 
Politic, adjunct al secretarului 
general

• PC DIN URUGUAY — o dele
gație condusă de Jose Luls

• O delegație o P C R a parti
cipat la Consfătuirea de la 
Moscova a secretarilor comite
telor centrale ale partidelor co
muniste șl muncitorești din 
unele țări socialiste

• O delegație a C.C. al P.C.R., 
formată din tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per-

t manent al C.C. al P.C.R., șl 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
făcut vizite de prietenie in R P. 
CHINEZĂ, unde a avut intreve-
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Venezuela, Pompeyo Marquez
• Secretarul general al C.C. al 

P C. din Columbia, Gilberto 
Vlelra

• Secretarul general al C.C. al 
P.C. din Ecuador. Pedro An
tonio Saad

• Secretarul general al C.C. al 
P.C. Peruan. Jorge Del Prado

• Secretarul general al Partidului 
Eliberării și Socialismului din 
Maroc. Aii Yata

Massera, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C.

• UNIUNEA COMUNIȘTILOR DIN 
IUGOSLAVIA — Stane Dolant, 
secretar al Biroului Executiv al 
Prezidiului U C I . lure Bilici. 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I.

• P.C. DIN JAPONIA — o delega
ție condusă de Tomio Nlshiza- 
wa, membru al Prezidiului Per
manent ol C.C. al partidului

• PARTIDUL ALIANȚA POPULARA 
DIN ISLANDA — Ragnar Ar
nolds, președinte al partidului

• PC DIN CANADA — William 
Kashlan, secretar general

• P.C. DIN MARTINICA — Ar
mând Nico'cs, secretar general

• PC. DIN SPANIA — Dolores I- 
berruri, președintele partidului, 
și Santiago Carrillo, secretar 
general al partidului

• PC. DIN REUNION — Paul Ver
ges, secretar general

• P. C. ISRAELIAN — o delegație 
formată din Samuel Mlkunis, 
secretar general al C.C., și E- 
liahu Druckman. președintele 
Comitetului Executiv al C.C.

deri cu Clu En-lal, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
și Cian Ciun-ciao, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al P.C. Chinez, și 
R.P.D. COREEANĂ, unde a fost 
primită de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene

• Tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. ol P.C.R., a avut în
trevederi cu reprezentanți ai 
conducerii P.C. din Japonia și 
atJost primit de Ken|l Miyamoto, 
președintele Prezidiului C.C. al 
P.C. din Japonia

Ne-au vizitat țara:
• 109 delegafii ale partidelor comuniste, socialiste, 

democratice șl ale mișcărilor de ellberaro națio
nală din 68 de țâri

• 27 delegații parlamentare din 17 țări
• 22 delegajii guvernamentale din 14 țări
® 90 delegajii economice din 48 de țări
• 39 delegații științifice și culturale din 21 de țări
• 55 alte delegații — sindicale, cooperatiste, juri

dice, studențești, ale organizațiilor de tineret, de 
femei, de Cruce roșie etc.

ÎNTÎLNIRI
Cu delegații și reprezentanți 

ai mișcărilor de eliberare
Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu alți tovarăși din conducerea partidului, 
s-a intilnit cu :

• DELEGAȚIA MIȘCĂRII POPU
LARE PENTRU ELIBERAREA 
ANGOLEI, condusă de dr. A- 
gostinho Noto, președintele
M.P.L A

• PREȘEDINTELE CONGRESULUI 
NAȚIONAL AFRICAN DIN AFRI
CA DE SUD, Oliver Tambo

• PREȘEDINTELE PARTIDULUI 
CONGRESUL PENTRU INDE
PENDENȚA MADAGASCARU
LUI, Richard Andrlamanjato

• DELEGAȚIA C.C. AL FRONTU
LUI PATRIOTIC LAOȚIAN (NEO 
LAO HAKSAT), condusă oe 
Nouhak Phoumsavan

• DELEGAȚIA FRONTULUI DE E-

Cu delegații și reprezentanți 
ai unor partide socialiste, 

ai altor partide și organizații 
democratice

o Secretarul, național al Partidului 
Socialist Italian, Francesco de 
Martino

• Secretarul general al Partidului 
de Eliberare Națională din 
Costa Rica, Luis Alberto Monge 
Alvarez

• Directorul general ol Partidului 
Liberal din Columbia, Julio Ce
sar Turbay

• Primul secretar al C.C. al Uniu
nii Socialiste Arabe din R. A. E- 
gipt

• Delegația Partidului Socialist 
Desturian din Tunisia

• Morio Zagari, mombru al Direc
țiunii Partidului Socialist Italian

• Secretarul general al Partidului 
Socialist Democrat din R.F. 
Germania, Holger Borner

• Jan Luyten, membru al Birou

In cursul anului 1973, reprezentanți ai C.C. al P.C.R. 
au participat la congrese ale partidelor comuniste și 
muncitorești din : Danemarca, San Marino, Argentina, 
Peru, R. F. Germania (P.C. German), Norvegia, Belgia. 
De asemenea, reprezentanți ai P.C.R. au participat la 
congrese ale partidelor socialiste din Norvegia, Franța 
și la congresul partidului A.K.F.M. (Congresul pentru 
independența Madagascarului).

LIBERARE DIN MOZAMBIC 
(FRELIMO), condusă de Samora 
Moises Machel, președintele 
FRELIMO

• DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI PO
PORULUI DIN AFRICA DE SUD- 
VEST (NAMIBIA) — S.W.A.P.O., 
condusă de Sam Nujoma, pre
ședintele S.W.A.P.O

• DELEGAȚIA MIȘCĂRII POPU
LARE A REVOLUȚIEI DIN RE
PUBLICA ZAIR

• SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI AFRICAN AL IN
DEPENDENȚEI DIN GUINEEA- 
BISSAU Șl INSULELE CAPULUI 
VERDE. Aristide Pereira 

lui Național, secretar al Partidu
lui Socialist Belgian

• Secretarul general al partidului 
„The True Whig Party" din Li
beria, McKinley A. Deshield

• Delegația Uniunii Socialiste Su
daneze

e Delegația de primari socialiști 
din Franța

• Secretarul general al Interna
ționalei Socialiste, Hans Ja- 
nitschek

© Delegația Mișcării radicalilor de 
stingă din Franța

• Delegația Partidului Laburist din 
Marea Britanle

• Delegația Partidului Poporului 
Mauritanian

• Secretarul general al Confede
rației Generale Italiene a Mun
cii, Luciano Lama

28 iunie, într-o-uzină din R. F. Germania

Manifestindu-se ca un factor activ, dinamic al vieții internaționale. 
România a adus — prin inițiativele, propunerile și punctele de vedere 
proprii, ca și prin susținerea tuturor ideilor constructive ale altor state 

— o contribuție remarcabilă la eforturile îndreptate spre destindere, 
reglementarea problemelor liligioasc, promovarea înțelegerii si coope
rării intre siate și popoare.

Menționăm doar cifeva din inițiativele $1 acțiunile mai semnificative 
intredrinse de țara noastră in 1973 in forurile și reuniunile interna
ționale.

LA CONFERINȚA PENTRU 
SECURITATE ȘI COOPE

RARE BN EUROPA
— PARTICIPAREA TUTU

ROR ȚARILOR, ca țări inde- 
pt-ndonte și ÎN CONDIȚII DE 
DEPLINA EGALITATE, in a- 
tara alianțelor militare, regula 
CONSENSULUI, principiul RO
TAȚIEI Ja conducerea lucrări
lor — idei preconizate de Roma
nia încă de la reuniunea pregă
titoare de la Helsinki — și-au 
găsit reflectarea in normele do 
procedură valabile pentru toate 
fazele conferinței, cristalizind o 
experiență de lucru in spirit 
democratic de amplă semnifica
ție pentru orice reuniuni inter
naționale.

— Documentul de lucru, pre
zentat de România la 6 martie, 
conținea PRINCIPIILE menite 
să guverneze relațiile dintre 
stalcie europene și MASURILE 
DE APLICÂRE in practică a 
acestor principii. Delegația ro
mână și-a adus contribuția la 
enunțarea celor 10 principii în
scrise in Recomandările finale 
și, ulterior, la clarificarea și 
precizarea amănunțită a conți
nutului fiecăreia.

— în cadrul REUNIUNII MI
NIȘTRILOR DE EXTERNE — 
prima fază a conferinței — re
prezentantul român a prezentat 
concepția partidului și statului 
nostru cu privire la securitatea 
europeană ca un sistem de an
gajamente liber consimțite, cla
re și precise, din partea tutu
ror statelor, însoțite de măsuri 
concrete. de natură să ofere 
tuturor țărilor garanții depline 
că se află la adăpost de orice 
act de agresiune, că se pot dez
volta in concordanță cu voința 
și interesele lor, colaborind 
multilateral, pe temeiul princi
piilor dreptului internațional.

— Situindu-se consecvent pe 
poziția că aspectele militare re
prezintă o importantă parte 
componentă a securității euro
pene, România s-a pronunțat, 
in cadrul Conferinței europene, 
cit și la reuniunea specializată 
de la Viena, pentru un program 
complex șl cuprinzător de mă
suri vizind dezangajarea mili
tară și dezarmarea in Euiopa.

— La propunerea României d 
fost înscris pe ordinea de zi n 
Conferinței europene punctul 
privind ..URMĂRILE INSTITU
ȚIONALE ALE CONFERIN
ȚEI", avindu-se in vedere crea
rea unui organism destinat să 
contribuie la dezvoltarea in con
tinuare a procesului de făurire 
a securității europene.

La începerea fazei a doua a 
Conferinței de la Geneva, Ro
mânia a prezentat documentul 
de lucru privind MASURI 
CARE SA FACĂ EFECTIVA 
NERECURGEREA LA FORȚA 

ȘI LA AMENINȚAREA CU 
FORȚA in relațiile dintre sta
tele oarticipante la conferință.

<3 în ansamblul măsurilor 
preconizate pe planul sporirii 
încrederii și consolidării stabi
lității in Europa, delegația Ro
mâniei a propus să fie incluse 
notificarea prealabilă a marilor 
manevre militare și a marilor 
mișcări dc trupe, schimburile 
de observatori la manevrele mi
litare și renunțarea la amplasa
rea de arme nucleare pe teri
toriul altor stale.

O Aco-rdind o mare însemnă
tate COOPERĂRII ECONOMI
CE — In domeniile industrial, 
comercial, tehnico-științific și in 
domeniul mediului înconjurător 
— România a subliniat necesi
tatea și a prezentat sugestii in 
vederea înlăturării oricăror res
tricții, discriminări și bariere 
in calea schimburilor. creării 
condițiilor pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor țărilor, 
in special a (arilor mai puțin 
dezvoltate din Europa.

® Idei constructive au fost 
formulate de delegația română 
In vederea dezvoltării COLA
BORĂRII in domeniile culturii, 
educației, informației si contac
telor umane, pe baza respectă
rii principiilor de bază ale re
lațiilor intre state.

L.A NAȚIUNILE UNITE
Numai In cadrul actualei se

siuni, țara noastră a elaborat 
< REZOLUȚII PROPRII 5i a 
participat, in calitate de coau
toare, la alte 30. Evocăm citcva:

• ..CREȘTEREA ROLULUI 
O.N.U. ÎN MENȚINEREA SI 
CONSOLIDAREA PĂCII ȘI 
SECURITĂȚII INTERNAȚIO
NALE. IN DEZVOLTAREA CO
LABORĂRII ÎNTRE TOATE 
NAȚIUNILE, ÎN PROMOVA
REA NORMELOR DE DREPT 
INTERNAȚIONAL ÎN RELA
ȚIILE DINTRE STATE" — re
zoluție inițiată și elaborată dc 
România, avind coautori 40 de 
state și adoptată în unanimitate 
de Adunarea Generală.

© „CONSECINȚELE ECONO
MICE ȘI SOCIALE ALE 
CURSEI ÎNARMĂRILOR SI 
EFECTELE SALE PROFUND 
DĂUNĂTOARE ASUPRA PĂ

Activitatea internațională a partidului și statului nostru 
în anul ce se încheie a cuprins și numeroase alte acțiuni, 
manifestări, inițiative, consemnate în colecția ziarului, dar 
pe care spațiul acestor pagini nu ne-a permis să le mențio
năm ; nu am avut, de asemenea, posibilitatea să consem
năm nici numeroasele acțiuni întreprinse pe linie parlamen
tară, sindicală, dc tineret, ale organizațiilor obștești, institu
țiilor științifice și culturale, uniunilor de creație ele. Soco
tim că șl in aceste limite cele două pagini oferă o imagine 
de ansamblu a largilor legături internaționale ale României, 
a consecvenței si dinamismului cu care militează pentru îm
plinirea aspirațiilor înaintate ale omenirii contemporane.

CII ȘI SECURITĂȚII ÎN 
LUME" — punct adus in pre
ocupările O.N.U. din inițiativa 
României și concretizat ir.tr-un 
proiect de rezoluție. Rezoluția a 
fost adoptată de Comitetul pen
tru problemele politice șr de 
securiiatc ale O.N.U.

G „ACȚIUNI CONCERTATE 
LA NIVELUL NAȚIONAL ȘI 
INTERNATIONAL PENTRU A 
RĂSPUNDE NEVOILOR ȘI AS
PIRAȚIILOR TINEREI ULUI 
ȘI A PROMOVA PARTICIP V 
REA SA LA DEZVOLTAREA 
NAȚIONALA ȘI INTERNA
ȚIONALĂ" — rezoluție adopta
tă de Comitetul pentru proble
mele sociale și umanitare ale 
Adunării Generale.
• ..ROLUL ȘTIINȚEI ȘI 

TEHNICII MODERNE ÎN DEZ
VOLTAREA y NAȚIUNILOR ȘI 
NECESITATEA ÎNTARIPII 
COOPERĂRII ECONOMICE Șl 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ÎNTRE 
STATE" — rezoluție inițiată de 
România. împreună cu 26 de 
state și adoptată de Comitetul 
pentru problemele economice 
ale Adunării Generale.

ÎN SCOPUL INSTAURĂRII 
PĂCII ÎN ORIENTUL 

APROPIAT
După reluarea operațiunilor 

militare. România a desfășurat 
acțiuni și inițiative multiple pe 
lingă statele implicate direct in 
conflict și pe lingă numeroase 
alte state, in scopul instaurării 
păcii.

e DECI. AR ATI A GUVERNU
LUI ROMAN din 25 octombrie 
1973 se pronunță pentru înceta
rea imediată a ostilităților, în
ceperea negocierilor pentru re
glementarea pe calea politică 
a conflictului, in conformitate 
cu rezoluțiile Consiliului de 
Securitate, reafirmindu-se pozi
ția sa consecventă privind re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate, instaurarea 
unei păci juste, care să garan
teze suveranitatea și integrita
tea teritorială a tuturor statelor 
din zonă, rezolvarea problemei 
poporului palestinean in confor
mitate cu aspirațiile sale legiti
me. Se preconizează crearea 
unei zone de dezangajare mili
tară și organizarea unei confe
rințe sub egida O.N.U.

« MESAJELE PREȘEDIN
TELUI CONSILIULUI DE STAT 
adresate conducătorilor statelor 
arabe implicate in conflict.

• Vizitele reprezentanților 
președintelui Consiliului de Stat 
al României in 13 țări arabe.

