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PENTRU REPUBLICA NOASTRĂ!
• Industria județului Sibiu și-a înde

plinit planul anual la producția marfă in 
ziua de 20 decembrie. Pină la finele anului va fi reali
zată o producție suplimentară în valoare de 390 milioane 
lei — cu 10 milioane lei mai mult decit angajamentul 
asumat — concretizată, între altele, în 4 900 tone acid 
sulfuric, 4 800 tone metale neferoase, mașini și utilaje 
pentru industria materialelor de construcții și industria 
alimentară in valoare de 5,2 milioane Iei, mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor in valoare de 1 milion lei, 
300 000 metri pătrați țesături textile, 150 000 perechi în
călțăminte și altele.

Exprimindu-și satisfacția pentru aceste realizări, pe 
care oamenii muncii din județul Sibiu — români, ger
mani, maghiari — înfrățiți în muncă și idealuri, le de
dică sărbătoririi unui sfert de veac de la proclamarea 
republicii, Biroul Comitetului județean de partid a 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : Angajați cu toate forțele 
în munca pentru înfăptuirea hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c„ pentru realizarea 
intensivă, la un înalt nivel calitativ și la parametrii ma
ximali a sarcinilor de plan pe anul 1973. muncitorii, teh
nicienii și inginerii din industria județului Sibiu isi 
exprimă hotărîrea fermă de a-și spori contribuția ia 
înfăptuirea chemării partidului privind realizarea cinci
nalului înainte de termen.

Ne exprimăm și cu acest prilej profunda noastră re
cunoștință pentru politica înțeleaptă a partidului, de ri
dicare a României socialiste pe noi trepte de civiliza- 
fiesși progres, sentimentele de totală considerație pen
tru modul exemplar în care dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. conduceți destinele țării, pe 
drumul înfăptuirii idealurilor socialismului si comunis
mului.

• Cu prilejul realizării tnainte termen 
a sarcinilor de plan pe anul în curs. Biroul Comitetului 
județean de partid Brăila a adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. în car? 
se spune, printre altele : Urmînd neabătut prețioasele 
dumneavoastră indicații, transpunind in fapt hotăririle 
celui de-al X-lea Congres al partidului și ale Conferiu- 
ței Naționale, in primii doi ani ai actualului cincinal 
producția industriei județului nostru a crescut intr-un 
ritm de peste 10 la sută, inregistrîndu-se în această pe
rioadă o producție peste prevederile planului în valoa
re de 540 milioane lei.

Tnehinind aceste succese măreței sărbători a Împlini
rii unui sfert de veac de la proclamarea republicii, co
muniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile brăi- 
lene sînt hotăriți ca. în spiritul înaltelor indicații des
prinse din recenta plenară a C.C. al P.C.R.. să se mobi
lizeze pentru a realiza sarcinile planului pe 1973 — an 
hotăritor pentru realizarea cincinalului Înainte de ter
men.

• Cu 11 zile mai devreme au realizat pla_ 
rul anual la producția marfă petrochimiștii și rafino
rii de pe platforma Brazi—Ploiești. Acest avans de 
timp dă posibilitate colectivelor respective să livreze

economiei naționale și la export circa 120 000 tone de 
produse petroliere și petrochimice, in valoare de peste 
82 milioane lei. Grupul industrial de petrochimie ploieș
tean se prezintă, in pragul marii sărbători, și cu cei
lalți indicatori de plan mult depășiți. Astfel, livrările 
suplimentare la export se ridică la 1 200 000 lei valută, 
iar beneficiile peste plan sînt de 12 milioane lei.

• Uzina de vagoane din Arad a livrat 
ieri cel de-al 75 000-lea vagon realizat tn cei 
25 de ani de la proclamarea republicii. în prezent, in 
mai puțin de 12 zile se realizează Întreaga producție 
a uzinei din anul 1948, iar producția anului curent de
pășește întreaga producție obținută in primii 12 ani ai 
republicii. Numărul vagoanelor-marfă a crescut, în ulti
mii 25 de ani. de aproximativ 10 ori, iar numărul va
goanelor de călători s-a ridicat, în primele 10 luni ale 
acestui an, la peste 230 — fapt deosebit de semnificativ 
dacă ne gîndim că in 1948 uzina nu realizase nici un 
vagon de acest tip.

• Colectivele exploatărilor miniere și 
uzinelor de preparare din cadrul Centralei 
minereurilor neferoase Deva au l'aportat inde- 
plinirea planului anual. Astfel, se prelimină ca pină la 
stirșitul lunii să se realizeze suplimentar produse in 
valoare de peste 30 milioane lei. Printre beneficiarii de 
substanțe minerale utile cărora li se vor livra impor
tante cantități de concentrate peste plan se numără și 
Uzina de alumină Oradea, care va primi pină la 
sfirșitul acestui an peste 8 000 tone bauxită supli
mentar.

• Planul anual de producție la lignit
bruta Jost îndepk'nit cu 12 zile mai devreme de mi
nerii bazinului carbonifer al Baraoltului. Acest rezultat 
permite realizarea, pină la sfirșitul anului, a unei pro
ducții suplimentare de 37 000 tone lignit, cu 7 000 de 
tone peste angajamentul anual. Prin îmbunătățirea ran
damentului de folosire a utilajelor și întărirea disciplinei 
in muncă, minerii Baraoltului au reușit in acest an să 
depășească indicatorul planificat la productivitatea mun
cii cu 3 860 lei pe salariat, iar prin reducerea consumu
rilor specifice au economisit 1 300 mc material lemnos.

• Minerii de la Exploatarea Voivozi, 
aparținind de Combinatul cărbunelui Oradea, care, pină 
in prezent, au livrat 38 000 tone cărbune peste prevede
rile de pian, onOrindu-și astfel înainte de termen anga
jamentul luat in cinstea aniversării republicii, au înre
gistrat miercuri un nou și remarcabil succes : străpun
gerea cu 11 zile mai devreme a unei galerii de l 140 me
tri lungime. Această lucrare, începută in luna ianuarie 
1970, este apreciată ca una dintre cele mai complexe și 
mai grele din cele executate în bazinul minier Voivozi. 
Deși au avut de înfruntat multe greutăți, cauzate de 
puternicele viituri de apă, minerii din echipele conduse 
de Traian Pîrcălab și Emeric Balogh, care au executat 
aceste lucrări, au atins viteze de înaintare de pină la 
27 metri pe lună. Datorită priceperii celor care au lu
crat in subteran, cit și îndrumărilor competente date 
de topograful de sector Iosif Popuța și ing. Geza Kașa, 
la intilnirea celor două echipe nu s-a constatat nici o 
deviere de la axul galeriei.

r

MOSCOVA 20. — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
Miercuri seara a sosit la Moscova 
delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, a Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice și a Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., va participa 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 50-a aniversare a creării 
Uniunii Republieilor Sovietice So
cialiste.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. prim- 
viceppeședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Badrus. 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorii! României la Mos
cova.

In Gara Kiev, împodobită cu 
drapelele de stat ale României șl

Uniunii Sovietice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii delegației 
de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România au fost salu
tați de D. S. Poleanski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
V. I. Dolghih, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., N. F. Vasiliev membru 
al C-C. al P.C.U.S., prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R., V. I. Drozdenko, mem-
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KIEV 20 (Agerpres). — In drum 

spre Moscova, trenul în care călă
torește delegația de partid și de 
stat a țării noastre, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a făcut o scurtă 
oprire la Kiev.

Pe peronul gării din capitala Ucrai
nei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației au fost 
salutați de G. I. Sevciuk, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Ucrainene, I. A. Peresa-

bru al C.C. al P.C.U.S., ambasado
rul Uniunii Sovietice în România, 
G. A. Kiseliov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., precum 
și de activiști cu munci de răspun
dere în aparatul de partid și de 
stat.

Erau prezenți Ion Ciubotaru, 
ministru plenipotențiar consilier 
al Ambasadei române la Moscova, 
și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților români buchete de flori.

*
denko, șeful Secției relații externe 
a C.C. al P.C. din Ucraina. I. N. 
Katarghin, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Kiev, și E. L. 
Litvinov, secretar al Comitetului 
regional de partid Kiev, alți repre
zentanți ai organelor locale.

Au fost de fpță Alexandru Un
gur, consulul general al Republicii 
Socialiste România la Kiev, și 
membrii consulatului.

Oaspeților le-au fost înmînate 
buchete de flori.

în timpul opririi, în vagonul- 
salon al trenului a avut loc o con
vorbire tovărășească.
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REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

Aici, lingă fluviul stră
bun, Fluviul Oțel a erupt 
viguros in albia de vitali
tate a republicii, consa- 
crind noi legende — con
temporane — in locurile 
legănate de basmul fabu
los al Chiralinei.

Că otelul s-a chemat 
dintotdeauna pîinea țârii, 
se știe. Că această pîine 
moștenită a fost săracă, 
de asemenea e un fapt 
al unei anume realități, 
la indemina tuturor. Că 
saltul și la capitolul oțel 
in acest pătrar de veac 
este de secole, de ase
menea e lucru știut...

Fiecare a trăit, a vibrat 
la uriașele oonoentrări de 
energii umane, de tehni
că in acești ani, ai repu
blicii, pentru ca, tonele de 
otel, piinea — echivalent 
firesc al civilizației — să 
sporească in vetrele de 
foc ale țării. A fost mai 
întâi — in anii de în
ceput. cînd mai luptam 
încă să ștergem rănile 
războiului — Hunedoara. 
Se adăuga Reșiței, Hune
doara — impresionantă 
vatră umană, născută din 
gindul fierbinte al viito
rului. din tinerețea unei 
generații înflăcărată de 
crezul comunist. Al trei
lea pilon, Galațiul. Por
tul cintat cîndva de Vla- 
huță. Așezare dezmier
dată de 12 legende, fără 
să bănuie că a treispre
zecea îi va purta cel mai 
departe numele. Gala
țiul, care închide triun
ghiul de foc al României 
socialiste al deceniului al 
șaptelea. (In cel de-al 
optulea deceniu. mai 
exact — foarte curind. 
un nou izvor de otel va 
țișni la Tîrgoviște).

Așadar, aici, la Galați, 
lingă fluviul străbun, s-a 
născut in anii din urmă 
cea de-a treia vatră de 
foc. Cum ? Ca pretutin
deni. Cu oamenii foste
lor șantiere. Cu abnega
ția dovedită pe șantierele 
țării. Cu încrederea in 
puterea minții, a brațe
lor. Cu vocația comunistă 
de constructori.

Astfel, zeci de mii de

sau aglomerare. Conduc
tele subterane de abur, 
de gaz. de energie elec
trică. Totul, dar absolut 
totul pe acest platou — 
consacrat intr-o zi. pe 
drept cuvînt istorică, a 
industriei românești, ziua 
cind Galațiul a fost în
văpăiat de prima șarjă la 
furnale, la convertizoare 
— poartă semnul distinc
tiv al efortului și creației

trecute, la Galați. Si din 
rftiile de fapte, din cro
nica de aur a acestei 
cetăți industriale unde, 
alături de fundațiile pu
ternice. vibrează energia 
a treizeci de mii de oa
meni, am consemnat cite- 
va secvențe care s-au o- 
ferit singure, firesc, re
porterului, drept ..pîine" 
a profesiei lui.

..Zonă de probe" — ne
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Oțel și oameni <">

oameni, pe viscol și in 
verile toride, au răscolit 
cumplit spinarea de deal 
dintre Cătușa și Mălina. 
I-au durat cei mai puter
nici umeri, 3in mii și 
milioane de metri cubi 
de betoane. I-au înnobilat 
atomul care năștea re
coltele de griu. de po
rumb. de secară cu tăria 
fierului și a oțelului din 
care urma să se nască 
oțel. Milioane de conexi
uni electrice adunindu-se 
pe sub pămînt in uriașele 
săli cu ounltrele de co
mandă do la oțelărie sau 
furnale, de la laminoare

umane, ai pasiunii vi
brante. ca o flacără per
petuă din care se nasc 
monumentele edificării 
socialiste.

De la debutul in triun
ghiul de foc al siderur
giei românești milioane 
de tone de oțel au izvorit 
de aici. In anii ce vin 
tonele acestea trebuie să 
fie și mai multe. Mereu 
mai multe. Marșul nostru 
dinamic spre noi oara- 
metri de civilizație cere, 
presupune pîinea etaloin a 
civilizației. Pe unul din 
fronturile acestui mai 
mult ne-am afla’ zilele

atrage atenția un panou.
Pășim în ' clădirea sta

ției de racord adine nr. 
10. Spații albe, calculate 
cu rigoare. Liniște de ca
tedrală. tncă mai miroa
se a mortar proaspăt. Lu
mina invadează oeste tot 
in această lume a miilor 
și miilor de legături elec
trice. Fire albe, roșii, al
bastre, verzi aleargă În
mănuncheate. se pierd tn 
bornele electrice, izbuc
nesc de unde nu te aș
tepți. năpădesc blindafele 
de fier, se răspindesc oe 
suprafața ciuruită după 
un criteriu util, concen-

trindu-se spre creierul 
stației — pupitrul de co
mandă.

— Aici vor lucra numai 
doi oameni pe schimb — 
spune electricianul Con
stantin Manea. Dispece
rul va comanda prin in- 
terfon : ..Scoate din ten
siune linia cutare". Sau : 
..Dâ-mi energie pe linia 
cutare". Operatorul va 
executa operația și abia 
apoi va raporta...

Iar acolo, in uzina coc- 
so-chimică pulsarea de 
energie electrică se va 
converti firesc intr-0 nouă 
șarjă de cocs... Am stră
bătut pe jos, prin noroa
iele șantierului, peisajul 
vast al uzinei cocso-chi- 
mice de pe platforma si
derurgiei gălățene. De ia 
liniile perfect, paralele ale 
benzilor — adevărată 
imagine de seră — și pină 
la instalațiile complexe și 
complicate izvorind din 
pămintul răscolit amar
nic. înfipte in pămintul 
răvășit pină la năucire. 
tocat la centimetru pătrat 
de autocamioane, de sțil- 
pii bătuți in pieptul iui. 
apăsat de călcîiul miilor 
de tone de utilaje. Cu
rind, tot acest arsenal va 
căpăta viață, arterele lui 
vitale vor prindă ritm și 
grin pulsul care va porni 
de aici, printr-un simplu 
declic, de la stația de ra
cord adine nr. 10. unde 
energia de 120 kilovolți 
se transformă în energie 
utilă de 6 kilovolți.

Iile TANASACHE 
Tudorel OANCEA

(Continuare 
in pag. a IV-a>

Colectivul Uzinei metalurgice 
Iași și-a îndeplinit, încă de la 
15 decembrie, sarcinile de plan 
la toți indicatorii. Pină la sfirși
tul anului va realiza suplimentar 
o producție-marfă în valoare de 

48 milioane lei

în județul Tulcea

Arăturile de toamnă 
au tost executate pe 
intreaga suprafață
TULCEA (Corespondentul „Scin- 

teii“, Radu Vornicu). — Folosind din 
plin fiecare oră bună de lucru, me
canizatorii din județul Tulcea au e- 
xecutat arături de toamnă pe toate 
cele 59 300 hectare planificate. Sta
țiunile de mecanizare a agriculturii 
Cerna. Ceamurlia de Jos. Baia și 
Greci au obținut cele mai bune re
zultate in această campanie. Calitatea 
lucrărilor asigură condiții optime pen
tru obținerea unor recolte bune in a- 
nul viitor.

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROMANE DE PRESA
PRIM RELUAREA R0M8ARRAMENTEL0R

S. U. A. IN R. 0. VIETNAM
Opinia publică din România iși ex

primă profunda îngrijorare față de 
hotărîrea Statelor Unite ale Americii 
de a relua bombardamentele asupra 
întregului teritoriu al R.D. Vietnam, 
cu atit mai mult cu cit această ho
tărâte intervine tntr-un moment in 
care popoarele lumii așteptau sem
narea Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam, care să reglementeze paș
nic problema vietnameză.