• Contacte politice La sesiu
nea O.N.U,
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Chemare către toate consiliile populare 
comunale din Republica Socialistă România
Consiliul popular al comunei Ru

șinoasa, judelui Iași. Întrunit in 
oea de-a XXVI-a sesiune ordinară, 
dezbătlnd Intr-o atmosferă de 
înaltă exigentă și responsabilitate 
modul de Îndeplinire a sarcinilor 
economice și a bugetului local pe 
a.nul 1973, precum și prevederile 
planului de dezvoltare economică 
Și socială pe anul 1974, apreciază 
că, sub Îndrumarea organelor și or
ganizat iilor de partid, oamenii 
muncii din comuna Ruginoasa au 
obținut în anul ce a trecut succese 
deosebite in sporirea producției ve
getale și animale. în buna aprovi
zionare și servire a populației. In 
domeniile edili tar-gospodăresc, ln- 
vâlâmintului. culturii, sportului, e- 
ducației socialiste și sănătății, care 
au determinat mutații esențiale in 
zestrea materială și spirituală a 
comunei.

Unitățile agricole socialiste de pe 
raza comuncn au obținut o produc
ție medie la ha de 3100 kg griu, 
3 300 kg porumb. 22 000 kg sfeclă 
de zahăr. 19 000 kg cartofi, 1 950 kg 
mazăre, 940 kg măzăriche și 30 000 
kg legume. Efectivele de animale 
au sporit fată de anul 1972 cu 4 la

sută la bovune, dincoace cu 9 la 
sută la vaci și jumnfc. far la ovine 
cu 2 la sută. 4Q

La fondul do staffll-au livrat su
plimentar 985 tone boreale, 171 tone 
floarea-soarelui. 205 tone cartofi, 
24 tone carne. 190 hl lapte si alte 
cantități de produse agroaiimen- 
tare ih valoare do aproape 3 mi
lioane lei. contribuind in acest fel 
la mai buna aprovizionare a popu
lației din mediul urban și totodată 
la sporirea veniturilor unităților a- 
gricole. ale lucrătorilor dm agri
cultură. la ridicarea nivelului de 
trai ai populației din comuna noas
tră.

O amplă activitate a-a desfășu
rat pentru Îndeplinirea sarcinilor 
pe linie de îmbunătățiri funciare, 
executîndu-se peste 6 000 mc tera- 
samente, 3 000 m 1 canale, precum 
și desecarea a 8 lui de teren din 
cadrul fermei zootehnice.

Prin valorificarea resurselor lo
cale. folosirea judicioasă a fondu
rilor proprii Si printr-o largă an
trenare a cetățenilor la acțiunile 
de muncă patriotică pentru înfru
musețarea și buna gospodărire a

localității, au fost realizate obiec
tive economice, soci al-cui tura le și 
dotări edilitnr-gospodărești in va
loare de aproape 6 milioane lei.

Aceste rezultate demonstrează 
priceperea șl hărnicia, atașamentul 
și dăruirea cu care locuitorii aces
tei așezări, cu un bogat trecut is
toric. înfăptuiesc programul parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in pa
tria noastră.

CONSILIUL POPULAR. dînd 
glas voinței locuitorilor comunei 
do a traduce neabătut in viată ho- 
tăririle Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, sarcinile rezultate din docu
mentele Plenarei comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României. din noiembrie 1973, 
ADRESEAZĂ TUTUROR CONSI
LIILOR POPULARE COMUNA
LE. TUTUROR LOCUITORILOR 
SATELOR ȘI COMUNELOR DIN 
ÎNTREAGA tara CHEMAREA 
LA ÎNTRECEREA PENTRU ÎN
DEPLINIREA ȘI DEPĂȘIREA 
S ARCINILOR DE PLAN PE ANUL 
1971. ÎN PRINCIPAL LA URMĂ
TOARELE OBIECTIVE :

Din noul pelsa| ol oroțulul Slotlna roto . m. Andrmr»

Reașezarea prețurilor de producție si livrare în industrie,

transporturi si construcții

I. In domeniul economic
A. In agricultură

1. — Acționind cu fermitate pentru aplicarea le
gii fondului funciar și intensificarea lucrărilor 
de desecare, de scurgere a apelor și de corectare a ex
cesului de umiditate a terenurilor, precum și a altor 
lucrări, ca : nivelări, combaterea eroziunii solului, de
frișări de mârăcmișuri, reduceri de drumuri etc., prin 
mobilizarea locuitorilor comunei și a mijloacelor mate
riale locale, se va asigura cultivarea întregii suprafețe 
arabile de 4 838 ha existente in comună, precum și 
folosirea integrală in scopuri productive a tuturor su
prafețelor din centrele gospodărești, a grădinilor popu
lației și a terenurilor intravilane. In acest scop se vor 
efectua lucrări de desecări și îndiguiri pe o suprafață 
de 20 ha și de combatere a eroziunii solului pe 275 ha

2» — Se va fertiliza peste plan, cu îngrășăminte chi
mice și naturale, o suprafață de 450 ha teren arabil 
și 350 ha pășune.

3. — Se va continua acțiunea de amenajare a pășu
nilor. începută in anul 1972, ajungindu-se la sfirșitul 
anului 1974 la o suprafață de 350 ha pășune din cele 
555 ha. ceea ce va contribui la obținerea unei produc
ții duble de masă verde.

4. — Prin oontinua îmbunătățire a folosirii forței de 
muncă și a mijloacelor de producție din unitățile agri
cole socialiste, a structurii culturilor și a raselor de 
animale, aplicarea de noi măsuri de cointeresare a 
cooperatorilor și lucrător:’.or din I.A.S. și S.M.A., prin 
generalizarea acordului global in toate sectoarele de 
activitate ale producției agricole, se vor obține :

— depășirea planului producției medii la ha cu 
230 kg la griu, cu 410 kg la porumb pentru boabe, cu 
2 500 kg la cartofi, cu 200 kg la fasole, cu 220 kg la 
mazăre, cu 300 kg la măzăriche, cu 8 000 kg la legume, 
precum și depășirea producției medii planificate cu 130 
litri lapte de vacă furajată, cu 0,300 kg Lină pe oaie 
tunsă etc ;

— sporirea efectivelor de animale planificate In anul 
1974 cu 180 taurine, din care 95 vaci și juninci și cu 
240 ovine ;

— ca urmare & creșterii producției vegetale și ani
male, comuna noastră va livra statului, peste plan, 145 
tone griu, 220 tone porumb. 20 tone fasole, 500 tone 
cartofi, 35 tone mazăre, 30 tone măzăriche, precum și 
30 tone carne. 800 hl lapte de vacă și 25 hl lapte de 
oaie. 400 kg lină și altele ;

— de la gospodăriile populației se vor achiziționa 
peste plan circa 15 tone came, din care peste 4 tone 
came de porc, 10 mii bucăți ouă, 150 hl lapte și 500 kg 
lină.

5. — Prin realizarea angajamentelor asumate, pro
ducția globală planificată a cooperativei agricole de 
producție va fi depășită cu 1.2 milioane lei, iar averea 
obștească va fi in anul 1974 cu 11 la sută mai mare 
față de anul 1973 ; veniturile pe un membru coopera
tor vor crește cu circa 14 la sută, .ar fondul de dez
voltare va crește cu 1.5 milioane lei.

S. — Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii care 
lși desfășoară activitatea pe raza comunei, prin Îm
bunătățirea organizării muncii. întărirea disciplinei, 
extinderea si diversificarea mecanizării, folosirea in
tensivă a tractoarelor și mașinilor, va realiza în anul 
1974 o producție globală cu 13.7 la sută mai mare decit 
cea planificată și reducerea cu 2 la sută a cheltuie
lilor la 1 000 lei venituri.
B. in activități cu caracter Industrial șl de prestări 

servicii
Prin descoperirea de noi resurse locale si valorifi

carea superioară a acestora, prin înființarea de noi 
secții de producție-prestăru prin dezvoltarea și mo
dernizarea celor existente, precum și prin mai buna 
organizare a procesului de producție și a activităților 
de prestări, de servicii către populație se vor rea
liza :

— depășirea eu 11 la sută a planului producției- 
marfă industrială și cu 12 la sută a planului de pres
tări de servicii către populație ;

— valorificarea prin întreprinderea AGROCOOP a 
unor produse de artizanat, in valoare de peste 250 mii

— realizarea unor venituri suplimentare la bugetul
comune: din valorificarea resurselor locale și prestări 
de servicii de 500 mii lei. e
C. Prlntr-o mal rațională folosire a combustibilului șl 

energiei in toate sectoarele de activitate se va 
obține o economie de 25 tone motorină, 45 mii kW 
energie electrică șl 50 tone combustibili solizi.

D. Prin unitățile comerțului socialist se va desface 
populației un volum suplimentar de mărfuri în 
voloore de 650 mii lei.

E. Lucrări pentru dezvoltarea economico-socială a 
comunei :

— construirea unui bloc cu 8 apartamente și darea 
tn folosință pină La data de 23 August 1974 ;

— construirea a două creșe. una in centrul de reșe
dință ai comunei și alta in satul Dumbrăvița, precum 
și a unui punct sanitar in satul Vașcani : asigurarea 
mobilierului și aparaturii necesare prin autodotare ;

— terminarea construirii unei magazii pentru cereale 
eu o capacitate de 500 tone :

— darea in folosință a 3 magazine sătești si reame- 
najarea depozi’uiui de combustibil: solizi :

— construirea unui atelier-școală la centrul de re
ședință al comunei și a unei terase pentru activități 
cullural-artistice și distractive in aer liber ;

— extinderea parcului de la palatul „Al. I. Cuza“,

prin plantarea unei suprafețe de 2,5 ha cu arbori șl 
arbuști ;

— amenajarea unui teren de sport în satul Dumbrft- 
vița și plantarea de pomi împrejurul terenurilor de 
sport din satele Ruginoasa și Vașcani, precum și în
treținerea în bune condiții a construcțiilor existente 
pe stadionul din satul Ruginoasa ;

— construirea unei sere in suprafață de 500 ‘mp șl 
extinderea pepinierei silvice comunale cu 0,30 ha ;

— pe terenurile neproductive și mlăștinoase se vor 
amenaja două iazuri cu o suprafață de 8 ha, care vor 
asigura extinderea terenurilor irigate ;

— efectuarea de reparații capitale la conducta de 
apă din satul Dumbrăvița pe o lungime de 4 km, ter- 
moficarea școlii generale din satul Vașcani șl construi
rea unui număr de 5 fintini.

— Majoritatea acestor obiective se vor realiza prin 
contribuția in bani și in muncă a locuitorilor comu
nei. De asemenea, prin munca patriotică a cetățeni
lor se va mări gradul de viabilitate a drumurilor co
munale pe o lungime de 25 km.

II. In domeniile cultural-educativ, 
învățămînt și sănătate

— Se vor intensifica acțiunile pentru dezvoltarea la 
toti locuitorii comunei a conștiinței socialiste înain
tate. promovarea in intreaga viață socială a princi
piilor eticii și echității socialiste, cultivarea atitudinii 
înaintate față de muncă si avutul obștesc. Pentru cu
noașterea aprofundată a politicii interne $i externe 
a partidului se vor organiza dezbateri, simpozioane, 
mese rotunde, expuneri și convorbiri cu diferite ca
tegorii de oameni ai muncii, cu care ocazie se vor 
prezenta realizările obținute de poporul român în cele 
trei decenii de la eliberarea patriei, sarcinile ce revin 
comunei si unităților economice din planul național 
unic de dezvoltare economico-socială a Republicii So
cialiste România, căile și miiloacele de îndeolinire 
înainte de termen a planului cincinal, precum și a an
gajamentelor asumate.

— Se va intensifica propagarea cunoștințelor cul- 
tural-stiințifice in rindul maselor, se va largi difu
zarea presei, a cărții social-politice. agrozootehnice si 
beletristice și se ya permanentiza activitatea artistică 
de amatori și de. valorificare, a creației populare. In 
acest scop, va lua ființă o formație de teatru și se 
va îmbogăți corespunzător conținutul programelor for
mațiilor artistice existente. De asemenea, se va or
ganiza un număr de cinci duminici cuitur.nl-sportive 
cu participarea tuturor formațiilor artistice și sportive 
din comună, la care vor fi invitați si locuitorii co
munelor vecine.

La cele patru cursuri ale universității populare exis
tente in comună vor fi atrași încă un număr de 75 
de cursanti. astfel că această formă de pregătire mul
tilaterală a locuitorilor va fi frecventată în anul 1974 
de 150 cursanți.

— Se va urmări integrarea strînsă a învățămintu- 
lut cu producția, modernizarea procesului instructiv- 
productiv. generalizarea invățămintului de 10 ani și 
cuprinderea in invățâmîntul preșcolar a tuturor co
piilor. In acest sens va lua ființă pe lingă S.M.A. 
Ruginoasa un cerc al ..micilor mecanizatori". va con
tinua dotarea celor patru laboratoare școlare, se va 
pune un mai mare accent pe utilizarea microferme- 
lor școlare existente, iar atelierele-scoală vor fi pro
filate, prin autodotare, pe meseriile de lăcătușerie și 
electrotehnică.

In același timp, se vor asigura condițiile necesare 
funcționării primei trepte a liceului pe lingă școala ge
nerală de 10 ani din satul Ruginoasa.

— Cu sprijinul consiliului de conducere al cooperati
vei agricole de producție vor fi pregătiți cel puțin 20 
tineri cooperatori in cunoașterea și mînuirea tractoru
lui și agregatelor, care să asigure, in perioadele de vîrf, 
cadrele necesare.

— Pentru dezvoltarea activității sportive în rîndul ti
neretului și mai buna organizare a vacanței elevilor 
vor lua ființă in cadrul asociației sportive din comună, 
pe lingă disciplinele existente, echipe de handbal și 
tenis de cimp. De asemenea, se vor amenaja încă un 
teren de sport. în satul Vașcani, precum și o bază spor
tivă in satul Rediu.

In timpul vacanței elevilor se vor organiza acțiuni 
instructiv-educative ca : excursii, drumeții, tabere, un 
sat de vacanță, o expediție pionierească „Urmașii lui 
Cuza“ etc.

— Pentru ocrotirea sănătății populației, in atenția 
cadrelor medicale va sta in permanență igienizarea co
munei și in special zonele mai periferice ; se va extinde 
dispensarul uman, iar cabinetul stomatologic va fi în
zestrat cu aparatură nouă.

Se vor asigura, totodată, condiții igienice in școli, 
grădinițe, localuri publice și in celelalte unități social- 
culturale de pe teritoriul comunei.

★
Consiliul popular, toți locuitorii comunei vor depune 

eforturi ca, in cinstea celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și aniversării a trei dece
nii de la eliberarea țârii noastre de sub jugul fascist, 
să îndeplinească jn mod exemplar angajamentele asu
mate, convinși fiind că astfel ne vom aduce contribuția 
la traducerea in viață a ințeieptei politici a partidului 
nostru de înflorire a scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI 
RUGINOASA

REGLEMENTARI menite SA stimuleze 
UALOmilCAREA SUPERIOARA 

$1 ECONOMISIREA RESURSELOR MATERIA1E, 
CREȘTEREA EFICIENTEI ECRNOMICE

— După cum este cunoscut, 
In ședința comună din 13 de
cembrie a.c., in vederea apli
cării Legii prețurilor. Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. 
și Consiliul de Miniștri au luat 
in discuție reașezarea prețuri
lor de producție și livrare in 
ramurile industriei extractive, 
de prelucrare a țițeiului și e- 
nergetice și au hotărit ca pro
punerile respective să tie îna
intate Consiliului de Stat spre 
legiferare. In ședința sa din 28 
decembrie a.c., Consiliul de Stat 
a aprobat decretele respective. 
Care sint rațiunile economice 
majore ale acestor reglemen
tări ?