Opinia publică din tara noastră 
cere să se pună Sapăt bombardamen
telor, care au provocat numeroase 
victime in rindurile populației civile, 
și tuturor actelor de război ale S.U.A. 
împotriva Republicii Democrate 
Vietnam.

întreaga evoluție a evenimentelor 
din Vietnam —' ca și din alte zone 
ale lumii — a demonstrat că acțiu
nile militare, politica bazată ne forță 
nu pot duce la soluționarea proble
melor litigioase, ci, dimpotrivă. în
depărtează perspectivele unei regle
mentări. Iată de ce opinia publică

djn țara noasiră. care a primit cu 
satisfacție știrea priyind Acordul 
realizat, la 22 octombri'e 1972 intre 
Statele Unite și Republica Demo
crată Vietnam, iși exprimă speranța 
că. in cadrul convorbirilor de la. Pa
ris! se va Ajunge la semnarea aces
tui acord, punindu-se astfel capăt, 
războiului, crem.du-se condiții pen
tru restabilirea păcii, pentru dezvol
tarea liberă a poporului vietnamez 
și a celorlalte popoare din Indochina. 
Aceasta este singura cale justă, re
zonabilă și realistă de reglementare 
a conflictului, corespunzătoare inte
reselor popoarelor vietnamez și ame
rican, cauzei păcii și securității in 
Asia de sud-est și în intreaga lume.

Poporul român, pe deplin solidar 
cu lupta poporului vietnamez și a 
celorlalte popoare din Indochina, se 
pronunță cu fermitate pentru găsirea 
unor soluții politice, care să țină sea
ma de dreptul lor sacru de a^și ho
tărî de sine stătător soarta, propria 
dezvoltare, fără nici un amestec din 
afară.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORN1I
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialist»

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoas
tră, Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice,. Prezidiului Sovietului Suprem și 
Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., tuturor popoarelor 
sovietice cele mai cordiale felicitări și un salut tovă
rășesc cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Crearea în urmă cu o jumătate de secol a primului 
stat multinațional al muncitorilor și țăranilor din lume 
a marcat un eveniment de însemnătate epocală, o mă
reață victorie a ideilor mairxist-leniniste, o încununare 
a luptei îndelungate a popoarelor pentru eliberarea de 
exploatarea și asuprirea țaristă, pentru făurirea unor 
relații noi între națiuni libere și egale în drepturi.

In perioada care s-a scurs de'la acest eveniment me
morabil, poporul sovietic a străbătut, sub conducerea 
partidului' comunist făurit de V. I. Lenin, un drum 
glorios, edificind prin lupta și munca sa plină de ab
negație, pentru prima dată în istorie, societatea socia
listă.

în anii de grea încercare ai Marelui Război de 
Apărare a Patriei, poporul sovietic, dînd dovadă de un 
eroism fără seamăn, a apărat, cu prețul unor mari sa
crificii, cuceririle sale revoluționare și, purtînd. pe 
umerii săi principala povară a războiului, a adus con
tribuția hotărîtoare la zdrobirea hitlerism-ului, la sal
varea civilizației urbane de pericolul robiei fasciste.

Traducînd în viață politica Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietioe, clasa muncitoare, țărănimea colhoz

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

nică și intelectualitatea sovietică au obținut succese 
remarcabile în creșterea forțelor de producție, în fău
rirea unei industrii de prim rang, în dezvoltarea con
tinuă a agriculturii, științei și tehnicii, in ridicarea ni
velului de trai material și cultural al poporului. Uniu
nea Sovietică reprezintă astăzi un stat socialist puternic 
și înfloritor, o uriașă forță a lumii contemporane.

.Comuniștii români, oamenii muncii din țara noastră 
împărtășesc cu sentimente de frățească prietenie bucu
ria poporului sovietic față de realizările de seamă cu 
care întîmpină acest jubileu, considerîndu-le o contri
buție de cea mai mare însemnătate la întărirea forțe
lor socialismului și păcii în întreaga lume.

Partidul Comunist Român, guvernul Republicii So
cialiste România, întregul nostru popor dau o înaltă 
prețuire relațiilor tradiționale de prietenie și alianță 
dintre partidele, țările și popoarele noastre, cooperării 
multilaterale româno-sovietice. Ne exprimăm și cu a- 
cest prilej convingerea că legăturile de solidaritate to
vărășească dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, colaborarea în toate 
domeniile dintre Republica Socialistă România șl 
U.R.S.S. vor cunoaște o dezvoltare rodnică și în viitor, 
pe baza principiilor marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, corespunzător intereselor am
belor noastre popoare, cauzei unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, ale întregului front antiimperialist.

De ziua gloriosului jubileu, vă urăm din toată inima 
dumneavoastră, comuniștilor, popoarelor sovietice noi 
și însemnate izbînzi în înfăptuirea hotărîrilor Congre< 
sului al XXIV-lea al P.C.U.S., în opera de făurire a 
societății comuniste, în lupta pentru triumful cauzei 
socialismului și păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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REPUBLICA NOASTRA SOCIALISTA

Trăsături definitorii, instituții fundamentale am M
Deosebirile fundamen

tale, calitative, dintre re
publica noastră socialistă 
și republicile burgheze iși 
găsesc o expresie grăi
toare in funcția cultural- 
educativă a statului nos
tru. Este știut că in sta
tele burgheze, activitatea 
culturală ocupă o pondere 
restrînsă in ansamblul 
preocupărilor statului, 
fiind considerată o latură 
periferică, însușirea unei 
culturi superioare fiind 
accesibilă doar unor cate
gorii restrinse, avute, ale 
populației. Activitatea e- 
ducativă a vechiului stat 
burghezo-moșieresc ro
mân și-a găsit ilustrare 
în cifrele-record ale anal
fabetismului, în încu
rajarea sub diferite forme 
a obscurantismului, în 
nepăsarea oficialităților 
față de nevoile cercetării 
științifice, creației lite- 
rar-artistice, învățămin- 
tului.

In totală opoziție cu a- 
ceastă situație, în repu
blica noastră socialistă 
funcția cultural-educativă 
reprezintă o latură esen
țială și specifică a activi
tății statului, care urmă
rește eliberarea celor ce 
muncesc nu numai de ex
ploatare, dar și de igno
ranță, ridicarea nivelului 
cultural al întregii popu
lații, afirmarea plenară a 
personalității umane. Im
portanța deosebită pe 
care o dobîndește activi
tatea culturail-educativă 
în republica noastră so
cialistă decurge din noua 
poziție dobîndită în stat 
de oamenii muncii care, 
avînd in mîinile lor în
treaga putere politică și 
economică, fiind stăpîni 
ai întregii avuții obștești, 
iși însușesc în tot mai 
largă măsură și valorile 
spirituale create de socie
tate. Caracterul de nece- 
«iiate obiectivă, legică al 
acestei funcții a statului 
nostru este determinat de 
esența și caracterul orîn- 
duirii socialiste ca o so
cietate care se făurește pe 
baza participării active și 
conștiente a celor mai 
largi mase ale populației, 
ceea ce presupune un 
inalt grad de conștiință 
revoluționară a tuturor 
membrilor societății. în 
același timp, construin- 
du-se pe baza unei teh
nici înalte și încorporind 
cele mai avansate cuceriri 
ale gîndirii umane, noua 
orânduire socială presu
pune și solicită un înalt 
grad de cultură și de pre
gătire tehnico-profesio- 
nală a populației.

Dezvoltarea funcției 
cultural-educative a sta
tului socialist și-a găsit 
una din cele mai conclu
dente expresii in extin
derea, diversificarea și 
perfecționarea multilate
rală a invățămîntului în- 
tr-o concepție unitară, co
respunzător exigențelor 
actuale și de perspectivă 
ale societății noastre. 
Gratuitatea învățămintu- 
lui de toate gradele a 
deschis larg porțile școlii 
tuturor fiilor țării. Statul 

face importante investiții 
pentru dezvoltarea bazei 
materiale a invățămintu- 
lui, pentru crearea condi
țiilor propice bunei des
fășurări a acestuia.

Ca urmare a uriașei ex
tinderi a invățămîntului 
preșcolar, elementar, me
diu și superior, de cultură 
generală și de specialita
te, a diferitelor cursuri 
profesionale în indus
trie și a cercurilor agro
zootehnice la sate, s-a 
ajuns la situația că 
practic covîrșitoarea ma- 
majoritate a populației în
vață. Este, de altfel, grăi
tor faptul că numărul 

FUNCȚIA
CULTURAL-
EDUCATIVĂ
A STATULUI

studenților este azi de 
6 ori mai mare decit în 
1938. Ansamblul măsu
rilor preconizate dc par
tid și de stat pri
vind generalizarea invă- 
țămintului obligatoriu de 
10 ani și pregătirea con
dițiilor pentru trecerea la 
învățămîntul general o- 
bligatoriu de 12 ani ur
măresc să asigure între
gului nostru popor un 
inalt grad de cultură și 
civilizație. La temelia o- 
rientării școlii de cultură 
generală, profesionale ca 
și a școlii superioare, 
partidul și statul pun 
principiul legăturii orga
nice a invățămîntului cu 
practica, cu producția. O 
deosebită însemnătate are 
complexul de măsuri a- 
doptat în ultimii ani de 
statul socialist in vederea 
creării cadrului legislativ 
și instituțional adecvat 
pentru împrospătarea și 
îmbogățirea sistematică 
a cunoștințelor profesio
nale ale cadrelor și ale 
celorlalți oameni ai mun
cii; in pas cu cerințele 
progresului tehnico-știin- 
țific.

Unul din principalele 
elemente componente ale 
funcției cultural-educa
tive exercitate de statul 
socialist constă în largul 
sprijin acordat tuturor 
ramurilor creației literar- 

artistice, grija permanen
tă pentru extinderea și 
dezvoltarea activității 
culturai-artistice de masă; 
amploarea crescîndă a re
țelei de teatre, filarmo
nici, cinematografe și 
edituri, ca și a publica
țiilor literare, cluburilor, 
căminelor și asociațiilor 
culturale, cenaclurilor ar
tistice constituie una din 
cele mai semnificative 
expresii ale revoluției 
culturale desfășurate în 
anii socialismului. O im
portanță primordială a- 
cordă. partidul și statul 
nostru orientării conținu
tului activității culturai-

artistice, urmărind ca a- 
ceasta să se caracterizeze 
printr-un profund carac
ter umanist și patriotic. în 
spiritul nobilelor idealuri 
ale societății noastre.

în îndeplinirea funcției 
șale cultural-educative, 
statul socialist se călă
uzește de orientarea tra
sată de Congresul al X-lea 
al P.C.R. privitoare la ca
racterul complex, multi
lateral al activității ideo
logice pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste, ca 
activitate chemată să îm
bine strîns dezvoltarea 
pregătirii profesionale, 
tehnico-științifice, îmbo
gățirea cunoștințelor de 
cultură generală cu edu- 

, carea politică și formarea 
unui profil moral propriu 
omului înaintat. în acest 
spirit a fost elaborat 
programul de educare 
comunistă adoptat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971 și însușit 
că propriul ei program de 
Conferința Națională din 
iulie 1972.

însemnătatea deosebită 
a programului de educare 
comunistă constă în aoeea 
că el a precizat cu cla
ritate direcțiile și mo
dalitățile de desfășurare a 
procesului de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a 
maselor, de transformare 
a acesteia într-o puter

nică forță motrice a pro
gresului social. Pe primul 
plan al activității educa
tive partidul și statul so
cialist situează răspîndi- 
rea ideilor marxism-leni- 
nismului, promovarea 
principiilor eticii comu
niste, cultivarea unei 
înalte responsabilități so
ciale și morale față de in
teresele generale ale so
cietății, dezvoltarea senti
mentelor patriotice și in
ternaționaliste, cimenta
rea unității moral-politi- 
ce a întregului popor în 
jurul partidului. '

Intransigența revoluțio
nară, trăsătură definitorie 
a activității educative a 
statului socialist, își gă
sește ilustrare în perse
verența cu care militează 
pentru afirmarea tot mai 
puternică în 'viața socială 
a concepției materialist
dialectice și istorice, pen
tru combaterea concepții
lor retrograde și a menta
lităților înapoiate, a influ
ențelor ideologiei și mora
lei burgheze, a naționalis
mului și misticismului, a 
oricăror manifestări străi
ne idealurilor societății 
noastre1 socialiste.

Procesul de perfecțio
nare a modalităților de 
exercitare a funcției cul
tural-educative a statului, 
paralel cu creșterea rolu
lui conducător al partidu
lui in orientarea întregii 
activității desfășurate in 
acest domeniu, și-a găsit 
reflectare în orearea Con
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste, organ de 
partid și de stat aflat sub 
conducerea nemijlocită a 
C.C. al P.C.R. și guvernu
lui, avînd menirea de a 
asigura înfăptuirea poli
tică partidului și statului 
în domeniul culturii și e- 
ducației socialiste. De ase
menea, in scopul coordo
nării unitare a activității 
politico-ideologice, oultu- 
ral-educative și de învă- 
țămînt, potrivit hotărîrilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972, secre
tarii cu problemele de 
propagandă ai organelor 
locale de partid urmează 
a fi recomandați spre a fi 
aleși în funcția de vice
președinți ai consiliilor 
populare respective, iar în 
birourile comisiilor pen
tru problemele de propa
gandă, învățămînt, știință 
și cultură ale comitetelor 
județene vor fi incluși și 
reprezentanți ai organiza
țiilor de masă care răs
pund de activitatea oultu- 
ral-educativă.

Conferința Națională a 
P.C.R. din iulie 1972 a 
cerut tuturor organizații
lor de partid, organizații
lor de masă și organelor 
de stat să se preocupe în 
permanență de îmbunătă
țirea activității ideologice 
și educative, să asigure 
folosirea deplină și îndru
marea unitară a tuturor 
mijloacelor de care dispu
ne societatea noastră pen
tru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor 
și formarea omului nou, 
multilateral dezvoltat.

pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Plenarei C. C. al P. C. R., pentru realizarea 

cincinalului înainte de termen'1!
..Participants la lucrările Conferin. 

tei organizației municipale Iași a 
P.C.R., reprezentanți ai celor peste 
31 000 de comuniști, purtători ai 
gindurilor și simțămintelor tuturor 
oamenilor muncii din municipiul 
Iași — se arată in telegramă — a- 
dresează Comitetului Central al 
Partidului Comifhist Român, dum
neavoastră mult stimate tovarășe se
cretar general a>l partidului, recunoș
tința fierbinte pentru grija și aten
ția acordate dezvoltării multilate
rale, ridicării materiale și spirituale 
a lașului. v

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii ne angajăm ca și 
in activitatea noastră viitoare să mi
lităm neobosit pentru realizarea sar
cinilor deosebit de importante sta
bilite de Conferința Națională și de 
Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din noiembrie a.c., cu privire, 
la. îndeplinirea planului cincinal' 
înainte de termen ; vom depune efor
turi mai stăruitoare pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, pentru ridicarea continuă a 
pregătirii profesionale și a orizontu
lui spiritual al fiecărui cetățean și 
vom promova cu consecvență, ca 
norme de viață și conduită, princi
piile eticii și echității socialiste".

„încadrați în marea întrecere lan
sată de la înalta tribună a Coftfcrin- 
ței Naționale a Partidului Comunist 
Român pentru înfăptuirea actualului 
plan, cincinal înainte de termen, oa
menii muncii timișoreni — români, 
germani, maghiari, .sîrbi și de alte 
naționalități — pătrunși de un înalt 
spirit patriotic, au desfășurat ample 
acțiuni de mobilizare a rezervelor 
existente în unitățile noastre econo
mice care se concretizează în înde
plinirea planului producției-marfă 
pe anul 1972 cu 15 zile mai devreme, 
ceea ce ne va permite să realizăm 
suplimentar pină la finele anului 
produse în valoare de aproape 400 
milioane lei — se arată, între altele, 
în telegrama adresată de Conferința 
organizației municipale Timișoara a 
P.C.R.

Conștienți de înalta răspundere ce 
ne revine pentru traducerea în viață 
a sarcinilor izvorîte din Plenara C.C, 
al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c., 
eveniment de seamă în viata parti
dului nostru, a întregului popor, 
prin problematica abordată. prin 
orientările stabilite pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale, 
ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort spre a mobiliza întregul 
potențial tehnic, material și uman 
de care dispune municipiul Țimi- 
șoara pentrir. a realiza, în cele mai 
bune condiții, planul pe 1973. ari 
hotărîtor pentru îndeplinirea 'actua
lului plan cincinal în patru ani și 
jumătate.

„Organizația municipală de partid 
vă este profund recunoscătoare 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul 
permanent și prețioasele indicații 
pe care ni le-ați dat în acești 
ani direct la fața locului, în marile 
obiective industriale, pe șantierele de 

construcții sau în instituții, care au 
reprezentat pentru toți oamenii 
muncii din Pitești un puternic im
bold de înnoire și perfecționare a 
întregii noastre activități — se men
ționează, între altele, în telegrama 
adresată de Conferința organizației 
municipale Pitești a P.C.R.

Sîntem conștienți de marea răs
pundere pe care o avem în desfă
șurarea la un inalt nivel calitativ a 
muncii în anul 1973, cînd în Pitești 
se vor executa peste 3,5 miliarde lei 
investiții. Volumul producției glo
bale industriale va crește față de a- 
nul 1972 cu 26 la sută, iar planul la 
export cu peste 25 la sută.

Hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. 
din 20—21 noiembrie a.c. — se arată 
în continuarea telegramei — vi
brantă chemare spre perfecționare și 
autodepășire pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen, ne mobi
lizează în direcția fundamentării 
maximale * planului de producție 

Telegrame adresate C.C. alP.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

pentru anul 1973, în stabilirea unor 
programe concrete privind valorifi
carea superioară a rezervelor in
terne, creșterea volumului de econo
mii, îmbunătățirea parametrilor can
titativi și calitativi ai producției. 
Vom subordona munca noastră po
litică sporirii eficienței întregii acti
vități economice, diversificării pre
ocupărilor cultural-științifice și pro
fesionale ale oamenilor și vom ac
ționa cu mai multă fermitate pentru 
înlăturarea deficiențelor care se mai 
manifestă în economia și activitatea 
edilitair-gospodărească a municipiu
lui nostru".

„Hunedorenii, asemenea întregu
lui partid și popor, sînt antrenați in 
marea și atotcuprinzătoarea între
cere consacrată îndeplinirii exem
plare a sarcinilor și a angajamente
lor asumate — se menționează în te
legrama adresată de Conferința orga
nizației municipale Hunedoara a 
P.C.R. Avem deosebita plăcere de 
a vă. informa, iubite tovarășe secre
tar general al partidului, că, așa cum 
ne-ați cerut „și .cum v-am promis 
la recenta vizită de lucru a dum
neavoastră în Hunedoara, înche
iem acest, an cu un bogat bi
lanț în toate domeniile. Pe 11 luni 
planul producției pe sortimente 
a 1'ost depășit cu 64 800 tone cocs, 
37 600 tone fontă, 28 300 tone oțel și 
peste 20 mii tone laminate. Volumul 
produselor agroalimentare vîndute 
prin rețeaua comerțului socialist de
pășește cifra de 2,3 miliarde lei ; 
prin contribuția cetățenilor s-au efec
tuat lucrări de înfrumusețare a mu
nicipiului în sumă de peste 126 mi- 

1 ioane lei. Din lucrările confe
rinței s-a desprins pregnant ho- 
tărîrea unanimă a oamenilor de pe 
aceste frumoase și străvechi melea
guri de a munci în viitor cu elan 
sporit pentru a-și aduce întreaga con
tribuție la înfăptuirea programului 
grandios și realist de înfăptuire în 
țara noastră a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de ridicare pe 
noi culmi a bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce muncesc".

„Dezbătînd cu înalt simț de răs
pundere și exigență comunistă acti
vitatea desfășurată pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne-au revenit din hotă
rîrile Congresului al X-lea, ale Con
ferinței Naționale și ale plenarelor 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, delegații și invita
ții la Conferința organizației de partid 
de pe platforma Combinatului side
rurgic Galați — se arată în telegra
ma trimisă de conferință — în nu
mele celor peste 11 000 de comuniști

— constructori, proiectanți ți side- 
rurgiști — transmitem Comitetului 
Central al partidului, dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai profunde senti
mente de recunoștință și devotament 
pentru înțelepciunea, clarviziunea și 
fermitatea revoluționară cu care 
partidul călăuzește poporul pe dru
mul făuririi societății socialiste mul-' 
tilateral dezvoltate.

Raportăm că în anul ce se încheie, 
colectivele noastre de constructori, 
proiectanți și siderurgiști au reușit 
să încadreze cu succes în fluxul pro
ducției de metal cel de-al treilea 
furnal de 1 700 mc, benzile 3 și 4 de 
aglomerare, o nouă centrală de su- 
flante și noi capacități în sectorul 
laminoare. Totodată, în 11 luni ce au 
trecut din acest an am realizât o 
producție industrială cu 1,8 miliarde 
lei mai mare față de realizările în
tregului an 1971.

Analizînd în mod critic și autocri
tic propria activitate, sîntem con
știenți , de faptul că pe lingă aceste 
rezultate , mai există mari rezerve, 
că sarcinile de plan la producția glo
bală industrială pe 1973. mai mari 
cu 25 la sută față de nivelul acestui 
an, prilejuiesc angajarea plenară a 
potențialului uman și material de 
care dispunem. Sîntem însă hotărîți 
ca, în spiritul măsurilor adoptate de 
Plenara Comitetului Central al- Parti
dului Comunist Român din noiem
brie a.c., să ne ii; cadrăm cu dăruire 
și abnegație în marea întrecere pa
triotică care se desfășoară pentru în
făptuirea cincinalului în patru ani 
și jumătate".

In telegrama adresată de Conferin
ța organizației municipale Dej a 
P.C.R. se arată : „Marea între
cere patriotică pentru realizarea 
cincinalului . înaimte de, termen, în 
care s-a angajat întregul nostru 
popor, a găsit un puternic ecou în 
rindul muncitorilor, țăranilor, ingine
rilor, tehnicienilor, al tuturor locui
torilor municipiului nostru. Reanali- 
zîridu-ne cu toată răspunderea posi
bilitățile pe care le avem și ridicînd 
la un nivel superior întreaga noastră 
activitate, am pus baze temeinice 
realizării cincinalului in patru ani și 
jumătate".

„Mobilizați de hotărîrile Congresu
lui al X-lea al P.C.R. și Conferinței 
Naționale a partidului, de sarcinile 
trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 
20—21 noiembrie a.c. — se menționea
ză în telegrama adresată de Confe
rința organizației municipale Tecuci 
a P.C.R. — vă. asigurăm, iubite to
varășe secretar general al partidului, 
că nu vț>m precupeți nici un efort 
pentru realizarea calitativă a indica
torilor de plan pe anul 1973. pentru 
ca sarcinile actualului plan cincinal 
să le realizăm în patru ani și jumă
tate și să obținem un spor la pro
ducția globală industrială in valoare 
de 579 milioane lei, iar la producti 
marfă fabricată de 639 milioane le; .

„Orașul Sfîntu-Gheorghe a cunos
cut, urmare a politicii juste a parti
dului de industrializare socialistă și 
repartizare judicioasă a forțelor de 
producție pe tot cuprinsul țării, 
o vizibilă dezvoltare — se ara
tă, între alteile, în telegrama adre
sată de Conferința organizației oră
șenești Sfîntu-Gheorghe a P.C.R. An
gajați cu toate forțele la marea între
cere, care animă toți fiii patriei noas
tre, colectivele de oameni ai muncii 
din oraș au hotărît să desfășoare o 
muncă susținută pentru a realiza 
sarcinile cincinalului cu 186 zile mai 
devreme. încrezători în viitorul lumi
nos al poporului nostru, hotărîți să 
aplicăm exemplar cuvîntul partidului, 
ne angajăm in fața dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom asigura, prin mun
că și exemplul comuniștilor, creșterea 
continuă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile, vom 
mobiliza toți oamenii muncii din oraș, 
români și maghiari, înfrățiți pe veci 
în muncă și idealuri, la realizarea cu 
succes a hotărîrilor Congresului al 
X-lea și a Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, pentru 
înflorirea continuă a patriei noastre 
dragi, România socialistă".

Intr-o altă telegramă trimisă din 
partea Conferinței organizației oră
șenești Slobozia a P.C.R, șe arată. în
tre altele : „Analizînd '’cri' răspundere 
partinică activitatea desfășurată pînă 
acum, însușindu-ne în întregime sar
cinile izvorîte din hotărîrile Plenarei 
C.C. al partidului din 20—21 noiem
brie 1972, din ampla expunere pre
zentată de dumneavoastră, ne vom 
îndrepta atenția spre problemele 
majore de care depinde înfăp
tuirea la parametrii maximali a tu
turor sarcinilor ce ne revin".

r

CITITORII AU PRELUAT
CARNETUL DE REPORTER

în hărnicie
S-au întrecut 
și pricepere

(Șl, DUPĂ CUM SE VEDE, Șl APARATUL FOTOGRAFIC)

De la Victoria-Călan primiți pen
tru „carnetul de reporter" :

• Planul de producție pe . 1972, 
colectivul nostru harnic l-a îndepli
nit la începutul lunii decerffcrie.

• Peste prevederi s-au realizat : 
o producție-marfă in valoare de 52 
milioane lei. Mai concret : 9 000 
tone fontă cenușie și 1 700 tone uti
laje de turnare pentru oțelării.

• Beneficiile înscrise în activita
tea economico-financiară a între
prinderii : 18,6 milioane lei.

• Inițiativa „Toată fonta peste 
plan să fie realizată cu cocs eco

nomisit". se concretizează în cele 
6 300 tone cocs metalurgic.. cît re
prezintă rezultatul efortului de re
ducere a consumului specific.

• Alături de toate acestea, tran
scriem numele unor oameni har
nici, cunoscuți pentru faptele lor, 
precum furnaliștii dîn schimbul lui 
Traian Bisorca, echipele comuniș
tilor Constantin Șerban și Francisc 
Farago, care s-au întrecut pe ei în
șiși în hărnicie și pricepere.

Ing. Gavrilă SANTO 
Uzina „Victoria" Călan Sibiu. „Ștrand", imagine citadină în străvechiul oraș

„Cheia economului" în
Chiar și nouă, mun

citorilor de la Fabri
ca de hirtie Petrești, 
județul Alba, ne. vine 
greu să calculăm exact 
valoarea ghemotocului 
de hirtie risipit fără 
rost. De aceea ne-am 
gindit că se cuvine să 
minuim cu mai multă 
grijă „cheia economu

lui", să dovedim in
transigență față de ri
sipă. Ce-am izbutit 
pină acum ?

• 252 000 lei econo
misiți prin reducerea 
importului unor mate
riale.

• Alte 30 tone de 
material fibros econo
misit la instalația de

Rîmnicu-Vîlcea. Cartierul „Nord", care însumează peste 
3 600 de apartamente. Un cartier nou, adăugat atîtor 

ansambluri inedite ale țării... Foto : Prof. C. Crețu

mîini bune
preparat cofrajele pen
tru ouă.

• Economii la celu
loză și pastă mecani
că : aproape 30 tone,

Maria 
MAULAGIU 
muncitoare,
Fabrica de hîrtie 
Petrești, jud. Alba

Mai bogați cu 36 de zile
Aș dori să soriu pe scurt despre 

rezultatele servirii simultane în 
întreprinderea mecanică Suceava. 
Mai întîi, realizările din secția 
prelucrări mecanice. Aici, cele 3 
mașini de danturat au fast ream- 
plasate potrivit unor criterii tehno
logice mai riguroase. Astfel, s-a 
ajuns la economisirea muncii a 
doi oameni cu calificare ridicată. 
Frezorul comunist Ion Avădani lu
crează aici cu bune rezultate.

La cîțiva pași se află sectorul de 
debitare mecanică. Reamplasaren

celor 6 fierăstraie și organizarea 
judicioasă a lucrului au avut drept 
efect imediat economisirea muncii 
a 5 oameni. întreprinderea noastră 
a realizat sarcinile de plan pe 1972 
cu 36 de zile mai devreme. La a- 
cest succes și-a adus, desigur, con
tribuția și servirea simultană a uti
lajelor.

Aurel BURCA
tehnician principal, 
întreprinderea mecanică Suceava

Foto : Fred Nuss

Cărei. „Argonauți contemporani" torc „lina de aur" a 
timpului nostru

Foto : Gh. lancu

CUVINTE DESPRE OMENIE
...Satul Ticoș, din Bicazul Arde

lean, județul Neamț. O alunecare de 
teren. 29 de gospodării au pornit 
o dată cu dealurile. Case, grădini, 
grajduri. Avut agonisit într-o viață 
de om, de către fiecare.

S-au mai întîmplat asemenea a- 
lunecări de teren și cu mult înain
te prin partea locului. Cel lovit de 
năpastă se descurca cum putea, 
singur in fața unor forțe ostile și 
mai puternice decit el. De ce vă 
scriu toate acestea ? Pentru a spu
ne citeva cuvinte de mare prețuire 
pentru omenia locuitorilor comunei. 
Aceștia au sărit ca unul în ajutorul 
celor aflați în necaz. Le-au pus la 
adăpost bunurile, Le-au oferit spații 
de locuit pină în primăvară, cind 
își vor dura noi case, pe temelii 
trainice.

Eu zic că un asemenea fapt sim
plu merită să fie consemnat.

Vladimir DRAGOI 
medic veterinar, 
comuna Bicazul Ardelean, 
județul Neamț

Uzină nouă, 
oameni noi

In urmă cu doi ani, pe vatra 
industrială unde lucrează acum 
un nou detașament de metalurgiști 
era încă un loc de popas pentru tur
mele de oi care urcau sau coborau 
versanții Muntelui Mic sau Tarcu. 
Uzina noastră produce acum din 
plin construcții metalice pentru 
șantierele țării. Nu demult au fost 
expediate circa 400 de tone șantie
relor navale din Constanța.

Uzină nouă. Oameni noi. “iniția
tive îndrăznețe, pentru a așeza 
dintr-un început activitatea la ni
velul exigențelor actuale. Numai 
generalizarea metodei de croire 
complexă-combinată a profilelor 
laminate și tablelor, de pildă, a 
determinat, între altele, un cîștlg 
de 30 de ore la fiecare 100 de ore.

Petre IANCU
șef de echipă 
la Uzina de construcții 
metalice Caransebeș

Hunedoara. Metafore în oțel și 
beton

Foto : 1. Kiss
k J
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Și în ansamblul pregătirilor pentru producția anului 1973
9

FORȚA HOTĂRlTOARE ESTE OMUL

PESTE 300 000 • • ■
dezvol- 
în anul 
neagri-

După cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie, 
tarea în continuare, în ritmuri înalte, a economiei naționale impune sporirea 
1973 a locurilor de muncă și mărirea ponderii populației ocupate în ramurile 
cole, îndeosebi în industrie.

lată cîteva cifre semnificative în acest sens :
• Numărul de muncitori calificați va crește în anul 1973 cu circa 281 000. Tot

odată, vor fi încadrați în unitățile economi ce aproape 23 000 absolvenți ai învățămîn- 
tului superior, din care peste 11 000 ingineri, subingineri și economiști • La o mie de 
locuitori, numărul de salariați va spori în anul viitor, față de 1970, de la 251 la 277 ; 
numărul de salariați din industrie la o mie de locuitori înregistrează, în aceeași peri
oadă, o creștere de la 102 la 115 • Ponderea muncitorilor, în totalul salariaților, a fost 
în anul 1970 de 75,1 la sută, iar în anul viitor va fi de 75,5 la sută. Deci, din aproxi
mativ patru locuitori ai țării unul va fi salariat, iar unul din nouă va lucra în industrie 
• Din cei 281 000 de muncitori calificați, 73 000 sînt formați prin școli profesionale și 
licee de specialitate, iar restul de 208 000 prin cursuri de scurtă durată, urmînd să 
lucreze în noile capacități și obiective ce vor intra în funcțiune în anul viitor sau să 
completeze forța de muncă necesară generalizării schimbului II, introducerii și extinderii 
schimbului III în unitățile productive.