Convorbire cu tovarășul 
Gheorghe GASTON MARIN, 

președintele Comitetului de Stat 
pentru Prețuri

tv
PROGRAMUL I

9.90 Lumea copiilor : Clubul pro
fesorului Allegretto — emisiune muzlcai-dlstractlvâ
pentru copii

9.90 O viață pentru o idee : Ni- 
colae Teclu.

10,00 Telex.10,05 Selecțlunl din emisiunea 
„Clntare patriei".10,49 Biblioteca pentru toti : Mi- 
bail Sadoveanu.

M Ritmuri vrlneene. Emisiu
ne de dntece și jocuri popu
lare Interpretate de artiști 
amatori din județul Vrancea 

12,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16.05 Caleidoscop cui tu ral-artis

tic. Emisiune de informație 
6! actualitate literară. teatrala. rinematograLcâ șl 
plastica.

16.25 Avanpremiera.

16.30 Emisiune în limba germană.
18,15 Ansambluri folclorice. Or

chestra ..Trandafir de la 
Moldova" din Birlad.

18.45 Te'eglob. Havana — capitala 
Cubei libere.

10,00 Omul de lingă tine. Treizeci 
de ani de muncă la I.O.R.

19.20 1001 de seri : Noile pățanii 
ale lui Lambsy.

10.30 Telejurnal.
20.00 Cintecul săptăminil : „Ești 

tara mea. un rfntec". Interpretează Camelia Sotrin- 
Pascu.

20.05 Teleendclopedia.
20.45 Publicitate.
20.50 Film serial : Brett și Danr.y.
21,40 Autograf muzical : Mireille 

Mathieu.
22.20 Telejurnal — Sport.

PROGRAMUL H
16,00 Film serial „Omul din curtea de trecere" — produc

te a studiourilor de televi
ziune sovietice.

17.10 Întrebări șl răspunsuri • Combustibilul — o problemă 
planetară * Tradiția laică a 
folclorului românesc.

17.40 Telex.
17,45 Istoria filmului sonor. Cine

matografia indiană (1345—
1973).

cinema
• Veronica se Întoarce : SALA 
PALATULUI — 10 (ser.a de bilete
— 4790). PATRIA — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18.15: 20,30, FAVORIT — 9,15; 
11.30: 13.45; 16; 18,15; 20.30.
• Cea din urmă zl : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30-, 16: 18.15; 20.30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30; 11.
• Punct, punct, virgulă : DOI
NA — 12,30: 14.30: 16.30.
• Puterea șl Adevărul : DOINA
— 18,45.
• întlmplărl cu Cosa Nostra :
SCALA — 9: u.15: 13.30: 16.15:
18.45; 21. BUCUREȘTI — 8.45: 11: 
13.30: 16; 18.30: 21. MODERN - 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20.30.

— Reașezarea prețurilor de pro
ducție și de livrare în industrie, 
construcții și transporturi se referă 
la relațiile dintre unitățile socialiste 
din diferite ramuri ale economiei și 

• constitui^, una . din componentele 
principali (âle< acțiunii de ixirfecțio- 
nare a*conducerii și planificării e- 
conomiei naționale, hotărite de Con- 

I greșul al X-lea al P.C.R. și Confe
rința Națională a partidului din iu
lie 1972. Este de amintit că. în ca
drul acestei acțiuni, un element im
portant il constituie folosirea mai 
judicioasă a categoriilor valorice, 
care necesită printre altele un sis
tem de prețuri corespunzător.

După cum se Știe, actualul sistem 
al preturilor de producție și de li
vrare datează din anul 1963. In de
cursul anilor care au trecut de 
atunci, in mod firesc. In economia 
noastră au intervenit importante 
schimbări în condițiile de produc
ție pe ramuri, întreprinderi și pro
duse, intre care creșterea gradului 
de înzestrare tehnică, cu influențe 
pozitive asupra sporirii productivi
tății muncii, a micșorării consumuri
lor materiale și a reducerii prețu
lui de cost. modificarea ratelor 
de, rentabilitate și altele. Ca 
urmare, prețurile de producție și de 
livrare practicate între unitățile so
cialiste nu mai sint în măsură să 
reflecte în mod corespunzător chel
tuielile sociale de producție încor
porate în diferitele produse, dimi- 
nuind astfel rolul pirghiei prețurilor 
ca factor de stimulare a creșterii 
eficientei economice.

Noile prețuri de producție șl de 
livrare — care intră în vigoare de 
la 1 ianuarie 1974, in ramurile ex
tracția și transportul țițeiului și ga
zelor naturale, industria prelucrării 
țițeiului, extracția și prepararea mi
nereurilor neferoase, feroase, a sub
stanțelor minerale nemetalifere, in
dustria cărbunelui, energia electrică 
și termică — au la bază costurile de 
producție din aceste ramuri, temei
nic analizate în cadrul lucrărilor 
pregătitoare ale operației de reașe
zare, asigurînd totodată un venit net 
corespunzător cerințelor specifice ale

reproducției lărgite în ramurile res
pective. Aceste prețuri vor constitui 
un puternic factor de impulsionare 
a eforturilor colectivelor de oameni 
ai muncii pentru punerea in valoare 
a resurselor naturale de care dispu
nem — inclusiv a minereurilor cu 
conținuturi mai sărace — pentru fo
losirea rațională a fondurilor de pro
ducție cu care sint dotate unitățile 
economice, pentru reducerea in con
tinuare a prețului de cost — sarcină 
esențială a oricărei activități produc
tiva — și creșterea, pe această bază, 
a rentabilității producției.

— Care este sfera de aplicare 
a noilor prețuri de producție șl 
de livrare și ce efecte practice 
concrete vor (ivea asupra activi
tății economice și financiare in 
ramurile in care se vor folosi ?

— Așa cum se arată în Comu
nicatul cu privire la ședința Consi
liului de Stai, noile prețuri de pro
ducție și de livrare se aplică exclu
siv in relațiile dintre întreprinderi 
și organizații socialiste din diferite 
ramuri ale economiei, astfel ca ele 
să reflecte mai corespunzător chel
tuielile sociale de producție. în con
secință. prețurile cu amănuntul ale 
produselor care fac obiectul desface
rii către populație rămin cele actuale.

Efectele noilor prețuri de produc
ție și de livrare sint. multiple și vor 
influența in sens pozitiv activitatea 
unităților economice sub toate as
pectele. In primul rind, la produ
cători, noile prețuri — asigurind re
cuperarea cheltuielilor de producție 
recunoscute și efectiv necesare, fi
nind seama de eforturile ce trebuie 
făcute pentru reducerea lor — creea
ză condiții pentru stimularea pe cale 
economică a creșterii producției, va
lorificării superioare a resurselor 
materiale, folosirii mai depline a ca
pacităților de producție, ceea ce se 
va reflecta favorabil, in mod nemij
locit, in ridicarea eficienței econo
mice. In al doilea rind, beneficiarii 
produselor din ramurile în care se 
vor aplica noile prețuri reașezate vor 
fi stimulați in utilizarea cit mai ra
țională a acestora, deoarece corela
țiile de prețuri pe produse și sor
timente asigură raporturi juste intre 
prețuri, in funcție de valorile de ’în
trebuințare. In același timp, pirghia 
prețurilor va furniza elemente con
cludente pentru luarea unor decizii 
economice fundamentate atît în ce 
privește orientarea producției, cit șl 
utilizarea eficientă a diferitelor pro-

S-a deschis „Muzeul sării“
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Constantin Căpraru). — La Slă- 
nic Prahova s-a inaugurat un 
muzeu al sării. Vizitatorul are prile
jul să ia cunoștință de modul în 
care arăta pe vremuri un abataj, o 
galerie in salină, cu ce unelte și e- 
chipament rudimentar se lucra, ce 
condiții grele de muncă erau. Din 
exponatele muzeului se poate com
para mineritul din trecut cu cel de

astăzi, care dispune de utilaje mo
derne. de noi tehnologii care au re
dus considerabil efortul fizic al omu
lui și pericolul accidentelor. Nume
roasele mostre de sare și cristale, 
panouri, fotografii, documente ates
tă momente ale evoluției mineritu
lui pe parcursul celor peste 200 de 
ani de cind este atestată în docu
mente exploatarea sării In masivul 
Slănicului din Prahova.

duse pentru optimizarea consumu
rilor materiale, sprijinind realiza
rea obiectivelor fundamentale prevă
zute în Planul de dezvoltare econo
mică și socială a țării.

In această ordine de idei se cu
vine arătat că, in industria cărbune
lui, de exemplu, noile prețuri de li
vrare — stabilite in funcție da pu
terea calorică a diferitelor sorturi — 
creează condiții atit pentru stimula
rea unităților extractive și de pre
parare in creșterea continuă și valo
rificarea la nivel economic ridicat a 
producției, cit și a întreprinderilor 
beneficiare in utilizarea rațională a 
cărbunilor. Prin toate acestea se asi
gură transpunerea in viață a indi
cațiilor date de tovarășul Nicola e 
Ceaușescu la plenara comună a 
C.C. al P.C.R. șl a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale din noiembrie 1973. Cit pri
vește ramura extracției și preparării 
minereurilor neferoase, care în 
condițiile vechilor prețuri nu-șl a- 
coperea cheltuielile de producție. În
registrând pierderi însemnate — a- 
coperite de la bugetul statului — 
prin aplicarea noilor preturi de pro
ducție și de livrare reașezate are 
întrunite premise obiective pentru 
desfășurarea unei activități rentabi
le in toate unitățile. Referindu-ne la 
noul sistem al preturilor de produc
ții și de livrare in ramura energiei 
electrice și termice, subliniem că a- 
cesta stimulează economisirea ener
giei la consumatorii din industrie, 
construcții, transporturi și agricultu
ră. reducerea consumului de energie 
in orele de vîrf si utilizarea rațio
nală a capacităților energetice.

— Ce alte acțiuni se au In 
vedere in continuare pentru 
perfecționarea sistemului de 
prețuri de producție și livrare 
în celelalte ramuri ale econo
miei naționale ?

— Reașezarea prețurilor de pro
ducție și de livrare constituie o ac
țiune care va cuprinde, pină la fi
nele anului 1975. toate ramurile șl 
subramurile din industrie, trans
porturi și construcții, potrivit cu 
termenele stabilite printr-o hotărire 
a Consiliului de Miniștri. DuțȘ în
cheierea acțiunii de reașezare^ene- 
rală a prețurilor de producție'și de 
livrare se are in vedere ca in viitor
— in conformitate cu legea prețuri
lor — anual să se analizeze schim
bările de proporții mai însemnate 
intervenite in condițiile interne de 
producție sau modificările cu carac
ter de durată în nivelul prețurilor 
externe, aducindu-se în cazurile jus
tificate schimbări corespunzătoare 
prețurilor de producție și de livrare.

Concomitent cu aplicarea judicioa
să a noilor prețuri de producție și 
de livrare, sarcina esențială — sub
liniată in repetale rînduri de condu
cerea partidului și statului nostru — 
ce revine colectivelor de oameni ai 
muncii, întreprinderilor, centralelor 
si ministerelor constă în aceea de 
a iniția și traduce in viață cele mai 
potrivite măsuri pentru reducerea 
mai substanțială a costurilor de pro
ducție, temelia trainică a creșterii e- 
ficienței economice, a ridicării •com
petitivității mărfurilor românești la 
export, a sporirii venitului national
— suportul solid al ridicării bună
stării materiale si spirituale a în
tregului popor.

Convorbire realizată de
Petre NEDELCU

• Marele vals : LUCEAFĂRUL —
8.30; 11,30; 14.30: 17.30; 20.30. CA
PITOL — 8,30; 11.30; 14,30; 17,30; 
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,45:
14.30: 17,15; 20.• Uimitoarele aventuri alo Iul
Robinson Crusoe : FERENTARI
— 16; 18; 20. TIMPURI NOI — 
11.30; 13.45: 18: 20.15.• Aroma de migdale — 14.30. 
Anul trecut la Marienbad — 16,30, 
Blow-up — 18.45 ; 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).o Fata din Istambul : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
FLACARA — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18.15: 20,30.• Vifornița : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15.30: 18: 20.15, COTROCENI — 15.30; 18: 20.15.
• O afacere pe cinste : LUMINA
— 11,15; 13.30; 16: 18,30; 20,45.• Anatomia dragostei : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18: 20,15.o Misiunea secretă a maiorului 
Cook : MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 13,30; 20.45. FLAMURA — 9: 
11.15: 13.30: 16: 18,15: 20.30.• Castanele sint bune : CEN
TRAL — 9.15: 11.30; 13,45; 16; 
13.15: 20,00.
Q Despre o anume fericire : U- 
NIREA — 15,30: 18: 20,15.I Q Omul din La Mancha : GRI-

1 VIȚA — 9.30: 12; 15,30; 18; 20.30.

• Morglana : VIITORUL — 13.30; 
13; 20.• Torino Negru : BUZESTI — 9:
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GIXD- 
RLA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, AURORA —9: 11.15; 13,30: 
15,45; 18: 20,15.• Evadarea : MOȘILOR — 9:
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30.• Ultimele șase minute : DA
CIA — 9; 11,15: 13,30; 16: 18,15;
20.30, FLOREASCA — 15,30; 18:
20,15.
s Jullane : CRÎNGAȘI — 16; 16; 
20.• Bună seara, doamnă Campbell: 
BUCEGI — 15.30; 18; 20,15.
• Ancheta poștașilor: PROGRE
SUL — 13,30; 18; 20,15.
• Generalul doarme !n picioare:
VOLGA — 9: 11,15; 13,30; 15.45:
18; 20,15, ARTA — 15.30: 17.45:
20.
• 100 de le! : PACEA — 16; 18: 
20.
• Ultimul tren din Gun Hill : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• In munți crește un brad verde: 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Adio, arme ! : MUNCA — 16: 
19.
• Cu cărțile pe față : COSMOS 
— 15.30; 18; 20.15.

• Legenda negrului Charley : 
VITAN — 15,30; 17,45; 20.
• Urmărire la Amsterdam : RA
HOVA — 15,30: 18; 20,15.
e O floare și doi grădinari : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19.

teatre
o Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Basarab. Solist : Ștefan Ru- ha — 20.
• Opera Română ; Turandot — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- giale“ (Sala mare din bd. N. Băl- 
cescu nr. 2) : Simfonia patetică
— 19,30, (sala Comedia) : Dona Diana — 20
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahla) : Noile suferințe ale ttnărulul „W“
— 20.