PENTRU GENERALIZAREA SCHIMBURILOR II Șl III

Nu „plouă de sus" cu muncitori
gata calificați. Ni-i pregătim singuri

a 
tot 
în
de

Cum se formează noile contingente
de chimiști?

Anul 19'3 constituie pentru industria chimică un an deosebit de impor
tant, atît din punctul de vedere al noilor capacități ce vor fi puse in func
țiune, cit ții în ce privește creșterea volumului producției. Potrivit pre
vederilor. în anul viitor vor trebui să producă 160 capacități noi, secții, insta
lații și fabrici chimice. în vederea asigurării acestora cu cadre calificate este 
necesar să fie pregătiți 20 000 muncitori, dintre care 8 000 prin școli profesio-

nal'e, iar 12 000 muncitori prin cursuri de scurtă durată. Ce s-a întreprins In 
această direcție pînă acum și ce probleme se cer soluționate, in continuare, 
pentru buna pregătire tehnico-protesională a noilor muncitoj-i și asigurarea 
lor eșalonată, corespunzător intrării in funcțiune a noilor capacități de pro
ducție ? Am început investigațiile noastre în două întreprinderi ale indus
triei chimice.

de clasă ale producției
Platforma chimică din 

Săvinești se află într-un, 
amplu proces de dezvoltare. 
Astfel, volumul investițiilor 
din acest cincinal destinate 
construirii noilor capaci
tăți pentru producerea me-, 
lanei, relonuluj, acidului 
sulfuric, caprolactamei și 
pielei sintetice este de a- 
proape două ori mai mare 
decît fondurile investite aici 
în ultimii zece ani. Toate 
aceste capacități vor trebui 
să intre în funcțiune în anul 
viitor. Discutăm cu Jean 
Mănescu, director în cadrul 
Uzinei de fire și fibre chi
mice. Pregătirea celor peste 
5 000 de muncitori, care, în
cepînd din anul viitor, vor 
lucra Ia noile instalații, a 
debutat o dată cu „ataca
rea" investițiilor din actua
lul cincinal. Peste 90 la 
sută din muncitori sînt ti
neri, recrutați din satele și 
orașele județului Neamț, iar 
formele de pregătire a lor 
in meseriile de prelucrători 
fire și fibre chimice, opera
tori, electricieni, strungari și 
lăcătuși sînt multiple. Ast
fel, pe lingă pregătirea lor 
în centrul școlar de chimii 
și liceul industrial din Pia
tra Neamț, au fost inițiate

cursuri de scurtă durată (6 
luni) gradul I, în cadrul că
rora, numai în acest ari, 
2000 de tineri s-au calificat 

‘ potrivit cerințelor proce
sului de producție din noile, 
unități. De asemenea, tot în 
acest an, alți 400 de tineri 
au urmat cursurile uceniciei

UZINA DE FIRE 
Șl FIBRE CHIMICE 

DIN SĂVINEȘTI

Ia locul de muncă, devenind 
operatori și prelucrători de 
fire și fibre chimice.

Merită remarcată seriozi
tatea cu care s-a abordat și 
se abordează, în continuare, 
însușirea cunoștințelor teo
retice de specialitate și 
practica concretă a tinerilor 
muncitori, în funcție de 
problemele actuale ale in
dustriei firelor și fibrelor 
chimice, cit și de cele care 
privesc aplicarea in per
spectivă a tehnologiilor mo
derne. De fapt, circa 80 la 
sută din programul de pre-

muncitori 
continuă 

in labor.i-
gătire a noilor 
s-a desfășurat și 
să se desfășoare 
toare, la instalațiile uzinei 
aflate acum în funcțiune, 
ceea, ce a imprimat tuturor 
cursurilor un pronunțat ca-» 
racter practic. De aseme- . 
nea, fiecare dintre ti
nerii chimiști au participat 
efectiv la montajul instala
țiilor de relon, melană și 
piele sintetică ș.a. care vor 
produce în anul 1973. Tot in 
scopul asigurării unei cali
ficări corespunzătoare, cît și 
pentru o integrare profesio
nală rapidă a noilor munci
tori, comuniștii din uzină au 
lansat valoroasa inițiativâ . 
„Cadrele pentru producția 
viitoare pe mîini sigure" ! 
în cadrul acestei inițiative, 
fiecare inginer, maistru, 
tehnician și operator cu 
înaltă calificare din între
prindere și-au asumat răs
punderea de a se ocupa ne
mijlocit de pregătirea a 
cite unui viitor chimist. A- 
semenea măsuri dau garan
ția că modernele ’nstalații 
de pe platforma chimică 
Săvinești, care vor începe 
să producă în anul viitor, 
vor fi exploatate de munci
tori de nădejde, bine pre
gătiți tehnico-profesional.

Instruirea și dotările sociale
un tot inseparabil

După cum este cunoscut, 
în urma indicațiilor date de 
secretarul general al parti
dului, cu prilejul vizitei În
treprinse în județul Brașov 
in anul 1971, Uzinei de u- 
tilaj chimic din Făgăraș î 
s-a imprimat un înalt ritm 
de dezvoltare, care se va 
concretiza în realizarea, la 
sfîrșitul anului 1975, a unei 
producții de circa trei ori 
mai mare față de prevede
rile inițiale. în acest scop, 
aici au început importante 
lucrări de investiții, princi
palele obiective urmînd să 
intre în funcțiune chiar în 
cursul anului viitor. Există 
premise reale ca unele ca
pacități să înceapă să pro
ducă chiar mai devreme. 
Pentru exploatarea noilor 
obiective pînă la finele a- 
nului 
3 000 
1 118 
viitor.

în privința asigurării a- 
cestor muncitori, lucrurile 
nu stau delot bine. Anul 
curent se încheie la acest 
capitol cu lipsa a peste 400 
de muncitori calificați. Pen
tru anul viitor, din cei 1118 
muncitori, cîți trebuie asi
gurați, la ora actuală aproa
pe 700 nu au fost nici recru
tați. Ne-am adresat ing. Ion 
Constantinescu, director ge
neral al Grupului de uzine 
pentru fabricarea utilajului 
chimic din Făgăraș, care 
ne-a spus:

— Circa 255—260 de mun
citori, din cei 1118, se vor 
asigura din rindul absolven
ților școlii profesionale, iar 
alți 200. prin calificare, pe 
plan local. Pentru a recruta 
restul de 674 muncitori — 
zona Făgărașului fiind defi-

citară în forță de muncă — 
va trebui să ne îndreptăm 
atenția spre alte zone ale 
țării. Ne străduim să creăm 

. de urgență condiții de ca
zare și masă pentru tinerii 
muncitori.

Pe baza planului de dez
voltare a uzinei s-a calcu
lat și prevăzut in S.T.E. că 
este nevoie de circa 1 300 a- 
partamentc. Dar organe
le de avizare au apro
bat doar 700 apartamente,

UZINA DE UTILAJ 
CHIMIC

DIN FĂGĂRAȘ

1975 sînt necesari 
salariați, din care 
muncitori in anul care au fost eșalonate pe 

ani, începînd cu 1971. în 
ciuda numărului și așa re
dus de apartamente, uzina 
nu a primit nici jumătate 
din acestea. Care este 
cauza? Lipsa de capacitate 
a constructorului. Deși uzi
na a venit în ajutorul aces
tuia cu utilaje și forță de 
muncă, dotarea și organiza
rea constructorului nu sînt 
de natură să garanteze ter
minarea grabnică a aparta- 
mentelbr. într-un mod si
milar stau lucrurile și in 
cazul celor două cămine de 
nefamiliști, cu o capacitate 
de 700 locuri. Primul a fost 
început zilele acestea și ur
mează să fie dat în folosin
ță în trimestrul II. Al doi
lea are ca termen trimes
trul IV. Se vor respecta a- 
ceste termene ? Uzina nu 
poate trece la recrutarea

forței de muncă din 
zone, pină cind nu se 
in folosință cele două 
mine. Construcția cantinei 
nu este nici cel puțin înce
pută. Asemenea neajunsuri 
determină menținerea fluc
tuației la un nivel ridicat, 
în 11 luni din acest an au 
fost angajați 1 049 salariați 
și au părăsit uzina 730.

— Ce anume trebuie fă
cut în această situație ? — 
l-am întrebat pe inginerul 
Dorel Tuțurea, director cu 
probleme de personal și în- 
vățămînt al 
zi ne.

— Date 
concrete în 
am cerut sprijin Ministeru
lui Industriei Chimice, în 
sensul calificării unei bune 
părți din muncitorii nece
sari în diferite ■ unități, re
partizării suplimentare a 
circa 200 muncitori din rin
dul absolvenților școliidr 
profesionale. Deocamdată 
insă nu ni s-a dat încă un 
răspuns. Problema se află 
în studiu.

Desigur. Uzina de utilaj 
chimic din Făgăraș are 
mare nevoie atît de spriji
nul organelor locale de 
partid, cit și de cel al mi
nisterului de resort. Soco
tim că este de datoria 
Ministerului Industriei Chi
mice să intervină hotărît, 
pentru a nu se periclita re
crutarea, pregătirea și asi
gurarea noilor muncitori 
care urmează să lucreze în 
instalațiile ce vor fi puse în 
funcțiune anul viitor.

Ion MANEA 
Nicolae MOCANU 
corespondenții 
„Scînteii"

grupului de u-
fiind condițiile 
care ne aflăm,

încărcarea uniformă, ritmică 
capacităților de. producție in 
cursul anului viitor și creșterea 
dicelui de utilizare a fondului 
timp disponibil al mașinilor-unelte
la 85 la sută sînt sarcini importan
te trasate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie a.c., pentru a căror 
înfăptuire trebuie să se ia măsuri 
hotărîte și eficace privind generali
zarea schimbului II, introducerea și 
extinderea schimbului III în fieca
re întreprindere. Realizarea acestor 
imperative presupune — între altele 
— asigurarea, pregătirea și buna fo
losire a forței de muncă, corespun
zător cerințelor concrete ale produc
ției, sarcinilor de plan la nivel ma
ximal. Cum se soluționează aseme
nea probleme în unități» ale indus
triei Capitalei, în perspectiva nou- . 
lui an. an hotăritor pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen ?

La Comitetul municipal București 
al P.C.R.. UZINA „AUTOBUZUL" 
ne-a fost recomandată ca una din
tre unitățile industriale cu rezulta
te dintre cele mai bune în dome
niul amintit ; într-adevăr, aici in
dicii de utilizare a mașinilor și u-

tilajelor 
lui an, 
și 90 la 
schimburi este în prezent de 
Care este „secretul" 
realizări ?

— în soluționarea acestei probleme 
primordiale pentru producție — ne-a 
Spus Ion Nenciu, secretarul comite
tului de partid al urinei — noi am 
plecat de la adevărul că nimeni din 
afară nu-ți poate asigura peste 
noapte necesarul de strungari sau 
frezori de 
Ca atare, 
adică am 
lor locuri 
sibilitatea __  ______ __ ____
multe mașini. Rezultatul ? în prezent, 
ca să dau un exemplu. 60 de freze 
și raboteze sînt deservite de numai 
30 de muncitori, în loc de 60. S-au 
creat astfel condiții pentru folosirea 
surplusului de muncitori, obținut pe 
această cale, la alte locuri de mun
că deficitare în ce privește asigu
rarea cu forță de muncă pregătită, 
în paralel cu această acțiune, care 
va fi

Măcar

s-au ridicat, în cursul aces
ta valori cuprinse intre 87 

sută, iar coeficientul de 
2,3.

unor .asemenea

care producția are nevoie, 
am acționat gospodărește, 
trecut la depistarea ace- 

de muncă unde exista po- 
extinderii lucrului la mai

continuată in anul viitor, pe

îmbu-
ooefi- 

ridica- 
se vor

primul plan al preocupărilor noastre 
se înscriu întărirea disciplinei in 
muncă, eliminarea oricărei tendințe 
de irosire a timpului de lucru, îm
bunătățirea aprovizionării locurilor 
de muncă în fiecare schimb.

în anul viitor, pentru 
nătățirea în continuare a 
cientului de schimburi, 
rea randamentelor acestora,
finaliza alte acțiuni. Este vorba de 
repartiția in producție, direct la ma
șini, a elevilor din anul II al șco
lilor profesionale, concomitent cu 
suplimentarea planului de pregătire 
a ucenicilor la locul de muncă ; 
întărirea asistenței tehnice pe schim
buri, reducerea duratei reparațiilor 
la mașini și utilaje, printr-o mai 
bună organizare a lucrului la servi
ciul mecanic-șef și prin asigurarea 
din timp a întregului necesar de pie
se de schimb ; prevenirea întîrzieri- 
lor Ia program, pe baza îmbunătăți
rii transportului navetiștilor cu mij
loacele de transport proprii ale uzi
nei r darea în folosință a unui că
min pentru nefamiliști, cu o capa
citate de 300 locuri ș.a.

în ceasul al 11-lea

Pentru a cunoaște părerea forului de resort iu 
problemele abordate, un redactor al ziarului nostru 
s-a adresat tovarășului Nicolae DINU, directorul 
Direcției personal și invățămint din Ministerul In
dustriei Chimice, care a relatat :

— Iii primul rînd, doresc să mă refer la situația 
, Uzinei* de utilaj chimic din Făgăraș. La începutul 

trimestrului II, vor fi repartizați la această uzină 
200 de absolvenți de școală profesională, care sint 
pregătiți actualmente la Borzești. De asemenea, 
spre sfîrșitul trimestrului II și începutul trimes
trului III, intenționăm să repartizăm încă 300—400 
de absolvenți ai școlilor profesionale, de pe alte 
platforme chimice. Totodată vom intensifica acțiu
nea de recrutare și formare a restului de cadre.

— Care este stadiul asigurării cu forță de 
muncă a celor 160 de capacități de producție, 
care vor intra în funcțiune in 1973 ?

— Pînă acum dispunem de 7 000 muncitori ca
lificați ; dar multe din aceste noi capacități vor fi 
servite de muncitori exiștenți pe platforme, care 
vor fi redistribuiți. In acest fel, în anul viitor se 
va obține, după calculele noastre, o economie de 
forță de muncă ee se cifrează la 14 000 de mun
citori. De pe acum ne preocupă pregătirea, atit 
pentru 1973 cit și 1974, a unui număr suplimen
tar de 3 000 de muncitori prin licee de specialitate 
și școli profesionale și a încă 2 000 de muncitori 
prin cursuri de scurtă durată.

— Cum sint corelate recrutarea și pregătirea 
forței de muncă cu asigurarea condițiilor so
ciale pentru noii angajați ?

— Prima problemă care ar trebui soluționată pe 
marile platforme constă în darea in folosință a 
spațiilor de cazare înaintea intrării în funcțiune a 
noilor capacități. Deși era prevăzut prin plan ea 
organele locale să asigure, pentru Combinatul de 
îngrășăminte azotoase de Ia Slobozia, încă din tri
mestrul IV 1971, 780 de apartamente, pină acum nu 
s-au predat decit aproape 300. In mod asemănător 
se petrec lucrurile și la Pitești sau la Făgăraș. Din 
anul viitor, intenționăm să formăm o serie de uni
tăți proprii care să execute o parte din spațiile 
sociale necesare marilor platforme, dar aceasta nu 
înlătură necesitatea de a fi sprijiniți în mod efi
cient de organele locale. Numai prin eforturi re
unite vom putea realiza această sarcină.