• Teatrul de stat din Brașov (Ia 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Mfl- 
gureanu) : Vrăjitoarele din Salem — 20.
o Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
19,30. (sala Studio) : Gaițele — 20. G Teatrul Gluleștl : Simbătă Ia 
Veritas — io; 19,30.
q Teatrul „Ion Creangă" : Ian- 
cu .Jianu — io, Cele 12 luni ale anului — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu AH — 9. Nocturn grup dc dans contempo
ran — 21.30, (sala din str. Academiei) : Tigrișorui Petro — ii.
q Teatrul evreiesc de stat : Lozul cel mare — 19.30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Stvoy, Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi deseară — 10.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasflescu" : Dansul maimuțelor — 19,30.
• Ansamblul artistic „RapsodiaRomână" : Meleaguri fermecate
— 19,30.
• Circul „București" : Spectacol prezentat de Circul Busch-Roland 
(R.F. Germania) — 19,30.

IFAPTULi 
IDIVERSI 
i ~i 

„Curcubeu4* I 
de IO kg.

Cu citiva ani în urmă, lacul 
de acumulare Bicaz a Început I 
să fie populat cu păstrăvi din | 
specia „curcubeu". Un sondaj 1 
făcut ieri de către specialiștii I 
Stațiunii de cercetări biologice I 
Stejaru a stabilit un „record" | 

I— incă neomologat — al ritmu- . 
lui de creștere al „curcubeului". 0 
Păstrăvi de toată frumusețea j 

Iau ajuns la impresionanta greu
tate de 10 fi chiar 12 kg, ne- | 
maiîntllniți pină acum in R- I 
ceastă parte a țării. In curlnd, I 

I primii consumatori (fericlțil I) a
îl vor degusta spre... omologare. I 
Indiferent dacă 11 ee vor părea 

Imai buni rasol, pană sau la
grătar, numai păstrăvi să fie, 8 
cît mal multi, la anul și la a 
mulți ani l

Cînd pe
I gheața, cînd I 

prin gropi
Necurățată la timpul său, 

zăpada căzută pe multe din I străzile Brașovului s-a transfor- 
mat intr-un strat gros de ghea- I 
ță cu dimburi și gropi, peste g 
care se hurducă, in slalom, an- “ 

Itovehiculele. Pietonii traversea- n 
ză unele străzi ținîndu-sa da J 
mină, ca la grădiniță. In fie- | 

Icare zi, ne informează colone
lul Cornel Pascu, șeful circula
ției din cadrul serviciului de 
miliție al municipiului Brașov, 
20—25 de oameni se accidentea
ză, unii din ei cu consecințe 
grave, cum e cazul unei per
soane, aflată in autoturismul 
8-B-1146, care ?i-a pierdut via
ța. Nu mai vorbim de nurneroa- 

Isele căzături cu vinătăl șl cu
cuie. Se spune că edilii brașo
veni se roagă la... crestele 
Timpei să dea o ploaie ca toa- 

Ite „cele rele să se spele'1. Si, 
culmea, mai ieri seară a dat și-o 
ploaie, dar ?i un îngheț, iar I gropile s-au înmulțit. Trebuie
numaidecît să cazi In vreuna 
ca >3-0 vezi ?

I „Vine44 cu „e“ 
| lung și scurt

(După ce a primit de la re
cepție cheia de la camera 303 
| a hotelului „Ceahlăul" din Pia- 

I tra Neamț, Horia Pavelescu din 
| Botoșani a întrebat dacă poate 
Isă servească masa în cameră, 

fiind extrem de obosit.

— Cum să nu, vineeee...

ISi clasicul „vineee", cu „e" 6 
lung, s-a lungit, tot „clasic", I 
pină ce ospătarul Pavel Rău- I 
cescu a catadicsit 6ă urce la | 1 305. între timp, într-adevăr o-

bosit. omul adormise. Cînd s-a 
sculat dimineața, s-a trezit că-i 
lipsește o importantă sumă de 
bani din buzunare. După mi
nuțioase cercetări, cînd se pă
rea că banii s-au dus pe apa 
sîmbetei, s-au descoperit unde 
nimeni nu se aștepta ; în... cio
rapii ospătarului P.R. Chemîn- 

Idu-se miliția 6-a auzit îndată 
un „vine" cu „e“ scurt. Si, tot n 
îndată, luat din... scurt și fi- j 

Iind vorba de ciorapi, P.R. a > 
fost „încălțat".

I Mandatul 
| 930

Iîn ziua de 17 decembrie, la • 
oficiul P.T.T.R. din Bistrița a j 
fost înregistrat mandatul poș- J 
tal nr. 930, expediat din Bucu- | 

Irești. Intre oficiul P.T.T.R. ?l . 
adresa destinatarului (Calea 0 
Armatei Roșii nr. 43) este o I distanță de fix 300 metri. Deși
pare incredibil, după fix 10 zi
le, la 27 decembrie, fără ca des- 

Itinatarul să fi fost măcar avi
zat, mandatului nr. 930 i s-au 
întocmit formele de înapoiere 

Ila expeditorul din Capitală. In . 
timpul verificării, șeful ghișeu- n 
lui, care tl cunoștea, din intim- | 

Iplare, pe destinatar, l-a sunat , 
la telefon, omul a venit in ci- | 
teva minute și i s-a dat man- | I datul. O intimplare fericită. 8
Dar cite ahe întimplări nu la 1 
fel de fericit... intim plate duc | 

Ila pierderi și retumări de man
date, din partea celor investiți 
cu „mandatul" corectitudinii.

J Crima de la 
I Maglavit

Ion Coșoveanu și Gh. Pisică I 
erau ciobani la o stină. Florea y, 

ILungu și Ion Neacșu erau cio- i 
bani la altă stină. Toti patru | 
erau consăteni și prieteni. Si « 
unii și alții pășteau oile ne is- o 
lazul comunei natale — Magia- | 
vit (Dolj). Intre cele două pe- • 
rechi de ciobani s-a iscat Insă I 
discordie. Ultima ceartă a avut I 
un deznodămînt tragic : I. Co- • 
șoveanu și Gh. Pisică au tăbă- I 
rit cu ciomegele De Florea Lun- I 
gu. A doua zi, omul a murit • 
la spital. Cei doi au fost con- i 
damnați la cite 13 și, respectiv, J 

• 14 ani închisoare.

Rubrică redactată de

I Petre POPA
Gheorqhe DAVID
fi corespondenții „Scinteii®
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Prezentarea de condoleanțe
la Ambasada Turciei

Vineri dimineața, 
eepreședinte al Consiliului de 
3..5in. Teodor Vasiiiu, ministrul 
tiției, N oola* Ghcnea. adjunct 
ministrului afacerilor externe.

Ion Pătan. vi- 
Ml- 
jus- 

al
RU

• x primat ocmdoleenț* însărcinatului

ru afaceri ad-interim al Turciei la 
București. Rasim Fenmen, in legă
tură cu încetarea din viață « Iul 

lndmj. fost președinte și 
prim-mirririru al TurdeL

(Agerpres)

Cu prilejul apropiatei aniversări a sărbătorii naționole

a Republicii Cuba

Cronica zilei
Președihtele Mani Adunări Națio

nale a Republic.i Socialiste Româ
nia. Ștefan Voitec. a adresat we- 
ședmtelui Consiliului Național al El
veției. dr. Anton Muheim. șl ore- 
șerinielul Consiliului Statelor a’, a- 
oeslei țări. dr. Kurt Bachtold. tele
grame de felicitări cu urileiul ale
gerii lor in aceste funcții.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 28 DECEMBRIE 1973

Manifestări cultural-artistice
dedicate aniversării republicii

Aniversarea republicii, eveniment 
cu deosebite wmn.ficații in viata 
poporului nostru, este cinstită in 
numeroase întreprinderi șî instituții, 
la or.tșr și sale prin variate mani
fest ari cultura’.-art st icc..

Numeroase cluburi din întreprin
deri’.? și ir.st tiițiik1 bucureștene au 
D’g n zal adunări festive eu tema 
„26 de «ni de republică", in cadrul 
cărora au luat cuvinlul activiști de 
partid, persona]ilăți ale vieții cul
turale. Cae •’<» de cultură alo sectoa
relor Capitale, au găzduit spectacole 
fc.st.ve muzical-core grafice. simpo- 
z.o?ne, montaje literare, expoz ții de 
artă plastică, recitaluri si seri de 
poezie susținute d ■ actori de frunte 
ai scenelor. bUcureșfene.

Sub genericul ..Patriei slavă", la 
biblio’eon munic:pală. la cluburile 
..Patria" si ..Dunărea" d’n munici
piul Drobeta Turnu-Severin, Ir ca
sele de cultură dm Orșova, Strebaia.

vremea

Extragere» » II-a : 62 29 25 
36 38 53 85.

FOND GENERAL DE PREMU : 
1 060 983 lei din care 188 089 Ici report.

Extragerea I : 72 74 2 75 89 6 67 
90

Realizări buzoiene
in domeniul ocrotirii

■ ■

MHial FÂZU 
corespondentul 
„Scînîeii"

a avut loc. 
Dresă, 
deosebită * 

in viat a
sănătății

externe a 
Si statului, la realizările 
obținute de ponorul său 
ani în toate domeniile de 
succese care stau la baza

ln
căreia sint 
sfatyri ale 

specialiști.o

Cu prilejul anrooiatei aniversări 
sărbătorii naționale a Republicii 
Cuba — 1 ianuarie, la ambasada «- 
c^tei țâri la București 
vineri, o conferință de

Relevind semnificația
acestui eveniment istoric 
noxwruîui cubanez — împlinirea a 15 
ani de la triumful revoluției — Ni
colas Rodriguez Astiazarain. amba
sadorul Cubei la București, s-a re- 

oe larg la direcțiile Drtncioa- 
le a e politicii interne și 
narii dului 
de seamă 
în ultimii 
activitate.

rtarvo'tar'i tarii ?i continuo! îmbună
tățiri a condițiilor de trai ale popu
larei.

în cadrul conferinței de presă, «m- 
ba.sadorul Nicolas Rodriguez Astia- 
zarain a evidențiat, totodată, 
laborarea fructuoasă dintre 
poarelo român și cubanez, tot mai 
etrinscle relații bilaterale politice, 
economice si culturale, relații care 
au atins un înalt nivel, ca urmare 
a intilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Fidel 
Castro, cu prilejul vizitelor recipro
ce ale conducătorilor de partid și de 
sta* ai celor ’două țărL

(Agerores)

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI
„DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE

Ieri in țară : Vremea a fost in ge
neral închisă, exceptind zonele sub
carpatice ale Olteniei, Munteniei și 
Moldovfi si cea mai mare parte a 
Dobrogei. unde cerul a fost variabil. 
In cimpia Dunării s-a produs ceață, 
care a persistat In tot cursul zilei. 
S-a mai produs ceață, pe alocuri, in 
sudul Moldovei și sud-estul Tran
silvaniei. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 9 grade la Calafat și

minus 2 grade la Joseni și Fundulea. 
în București : Vremea a fost închisă, 
cu ceață persistentă. Temperatura 
maximă a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
30. 31 decembrie și 1 ianuarie
1971. In (ară : Vreme in răcire 
ușoară. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații temporare, mai 
ales sub formă de ploaie și bur
niță. Vint potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
8 și plus 2 grade, iar maximele vor 
oscila intre 2—12 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme in răcire u- 
șnară. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe. Vmt 
potrivit. Ceață slabă.

Dezvoltarea impe
tuoasă. pe multiple 
planuri, a tuturor lo
calităților județului 
Buzău a marcat și in 
acest an — pe lingă 
succesele din econo
mie. invățămînt sau 
edilitar-gospodărești — 
și tea ii zări de seamă 
In domeniul ocrotirii 
sănătății.

Astfel, numai în 
spitale numărul patu
rilor pentru tratament 
r sporit intre 1968 și 
1973 cu peste 400. în
ființarea in acest răs
timp a 6 secții noi la 
spitalul din Buzău, 
dotate cu 205 paturi, n 
permis creșterea gra
dului de asistență 
specializată si trata
rea compiexâ a dife
ritelor maladii pentru 
care populația era ne
voită a apela la insti
tute medicale din Ca
pitală sau alte orașe.

Urmare a aplicării 
Decretului nr. 296'1973 
privind imbunătătirca

asistenței medicale au 
luat tiintă 13 dispen
sare comunale cu 28 
medici, 8 cabinete 
stomatologice, s-a du
blat numărul medici
lor la cabinetele din 
întreprinderile pro
ductive. au fost con
stituite încă 12 cabi
nete medicale școlare.

în paralel. insti
tuțiile sanitare au 
cunoscut un amplu 
proces de moderniza
re in domeniul tehni
cii de tratare a ma
ladiilor și al aparatu
rii din dotare. Va
loarea fondurilor alo
cate in acest scop din 
bugetul statului însu
mează in perioada 
1971—1973 peste 74,4 
milioane lei. Pentru o 
și mai accentuată spo
rire a capacității de 
diagnosticare si trata- ’ 
re a diferitelor boii 
în municipiul Buzău 
se află in fază avan
sată de construcție un 
nou și modern spital

cu Doliclinicâ. ce va 
avea o capacitate de 
700 paturi.

Direcția sanitară a 
județului, in colabo
rare cu comitetul ju
dețean pentru cultură 
și educație socialistă, 
a organizat, numai în 
acest an, 17 brigăzi 
științifice de răspîndi- 
re a cunoștințelor me
dicale, a căror activi
tate in rindurile elevi
lor. muncitorilor, ță
ranilor cooperatori si 
ale altor categorii ale 
populației se bucură 
de un larg interes. 
Demnă de menționat 
este inițiativa direc
ției sanitare de a e- 
dita periodic o foaie 
volantă în peste 
32 000 exemplare, 
coloanele 
inserate 
medicilor

VJnju Mare si Baia dr Aramă, pre
cum și in numeroase cămine cultu- 
iaie d..i județul Mehedinți au avut 
l<x’ simpozioane, medalioane ___
cal-coregrafice și seri literare, urmate 
de spectacole folclorice.

Tinerii din centrul minier 
au participat la simpozionul 
virală cu republica4, ia: cei de pe 

iert le terni.ventralelor Rogojelu 
și Turoani. ori de la Rovinari. de la 
Combinata de prelucrare a lemnu
lui din Tg. Jiu și Combinatul de 
Itanți șl azbociment din Birseșt.i s-au 
intilmt cu muncitori fruntași.

..Laudă muncii, laudă țării — s-a 
inlllula-t ciclul de manifestări orga
nizat de Consiliul municipal Pitești 
al Frontului Unității Socialiste. in 
semn dc omagiu adus apropiatei ani
versări a proclamării republicii. La 
întreprinderea de stofe ..Argeșeana" 
a avut loc simpozionul „Republica — 
țel scump al poporului român".

★
La Casa de cultură din municipiul 

Odorhe.u Secuiesc formații artistice 
ale fabricii de mobilă din localitate 
au susținut, in fața unui numeros 
public, spectacolul festiv „Republică, 
măreață vatră".

★

Maniles-tari cult ural-artistic» — 
speclaoole, recitaluri, expoziții de 
artă plastică și de fotografii — de
dicate republicii au avut loc și la 
casele de cultură din Tirgoviște. Bu
zău, Cimpina, Sinaia, Vălenii de 
Munte, Pucioasa, precum si la cămi
nele culturale din paste 200 de loca
lități ale județelor Prahova, Buzău 
și Dîmbovița.