Experiența de la ..Autobuzul", re
comandată de. comitetul municipal 
de partid, merită, deci, întreaga a- 
tenție și trebuie să fie extinsă ne- 
intirziat și in alte unități produc
tive. Cu atît mai mult cu cît, în u- 
nele întreprinderi, nu s-au luat încă 
cele mai corespunzătoare măsuri 
pentru îmbunătățirea coeficientului 
de schimburi. într-o asemenea situa
ție se află 
GRELE, in 
a mașinilor 
mai 52,2 la 
schimburi — de 1.7. Deși planul de 
producție pe acest an a fost astfel 
fundamentat, incit să să asigure o 
inoărcare a capacităților de produc
ție- de 75 la sută, acesta a putut fi 
totuși realizat și în condițiile, in care 
proporția respectivă nu a depășit 
cifra amintită. Asistăm, deci, nu nu
mai la necorelarea sarcinilor de plan 
cu capacitatea maximă a mașinilor 
și utilajelor, dar și Ia faptul că in- 
Ireprinderea, la adăpostul unui plan 
lejer, nu a mai fost stimulată să se 
preocupe cum se cuvine de încăr
carea rațională a capacităților 
producție.. Insuficiența forței 
muncă bine pregătită, devenită 
laitmotiv în discuțiile purtate

UZINA DE MAȘINI 
care indicii de utilizare 
și utilajelor sînt de nu- 

sută, iar coeficientul de

cadre ___ 
dovedit a fi 
montată, factorii de răspundere res
pectivi oferindu-ne — în loc de mă
suri concrete — ...justificări. Ce se 
întreprinde, totuși, acum pentru ca, 
în anul 1973, mijloacele tehnice să 
fie încărcate la capacitatea lor 
maximă, iar coeficientul de schim
buri să se ridice la 2,2, în secțiile 
de bază, cît prevede planul ?

— Realizarea sporului de produc
ție planificat pentru anul viitor, de 
aproape 40 la sută față de acest an 
— ne relata ing. Gheorghe Mihai, 
adjunct al șefului serviciului plan 
al uzinei — are la bază atingerea 
unui indice de folosire a mașinilor 
și utilajelor de 85—86 la .sută, deci, 
generalizarea schimbului II. intro
ducerea și extinderea schimbului 
III.

Pentru aceasta — ni s-a spus — 
planul de școlarizare pe anul 1973 a 
fost suplimentat in uzină cu încă 
664 de muncitori, care urmează a fi 

.calificați prin cursuri de scurtă du
rată. Acum, se pregătesc 170 de 
muncitori ; în aprilie, ei vor intra 
în producție, iar pentru încă 300 de 
muncitori — prevăzuți a fi calificați 
in anul viitor — s-a primit aproba-

de conducere din uzină, s-a 
prea puțin funda-

rea de a fi devansată începerea pre
gătirii lor. Măsurile respective sînt 
bune, dar acestea trebuie dublate 
de alte acțiuni, care să vizeze îm
bunătățirea radicală a asistenței 
tehnice, în Prezent deficitară, asigu
rarea de comenzi Ia grupa de ma
șini și utilaje mici — freze, rabote- 
ze, mașini de găurit — azi încărca
te în proporție de numai 30—40 la 
sută. O atenție deosebită va trebui, 
de asemenea, acordată încărcării 
mașinilor de bază, întrucît regimul 
de lucru actual al acestora este cu 
mult sub cel prevăzut in cartea teh
nică. Sînt probleme ce se impun cu 
atît mai urgent Soluționate, cu oit 
realizarea de către această între
prindere a planului de producție pe 
anul 1973 la nivel maximal, de
pinde nemijlocit de folosirea in
tensivă, uniformă și ritmică a capa
cităților pe luni și trimestre — fi 
nici Un efort nu este de prisos pen
tru ca, în noul an, cunoscuta uzină 
bucureșteană să înregistreze randay 
mente, sporuri de eficiență, pe mă
sura renumelui de care se bucură 

economie.

Adrian POPESCU

CADRE DE MARE

M. NICOLAE
Foto : M. Andreescu
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PRICEPERE

La utilaje de mare randament

Fabrica de stofe din 
Brașov se află într-un 
continuu proces de dez
voltare și modernizare a 
producției, colectivul în
treprinderii desfășurind 
o adevărată „bătăjie" 
pentru productivitate, ca
litate 
Recent, 
bricii au intrat 
boaie automate 
stofe (fotografia 
Exploatarea lor 
randament a necesitat — 
cum este și firesc — 
muncitori pricepuți. bine 
pregătiți tehnico-profe- 
sional. Cum s-au asigu
rat ? Din „pepiniera" de 
cadre a întreprinderii, dar 
și prin extinderea lucru
lui la mai multe mașini, 
prin redistribuiri de forță 
de muncă în cadrul sec
toarelor ș.a.

O asemenea muncitoa
re, cu o bună pregătire 
tehnico-profesională. este 
Maria Voinea (fotografia 
din stingă sus). Referin-

și economicitate, 
in dotarea fa- 

noi răz- 
de țesut 
de sus), 
cu înalț

du-se la calitățile acestei 
harnice muncitoare, ingi
nerul loan Fekete, șeful 
țesătoriei, ne relata : „De 
șase luni se menține 
plutonul fruntașilor, 
urmă cu două luni, la 
rerea sa, a început să 
creze la patru războaie, 
în loc de două. Se situea
ză printre muncitoarele 
care obțin o înaltă calita
te a produselor și gospo
dăresc rațional materia 
primă".

De bune aprecieri se 
bucură și tinăra munci
toare Paraschiva Movi- 
leanu, din atelierul de 
canetat (fotografia din 
stingă jos). Deși a fost ca
lificată relativ recent. Ia 
locul de muncă,, această 
muncitoare se afirmă 
prin rezultate meritorii, 
întrecînd, la capitolul ca
litate, productivitate și 
economicitate pe multe 
dintre muncitoarele mai 
vechi din atelier. Un ar
gument în acest sens îl

constituie faptul că asi
gură canete exclusiv pen
tru războaie automate, 
care necesită formate de 
inaltă precizie dimensio
nală.

Există o legătură ne
mijlocită intre rezultate
le întreprinderii si preo
cuparea de a asigura Ia 
utilaje de mare randa
ment cadre bine pregăti
te. Colectivul fabricii va 
îndeplini planul anual si 
angajamentele asumate 
in intrecere cu 7 zile mai 
devreme, depășind pro
ducția fizică planificată 
cu 66 000 ml stofe. Și 
aceasta in condițiile re
ducerii consumurilor spe
cifice, economisirii, pe a- 
ceastă cale, a unei canti
tăți de peste 6 000 tone 
de fire și fibre, cantitate 
din care se pot obține 
circa 15 009 ml de stofă 
de bună calitate.

i
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IA ANIVERSAREA SEMICENTENARULUI CONSTITUIRII UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE

File din cronica unei prietenii frățești
Aniversarea a 50 de ani de la con

stituirea Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste este un prilej pentru 
a evoca temeiurile, trăsăturile și 
semnificațiile esențiale ale relațiilor 
rodnice dintre republica noastră so
cialistă și U.R.S.S.. legate nu numai 
prin Vecinătatea lor geografică și în
delungate tradiții de prietenie a po
poarelor. dar și prin comunitatea de 
orinduire și ideologie, prin marele 
și nobilul țel comun al construirii 
socialismului și comunismului.

Reliefării prieteniei româno-sovie- 
tice i-au fost consacrate în aceste 
zile în țara noastră o gamă largă de 
multiple și variate manifestări poli- 
tico-ideologice, culturale și artistice. 
Intre acestea se înscrie și o bogată 
activitate editorială și publicistică, 
in cadrul căreia ,se remarcă apariția 
în Editura Politică a volumului 
..Tradiții de solidaritate internațio
naliști româno-sovietice“. elaborat de 
un colectiv de autori, sub egida In
stitutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. *). Dispunînd de un fond do
cumentar ce întrunește rezultate mai 
vechi ale istoriografiei noastre, pre
cum și concluziile unor cercetări mai 
recente în arhivele române și sovie
tice, volumul pune în lumină legătu
rile de strinsă solidaritate ce au unit, 
de-a lungul întregii ei istorii, miș
carea muncitorească din Rorilânia cu 
proletariatul rus și cu partidul său 
revoluționar, cu primul stat al mun
citorilor și țăranilor.

Ideea de bază care străbate, ase
menea unui fir roșu, întregul volum, 
este aceea a unității dialectice indiso
lubile dintre patriotism și interna
ționalism, dintre sarcinile naționale și 
internaționale, permanent prezentă în 
activitatea mișcării noastre munci
torești. Luptînd pentru eliberarea so
cială și națională a poporului român, 
pentru triumful socialismului în 
România, mișcarea noastră muncito
rească s-a preocupat în același timp 
.stăruitor de dezvoltarea solidarității 
cu proletariatul din celelalte țări. 
Considerîndu-se permanent un deta
șament al mișcării muncitorești inter
naționale, clasa muncitoare din țara 
nbastră a fost continuu însuflețită 
de convingerea că prin lupta ei îm
potriva claselor exploatatoare. împo
triva dominației monopolurilor stră
ine in România, își aduce o contribu
ție la lupta generală a popoarelor 
pentru cauza libertății și socialismu
lui. în același timp, în bătăliile de 
clasă purtate, proletariatul român și 
partidul său s-au bucurat de spri
jinul diferitelor detașamente ale cla
sei muncitoare internaționale, al 
partidelor oomuniste, al mișcărilor de
mocratice, progresiste, din diferite 
țări ale lumii.

Legăturile dintre proletariatul ro
mân și proletariatul rus, dintre miș
cările muncitorești din cele două țări 
sint in acest sens cît se poate de con
cludente.

După cum se arată în volum, ac
țiuni puternice de solidaritate prole
tară în lupta împotriva exploatării și

asupririi, pentru dreptate socială sint 
oonsemnate de istorie încă de acum 
un secol, grefindu-se pe tradițiile mai 
vechi de ajutorare și sprijin reciproc 
care s-au dezvoltat de-a lungul veacu
rilor între cele două popoare. Un pu
ternic ecou a avut în țara noastră 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, victoria sa istorică sporind 
încrederea proletariatului român in 
propria sa capacitate de a se elibera, 
stimulînd lupta lui revoluționară. în 
același timp, in cartea tradițiilor in
ternaționaliste au înscris file memo
rabile acțiunile proletariatului român 
în sprijinul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, participarea cu arma 
în mină a mii de voluntari români la 
lupta pentru apărarea tinerei Puteri 
Sovietice.

Aceste nobile sentimente interna
ționaliste au fost amplificate și ri

tă a relațiilor internaționale ale 
României, găsindu-și materializarea 
în dezvoltarea amplă și continuă a 
relațiilor reciproce, in toate' sferele 
vieții politice, economice și sociale.

Adincirea continuă a legăturilor 
fructuoase dintre România și Uniu
nea Sovietică își găsește bogate re
surse în progresele realizate de cele 
două țări pe calea construirii socia
lismului și comunismului. Așa cum 
se evidențiază și in volum, în cei 50 
de ani care au trecut de ,1a întemeie
rea U.R.S.S., poporul sovietic a stră
bătut sub conducerea P.C.U.S. un 
drum glorios, de uriașe transformări. 
Biruind imense greutăți și aspre în
cercări care au culminat cu proba 
de foc a războiului pentru apărarea 
patriei, împotriva agresiunii hitleris
te, poporul sovietic a apărat și conso
lidat cuceririle Marii Revoluții din

Însemnări pe marginea volumului 
„TRADIȚII DE SOLIDARITATE 

internaționalistA 
ROMÂNO-SOVIETICE"

•) Capitolele volumului sint sem
nate de : T. Caraciuc, A. Deac, Gh. 
Unc, C. Botoran, Gh. Surpat. A. 
Harșa, L. Gergely, O. Matichescu, 
Gh. I. loniță, FI. Ionașcu, F. Ne- 
delcu, M. Covaci, Gh. Zaharia, Gh. 
Roșu, R. Constanținescu, M. Ro- 
fianu.

dicate pe o treaptă calitativ superi
oară de Partidul Comunist Român, 
care a făcut din solidaritatea cu 
U.R.S.S. o coordonată majoră a poli
ticii sale, de-a lungul int.regii lui exis
tențe de peste o jumătate de veac. 
Activitatea susținută desfășurată în 
ciuda condițiilor atit de grele ale ile
galității, cu prețul atitor jertfe, de 
P.C.R., ca și de organizațiile de masă 
conduse sau îndrumate de el pentru 
prietenia și colaborarea cu popoarele 
sovietice, pentru popularizarea înfăp
tuirilor U.R.S.S. în construirea socia
lismului, pentru stabilirea de relații 
diplomatice și de bună vecinătate în
tre cele două țări, pentru zădărnicirea 
uneltirilor antisovietice ale reacțiu- 
nii — sint tot atîtea aspecte ale a- 
cestei solidarități, care și-au găsit in 
volum o largă reflectare.

în mod firesc, volumul stăruie asu
pra luptei eroice pe care a dus-o 
P.C.R. in anii războiului antisovietic 
pentru scoaterea României din acest 
război nedrept, profund antipopular 
și contrar intereselor naționale — lup
tă în care s-au înregimentat toate 
forțele democratice, progresiste ale 
poporului, asupra activității desfășu
rate de comuniști, de multe ori cu 
prețul vieții, în fruntea celorlalte forțe 
patriotice, pentru sabotarea mașinii de 
război hitleriste, pentru izgonirea o- 
cupanților naziști și doborîrea regi
mului fascist, pentru eliberarea 
României și alăturarea, ei la coaliția 
antihitleristă. După înfăptuirea insu- 
reeției armate, cind poporul român 
s-a angajat cu întregul său potențial 
în lupta împotriva, Germaniei hitle
riste, singele vărsat în comun de os
tașii români și sovietici, pe frontu
rile luptei antifascist», a 'Cimentat pe 
veci frăția de arme româno-sovietică. 
prtețgnia. dintre popoarele român și 
sovietic.

Odată cu instaurarea puterii popu
lare în țara noastră și trecerea la 
construirea noii orînduiri, prietenia 
româno-sovietică a devenit o con
stantă a politicii de stat, o dominan

Octombrie, a asigurat pentru prima 
oară triumful noii orînduiri, pășind 
la crearea bazei tehnico-materiale a 
societății comuniste. Astăzi, Uniunea 
Sovietică se înfățișează lumii întregi 
ca un stat puternic- și înfloritor, al 
cărui imens potențial economic și 
tehnico-științific joacă un rol de cea 
mai mare însemnătate in întărirea 
forței sistemului mondial socialist, a 
influenței socialismului în lume, în 
lupta pentru apărarea securității și 
păcii internaționale.

Aceluiași țol îi slujesc și succesele 
dobîndite de poporul român, sub con
ducerea P.C.R., în făurirea soeietății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Muncind cu toate forțele pentru în
făptuirea mărețului program con
structiv elaborat de Congresul .al 
X-lea și de Conferința Națională a 
P.C.R., pentru. realizarea cincinalului 
inainte de termen, poporul român es'e 
însuflețit de voința fermă de a acce
lera dezvoltarea economico-socială a 
țării, fiind conștient că aceasta răs
punde intereselor sale naționale vi
tale și, totodată, îndatoririlor sale 
internaționaliste, că fiecare succes în 
construcția socialistă reprezintă un 
aport la cauza generală a socialismu
lui și a păcii.

Un cadru propice pentru intensi
ficarea și amplificarea continuă a 
colaborării multilaterale dintre Re
mania și U.R.S.S. a fost statornici 
prin noul Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală între cele 
două țări. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul sem
nării acestuia, „noul tratat româno- 
sovietic, care reglementează relațiile 
dintre România și Uniunea Sovietică 
pe o perioadă de 20 de ani, deschide 
noi perspective pentru dezvoltarea 
in continuare a colaborării, priete
niei și alianței dintre partidele și 
țările noastre... Partidul și poporul 
nostru vor face totul pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor cu Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
cu popoarele Uniunii Sovietice, con-

siderînd că aceasta corespunde atit 
intereselor țărilor și partidelor noas
tre, cît și intereselor generale ale 
socialismului și păcii".