★

• CLUJ (Corespondentul „Scin- 
("11“. Alexandru Mureșan). — Spec
tacolul „Un buchet de flori pentru 
fruntași", susținui la clubul „Carbo- 
chim" a constituit un frumos oma
giu închinat republicii. Ansamblu- 
i ie folclorice „Fluierașul". „Tran
silvania”. grupurile de recitatori. <: 
si celelalte formații au prezentat 
un boga' program artistic. In aceeași 
zi. la casa municipală de cultură a 
aviLt Joc o seară de poezie, iar la 
căminele culturale din cartierul Dim- 
bu Rotund, Mănăștur programele 
oultural-ar ti slice au fost precedate 
de conferințe consacrate aniversării 
republicii. In hc-lul consiliului popu
lar municipal, artiștii plastici ama
tori au deschis o expoziție dc pic
tură și gravură, închinată aceluiași 
eveniment.

muzi-

Motru 
„De-o

ia

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT< SPORT « SP6RT « SPORT * SPORT

Pe pîrtiile de schi ale Văii Prahovei ' box finala

în sălile Muzeului de Artă al Re
publicii Socialisle România s-a des
chis, vineri la amiază. expoziția 
..Descoperirile arheologice ale Repu
blicii Populare Chineze", prestigioasă 
manifestare cultural-artlstică găzduită 
de țara noastră. Cele 221 piese de 
excepțională valoare arheologica și 
artistică reunite in această expoziție, 
organizată sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oferă, 
in ansamblu, o imagine semnificativă 
a unei străvechi culturi, reflectlnd cu 
strălucire virtuțile creatoare ale po
porului chinez. Exponatele reprezintă 
o parte din descoperirile arheologice 
Întreprinse în R. P. Chineză, vestigii 
ale unor tezaure de civilizație și cul
tură care Îmbrățișează, în timp, peste 
două milenii, iar in spațiu — provin
cii situate la mii de kilometri distan
tă între ele. Vizitatorul român întîl- 
nește aici, în sălile muzeului, lucrări 
reprezentat ive pentru diverse el ape 
și școli artistice chineze, piese reali
zate în diferite materiale, dovedind 
un impresionant simț al echilibrului 
și grandoarei monumentale, o neîn
trecută finețe a ornamentului, a 1n- 
crustațlei in aur, bronz, ceramică sau 
jad.

La festivitatea de deschidere a a- 
cestei remarcabile expoziții au asis
tat tovarășii Dumitru Popescu,’ pre- 
șadintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Chivu, Stoica, pre
ședintele Asociației de prietenie ro-

mâno-chineze. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Andrei Vela, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, oameni de știință, artă 
șl cultură, un numeros public.

Au fost prezent i. de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

La vernisaj, Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, șl Li Tin-ciuan, 
atnbasadprul R. P. Chineze in țara 
noastră, au rostit alocuțiuni, relevind 
continua lărgire a schimburilor cultu
rale româno-chineze în contextul re
lațiilor de prietenie frățească și cola
borare multilaterală statorhlcite în
tre cele două țări. Vorbitorii au sub
liniat deosebita importanță a vizitei 
întreprinse in vara anului 1971 in 
R. P. Chineză de către delegația de 
partid- și 
condusă 
Ceaușescu, 
tovarășul 
membri ai 
stat a R.
contribuția acestui eveniment de sea
mă la întărirea prieteniei dintre par
tidele, țările și popoarele noastre.

guvernamentală română 
de tovarășul Nicolae 
a întrevederilor avute cu 
Mao Tzedun și cu alți 
conducerii de partid și de 
P. Chineze. evidențiind

DE LA I. T. B
Transportul în comun în zilele de 30—31 decembrie 

1973 șl 1-2 ianuarie 1974

Un nou sezon al sporturilor dc 
îarnă se află la început de drum. 
Schiul, pahnaiul. bobul si — oficial, 
în premieră ! — aâmuța au reintrat 
in preocupările amatorilor de spor’. 
Ca de obicei forurile de specialitate 
au discuta’, din vreme și au stabilit o 
seamă de măsuri pentru a impulsio
na întreaga activitate, pentru ca e- 
dițta de iarnă a „Cupe: tineretului" 
*ă înregistreze un succes. La Pre
deal. exemnlu. funcționează un
f-rarte frumos oat-inoar natural. Des- 
nre mrtii'e de schi — să nu mai 
vorbim. Pe Clăbucet. pirtia centra
lă și variantele ei sint. duminica, 
supraaglomerate din zor pină scara 
tirziu. Pentru săniuș. do asemenea, 
locuri cita vrei. La Sinaia piftiilor 
vechi și de acum cooperate li s-a 
adăugat, din acest s-zon. o pi":e 
r-oit§ lue. la Cota 1 400. In plin cen
tru era gata, cu gheața lucioasă și 
netedă ca oglinda, un patinoar na- 
tural. Pentru săniuș. amenajări so*- 
otale si preocupări atente : sure 
Furnica, trei străzi, mai puțin cir
culate, au fost „atribuite" amatori
lor de sănius.

Există, totodată, centre de Închi
ria» material și echipament sportiv, 
dvr. ca să le găsesti. trebuie să te 
. i/Pcrnezi „din cm in om". Unita
te* respectivă a cooperative! ..Pres
tarea" d n Predeal, deși amplasată 
lntr-un loc propice (chiar I.ngă pla
toul gării) si destul de bme apro
vizionată. este ascunsă privirilor ri 
de aceea puțin solicitata. Ceie doua 
centre particulare din Predeal au o 
c.ien'.eta statornică, datorita pe de 
o parte expunerii ..la vedere" a 
rrhiurdor și săniuțelor, iar pe de 
ai'ă parte tarifelor mai accesibile. 
Din acest puns', de vedere, la S - 
r.aia situația este asemănătoare : 
p-eturLie la centru! de închiriere al 
ciutului sportiv orLtenesc dnl sub 
jumătatea celor pretinse la centrul 
cooperației.

Se discută mult si se face puțin 
în l'-2â’J_ra <*u centrele de inițiere 
pentru sporturile de iarnă. Nu si't 
oare posibilități ? ..Nicidecum ; , ar 
1: un neadevăr să se afirme asa ceva 
— ne-a spus, ca unul care cunoaște 
b.ne probleme]*- schiului din acea.-- 
tă zonă montană. Drof. loan Matei. 
Miile, zecile de mii de turiști ce vin 
atei iarna ar dor., sirrt sigur, să în
vețe să sch.ez?-. Mult mai cur os. ca 
să nu spun altfel, este fantu’ 
foarte mulți localnici nu ora 
schiul. Mi se nare paradoxal, 
bucurerienil manifesta parcă un ma: 
mare interes pentru aceri sport d'
cit localnicii care, practic, au pirt;a 
de schi chiar din curtea casei. Unde 
■-ar putea organiza asemenea centre 
f.. de către clr.e. no: toți, din parte;- 
locului, ftim prea bine: la Predeal. 
Cioplea. J rei Brazi. 
S.naia — zona Cumpătu 
papului — dealul Zamoi 
tem — pirtia Eon cu etc. Nici 
bîema instructorilor nu ar L, cum 
pretinde deseori, de nerezolvat. 
fiecare localitate de pe Va.ea Prah< 
vei există foșu schiori, profesori spe
cialiști care. ir. timpul liber fia ef:r- 
f. •• de săptămină. când solicitarea 
este ma! mare) pot îndeplini cu suc
ces o astfel de misiune".

Formarea si folosirea unor astfel 
de instructori pentru centrele de 
schi preocupă de vreo dc-i ani fo
rurile responsabile cu turismul. Dar 
e nd a tari vorba să se treacă la 
organizarea lor practică s-a ivit 
mare problemă". S-a susținut, i 
îniii. că un asemenea serviciu 
risUc nu este rentabil. $i ni s-a dat 
un exemplu : „Am încercat sa do
tăm cabanele cu material si echi
pament sportiv, dar solicitarea a 
fost foarte mică — spunea, absolut

! ..o 
mai 
tu-

RAID-ANCHETA PE RUTA 
SINAiA - BUȘTENI - 

PREDEAL

convins, directorul O.J.T. Prahova. 
Ne este teamă să nu pățim la fel 
și cu instructorii de schi ”. Oare chiar 
așa stau lucrurile ? Cum se face a- 
tunci că acum iarna, ca și vara de 
a’tfcl. ia Sinaia sau Predeal o se
rie de fotograf; iși oferă, din pro
prie in.tiativâ. chiar din gară, servi
ciile. pentru a-i însoți De turiști pe 
piftiile de schi sau oe notecile de 
munte ?...

Antrenorul Mircea Enache. cu care 
am discutat la cabana Clâbucet. ne 
spunea că și la Bușteni posibilită- 
L.ie pentru lărgirea caracterului de 
masă al schiului sint rnari. Nici aici 
insă preocupările pentru inițierea 
organizată nu trec „pragul hir; iilor". 
Asociația sportivă ..Caraimanul" vrea 
sâ aibă un renume mai degrabă cu... 
echipa de fotbal, decit cu schiul. O 
primă măsură : a desființat norma 
antrenorului de specialitate. Să fi 
u itat a sa de repede responsabilii 
sportului din Bușteni că. de mai

multi ani. fruntașii schiului româ- 
m’se s-au afirmat, mai ir.tii. pe 
piftiile (inclusiv pe ..Valea Aibă”) 
din Bușteni ? Aceeași situație și la 
Azuga.

De citeva zile -s-a anunțat că in- 
.Vructorii de schi din „nomenclato
rul" M.T. vor putea răspund? solici
tărilor tuturor turiștilor interesați, 
centrele de inițiere funcțiorvind la 
Predeal. Sinaia și Brașov. Activita
tea tar este, deocamdată, foarte res- 
trinsă. De ce ? Lipsește populariza
rea acțiunii, iar tarifele nu 
mula lorii.

Considerăm că. de fapt, 
rea si activitatea centrelor 
tiere la schi sau la alto sporturi 
constituie obligații exclusive 
nisterului TuiL...-tai. L......... . ........
hotărirea plenarei Comitetului Cen
tral al partidului cu privire la dez
voltarea continuă a sportului, ex
tinderea centrelor pentru servirea 
sportivă a populației aoare ca f nd 
o obligație a consil llor populare, a 
consiliilor locale pentru educație fi
zică si sport. Sint peste tot in țară 
cluburi si asociații sportive care au 
antrenori salariați. în atribuțiile lor 
nu noate intra și inițierea sportivă 
a cooiilor. a tinerilor, in general ? 
Din păcate, așa cum se remarca, nu 
do mult, și la ședința comitetului 
federal, cauzele inactivității ne a- 
ccastă linie rezultă din lipsa de ini
țiativă și de acțiuni practice, decit 
— cum se acreditează, in mod fals, 
ideea — din nerentabilitatea centre
lor respective sau din lipsă de bo- 
licitanti.

Cele arătate mai sus privind în
ceputul sezonului .-sporturilor albe" 
p<? Valea Prahovei sperăm să facă 
obiectul unei discuții ne plan local, 
cu măsuri eficiente, incă in iarna 
aceasta firește. Astfel, ca schiul si 
sporturile inrudite să devină, in 
mod practic, accesibile unei mase 
cit mai largi de tineri și tinere.

INTRE GALAȚENI
Șl COaSTĂNTENI

sint sti-
inființa- 
de ini- 
___  nu 
ale Mi- 

:mului. De altfel, in

I. DUMITR1U

Schiori la Clâbucet Foto : Drago? Neagu

Din nou, sala Dinamo a fost 
la dispoziția boxului. Ieri, nu
meroși spectatori au urmărit 
întrecerile semifinale ale „Cu
pei federației", 3.C.C. Galați — 
B.C. Brăila și Farul Constanța 
— A.S.A. Cluj, adică nu mai 
puțin de 20 de partide ! Prima 
semifinală dintre găiățeni și 
brăileni, vechi rivali in ale 
boxului, a fost peste așteptări 
de interesantă datorită in spe
cial combativității și bune: pre
gătiri fizice a pugiliștilor din 
ambele orașe. Cano ; mdu-1 pe 
antrenorul emerit Petre Mihail, 
era firesc să-i vedem pe gălă- 
țeni capabili să lupte intens din 
primul și pină la ultimul minut 
al fiecărei partide. Surpriza a 
venit insă din partea brâileni- 
lor care, in pofida faptului că a- 
l.taiau o formație eu nume 
neștiute de cunoscătorii de box, 
au dat o replica adversarilor pe 
măsura cerințelor. E drept, 
B.C.C. Galați a ciștigat pină la 
urmă cu 27—17. adică de-ajuns 
de autoritar ca scor, totuși, a- 
proape fiecare meci a fost foarte 
disputai, inregistrindu-se și li
nele surprize ca. de pildă, vic
toria brăileanului Gh . Balaș 
asupra experimentatului Anton 
Cojan (categoria muscă).

în cea de-a doua semifinală, 
frumusețea luptei a scăzut mult 
din cauza diferenței de nivel în 
pregătire și valoare dintre Farul 
și A.S.A. Constănțenii au ciștigat 
detașat cu 29—15. in timp ce 
clujenii n-au obținut decit o 
v.cmrie,. și aceea prin... nepre- 
z ■r,,.?re;i unui adversar !

Azi. de la ora 18. tot in sala 
Dinamo, va avea loc intrecerca 
finală dintre B.C.C. Galați și 
Farul Constanța.

TENIS

V. M.

CA M PI O N ATE I.F AUSTRALIEI. 
Campionatele internaționale de tenis 
ale Australiei au continuat pe tere
nurile clubului „Kooyong" din Mel
bourne cu disputarea primelor parti
de din turul II al probelor de sim
plu. Principalul favorit al concursu
lui masculin, asul australian John 
Newcombe l-a întrecut cu 6—3, 6—3, 
6—7, u—4 pe compatriotul sau Kim 
Warwick. Americanul Jimmy Con
nors l-a eliminat cu 6—4, 6—2, 7—6 
pe australianul John Thompson, iar 
cehoslovacul Vladimir Zednik a dis
pus cu 6—7, 7—5, 6—4. 3—6, 6—1 de 
vest-germanul Karl Meiler.

ACTUALITATEA LA HOCHEI PE GHEAȚA
JUNIORII IN „CUPA CELOR 

ȘASE NAflUNI". La Budapesta au 
început întrecerile tradiționalei com
petiții internaționale de hocnei pe 
gneaț-ă ..Cupa celor șase națiuni", la 
eare participă selecționatele de ju
niori ale Au.Triei. Bulgariei, Elvețpi-i. 
Italiei. României și Ungariei. Ir. par
tida inaugurală s-au intimii echiptta 
Romăniri și Austriei. Tineriihochelști 
români au obținut o vkîorle clară cu 
Socrul O« 8—0 (1—0 5—0, 2 0). in-

tr-un alt joc. reprezentativa Elveției 
a întrecut ca 12—1 (5—0, 3—1, 4—0) 
formația Italiei-

CAMPIONATUL MONDIAL PEN
TRU TINERET. La Leningrad au în
ceput întrecerile campionatului mnn- 
di-l de hochei pe gheață rezervat 
echipelor de tineret (jucători pină Iu 
2i dc . r..;, I:. primele două partide 
disputate, selecționata U.R.S.S. a
vine cu scorul de 6—2 11—1. i—L

2—0) echipa Finlandei, iar rf.-prczen- 
tativa Cehoslovaciei ’ ’ ‘
G—4 (3—1. 1—2, - 1............ ........-
diei. La turneu mai participă echi
pele Canadei și S.U.A.