O însemnătate esențială pentru 
întărirea prieteniei, alianței și co
laborării româno-sovietice au soli
daritatea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dezvoltarea legăturilor 
frățești dintre ele pe baza princi
piilor marxism-leninismului. ale in
ternaționalismului proletar. In aceas
tă privință, o contribuție de cea mai 
mare importanță au adus și a- 
duc — așa oum se reliefează și in 
volum — întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Leonid Brejnev, dintre 
alți conducători de partid și de stat 
ai celor două țări. Prilejuind schim
buri rodnice, frățești de păreri și 
experiență, aceste întilniri au con
firmat de fiecare dată utilitatea 
practică și caracterul constructiv 
al contactelor directe pentru mai 
buna cunoaștere a pozițiilor și preo
cupărilor reciproce, pentru soluțio
narea problemelor de interes comun, 
pentru adincirea prieteniei și găsirea 
de noi căi în vederea amplificării co
laborării reciproce.

Evantaiul multiplelor forme de co
laborare este larg desfășurat în ca
drul volumului. Un capitol deosebit 
de bogat al acestei colaborări îl con
stituie relațiile economice. Alături 
de comerțul exterior, în care Uniunea 
Sovietică reprezintă în mod constant 
primul nostru partener, s-au dezvol
tat și se dezvoltă continuu coopera
rea în producție, pentru edificarea 
unor importante obiective industriale. 
S-a extins și se diversifică colabora
rea tehnico-științifică, prin stabilirea 
de legături directe între institutele 
de cercetări științifice și proiectări 
din cele două țări, schimburi de pa
tente și licențe, transmiterea de do
cumentații tehnice, intensificarea con
lucrării între ministere, instituții cen
trale, academii, schimburi de oameni 
de știință, cercetători, cadre didac
tice pentru specializare și documen
tare. In formele cele mai diferite se 
desfășoară legăturile cultural-artiAtice, 
factor important al schimburilor de 
valori spirituale, al adîncifii cunoaș
terii reciproce. Bogate și variate 
manifestări cunoaște colaborarea pe 
tărimul învățămintului, ocrotirii să
nătății, sportului, turismului etc. Pe 
lingă aceste forme, ample și diverse, 
de colaborare bilaterală in toate do
meniile, țările noastre colaborează, 
alături de celelalte țări socialiste 
membre, în cadrul C.A.E.R., pen
tru realizarea Programului com
plex, precum și în cadrul Tratatu
lui de la' Varșovia. După cum este 
cunoscut, strîngerea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste constituie o 
preocupare permanentă a partidului 
și statului nostru.

Lectura volumului recent apărut e- 
vidențiază pregnant o concluzie ma
joră : întărirea prieteniei și alianței 
frățești dintre România și Uniunea 
Sovietică, dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
lărgirea și perfecționarea con
tinuă a tuturor formelor de colabo
rare dintre ele slujesc intereselor 
și aspirațiilor vitale ale celor două 
popoare, contribuie la accelerarea 
oonstruirii socialismului și comunis
mului în ambele țări, reprezintă o 
contribuție prețioasă la întărirea uni
tății țărilor socialiste, a forțelor so
cialismului, progresului și păcii din 
în‘- lume.

Ada GREGORIAN

MANIFESTĂRI

CONSACRATE

ANIVERSĂRII REPUBLICII
Timp de două zile, marți și 

miercuri, a avut loc la Ministerul 
Afacerilor Externe o sesiune știin
țifică consacrată celei de-a 25-a a- 
niversări a proclamării republicii.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

Comunicările prezentate și dezba
terile desfășurate cu acest prilej au 
abordat probleme privind politica 
externă a Republicii Socialiste 
România, contribuția țării noastre la 
promovarea principiilor fundamenta
le unanim recunoscute ale dreptu
lui internațional în relațiile dintre 
state, la crearea unui climat de pace, 
securitate, colaborare și înțelegere 
internațională.

Participant» au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune :

In cadrul comunicărilor s-a subli
niat că la baza prestigiului, prețui
rii și stimei de care se bucură Re
publica Socialistă România, la 25 de 
ani de existență liberă și indepen
dentă. din partea popoarelor si ță
rilor lumii, se află realizările fără 
precedent obținute de poporul român 
in edificarea noii orinduiri și acțiu
nile constructive inițiate de țara 
noastră pe planul relațiilor externe, 
ca rod al politicii clarvăzătoare, mar- 
xist-leniniste, a Partidului Comunist 
Român.

Vă ineredințăm de adeziunea noas
tră fermă, deplină și militantă la 
idealurile comuniste, la întreaga po- < 
litică internă și externă a partidu
lui și statului nostru, la cauza nobi
lă a construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră. în același timp, vă transmi
tem, stimate tovarășe secretar gene
ral, expresia sentimentelor noastre 
de recunoștință și înaltă prețuire 
față de activitatea pe care dum
neavoastră, conducător iubii al parti
dului și al întregului nostru popor, 
o desfășurați pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi ale ci
vilizației și progresului.

★
Muzeul de istorie a municipiului 

București a găzduit în zilele de 19 
și 20 decembrie o sesiune științifi
că. Comunicările prezentate au scos 
în evidență lupta maselor populare 
din țara noastră, conduse de Parti
dul Comunist Român. împotriva mo
narhiei, pentru proclamarea repu
blicii.

★
Miercuri, în Capitală, a avut loc 

vernisajul expoziției „Scriitori ro
mâni și tradiții ale literaturii anti
monarhice", organizată de Muzeul li
teraturii române. Sint prezentate pes
te 150 de exponate — manuscrise, 
publicații ale timpului, grafică mili
tantă, alte materiale documentare.

★
TG. MUREȘ (Corespondâatai ~^cin- 

teii“, Lorand Deaki). Centrul de ști
ințe sociale Tg. Mureș al Academiei 
de științe sociale și politice a Repu
blicii Socialiste România a organi
zat o sesiune științifică festivă închi
nată aniversării republicii. Cu acest 
prilej au fost prezentate comunicări 
făcînd bilanțul unui sfert de veac de

lupte pentru transformări revoluțio
nare, pentru propășirea economică si 
social-culturală a țării. Sesiunea, prin 
aspectele abordate — momentele is
torice cele mai importante. în cursul 
acestor ani, evoluția gîndirii social- 
politice românești, mutațiile înre
gistrate în structura demografică a 
populației, conștiința socialistă, core
lații între politică și etică, dezvolta
rea cercetării sociologice etc. — s-a 
înscris ca un eveniment prestigios în 
șirul acțiunilor închinate mărețului 
jubileu.

★
CLUJ ' (Corespondentul „Scinteii", 

Alexandru Mureșan). Ieri au Început 
la Cluj lucrările a două importante 
manifestări științifice închinate ani
versării republicii. Prima — sesiunea 
științifică a unităților din Cluj ale 
Academiei Republicii Socialiste 
România a Academiei de științe so
ciale și politice, ale Academiei de 
științe medicale și a celei de ști
ințe agricole. Programul celor două 
zile în care se desfășoară sesiunea 
cuprinde circa 150 de comunicări ști
ințifice, susținute de prestigioși oa
meni de știință, precum și de tineri 
cercetători.

A doua manifestare — sesiunea ști
ințifică intitulată : „Socialismul și ști
ința" — este susținută de cadre di
dactice ale Universității „Babeș Bo
lyai". In program teme privind : Cer
cetarea științifică și producția ; Rolul 
cercetării științifice în creșterea efi
cienței economice a producției ; Știin
ța despre populație și societate ; 
Știința, omul și socialismul ; Centra
lismul democratic — principiu fun
damental al conducerii și organizării 
științifice a economiei socialiste ; 
Conducerea științifică a societății so
cialiste etc.

De asemenea, școala medicală clu
jeană cinstește sărbătoarea republicii 
printr-o seamă de manifestări știin
țifice și cultural-artistice. Printre 
cele mai prestigioase se înscrie cea 
de-a 10-a sesiune științifică a cadre
lor didactice de la Institutul de me
dicină și farmacie, în cadrul căreia 
au fost prezentate un mare număr 
de comunicări, de mare interes știin
țific.

★
La Muzeul de artă din Constanța 

s-a deschis o expoziție de artă mili
tantă care înmănunchează peste 60 
de lucrări de pictură și grafică sem
nate de artiști plastici de renume din 
țară.

★
La galeriile de artă și în sălile mu

zeelor din orașele județului Bacău 
au fost organizate expoziții de pic
tură, sculptură, grafică și ceramică 
contemporană. în cadrul cărora locul 
central este rezervat lucrărilor con
sacrate republicii.

★
In seria manifestărilor „Danul^uș- 

Galați ’72", consacrate aniversării a 
25 de ani de la proclamarea repu
blicii, la Muzeul de artă modernă și 
contemporană românească din Galați 
a avut loc vernisajul expoziției oma
giale „Un sfert de secol în artă", în 
cadrul căreia sînt prezenți cu lucrări 
49 de artiști plastici.

(Agerpres)
1

FAPTUL
DIVERS
Tovarășul9

de muncă
a fost salvat

într-una din 
trecute, silozul 
secția I de furnale a ___
binatului siderurgic Hunedoara 
se înfundase. încărcăturile pen
tru furnale nu mai puteau fi 
pregătite la timp. Singura solu
ție pentru a-1 desfunda rapid 
presupunea ca cineva să intre 
neapărat în siloz. Văzind despre 
ce este vorba, muncitorul Ion 
Tăutu s-a decis să intervină 
imediat. Și, după o serie de mă
suri de siguranță luate în ve
derea executării unei aseme
nea operații deosebit de difi
cile, i a început lucrul. Deodată 
insă, în ciuda măsurilor luate, 
s-a produs o dislocare masivă 
de șpan, care l-a acoperit com
plet. în aceeași clipă însă to
varășul său de muncă, Vasile 
Adespi, secretarul organizației 
de partid din schimbul B de la 
furnale, i-a sărit în ajutor. în
trețin timp record, cu prețul 
Unor eforturi supraomenești, a 
reușit să-i descopere capul și, 
apoi, cu ajutorul 
taci, să-l scoată 
Ion Tăutu este 
orice pericol șj 
continuare 
săi.

după-amiezila 
de șpan de la 

Com-

celorlalți or- 
afară. Acum, 
în afară de 

muncește în 
alături de cole \

Valizele
I erau prea 
| grele...

Bagajele turistului străin K.H. 
nu erau prea volvminoase. 
Greutatea lor insă, deloc obiș
nuită, nu putea să nu atragă a- 
tenția lucrătorilor văniii de pe 
Ae.roportul international Bucu- 
rești-Otopeni. O privire în in
teriorul valizelor a fost suficientă 
pentru elucidarea enigmei. Stă- 
pînul lor încerca să scoată din 
t-ară citeva obiecte de artă. Este 
vorba de cinci icoane vechi, o 
vază de sticlă nobilă, Un sfeș
nic de argint și alte obiecte, 
toate în valoare de peste 18 000 
lei. Conform prevederilor legale, 
obiectele respective au fost con
fiscate. iar turistul incorect a 
scos din buzunar amenda contra
vențională de rigoare.
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Știți de ce nu-i mai 
ajung matematicia
nului numerele noas
tre obișnuite ?

Știți de ce s-a trecut 
de la spațiul cu 3 di
mensiuni la cel cu...
7 777?

VA OFERIM 
DOUA „CHEI"

224 și 1973
Cn alte cuvinte, răspun
surile ie găsiți la pagina 
224 a Almanahului „Scîn- 

teia" 1973:

Devenind tot 
mai abstractă, 
MATEMATICA 
e cu atit mai

Manifestări in țară cu prilejul semicentenarului U. R.S.S. „ROMÂNIA-FILM" prezintă

I

*

*

La Casa prieteniei româno-sovie
tice din Brașov a avut loc, miercuri 
seara, o adunare consacrată celei de-a 
50-a aniversări a creării U.R.S.S.

Au participat activiști de partid și 
de stat, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile orașului, re
prezentanți ai vieții științifice, cul
tural-artistice. studenți și elevi.

Adunarea a fost deschisă de Victor 
Negoescu, vicepreședinte al Consiliu
lui popular al județului Brașov.

A luat, apoi, cuvîntiil Mihai Coleff, 
președintele Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, care a 
vorbit despre lupta și munca po
poarelor Uniunii Sovietice de-a lun
gul unei jumătăți de veac, despre 
marile victorii și realizări obținute 
de oamenii sovietici, sub conducerea 
partidului comunist, pe calea edifi
cării comunismului. Referindu-se la 
relațiile româno-sovietice, vorbito
rul a subliniat că ele cunosc o evo
luție ascendentă pe toate planurile, 
în folosul reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii in lume.

Despre însemnătatea acestui eve
niment a vorbit, în continuare, re
prezentantul comercial al U.R.S.S. în 
România. V.E. Statiev, care a evi
dențiat succesele remarcabile obți
nute de popoarele sovietice in cei 50 
de ani care au trecut de la crearea 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, jn toate domeniile, preocuparea 
statului sovietic pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toate sta
tele. Vorbitorul a relevat prietenia 
trainică româno-sovietică, dezvolta
rea relațiilor de colaborare politică, 
economică, cultural-științifică dintre 
cele două țări.

în aceeași zi, Ia Casa prieteniei
4 româno-sovietice din Constanța a a- 

vut loc o gală de film, dedicată 
semicentenarului U.R.S.S. Au fost 
prezentate coproducția româno-so
vietică „Cîntecele mării" și filmul 
documentar sovietic „Pe riul Cuban".

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

„LEGENDA LUI RUSTAM

Producție a studiourilor sovietice. Regia : Boris Kimiagarov. Cu : Bimbolat Vataev, 
Hașim Gadoev, Sairam Isaeva, Svetlana Norbaeva.

indispensabilă J 
practicii !

UN PARADOX |
AL MATEMATICII j

„FOARTE MODERNE"? | 
ț

„sciiiir m i
un „computer" ț 

in biblioteca dv.! !

întrebăm de maistrul 
Cornel Brăilescn, de șe
ful de echipă Gherghe 
Ogreanu.

— Sint la S.R.A. 9.
— Adică ?
— La stația de racord 

adînc de la oțelăria elec
trică. Ne mutăm acolo, 
cu toții. Aici, gata, am 
terminat...

Aici, acum ? Pupitrul 
de comandă ce așteaptă 
doar interfonul și opera
torii de schimb. Plus co
menzile dispecerului. Ma
nea și Luca au terminat 
și ei ultimele treburi si se 
pregătesc de plecare la 
S.R.A. 9. Vor lua cu ei 
sculele, plus cei doi căței 
scoși de maistrul Brăi- 
lescu dintr-un vagon 
unde fuseseră uitați de 
cine știe cine, și cres
cuți pe lîngă echipă, prin 
grija fiecăruia...

Plecăm spre S.R.A. 9, 
dar n-aveam să ajungem 
la destinație. Un ocol și 
iată-ne la blocul doi al 
oțelăriei. Mai exact, la 
fundația viitoarelor con- 
vertizoare, in prelungi
rea actualei oțelării. Pe o 
suprafață de 22 000 metri 
pătrați se vor incorpora 
aici 30 000 tone de con
strucție metalică. Imagi
nea prezentă ? O groapă 
imensă, populată cu calu
puri uriașe de beton. 
Plantarea calupurilor con
tinuă. Oamenii maistrului 
Dominic Costa au ridicat 
din cofraj un dreptunghi 
cit o casă și toarnă ne
contenit betonul in acest 
Spațiu care înghite. în
ghite lacom. Dominic 
Costa are ceea ce se spu
ne în limbaj curent o bio

grafie comună. A lucrat 
la Onești. Apoi', împreună 
cu Martin Ciobot, șef de 
echipă, loniță Ștefan, Mi
hai Brandu, Ludovic Pal 
— de fapt, cu toată echi
pa — a venit la Galați. 
Construiesc mai întîi la 
oțelăria unu, iar acum au 
trecut la cel de-al doilea 
bloc. Numai că intre 
timp, pe cartea de muncă 
a lui Dominic Costa a 
fost operată o însemnare. 
Dulgherul Costa a devenit 
maistrul Costa. In fond 
însă, nimic nu s-a schim
bat. A rămas in mijlocul 
acelorași oameni. Tot la 
betoane. Tot cu zorul știut 
„pentru, că o construcție 
începută fiecare vrea s-o 
vadă cît mai repede în 
picioare". Atit doar câ 
fostul dulgher, astăzi, e 
maistru. Evoluții firești 
în această vastă platfor
mă umană a siderurgiei 
gălățene. Destine simbo
lice racordate Ia salturile 
cotidiene, de masă. _ în 
profesie. în acești ani di
namici ai republicii.