___ „ întrecut cu
2—1) formația Suc-

in-

FpsL- 5 000 de spectatori au urmărit 
Oslo tilnirea

hochei pe gheață dintre echipele re- 
i h eției Non egiei.

La capătul unui joc echilibra’., vic
toria a revenit cu scorul de 5—1 (3—0. 
2—3, 0—U hocheiștilor elvețieni.

O NOUA FORMAȚIE A S.U.A. ÎN 
„CUFA DAVIS". Dennis Ralston, că
pitanul echipei de tenis a S.U.A.. a 
definitivat lotul celor șase jucători 
din care va fi alcătuită formația pen
tru meciul cu selecționata Columbiei, 
contind pentru noua ediție a „Cupei 
Davis" (zona americană). Din lotui 
anunțat fac parte Tom Gorman, 
Roscoe Tanner. Eddie Dibbs. Erik 
van Dillen, Charles PaSarell și Ita- 
rold Solomon. După tram se vede, din 
i->t lipsu/e cunoscutul campion Stan 
Smith, care nu a fost selecționai 
pentru această intilnire. Ralston a 
declarat că Smith se află intr-o pe
rioadă de odihnă și că. in meciul cu 
echi-a Columbiei, intenționează să 
verifice potențialul de joc al unor 
ii? ; : tmtamani M Tanner, Dibbs .și 
Solomon. După cum se vede, nici un 
cuvint despie Connors 1

• ORADEA (Corespondentul ..Scân
teii". Dumitru Gâță). — în județul 
Bihor au loc in aceste zile nume
roase manifestări închinate zilei de 
3D Decembrie. între ele se numără 
si expoziția de documente deschisă 
la biblioteca municipală din Ora
dea. care prezintă imagini tipărite 
sau reproduse despre evoluția isto
rică a ideii de republică la români. 
Școlile au organizat vizite colective 
Ia această expoziție, iar profesorii 
de istorie au vorbit elevilor. în fața 
exponatelor, despre evoluția istorică 
a ideii de republică. La liceul df- 
dagogic ..Iosif Vulcan" din Oradea 
a avut loc faza finală a festivalu
lui de teatru, de poezie patriotică 
și revoluționară intitulat ..Partid, 
inima țării", la care au Darticinat 
cele mai bune formații școlare din 
județ.

Ca în fiecare an, radioul și te
leviziunea au pregătit bogale pro
grame muzi ? c-distractive pentru 
noaptea Anului nou. In ce privește 
REVELIONUL TV. el reprezintă 
un adevărat maraton al umorului, al 
muzicii ușoare și populare, al dan
sului și al obiceiurilor tradiționale, 
alcătuind o emisiune cu o durată

9 ore -- cel mai inlins program 
de Anul nou prezentat pină acum 
pe micul ecran. Deschiderea acestui 
program: la orele 21 — cu un pro
log intitulat semnificativ Țara mea 
cu ochi frumoși (după titlul melo
diei inaugurale, scrisă de compozi
torul Petre Mihăeescu). Și pentru 
ca cei mai mici telespectatori să 
aibă și ei „Revelionul" lor — între 
orele 21.10 ți 21.44 va fi transmis 
un „magazin" care le este dedicat 
in mod special: Orășelul copiilor, 
prilej al unor intilniri inedite cu 
eroi și cu interpreți îndrăgiți ai e- 
misiunilor TV pentru copii (autori: 
Octav Pancu-Iași și Tili Acs).

Pentru a putea răspunde prefe
rințelor atit de diverse ale marelui 
public și a permite — implicit — 
a uriția unui număr eit raai mare 
de actori, cîntăreți din Capitală și 
cii.i țara (un număr leeora, ne a- 
sigură lealizatorii). Revelionul TV 
este alcătuit, in acest an. îndeosebi 
din momente mai scurte și de ge
nuri variate (intre 5 .și 15 minute, 
fiecare). Notăm, pentru exemplifi
care. momentele Un cuplu reunit 
(cu Horîa Șerbânescu și Radu Za- 
harescu — la ovele 22,19), în cău
tarea stelei fără nume (orele 22.30), 
Amintiri de Revelion (depănate de

(Urmare din pag. I)

— Ce 
Rusu ?
- E:

rn-am jucat
1- am găsit sus, pe 
Agrijului, in comuna Bu
ciumi, in casa pioniereas
că. Este prima instituție 
de acest gen in mediul 
rural din județul Sălaj. 
Au acolo cercuri de artă 
plastică, confecții, sculp
tură, foto... Să le tot 
joci.

— Mai ales cind ești ln 
vacanță, așa cum sint co
piii...
- De

besc eu. 
Am fost 
la Sovata, 
noii sosiți _____ .
ei s-a completat cifra d' 
40 000 oaspeți găzduit: 
aici, anul acesta, cile 
două și chiar trei săolă- 
mini. Dacă vreți să știți 
ciți au vizitat anul acesta 
stațiunea mai adăugați 
20 000 turiști care au stal
2— 3 zile și incVaoroape 
100 000 vizitatori ocazio-

vacanța vă vor- 
Lorand Dcaki. 
azi dimineață 
i-am văzul pe 
la odihnă. Cu

Ținind seama de necesitățile spo
rite pe traseele de transport in 
comun, din ziua de 31 decembrie 
1973. pe toate liniile de tramvaie, 
troleibuze și autobuze se va mări 
durata de circulație a vehiculelor ; 
retragerea din traseu in depouri 
și autobaze urmează a se face cu 
o cursă mai tirziu. respectiv ulti
mele vehicule vor intra in depou 
in jurul orei 1.45.

Parcul pe traseele autobuzelor 
de noapte se va suplimenta, ince- 
ptnd cu ora 23.00, cu circa 20 la 
sută, autobuzele suplimentare fiind

parcate In P:ața 1843 (stația Sf. 
Gheorghe Nou). Va fi suplimentat 
parcul de taximetre din stația Uni
versității, precum și din stațiile 
din apropierea restaurantelor și ca
selor de cultură care organizează 
revelionul. Comenzile pentru taxi
metre se vor putea face fie direct 
in stații, fie la dispeceratul de ta
ximetre, la telefoanele: 12 07 06, 
12 03 86. 12 02 40.

în zilele de 30 decembrie 1973. 1 
și 2 ianuarie 1974 vehiculele de 
transport in comun vor circula 
după program de sărbătoare.

DE LA C. E. C
Casa de Economii și Consemnâ- 

țiuni anunță că in ziua de 31 de
cembrie a.c. unitățile CEC. vor 
funcționa după programul obiș
nuit. Sucursalele, filialele și agen
țiile C E C. care au program con
tinuu vor. fi deschise într^ .orele 
7.00—21.00. cele care au program

cu întrerupere la prinz vor fi 
chise intre orele 8-00—13,00 și 
—20.00. Agențiile de la sate 
funcționa, de asemenea, în
da 31 decembrie a.c. cu program 
normal, respectiv Intre orele 8.00 
ț, 10 00.

des- 
16.00 
vor 

ziua

li! ;cnoqr

.01 ■

al televiziunii
Ion Finteșteanu, Alexandru Giu- 
garu și Marcel Angheieseu — la <>- 
rele 22,57), Trio rx-(a-ta ediție... 
autocritică (interpretata de Vasilica 
i astaman, Dumitru Rucăreanu. Ște
fan Tapalagâ — orele-23.13). Partea 
a doua a pixjgramului (după mie- 
mi nopții) prevede după prezen
tarea cântecului De treizeci de ori la 
multi ani !, dedicat de compozito
rul George Grigoriu celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării — un mon
taj de Cintece și dansuri populare, 
Cintecc de viață lungă (cu Benone 
Sinulescu, Mariana Negruzzi, Petic 
Guști. Ilinca Nițulescu. Gică Pe
trescu — la orele 3,05), Alo, aici e 
Slroe (orele 3,20), Șlagăre dansate 
(moment muzical-coregrafic inter
pretat de maeștri ai genului — Ia 
orele 3.45). Glume muzicale în alb 
și negru (cu Carmen Stănescu. Ma
rina Voica, Anda Călugâreanu, Ște
fan Tapalagâ, Florin Piersic, Mi- 
hacla Mihai. Mihai Fotino, Cornel 
Patriciu. Dida Drăgan, Aurelian An- 
dreescu. in regia lui Alexandru Bo- 
câneț și Ovidiu Dumitru — la orele 
4.IU) : In tren, de sărbători (orele 
3.35). îndrăgostiți! (orele 4.25). La 
ghicitoare (ovele 4.43) sint trei sce
nete (realizate de Petre Bokor) in 
care vom recunoaște umorul speci
fic unor scriitori ca Teodor î.Iazilu 
sau Ion Băieșu.

încadrate de astfel de momente 
scurte (pe care le-am enumerat 
doar in parte), emisiunile cu o du
rată mai mare ale programului și 
anume : Invitație la carnaval (în
tre orele 0,21—0.55. realizator Marin 
Traian). Balul fulgilor de nea (intre

orele 1—1.55, realizator Dan Mi- 
hăescu), Cărăbuș ’74 sau Revista 
găsită (orele 2,03—3, realizatori : 
Octavian Sava. Dan Mihăescu, Gri- 
gore Poo, .Aprel Felea și Tudor 
Vornicu), Carnaval la ora închide
rii (orele 5,17—6, realizator Ma
rin Traian), propun sumare pen
tru țoale gusturile și toate vîrstela 
— scheciuri, scenete, melodii popu
lare și de muzică ușoară, coregra
fie etc., prilejuind apariția unul 
mare număr de interpreți dintre cei 
mai apreciați.

De-a lungul întregii seri vor fi 
intercalate o seric de reportaje-in- 
terviu din țară (Ginduri de Anul 
nou — înregistrate de Aristide Bu- 
hoiu) și un ciclu de momente mu
zicale filmate, in regia lui Dumi
tru Cihodaru și Dan Necșulea, in 
numeroase orașe și sate (Caravana 
melodiilor), cărora li se adaugă un 
film realizat de Vlad Bitcă și Vir
gil Sacerdoțeanu. care prezintă obi
ceiuri folclorice legate de sărbăto
rirea Anului nou (Obiceiuri de 
Auul nou — la orele 22,45). ,

...Si un moment cu totul inedit : 
dună miezul nopții, televiziunea va 
anunța numele primului nou năs
cut din anul 1974, căruia ii va fi 
dedicat un cîntec scris special de 
compozitorul Edmond Deda.

Programul de Revelion pregătit 
de radiodifuziune e și el plin de 
surprize, avind girul celor mai 
populari autori și interpreți și al 
unor realizatori cu mare expe
riență.

nali. Deși iarna e.ste la 
iarnă, există 

excelente pentru 
Cui ii place ge- 
să nu ne oco-

Sovata... 
condiții < 
odihnă, 
rulețul, . 
le&scă.

— Nici pe noi

— ....pe Pantagruel?! E-n 
regulă. Cind trecem prin 
Turda nu vă ocolim...

— Nici pe noi să nu ne 
ocoliți !

— Adică ?
— Sint Dumitru Gâță,

Cind un minut nu mai

este egal cu un minut

tervine Alexandru Mu
reș» — pentru că la 
turda, fabrica de sticlă
rie tocmai și-a deschis o 
c an t i n ă - r es la u r<i nt. Nu
veniți insă mai mivlți de 
500 pe 
asta-i 
schimb 
dozare, o bucătărie 
dernă și cămări pentru 
păstrarea alimentelor cit 
să-1 sature...

zi, fiindcă doar 
capacitatea. în 
au o cameră dr- 

mo-

Vorbesc din punctul de 
front:?ră Borș, lingă Ora
dea. S-a recepționat aici 
si s-a dat in folosință 
autobaza de tranzit ex
tern, care va servi 
toate * autospecialele din 
traficul internațional al 
României. Toate, adică 
cale care circulă pe 
D.N.E.-15. I. Bocșa, jefui 
garajului, ne-a informat

că serviciile de întreți
nere, revizie, reparații 
vor fi asigurate de spe
cialiști cu înaltă califi
care. cunoscători ai tutu
ror tiaurllor de mușini 
din dotarea transporturi
lor internaționale ale 
larii.

— Am impresia că au 
vorbit toți...

— Mai sint eu. cores
pondentul din Dolj. Vreau 
să informez cititorii că de 
la întreprinderea de ma
șini agricole Craiova s-a 
expediat astăzi, cu desti
nația Cehoslovacia, ulti
mul lot de 250 autobas
culante cu capacitatea de 
8 tone.

— Cind era termenul ?
— Ultima zi a anului.
— Deci, s-au livrat în 

avans ? Și craiovenll mo
difică minutul ?

— Există in țară cineva 
care procedează altfel ?

— Nu. NIstor Țuicu. a- 
proape că nu mai există. 
Asta-i mta-utul nostru de 
adevăr. Mai bine-zis sini 
minutele de adevăr ale 
țării.



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT

A doua reuniune 
a grupului de lucru 

militar
GENEVA 28 (Agerpres). — în 

cursul celei de-a doua reuniuni a 
grupului de lucru militar creat In 
cadrul Conferinței de pace de la 
Geneva asupra Orientului Apropiat, 
care a avut loc vineri, a fost reali
zat ..un consens asupra anumitor 
principii ale dezangajării forțelor 
egiptene și israelicnc de la Canalul 
Suez- — a anunțat un purtător de 
cuvint al Națiunilor Unite, reluat de 
agențiile internaționale de presă. 
,.Pariicipanții — a subliniat purtă
torul de cuvint — au procedat la 
un schimb de vederi foarte sincer 
asupra altor principii. Cele două 
pitit au căutat să obțină clarificări 
privind detaliile acestor principii".

★
C-Â1RO 28 (Agerpres). — Reîntors 

Ja Cairo duDă ce a condus delega- 
H egipteană la lucrările de deschi
dere a conferinței pentru pace în 
problema Orientului Apropiat, minis- 
1rul de externe al R.A. Egipt. Ismail 
Fahmy, a reafirmat, in cadrul unei 
conferințe do presă, hotărirea țârii 
t-' e de a acționa pentru realizarea 
unei păci juste în Orientul Apropiat, 
subliniind că prezenta Egiptului la 
dezbaterile de la Geneva reflectă 
acest deziderat

Conferința de presă a secretarului de stat al S. U. A.
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Risinger, a participat, joi, la o con
ferință de presă, in cadrul căreia a 
procedat la o retrospectivă a politi
ci; externe a Statelor Unite din a- 
cest an. _

Refermdu-se la relațiile Est-Vest, 
șeful diplomației americane a decla
rat că ..politica Statelor Unite fa;ă 
de Uniunea Sovietică si R. P. Chi
neză este caracterizată de destindere, 
oricare ar fi divergențele și contra- 
cdintre sistemele politice ale 
Statelor Unite și ale acestor două 
Uri".