Pe o grămadă imensă 
de pămînt. avînd la pi
cioare șirul simetric al 
mastodonților de beton, 
discutăm cu șeful lotului 
233. tehnicianul Viorel 
Andreșel. Discutăm în 
timp ce trenulețul ou lin- 
gotierele de fontă. învă- 
păind văzduhul, străbate 
incet distanta dintre fur
nal și oțelărie.

— Prea devreme pen
tru noi. glumește Andre
șel. privind trenuletul 
înaintînd spre converti 
zoa re.

..Prea devreme"... Lu
crările la blocul al doi
lea al oțelăriei au început 
in iunie. 55 000 mc de

betoane trebuie așezați la 
temelia viitoarelor insta
lații. Umeri de ciclopi 
moderni pentru izvorul 
fierbinte și puternic de 
oțel. Galațiul dă anual 
peste 2,5 milioane tone de 
otel. Cu intrarea în func
țiune a noii oțelării, a 
noilor furnale, capacita
tea aceasta va fi dublată.

Cit oțel se producea în 
anul de virf al Româ
niei burghezo-moșierești ? 
230 000 tone. In 1950. un 
prim salt, la 550 000 tone, 
în 1972 producția de oțel

— Așadar, ați început 
în iunie.

— Iar acum, continuă 
Viorel Andreșel, lotul 
nostru se înscrie cu o 
depășire de opt milioane 
lei. Am lucrat cu un e- 
fectiv pe jumătate față de 
cel de la oțelăria I și, 
totuși, am obținut această 
depășire.

Un episod petrecut la 
construcția oțelăriei I 
este mereu evocat pentru 
a obliga pe fiecare la a- 
tenție sporită, la înca
drarea riguroasă în pa-

Mai în glumă.' mai in 
serios, ni se spune că a- 
tunci cînd se toarnă be- 
toanele, fiecare este în
trebat ce fel de cămașă 
a îmbrăcat... Nu de alta, 
dar să nu se repete epi
sodul știut...

Dinspre oțelărie. loco
motiva cu lingotierele 
goale face cale întoarsă 
spre furnale. E acel du-te 
vino perpetuu, care sim
bolizează succesiunea fi
rească a fluxului tehno
logic. Poate că. in a- 
ceastă clipă, la converti-

Otel si oameni9 9

se ridică la 7 milioane 
tone, iar în 1975 va fi de 
33—34 ori mai mare de- 
cît în 1938. Compasul a- 
cestui pătrar de veac . al 
României socialiste are 
deschideri de secole. Și 
la această spectaculoasă 
evoluție. Galațiul și-a a- 
dus contribuția sa de mi
lioane de tone. Contribu
ție pe care și-o va du
bla în viitor.

Viitorul ? Aici, pe te
ritoriul fundațiilor din 
fata noastră, in vecinăta
tea furnalelor și a oțelă- 
riei vechi care, intr-o si
metrie temporală perfec
tă. învăpăiază alternativ 
cerul de la marele flu
viu cu aureolele lor de 
loc.

rametrii tehnologici de e- 
xecuție. Un maistru ti- 
năr, I. I., își zice la un 
moment dat că „n-are 
rost" să mai controleze 
betoanele de la un con- 
vertizor. „Desigur, s-au 
așezat cum trebuie. Că 
doar nu le-a oprit cine
va cu mina". întîmplător, 
iată că betoanele nu se 
lăsaseră după carte. Se 
constată Jucrul prost fă
cut și se reface pe banii 
neglijenților. „Nu era mai 
bine să controlezi ?“ este 
intrebat I. I. „Acum, o 
mie de vorbe un ban nu 
tac !“. „Totuși, de ce nu 
le-ai coborit să vezi ?“. 
„Era foarte deasă armă
tura și eu aveam o că
mașă noua...".

zoare, prim-oțelarii Ale
xandru Stoica și Gheor- 
ghe Furtună, turnătorul 
Ion Lupu, lăcătușul Con
stantin Birău. maistrul 
Petre Stanciu, inginerii 
Nicolae Pop. Dan Dula- 
mă, George Drișcu, țin
tesc către un nou record 
de turnare. Evoluția re
cordurilor de aici, bătute 
in ultimele luni ? Mai 
întîi s-a ajuns la 52 
șarje în 24 de ore. Se 
considera că e un prag 
greu de trecut. „Se con
sidera" deoarece nu era 
cunoscută părerea defini
tivă a otelarilor. Urmă
toarea treaptă : 57 de
șarje in 24 de ore. Punct 
final ? Fierbinte, da. de 
âtita concentrare a 'ener

giilor. Final însă, nu. O 
nouă, treaptă de destoini
cie este urcată. Ea poar
tă numele de 60 de șarje 
în 24 de ore. Veți zice, 
poate, că, în sfîrșit, s-a 
ajuns la stația terminus 
a recordurilor. Nu. S-a 
mai urcat încă o treap
tă : 61 de șarje în 24 de 
ore. De la 45—55 cite se 
elaborau mai înainte. Va 
încremeni oare aici să
geata recordurilor ? E 
greu de afirmat așa ceva.

Cum vor evolua ■ per
formanțele în noua vatră 
de oțel care «e naște a- 
cum și din care vedem 
la ora prezentului doar 
niște uriașe calupuri de 
beton ? Iarăși, și aici, cu- 
vintul definitiv tot oa
menii îl vor avea. Oa
menii vrednici, care scriu 
peste tot. în acest an ju
biliar al republicii, pa
gini răscolitoare de e- 
popee a muncii pentru 
înflorirea necontenită a 
țârii.

Vatra nouă de otel care 
se naște la Galați este 
doar unul din obiective
le cu temeliile in prezent 
și structura in lumina zi
lei de miine. Dar de fapt, 
care-i dimensiunea viito
rului aici ? In linii sim
ple și exacte, tovarășu’ 
inginer Ștefan Rădvan. 
directorul general ad
junct al întreprinderii de 
construcții și montaje si
derurgice. ni-1 înfățișează 
astfel :

— Prezentul și viitorul 
se îngemănează ca peste 
tot la noi. Numele lor e- 
xact ? Mai intii. . uzina 
cocso-chimică. cu bateria 
nr. 1 in curs de finali
zare. Cu bateriile II. III 
și IV care vor veni la

rind. Apoi blocul doi o- 
țelărie. Apoi oțelăria e- 
lectrică, cu cuptoare de 
50 tone. Apoi zincarea. 
Apoi furnalul nr. 4...

E un viitor legat cu mii 
de fibre de orașul cel 
mai mare port la Dună
re. Un viitor împletit 
trainic cu viitorul Gala- 
tiului.

— Construiți aici de la 
început. Cum s-a făcut 
simțită prezența portului 
in viata de fiecare zi a 
platformei siderurgice ?

— Mai întii, prin oa
menii sâi : lăcătuși, su
dori. laminoriști. con
structori, maiștri, ingi
neri etc. Galațiul a ofe
rit portul, energia electri
că de început, gazul me
tan, apa potabilă, căile fe
rate, asistenta medicală, 
alimentația publică, edifi
ciile de învățămînt si cul
tură.

...Poarta de intrare în 
cetatea siderurgiei gălățe- 
ne este reprezentată de 
către viaductul uriaș — 
sînt atîtea dimensiuni 
aici care obligă la acest 
adjectiv ! — viaductul de 
la Cătușa. O arteră lată, 
pe care aleargă tramva
iele silențioase, taie ora
șul în două, avind la ce
lălalt pol un alt viaduct : 
Cel din vecinătatea gării. 
Poarta de intrare către 
vechea zonă industrială a 
orașului. Pe acest ax 
de forță cu radiații im
presionante — pe cele 
două porți au fost, absor
bite energiile disponibile 
din întreaga zonă a Co- 
vurluiului. Dar. despre 
destinul acestor locuri 
din Țara de jos a Mol
dovei. intr-un reportaj 
viitori

I Arborele
I vieții
I
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la Craiova
In urmă cu doi ani — ne re

latează corespondentul volun
tar Carol Bora — Grădina bo
tanică a Universității din Cra
iova a primit din Australia se
mințe de baobab. Specialiștii de 
aici le-au cultivat în sere și 
le-au îngrijit in mod deosebit. 
In prezent, arborele respectiv, 
cunoscut și sub denumirea de 
arborele vieții, a atins înălți
mea de 80 om. Aflat sub îngri
jirea biologului principal Leon- 
tina Casanova, el constituie 
încă tie pe acum un veritabil 
punct de atracție pentru vizita
tori.

Unde
a dispărut 
vagonul ?

In ziua de 18 august a.c., V- 
zina de utilaje pentru industria 
materialelor de construcție din 
Alba Iulia a expediat, cu vago
nul nr. 115159505417 (scrisoarea 
de trăsură nr. 60 642/1972) din 
gara Bărăbanț (Alba) un vagon 
încărcat cu utilaje pentru Fa
brica de ciment Medgidia. Va
loarea utilajelor se ridică la 
272 947 Iei. Vagonul a plecat din 
stafie, dar încă n-a ajuns la 
destinație. Parcă l-ar fi înghițit 
pămîntul. De 4 luni de zile 
se caută... vagonul în carul cu 
fin. Penalizările plătite pentru 
nelivrarea utilajelor au ajuns 
la suma de 40 000 lei. Cine răs
punde pentru aceste cheltuieli T 
Unde a dispărut vagonul res
pectiv ? Să ghicim in cafea 2

„Astro- 
nautica“... 
la înălțime9

O tipăritură inedită Ia Tîrgo- 
' viște. Este vorba despre un su
pliment special al revistei 
„Astronautica", editată de so
cietatea elevilor de la liceul „Ion 
Heliade-Rădulescu" din locali
tate, care înmănunchează un 
mare număr de probleme de 
astronautică — rezultate din 
activitatea de cercetare știin
țifică desfășurată de clasa de 
matematicieni de aici. Culegerea 
de probleme, prima de acest 
fel din țară, reprezintă o ima
gine elocventă a modului in 
care autorii lor se străduiesc 
să rezolve cu ajutorul cunoștin
țelor dobîndite probleme cu 
aplicații practice din domeniul 
asțronauticii. Un succes la inălx 
țime care, credem, va fi urmat 
de cît mai multe alte „necunos
cute" rezolvate.

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scinteii"
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Ieri, la Vaslui, în prezența a peste 12000 de cetățeni a avut loc Președintele Excelenței Sale
Domnul RICHARD NIXON

DEZVELIREA STATUII Ion Gheorghe Maurer, a primit Președintele Statelor Unite ale America

CASA ALBA — WASHINGTON D. C.

LUI ȘTEFAN CEL MARE
Orașul Vaslui a trăit ieri un remar

cabil și emoționant eveniment. Pes
te 12 000 de cetățeni ai acestei stră
vechi așezări românești și din alte 
localități ale județului, întruniți in 
moderna și frumoasa piață centrală, 
au participat la solemnitatea dezve
lirii statuii lui Ștefan cel Mare, stră
lucită personalitate a istoriei noas
tre, erou legendar a cărui luptă pen
tru neatârnarea patriei, a cărui cti- 
1orie constituie o piatră de temelie 
la făurirea statului național român, 
înălțat aici, la Vaslui, nu departe de 
Podu înalt, unde a avut loc istorica 
bătălie din anul 1475, monumentul lui 
Ștefan cel Mare este un act de cin
stire a tradițiilor nobile ale luptei po
porului pentru libertate națională și 
socială, a marilor noștri înaintași.

La solemnitatea dezvelirii statuii 
au luat parte tovarășii Gheorghe Pa
nă. membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Tănase. prim-secretar al Comitetului 
județean Vaslui al P.C.R., Vasile 
Potop, prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste și Uniunii artiștilor plas
tici, oameni de artă și cultură, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, mii de muncitori 
din întreprinderile industriale ale 
orașului și județului, țărani coopera
tori. intelectuali, ostași, membri ai 
gărzilor patriotice, elevi.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit tovarășul Gheorghe Tănase, 
prim-secretar al Comitetului jude- 
țeari. e partid Vaslui, care, în aplau
zele .ndelungate ale celor prezenți, 
a dezvelit statuia.

Op^ră a sculptorului ieșean Iftimie 
Bîrleanu, statuia este înaltă de 5 me
tri ; pe soclu se află un basorelief 
intitulat „închinarea steagurilor", 
stema Moldovei din timpul lui 
Ștefan cel Mare și, săpate în bronz, 
cuvintele lui Nicolae Iorga : „Domn 
adevărat, viteaz și cu minte și iubi
tor de țară și neam. Intr-insul găsise 
poporul românesc cea mai curată și 
mai deplină icoană a sufletului său".

Marea întrunire populară de la 
Vaslui a prilejuit o puternică mani
festare a dragostei față de patrie, a 
unității poporului în jurul partidului, 
un moment de vibrantă bucurie în
scris în atmosfera sărbătorească în 
care oamenii muncii întâmpină jubi
leul de la 30 Decembrie. Dînd glas 
sentimentelor lor de fierbinte atașa
ment la politica partidului, de adine 
patriotism, participanții Ia adunare 
au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă 
in care se spune, printre altele : 
..înălțarea acestui monument rea
lizat cu sprijinul dumneavoastră 
direct, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se înscrie în preocupările 
constante ale conducerii partidului 
și stalului pentru glorificarea luptei 
eroice a poporului român și cinsti
rea marilor noștri înaintași care, 
de-a lungul veacurilor,1 invinginri 
vicisitudinile vremurilor, au reușit 
să apere ființa națională, glia noas
tră strămoșească.

Vibrant și semnificativ moment în 
viața cetățenilor acestor meleaguri, 
inaugurarea statuii voievodului Ște
fan are 'loc în condițiile în care lo
cuitorii județului Vaslui, asemenea 
tuturor oamenilor muncii, răspund 
prin fapte de muncă avîntată și to
tală dăruire grijii deosebite și per

manente ce o acordă conducerea 
partidului, dumneavoastră personal, 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
ridicării continue a nivelului de via
tă material și spiritual al intrcgului 
popor.

Mulțumindu-vă din adincul inimi
lor noastre pentru sprijinul nemijlo
cit acordat in ridicarea acestui mo
nument. pentru tot ce se înfăptuiește 
iii orașul și județul Vaslull. expri
măm cele mai profunde sentimente 
de stimă și recunoștință față de con
ducerea partidului, față de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — înflăcărat patriot și 
revoluționar consecvent, care desfă- 
șurați o neobosită și rodnică activi
tate spre fericirea patriei și afirma
rea ei tot mai prestigioasă in rindul 
popoarelor lumii. Vă asigurăm de în
tregul nostru devotament față de 
politica internă si externă a partidu
lui, vă încredințăm că vom face to
tul pentru a spori contribuția oame
nilor de pe aceste străvechi melea

guri Ia continua infiorire a patriei 
noastre dragi. România socialistă".

în continuare a fost prezentat un 
program artistic cu participarea co
rurilor reunite ale caselor de cultură 
din Vaslui, Bîrlad și Huși, ale Liceu
lui pedagogic din Birlad, a unui co
lectiv de actori de la Teatrul de 
stat „V. I. Popa" din Birlad. a 
formațiilor de dansatori din satele 
Dragomirești, Ivăneștt; J Nbgrești, 
Murgeni, de la Liceul hr. 1 Vaslui 
și eașa pionierilor.- Mii de cetățeni 
s-ah prins apoi în Hora ' Unirii,' în- 
conjurînd statuia,

Seara, pe scena Casei de cultură 
a sindicatelor din Vaslui, un colec
tiv al Teatrului, Național din Bucu
rești a prezentat un spectacol cu 
piesa „Săptămîna patimilor" de Paul 
Anghel, omagiu adus marelui voie
vod al Moldovei.