Abordlnd problema, relațiilor cu 
Europa occidentală. secretarul de 
stat al S.U.A. a afirmat că anul 1973 
a fost decepționant pentru viitorul 
relațiilor interatlantice. Kissinger a 
adăugat că proiectele de declarații 
de principii asupra viitorului relații
lor dintre S.U.A. șl Europa occiden
tală constituie încă obiect de consul

MOZAMBIC Succese 

ale forțelor patriotice
DAR ES SALAAM 28 (Agerpres. — 

Un comunicat al Frontului de Elibe
rare din Mozambic (FRELIMO), dat 
publicității la Dar Es Salaam, infor
mează câ in cursul lunilor octombrie, 
noiembrie și decembrie patriotii mo- 
zambicani au lansat numeroase ac
țiuni ofensive in provincia Cabo Del- 
gato. provocind pierderi importante 
trupelor colonialiste portugheze. Cele 
mai intense atacuri ale patrioților 
eu fost concentrate in regiunile Xi- 
xar.o. Palma. Mueda. Nambude, 
Mwanjugula. arată comunicatul.

în urma acțiunilor ofensive lan
sat® de patriotii mozambicani au 
fost scoși din luptă 80 de militari al 
forțelor colonialiste portugheze.

Publicăm !n continuare răspunsurile primite la ancheta organizată 
de ziarul nostru printre personalități din diferite țări ale lumii, care 
împărtășesc cititorilor noștri, acum, in prag de an nou. preocupări 
actuale, proiecte de viitor, dorințe și aspirați:, împreună cu urări prie
tenești adresate poporului român.

Taro OKAMOTO, 
pictor șl sculptor |aponez de 

renume Internațional

Toată lumea este preocupată 
ecum de criza petrolului. In legă
tură cu aceasta. trebuie spus că 
Înainte de secolele al XVIII-lea și 
el XlX-lea ab.a se puneau bazele 
producției de masă. Europa a creat 
mașinile eu care se realizează 
producția de masă și aceasta a dat 
......... unui anum t sistem de re
lații sociale (autorul are in vedere 
capitalismul — n.r.T. In acest sistem 
f !-/,a umană a devenit sclava ma- 
șinilor. Cred că lucrurile ar trebui 
eâ fie inverse. Noi să fim stăpinii 
mașinilor și nu mașinile stăpinii 
noștri. O asemenea idee m-a preo
cupat si mă preocupă și la acest 
r ’ • t de an. Am încercat să-i dau 
o primă concretizare artistică in 
pieriră mea ..Airship" („Aerona
va"), care va fi expusă în curind. 
Prin ea vreau să spun că noi, oa- 

trebui® să fim stăpânii mașl- 
n 'or. Nu mașinile să fie mai pre
sus dedt noi, ci noi mai presui 
deett ele.

Poetul cubanez 
Nicolas GUILLEN

Doresc ca In 1974 pacea, p» care 
o rivnim atit de mult să se conso
lideze In sflrșit. iar popoarele să-și 
poată vedea nestingherite de acti
vitatea lor creatoare.

Vreau să transmit cu ocazia A- 
nulul nou un salut frățesc poporu
lui român, ca și guvernului țării

R D VIETNAM

Succese in reconstrucția economică
HANOI 28 (Agerpres). — Le Duan. 

prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, a e- 
fectuat. recent, vizite in provinciile 
Thai Binh și Nam Ha din R.D. Viet
nam. in care au fost obținute suc
cese deosebite in construcția și re- 
construcția economică — relatează a- 
genția V.N.A.

în timpul convorbirilor cu condu
cerile locale, cu muncitorii și țăranii 
care lucrează in cadrul obiectivelor 
vizitate. Le Duan a relevat direcțiile 
de dezvoltare a industriei și agricul
turii țării in etapa actuală. Astfel, 
el a arătat că. in agricultură, tre
buie depuse eforturi intense, în ur
mătorii ani, pentru a se rezolva te
meinic problemele alimentare, în 
acest cadru urmînd a fi dezvoltate 
noi zone economice și impulsionat 
progresul cooperativelor agricole, 
chemate să joace rolul principal in 
producerea mărfurilor agricole nece
sare.

Paralel cu dezvoltarea agricultu
rii trebuie să se acorde atenția cu
venită dezvoltării industriei locale, 
in special celei a construcțiilor și 
materialelor de construcții, industriei 
prelucrătoare și artizanatului pro
ducător de mărfuri pentru export,

tări. dar S.U.A. sint mai puțin in
teresate în găsirea unor formule de
ci t in realizarea unei cooperări pen
tru reglementarea problemelor de 
interes comun. In acest cadru, se
cretarul de stat american a reluat 
ideea lansată cu prilejul discursului 
din luna aprilie, potrivit căreia Ja
ponia trebuie să constituie parte In
tegrantă a sistemului de relații pe 
care S.U.A. încearcă să le dezvolte 
cu Europa occidentală.

Evoci nd problema deschiderii Con
ferinței de pace in Orientul Apro
piat, de la Geneva, Henry Kissin
ger a declarat : „Ne aflăm în prima 
etapă a unul efort îndelungat și di
ficil pentru concilierea unor poziții 
ce par contradictorii". El și-a ex
primat speranța în realizarea, in
tr-un viitor apropiat, a unor pro
grese în cadrul intilnlrilor cu carac
ter militar in vederea dezangajării 
forțelor egiptene și israelîene și s-a 
declarat satisfăcut și încurajat de 
atitudinea tuturor guvernelor con
tactate înainte de deschiderea con
feriri țeL

Prin înfrățirea orașelor - spre accentuarea destinderii
DAK.AR 28 (Agerpres). r- în ca

pitala Senegalului au continuat, joi* 
lucrările celui de-al VUI-Iea Con
gres al Federației mondiale a ora
șelor înfrățite. în cadrul ședinței de 
joi, Jean-Marie Bressand, deâegat- 
general al Federației mondiale a 
orașelor înfrățite, a prezentat un bi
lanț al activității desfășurate de 
această organizație, în perioada care 
a trecut de la congresul precedent.

Subliniind necesitatea folosirii mal 
largi a posibilităților ce le oferă fe
derația, vorbitorul s-a pronunțat 
pentru participarea maselor popu
lare la dezvoltarea colaborării multi

»v

CU CE GÎNDURI Șl PREOCUPĂRI 
ÎNTÎMPINAȚI ANUL 1974?

dv. : Imi face plăcere să afirm că 
păstrez cele mai frumoase amintiri 
despre România, o țară minunată, 
pe care am avut prilejul s-o vizi
tez. Sper ca in iunie 1974 să mă 
aflu din nou pentru citeva zile la 
București.

Ing. Wlodzimierz 
DZIARSKI, 

directorul centralei angajate 
în construirea noii gârl 

a Varșoviei 

Slnt multe lucrurile care mă 
preocupă. In primul rind ridicarea 
cit mai grabnică a edificiului gării. 
Anul 1973 a marcat o etapă deo
sebit de importantă in această con
strucție, iar acum, în ajun de an 
nou, dind o luptă aprigă cu gerul, 
am reușit să încheiem lucrările de 
betonare a fundației. Dat fiind că 
In 1974 sarcinile se dublează, mă 
preocupă planurile de organizare a 
șantierului și a muncii oamenilor 
în anul viitor. Trebuie depășite o 
serie d® dificultăți prin soluții ori
ginale. Mă gindesc intens la moda- 
litătfle care să ne permită să res
pectăm termenul de dare în ex
ploatare a noii porțl feroviare a 
capitalei.

Mă preocupă, de asemenea, dez
voltarea. in 1974, in ansamblu a 
capitalei. întrucit la recentele ale- 
geri am fo't ales deputat in Sfatul 
popular Varșovia șl fac parte din 
colectivul de experți care anali
zează direcțiile de dezvoltare a 
capitalei Și. în sflrșit, în particu
lar. mă bucur că mă voi putea 
odihni citeva zile, după un efort 
atit de idtens. iar soția mea nu va 
mai avea motive să se pllngă că 
sint doar un musafir rar acasă.

precum și mijloacelor de comunica
ții — a indicat Le Duan — care a 
subliniat, totodată, necesitatea mo
bilizării forțelor productive în ramu
rile producătoare de bunuri de con
sum.

LE DUC THO DESPRE 
NECESITATEA RESPECTĂRII 
ACORDULUI DE LA PARIS

PARIS 28 (Agerpres). — Le Duc 
Tho, reprezentant special al guver
nului R. D. Vietnam, a acordat con
ducerii Radioteleviziunii franceze un 
interviu consacrat rezultatelor întil- 
nirii sale, de la Paris, din 20 decem
brie a. c., cu Henry Kissinger, se
cretarul de stat al S.U.A. La această 
intilnire — a declarat Le Duc Tho 
— a fost analizată situația serioasă 
existentă In Vietnamul de sud. fie
care parte expunindu-și punctul da 
vedere asupra problemelor ridicate.

Referindu-se la stadiul aplicării 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului. Le Duc Tho a relevat ne
cesitatea respectării riguroase de că
tre S.U.A. a acordului, menționind 
că ..aceasta va garanta o pace ade
vărată in Vietnam, va crea condiții 
pentru normalizarea relațiilor dintre 
R. D. Vietnam și S.U.A. și va con
tribui la promovarea păcii în Asi* 
de «ud-est și in întreaga lume".

★
VIETNAMUL DE SUD 28 (Ager- 

pres). — Ministerul de Externe al 
Republicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație în care de
nunță repetatele încălcări ale înce
tării focului comise de militarii sai- 
gonezi în intervalul 21—25 decem
brie. perioadă în care trupele admi
nistrației de la Saigon s-au dedat la 
încercări de acaparare a unor teri
torii controlate de Guvernul Revo
luționar Provizoriu al R.V.S.. opera
țiuni polițienești de ..pacificare", 
bombardamente de artilerie si avia
ție. precum și zboruri de recunoaș
tere Împotriva zonelor eliberate. In 
ansamblu — se arată în declarație — 
în perioada care s-a «curs de la în
cheierea Acordului de la Paris a- 
ffupra Vietnamului, partea «aigoneză 
a comis peste 300 000 de Încălcări ale 
încetării focului.

laterale între popoare. Evocînd de
viza congresului — „Un pămint pen
tru oameni trăind In pace" — Jean- 
Marie Bressand a menționat impor
tanța reducerii cheltuielilor mili
tare și a promovării procesului de 
destindere in asigurarea păcii în 
lume.

Din partea României, la lucrările 
congresului participă loan Manciuc, 
primar al municipiului Iași, membru 
al Comitetului Executiv al Federa
ției mondiale a orașelor înfrățite, și 
Remus Bucșa, primar al municipiu
lui Cluj.

Ahmed BOUCHTIBA, 
șeful șantierului de explordrl 

miniere de la Timg’oouine — 
Hoggar din Sahara algeriand

Sfîrșitul și începutul fiecărui an 
coincide pentru geologii care lu
crează in Sahara, date fiind con
dițiile mai dificile din această zonă, 
cu o nouă campanie de explorări. 
Și deoarece aceste campanii sint 
relativ scurte — 6—7 luni — atit 
cit temperatura deșertului permite, 
preocuparea de căpetenie a mea, 
ca și a colectivului pe care il con
duc, este de a da maximum de 
randament pentru a pune in va
loare imensele bogății subterane 
ascunse sub stincile Hoggarului.

Actuala campanie de explorări 
geologice este cu atit mai impor
tantă cu cit ea precede o nouă pe
rioadă de dezvoltare economică a 
Algeriei — planul cvadrienal 
1974—1977. avînd ca obiectiv prio
ritar industrializarea țării.

O altă dorință pe care o am 4n 
v®d®re in pragul noului an este 
aceea de a contribui, alături de co
legii mei. ca Hoggarul, considerat 
de geologi ca ..depozitarul" unor 
inestimabile comori subterane, să 
treacă pe scară mai largă de la 
activitatea de explorare la cea d® 
exploatare a minereurilor pe care 
1® identificăm zi de zi.

în sflrșit. făcind parte din tinăra 
generație de geologi algerieni, pre
gătiți In perioada de cind țara 
noastră a devenit independentă, 
preocuparea mea actuală este ți de 
a sprijini și pe alți tineri care lu
crează p® șantier In însușirea aces
tei meserii frumoase $i deosebit de 
necesară țârii noastre. Și deoarece 
pe șantierul pe care 11 conduc lu
crează și multi g®ologi români cu 
experiență, față de care nutresc

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 
ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

BUDAPESTA. — La Ambasa
da țârii noastre din Budapesta 
a avut loc o conferință de 
presă. Cu acest prilej, loan 
Cotoț. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapes
ta, a subliniat însemnătatea ac
tului de la 30 Decembrie 1947 
și a trecut în revistă sucoesele 
obținute de poporul român, «ub 
conducerea partidului. In anii 
care au trecut de la proclama
rea republicii.

HELSINKI. — I^i Ambasa
da română din Helsinki a 
fost organizată, la 28 de
cembrie, o conferință de pre
să la caro au participat redac
tori șefi al principalelor coti
diene finlandeze, ai radioului șl 
agenției de presă S.T.T.

Cu acest prilej, ambasadorul 
României în Finlanda. Constan
tin Vlad, a evocat importanța 
istorică a actului de la 30 De
cembrie 1947 și a prezentat pe 
larg preocupările partidului și 
statului nostru de creștere a 
potențialului economic al Ro
mâniei, pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

DAMASC. — La Universita
tea din Damasc a fost organi
zată o expoziție de cărți româ
nești în limbi străine. La des
chiderea expoziției au fost pre
zență H. Diab, ministru ad
junct ni lnvățămîntului «upe- 
rior din Siria, prof. dr. A. R. 
Kaddura, rectorul Universității 
din Damasc, cadre didactice, 
personalități ale vieții cultura
le. studenti.

agențiile de presă transmit:
Producție agricolă record 

în U.R.S.S. Producția agricolă ■ 
Uniunii Sovietic» a fost în acest an 
cea mai mare din Întreaga Istorie a 
țării — relatează agenția T.A.S.Ș. 
Asifel, producția de cereale s-a ridi
cat la 222.5 milioane tone, marcind 
un record fftță de toți anii trecuți, 
livrările de carne, lapte și lină au 
reprezentat și ele recorduri absoluta 
pe plan național, iar recolta de bum
bac a fost de 7.6 milioane tone.

Astronauții de la bordul 
boratorului orbital american „Skylab" 
au trecut, vineri, în a doua jumă
tate a misiunii lor. împlinind 42 
zile de activitate spațială. Pir.ă acum. 
Carr, Gibson și Pogue au efectuat 
peste 600 mișcări de revoluție în ju
rul Pămintului și au parcurs aproape 
30 milioane km.

sentimente de respect pentru acti
vitatea de cercetare pe care o de
pun. o cooperare mai largă cu ei 
și in această direcție ar fi foarte 
eficientă. Eu însumi mă gindesc în 
prezent, cunoscincl tradiția Româ
niei in domeniul mineritului, să-mi 
continui specializarea intr-un insti
tut de profil din țara dv. Doresc 
mult succes României, care, ca și 
țara noastră, iși consacră eforturile 
propășirii multilaterale.

Economistul Dieter KLEIN, 
profesor Io Universitatea 

Humboldt (R.D.G.)

Anul .1973 a consemnat noi mo
mente in îmbunătățirea climatului 
politic, a relațiilor dintre țări apar- 
tinind celor două sisteme sociale 
mondiale. Pot spune că acest lu
cru este valabil și pentru dezvol
tarea legăturilor economice intre 
state cu orinduirl sociale diferite. 
Pentru mine, ca economist, este in
teresant să-mi îndrept atenția asu
pra unor probleme, ca de pild-'t : 
rare sint efectele reciproce n® olan 
economic ale evoluției pozitive a 
raporturilor dintre cele două s’sf®- 
me — socialist și capitalist : nn'le 
modalități de manifestare a legilor 
economice in țările cu sisteme so
ciale diferite.

Prin studierea acestor asoecte. 
precum și ale altora, eu și colegii 
mei vom Încerca să tragem con
cluzii practice in vederea promo
vării cooperării economice interna
ționale — una din căile cele mai 
importante de Înțelegere intre po
poare, de asigurare a unei păci du
rabile. Știu că aceste probleme 
sint abordate cu seriozitate și In 
România ți de aceea mi-aș dori 
contacte mai strinse cu colegii mei 
români.

Anchetd realizata cu concursul corespondenților 
din Tokio, Havana. Varșovia, Alger, Berlin
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55 DE ANI DE LA CREAREA P.C. DIN GERMANIA

Adunare festivă la Berlin DI PRETUTINDENI
BERLIN 23 (Corespondență de la 

C. Varvara). — Vineri, in sala Frie
drichstadt-Palast din capitala R. D. 
Germane, a avut loc o adunare fes
tivă consacrată împlinirii a 55 de 
ani de la crearea P. C, din Germania. 
Au participat Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., WilH 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului d© Stat. Horst Sinder- 
mann membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri, conducători de

Meridiane latino-americane
ARGENTINA : Președintele 

Peron despre politica 
guvernului

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 
în cadrul unui mesaj către națiune, 
președintele Argentinei, genera
lul Juan Domingo Peron, a afir
mat că guvernul său urmărește o 
politică de pace și de dezvoltare. în 
spiritul respectului față de legile și 
normele Constituției țării. El a re
levat amplul proces inițiat de gu
vernul justițialist în vederea dezvol
tării economice a țării și a adre
sat mulțumiri tuturor forțelor poli
tice argentinene și conducătorilor lor 
pentru colaborarea manifestată față 
de guvern in cursul procesului de 
elaborare a planului trienal de dez
voltare economică a țârii.

VENEZUELA 1 Condiții 
favorabile procesului 

de naționalizare

Președintele Venezuelei, Rafael 
Caldera, a afirmat, intr-o conferin
ță de presă la Caracas, că in țară 
există; în prezent, condiții favorabi
le pentru inițierea procesului de 
naționalizare a industriei petroliere, 
care urmează sâ fie încheiat în 
1983. Pe do altă parte, cu pri

Aproape 400 000 de mun
citori britanicinu au lucrat ioi- 
ca urmare a măsurilor luate in ve
derea reducerii, intr-o serie de în
treprinderi industriale Și in sectorul 
comercial, a săptămânii de lucru, 
cu scăderea corespunzătoare a sala
riilor. Aceste măsuri au fost deter
minate, potrivit declarațiilor oficia
le, de criza de energie.

Forțele de eliberare din 
Guineea-Bissau au distrus’ in 
cursul lunii decembrie, o parte a 
taberei militare portugheze de la 
Mansoa și numeroase instalații ale 
taberei din localitatea Gedamel, de 
pe frontul de sud.

Sierra Leone • r™nosn>t 
oficial Guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgici drept uni
cul guvern, legal al Cambodgiei.

Exporturile și importurile 
Chiliei au cunoscut* in 1973’ 0 creș
tere semnificativă — informează a- 
genția China Nouă. Livrările de 
produse industriale și miniere re
prezintă peste 65 la sută din totalul 
exporturilor R. P. Chineze. Industria 
petrolieră a Chinei, care cunoaște o 
dezvoltare rapidă, a permis satisfa
cerea necesităților economiei națio
nale, oferind un surplus, și pentru 
export.

Funeraliile fostului pre
ședinte al Turciei,IsraelIn6WI’ 
s-au desfășurat vineri Ia Ankara. Au 
luat parte sute de mii de locuitori 
ai capitalei, precum și numeroase 
delegații străine. A participat, de 
asemenea, o delegație extraordinară

Oaspeți din Cosmos?
In Italia — anunță 

agențiile de presă — 
și-au făcut apariția 
noi obiecte zburătoare 
neidentificate. Astfel, 
joi. locuitorii din Cat- 
tolica. localitate si
tuată la 70 de km de 
Bologna, au observat 
îndelung un cilindru 
colorat în partea sa 
inferioară, culorile 
schimbindu-se foarte 
repede. La un mo
ment dat. obiectul a 
început să se roteas

că, în jurul arului 
său, cu viteză foarte 
mare și a dispărut 
brusc. Același feno
men a fost înregistrat 
la Condova, în apro
piere de Torino.

Joi seara, un miste
rios obiect zburător a 
fost zărit in nordul 
Angliei, în apropiere 
de Scoția, in regiunile 
Cumberland și West
morland. Un purtător 
dc cuvint al poliției 
a arătat că obiectul

„LE MONDE" DESPRE: PerSpeCtiVelC 
situației monetare occidentale

PARIS 28 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu consacrat evoluției si
tuației energetice, cotidianul fran
cez „Le Monde" exprimă opinia că 
noile prețuri la petrolul exportat d® 
țările din Golful Persic ar putea a- 
nula excedentele balanțelor de plăți 
ale unor țări occidentale. Japonia 
— consideră ziarul francez — va tre
bui. in mod teoretic, ca anul viitor 
să consacre totalitatea rezervelor 
sale de schimb — adică 15 miliarde 
dolari — achitării cererilor sale su
plimentare de petrol. în Europa oc
cidentală. numai R. F. Germania 
pare in măsură să conserve un ex
cedent al balanței de plăți, în timp ce 
Franța va Înregistra un deficit de cel 
puțin 2,5 miliarde dolari.

După ce arată că Statele Unite, 
primul producător de petrol al lu

partid și de stat. Despre sem
nificația acestei aniversări a vor
bit Kurt Hager, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. Vorbitorul a arătat că înte
meierea P.C. din Germania a însem
nat o cotitură in mișcarea muncito
rească germană șl a subliniat că 
P.S.U.G. este legat de tradițiile do 
luptă ale P.C. din Germania. în 
continuare, Kurt Hager a trecut in 
revistă succesele repurtate de R. D. 
Germană in edificarea societății so
cialiste.

lejul unui miting ocazionat de 
cea de-a 15-a aniversare a creă
rii Biroului Central de Planificare, 
ministrul apărării, general Gustavo 
J’ardi Davila, a exprimat sprijinul 
pe care il acordă și îl vor acorda 
și în viitor forțele armate venezue- 
lene procesului instituțional de na
ționalizare a industriei petroliere a 
Venezuelei.

MEXIC : Puteri depline 
președintelui Echeverria 

• în combaterea inflației

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — Parlamentarii mexicani, 
reuniți într-o sesiune specială a Con
gresului Național, au hotărit acor
darea unor puteri depline președin_ 
telui țării, Luis Echeverria, in vede
rea luării de măsuri urgente pentru 
combaterea inflației și a penuriei de 
alimente. Totodată, Congresul a decis 
luarea de măsuri coercitive împotri
va negustorilor particulari care fac 
speculă cu alimente. Pe de altă 
parte, parlamentarii mexicani, care 
săptămina trecută au votat crearea 
unui comitet dc urgență antiinfla- 
ționist, au recomandat guvernului În
ființarea unei comisii naționale pen
tru controlul prețurilor și al distri
buției produselor de prună necesi
tate.

română, condusă de Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei. Corpul neînsuflețit al lui 
Ismet Inonii a fost depus la Mau
soleul lui Kemal Ataturk, fondatorul 
Turciei modeme.

Guvernele R.P.D. Coreene 
și Republicii Afganistan "u 
convenit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă intre 
cele două țâri — informează agen
ția A.C.T.C.

Șeful statului bolivian, 
Hugo Banzer Suarez, a confirmat 
oficial că alegerile prezidențiale au 
fost aminate la o dată necunoscută 
incâ — informează agenția Prensa 
Latina. El a precizat, totodată, câ nu 
va acorda, în acest an. o amnistie 
generală pentru doținuții politici, 
datorită serioasei crize politice re
simțite pe plan intern.

„Cosmos-522". ,n
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămintului „Cosmos-622".

Autoritățile spaniole au *■ 
restat un grup de patru preoți sub 
acuzația d® activități îndreptat® îm
potriva guvernului — relatează a- 
gențiile Franc® Press® și U.P.I. 
Printre aceștia s® află Buenaventu
ra Alonso și Millan Santos, care 
sint acuzați că au colaborat cu mun
citorii din Valladolid aflați in grevă.

David P.tfaro Siqueiros, 
celebrul pictor muralist mexican, se 
află in stare gravă, în urma unei 
crize urologice — informează agen
țiile de presă citind surse medicale 
din localitatea Cuernavaca, unde lo
cuiește pictorul.

era de culoare verde 
cu alb și se deplasa 
pe o traiectorie de la 
est la vest. Obiectul 
zburător s-a cufundat 
in mare, in largul 
Coastelor provinciei 
Cumberland, lumina 
emisă fiind observată 
foarte bine In cursul 
trecerii sale deasupra 
cimpiei. O serie de 
experți cred că a fost 
vorba dc un meteorit, 
fără a da însă un 
verdict sigur.

mii capitaliste, vor fi mult mal pu
țin afectate de măsura țârilor din 
Golful Persic, „Le Monde" constată 
că tendința de consolidare a dola
rului, foarte sensibilă de mai multe 
luni, s-a accentuat in zilele care au 
urmat deciziei luate la Teheran. 
Monedele forte — marca vest-ger- 
mană, yenul japonez, francul fran
cez și florinul olandez — cedează 
teren, in timp ce dolarul... este in 
curs de a redeveni, prin forța lu
crurilor, cheia de boltă a sistemu
lui monetar occidental.

Consecințele unui astfel de feno
men sint- incalculabile, cel puțin 
teoretic. Tarile deficitare vor tre
bui fie să-și reducă importurile șl 
să stopeze dezvoltarea lor eoonomi- 
că, fie să recurgă la împrumuturi 
externe.

• UN INDICIU AL 
ORIGINII COMETEI 
„KOHOUTEK”. Oam'"d 
de știință americani au desco
perit in compoziția cometei 
„Kohoutek" o moleculă com
plexă : metllcianida. Descoperi
rea pare a aduce noi argumenta 
în favoarea teoriilor ce susțin 
proveniența acestor astre din 
spațiul interstelar. Stephen Ma- 
ran, șeful „operațiunii *Kohou- 
tek»“ a N.A.S.A., care a pre
zentat presei descoperirea, a 
menționat că acest tip de mole
culă, deși relativ rar in Univers, 
se poate găsi șl in centrul gala
xiei noastre. Este o dovadă des
tul de bună — a spus el — că 
astrul, care constituie în prezent 
obiectul cercetărilor intense ale 
observatoarelor terestre șl ale 
echipajului misiunii „Skylab", 
a fost format din aceeași mate
rie ca șl sistemul solar.

• ORGA DIN BAM
BUS. Orașul Las-Pinas, din 
sudul insulei Luzon, care face 
parte din arhipelagul Filipine- 
lor — este posesorul unui in
strument muzical unic in lume 
— o orgă de bambus. Construi
tă cu mai bine de 150 de ant - 
în urmă, orga este folosită șl 
astăzi cu prilejul unor cere
monii deosebite. La confecțio
narea sa au fost utilizate tu
buri din bambus de diferite 
grosimi și lungimi, care, ținute 
in prealabil timp îndelungat in 
nisipul de pe malul mării, au 
căpătat o inegalabilă rezonanță.

• OPRIȚI MOTORUL 
CIND STOPUL E PE 
ROȘU. In timpul circulației 
în orașe, automobiliștii pot eco
nomisi 5—10 la sută din benzina 
ce se consumă in mod normal 
dacă opresc motorul atunci cind 

aemafoarele sint pe roșu «au 
cind se produc gituiri ale cir
culației și-1 pornesc din nou, in 
mod automat. Această manevră 
a devenit posibilă datorită unul 
nou dispozitiv construit in El
veția. La o apăsare pe un bu
ton (in fotografie) motorul se 
oprește. Apâsînd apoi ușor pe 
pedala de accelerație — cuplată, 
la rindul ei. de un automat — 
motorul pornește din nou.

• LA TRAP... ELEC
TRIC. Penuria de... cai șl ce
rerea mare a amatorilor d® că
lărie au determinat o firmă ja
poneză să fabrice niște modele 
de cai din material sintetic. Imi
tația, în mărime naturală, este 
perfectă : un motor electric de 
200 volți simulează legănatul la 
pas sau săltatul la trap, mișca
rea girului și capului, precum 
și... viteze ajungind la peste 700 
de metri pe minut. Echipamen
tul ecvestru este completat cu 
sunetul produs de ropotul copi
telor, înregistrat pe bandă de 
magnetofon. Un „aparat de 
bord" cu patru butoane permi
te operațiunile de pornire, de 
accelerare (două viteze) șl de 
oprire. Prima herghelie de 40 
de bidivii electrici a și fost 
inaugurată și se bucură de u?_ 
succes deosebit in lumea spor
tului ecvestru.

• „DANSUL LEBEDE
LOR", In timpul iernii, mii 
de lebede rămîn pe lacurile 
Alibei și Sasik, din sudul regiu
nii Odesa. Intr-una din zilele 
acestea, pe lacul Sasik s-a pu
tut vedea un adevărat „dans al 
lebedelor". Una din ele, in cen
tru, îndeplinea rolul de „in
structor", iar celelalte, strinse 
într-un cerc care înconjura o 
bucată de gheață, executau 
mișcări de o rară măiestrie, în- 
virtindu-se cind mai repede, 
cind mai incet.

„Dansul" s-a dovedit a fi insă 
o. activitate cit se poate de 
„practică" a păsărilor. Ele exe
cută aceste mișcări spre a crea 
un curent de apă, care să Îm
piedice întinderea ghețeL c» 
le-ar micșora astfel... spațiul 
vital.

• ORAȘUL IN ȘAPTE 
TREPTE. Orașul Walata, din 
sud-estul Mauritaniei, este deo
potrivă o curiozitate a lumii 
vechi, cit și a contemporanei
tății. întemeiat cu un mileniu 
în urmă, disputat acum șase se
cole de două imperii pentru 
poziția sa strategică — la inter
secția drumurilor de caravane 
ale Africii — Walata este astăzi 
un avanpost in calea pustiului 
saharian. Expansiunea nisipuri
lor. care au acoperit in drumul 
lor căi de acces, oaze și surse 
de apă și car® au transformat 
in ruine vechile așezări, s-a 
oprit in fața acestor redute și a 
dîrzeniei locuitorilor săi. Cind 
nisipurile au asediat primele 
clădiri, dinspre nord, locuitorii 
s-au strămutat in partea opusă 
a orașului. în citeva decenii, 
vinturile au transformat vechea 
Walata intr-o uriașă dună de 
nisip. Minați de dragostea pen
tru locurile lor de baștină, lo
cuitorii au părăsit noua Walata, 
unde se refugiaseră, și au re
clădit, pe dunele de nisip, ve
chiul oraș. Acest ciclu s-a re
petat cam o dată la un secol. 
Se spune că sub actualul oraș 
ar exista alte șapte așezări, su
prapuse și ascunse sub nisi
puri...
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