Vaslle IĂNCU
corespondentul. „Scînteii"
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Echipe românești 
în cupe europene
Mie '-curi seara, in sala „Victoria" 

din Ploiești, într-un meci internațio
nal masculin de handbal, echipa 
Steaua a învins cu scorul de 21——9 
(11—5) formația norvegiană I.F. Op- 
sal Oslo. Handbaliștii români au con
trolat în permanență jocul, luînd o 
frumoasă opțiune pentru calificarea 
în sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". Returul aces
tui joc va avea loc la 27 decertibrie, 
la Oslo.

Aseară, în sala Giulești din Ca
pitală, în meci retur pentru „Cupa 
cupelor" la volei (masculin), echipa 
Rapid București a învins cu scorul 
de 3—0 (15—8, 15—4, 15—3) echipa 
Hapoel Beit Zera (Israel). învingători 
și în primul tur (3—0), voleibaliștii 
români s-au calificat pentru turneul 
semifinal al competiției.

INTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 
DE HOCHEI

Pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August" s-a disputat, a- 
seară, meciul internațional de ho
chei pe gheață, în care reprezenta
tiva țării noastre a primit replica 
formației cehoslovace Sparta Praga. 
Oaspeții au terminat învingători cu 
scorul de 4—3 (3—0, 1—1, 0—2).

Astăzi, de la ora 18,30, are loc me
ciul revanșă.

ț 
ț 
ț 
ț

ț

În cîteva rînduri
ATLETISM. — Concursul interna

țional de cros, desfășurat! pe străzile 
orașului Barcelona, a fost cîștigat de 
englezul Lachie Stewart, cronome
trat pe distanta de 6,400 km cu 
tâmpul de 16’36”4/10.

FOTBAL. — A luat sfirșit cam
pionatul de fotbal al statului Peru. 
Titlul de campioană a revenit for
mației Alianza Lima, care a totali
zat. 41 de puncte. Pe locul secund : 
Defensor Lima cu 40 puncte.

SCHI. — Proba feminină de 5 km 
din cadrul concursului international 
de schi-fond de la Reit im WinkI 
(R.F.G.) s-a încheiat cu victoria 
vest-germanei Michaela Endler. In- 
vingătoarea a realizat timpul de 
16’59”. In cursa masculină de 15 km. 
pe primul loc s-a clasat Sepp Lengg 
(R. F. a Germaniei) cu 43’37”.

PATINAJ. — La concursul inter
național de patinaj-viteză desfășu
rat pe pista patinoarului de la In
zell. cunoscutul recordman vest- 
german Erhard Keller a terminat 
învingător în două probe : 500 m în 
39”3/10 și 1 000 m în l’22”5/10. Cam
pionul olimpic Ard Schenk (Olanda) 
și-a adjudecat victoria în proba de 
1 500 m. cu timpul de 2’05”5/10.

ȘAH. — Campionatul masculin de 
șah al U.R.S.S. a fost cîștigat de 
marele maestru internațional Mihail 
Tal, care a totalizat 15 puncte din

21 posibile. Este pentru a patra 
oară în prestigioasa-i carieră cind 
fostul campion mondial își adjudecă 
titlul unional.

VOLEI. — In cupele continenta
le la volei s-au disputat mai multe 
meciuri retur, contând pentru opti
mile de finală. Iată rezultatele (echi
pele subliniate s-au calificat pentru 
..sferturi") : în „Cupa cupelor", la 
masculin : Blokkeer Rijswijk Haga- 
St. Maur (Franța) 3—1 : Ruini Flo
rența — Atletico Madrid 3—0 ; Ia 
feminin : Ujpest Dozsa — Schwer- 
ter (R. F. a Germaniei) 3—1. In
„Cupa campionilor europeni". Ia 
masculin : Ruda Hvezda Praga — 
U.S.C. Miinster (R. F. a Germaniei) 

•3—0 ; la feminin : Hermes Ostende 
(Belgia) — V. C. Hanovra (R. F. a 
Germaniei) 3—2.

SCHI. — „Cupa mondială" a pro
gramat alte două noi probe, la 
startul cărora ,au fost prezenți așii 
schiului mondial. La Saalbach (Aus
tria) s-a desfășurat o probă femini
nă de coborire, în care victoria a 
revenit austriecei Annemarie Proell. 
Dubla campioană olimpică Mărie 
Therese Nadig (Elveția) s-a situat pe 
locui patru. O altă favorită a com
petiției. schioara franceză Isabelle 
Mir. s-a clasat pe locul cinci. 
La Madonna di Campiglio (Italia) 
proba masculină de slalom uriaș s-a 
încheiat cu succesul cunoscutului 
schior austriac David Zwilling.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 România în lume. •
9,35 O viață pentru o idee : Um

berto Nobile (I).
10,00 Curs de limbă rusă — lecția 

a 33-a. A
10,30 De la Alfa la Omega — enci

clopedie pentru elevi.
10.50 Comentariu la 40 de steme : 

Județul Tulcea.
11,10 Telecinemateca : Cu mîinile 

pe oraș.
12.50 Telejurnal.
15,00—16,00 Lecții TV. pentru lu

crătorii din agricultură.
16,00—17.00 Teleșcoală. • Geografia 

României (anul IV liceu). 
Lacurile din Republica Socia
listă România. * Reliefuri

carstice. • Filozofie și socia
lism științific. Forme și me
tode ale cunoașterii științifi
ce. Particularități ale cunoaș
terii științifice contempora
ne (II).

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în 
limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,50 U.R.S.S. — Meridianele anu
lui jubiliar.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • în cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,10 Comentariu la 40 de steme : 
Județul Vaslui.

20.30 Printre făuritorii Mioriței. 
Selecțiuni din spectacolul fol
cloric dedicat aniversării re
publicii, care a avut loc în 
ziua de 12 decembrie în Stu
dioul de concerte al Radio
televiziunii.

21.20 Pagini de umor : Retrospec
tivă Walt Disney.

pe ambasadorul Republicii Populare Mongole
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, â pri
mit, miercuri la amiază, in audiență 
protocolară de prezentare, pe noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Mon

gole în Republica Socialistă Româ
nia, Dendevîin Sarav.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, a 
participat. Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Miercuri, tovarășul Dumitru Po

pescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a primit dele
gația culturală din R.P.D. Coreeană, 
condusă de Giang Sok Te. vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici.

La întrevedere a luat parte Brăduț 
Covaliu, președintele Uniunii artiș
tilor plastici.

A. fost de față Li Ho Zang, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București.

în timpul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării artelor și cul
turii în cele două țări, precum și ale 
colaborării în aceste domenii între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Plecarea delegației Adunării de Stat
»

a Republicii Populare Ungare
Delegația Adunării de Stat a Re

publicii Populare Ungare, condusă 
de Papp Janos, președintele Comi
siei pentru apărarea națională a A- 
dunării de. Stat, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit, 
miercuri dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Ilie

Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Dumitru Balalia, 
Dumitru Coliu, Alexandru Senco- 
vici, Constantin Dinculescu, pre
ședinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Mircea Rebreanu, secretar 
al Comisiei juridice a M.A.N.

A fost prezent Ferenc Martin, am
basadorul R.P. Ungare la Bucu
rești. (Agerpres)

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.
s-a Înapoiat din r. p. polonă

Miercuri s-a înapoiat în Capitală 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Iosif Szasz, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.M.U.P.. a făcut o vizită in 
R.P. Polonă in schimb de experiență.

La Gara de Nord, delegația a fost 
salutată de tovarășul Ion Circei, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
sbeție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Polone la 
București.

(Agerpres)

CU PRILEJUL ANIVERSARII E.N.E. DIN VIETNAMUL DE SUD
Gala de

Cu prilejul celei de-a Xll-a ani
versări a creării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București, Lam Van Luu, a 
organizat, miercuri seara, la sediul 
ambasadei, 'o gală de filme.

Au participat Vasile GÎiga.’adjuti.cț 
al ministrului afacerilor, externe, ge
neral-colonel Vasile Ipmj-1,adjunct al 
ministrului apărării naționale, Tama
ra Dobrin, vicepreședinte al Consiliu-

filme
lui Culturii și Educației Socialiste, 
prof. Tudor Ionescu, președintele Co
mitetului național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez.

Erau prezenți Nguyen Dang Hanh. 
ambasadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești, și' membri ai ambasadei.

Au fbst vizionate filme documen.- 
târe infățișînd momente din' lupta 
eroică a populației sud-vietnameze 
pentru apărarea libertății și ființei 
naționale, pentru triumful cauzei sale 
drepte. (Agerpres).

Sesiune științifică pe tema:

„Forme și metode de perfecționare 
a activității social-economice"

La Academia „Ștefan Gheorghiu" 
a avut loc m zilele de 19—20 decem
brie o sesiune științifică pe tema 
„Forme și metode de perfecționare a 
activității social-economice".

La sesiune au participat secretari 
ai comitetelor județene >de partid și 
alți activiști de partid și de stat, ca
dre didactice, cercetători din dome
niul științelor sociale, studenți ai in
stitutelor academiei.

După cuvintul introductiv, rostit de 
tovarășul Leonte : Răutu, președintele 
consiliului de conducere, rectorul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", lu
crările sesiunii s-au desfășurat în 
trei secții : „Perfecționarea forme
lor și metodelor muncii de partid la 
nivelul exigențelor actuale" ; „Pro
bleme teoretice și practice ale per
fecționării activității din administra-

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 51 

din 20 decembrie 1972
Fond general de premii : 2 194 590 

lei, din care 1 119 024 lei report.
EXTRAGEREA I : 1 9 31 39 26 18.
EXTRAGEREA A II-A : 16 32 40 

20 7.
LOTO

Cîștigurile tragerii din 15 decembrie 
1972

EXTRAGEREA I: Categ. 1 : 1 va
riantă 10 la sută a 100 000 lei : a 2-a: 
4.45 a 16 282 lei ; a 3-a : 9.45 a 7 667 
lei : a 4-a : 24.85 a 2 916 lei : a 5-a : 
103,15 a 702 lei ; a 6-a : 218.20 a 331 
lei.

Report categoria 1 : 20 756 lei.
EXTRAGEREA A II-A : Categ. B : 

1 variantă 25 la sută' a 25 828 lei și 
4 variante 10 la sută a 10 331 lei ; 
C : 8,90 a 7 545 lei : D : 12.10 a 5 550 
lei ; E : 26,25 a 2 558 lei ; F : 41,45 a 
1 620 lei ; Z : 1 209,90 a 100 lei.

Report categoria A : 111 922 lei.

ția de stat" și „Probleme teoretice și 
practice ale optimizării activității 
economice". Au fost prezentate peste 
100 de referate, care au prilejuit un 
larg schimb de opinii și de expe
riențe ; totodată s-au făcut propu
neri concrete, cu aplicabilitate prac
tică. pentru îmbunătățirea activității 
în domeniile vizate. (Agerpres)

Stimate domnule președinte.
In numele Consiliului de Stat și guvernului, al poporului român și al 

meu personal am plăcerea să vă transmit cordiale felicitări dumneavoas
tră, cosmonauților Eugene Cernan, Harrison Schmitt, Ronald Evans, oa
menilor de știință, inginerilor, tehnicienilor, muncitorilor și tuturor ce
lorlalți colaboratori care au contribuit la încheierea cu succes a misiunii 
„Apollo-17“.

Ne exprimăm convingerea că succesele remarcabile în explorarea 
spațiului interplanetar, obținute în cadrul programului „Apollo", încheiat 
o dată cu această strălucită misiune, vor servi progresului general al 
științei și tehnicii și vor fi puse în slujba umanității, păcii și înțelegerii 
între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, o telegramă de felicitare 
eu prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a creării Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

SOSIREA ADJUNCTULUI 
MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL R.D. GERMANE

La invitația Ministerului Afacerilor 
Externe, miercuri dupâ-amiază a 
sosit în Capitală Oskar Fischer, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al R.D. Germane.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Hans Voss, amba
sadorul R.D. Germane la Buourești, 
și membri ai ambasadei.

★
Miercuri seara, la Casa Centrală a 

Armatei a avut loc o gală de filme 
consacrată celei de-a 31-a aniversări 
a Ziiei armatei populare iugoslave. 
Au participat generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București, precum și Iso Njegovan, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București. în deschiderea galei de 
filme au luat cuvintul general-maior 
Gheorghe Gomoiu și colonel Rado
mir Vuciurevici, atașatul militar, 
aero și naval al R. S. F. Iugoslavia 
Ia Buourești. în aceeași zi, atașatul 
militar, aero și naval al Iugoslaviei 
s-a întâlnit ou cadre și elevi ai Școlii 
de ofițeri activi de artilerie și radio- 
locație „Leontin Sălăjan". ,

Noul ambasador extraordinar ți 
plenipotențiar al Republicii Vene
zuela în Republica Socialistă Româ
nia, Juan Uslar Pietri, a depus, 
miercuri dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
La invitația Comitetului de stat al 

Radioteleviziunii a sosit Ia București 
o delegație condusă de Mohamad M. 
Shaaban, președintele Radiodifuziu
nii din Republica Arabă Egipt, în ve
derea discutării și încheierii Proto
colului de colaborare intre cele două 
instituții.

La aeroportul Otopeni, delegația * 
fost întâmpinată de Mihail Bujor- 
Sion, președintele Comitetului de 
stat al Radioteleviziunii romane, și 
alți membri ai comitetului.

★
La 20 decembrie, la Institutul de 

petrol, gaze și geologie din Bucu
rești a început cea de-a 8-a ediție 
a cursului internațional postuniver
sitar de rafinare a petrolului și in
dustrie petrochimică, organizat, de 
Comisia națională română pentru 
UNESCO, în colaborare eu Ministe
rul Educației și învățămîntului. Mi
nisterul Industriei Chimice și Insti
tutul de petrol, gaze și geologie.

Organizarea la București, în fie
care an, începînd din 1965. a unor 
cursuri internaționale de petrol și 
geologie oonfirmă prețuirea de care 
se bucură realizările României tn 
aceste domenii, prestigiul școlii ro
mânești de specialitate.

(Agerpres)

vremea
noaptea, la 
Cerul va fi

Ieri în țară : vremea a continuat 
să se răcească în toate regiunile. 
Cerul a fost variabil, eu înnorări 
temporare în nordul Moldovei. Ol
tenia. Banat, Dobrogea și sud-estul 
Transilvaniei, unde a nins slab. 
Vîntul a mai prezentat intensificări 
in Dobrogea. in Cîmpia Dunării și 
în zona de munte, unde a spulberat 
zăpada. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 6 grade la 
Cîmpulung Moldovenesc și Dedu- 
lești, și 3 grade la Oradea. Gura- 
honț, Arad, Timișoara ?i Vărădia. 
La București : vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul senin. Vtn- 
tul a prezentat intensificări ușoare 
în cursul dimineții. Temperatura 
maximă a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 decembrie. Tu țară :

vreme rece, friguroasă 
începutul intervalului, 
variabil. Vor cădea precipitații slabe, 
izolate. Vînț potrivit. Temperatura 
în creștere în a doua parte a inter
valului. Minimele vor fi cuprinse. în
tre minus 12 și minus 2 grade, izo
lat mai coborîte la început, iar ma
ximele vor oscila intre minus 5 și 5 
grade. Pe alocuri se 
ceață. La București : 
mai ales la începutul
Cerul va fi variabil. Temperatura în 
creștere în a doua parte a interva
lului. cînd se va semnala și ceată.

va semnala 
vreme rece, 

intervalului.

A apărut nr. 7 (15) — 1972 al revistei

„Era socialistă"
Sub genericul ,.UN SFERT DE 

VEAC DE LA PROCLAMAREA 
REPUBLICII", sumarul se deschi
de cu articolul „Uriașa capacitate 
de creație a poporului, liber și stă- 
pîn pe soarta sa“.

în continuare, revista publică ar
ticolele : „Partidul Comunist Ro
mân în sistemul conducerii vieții 
politice și economico-sociale", de 
GHEORGHE PANA ; „Semnificația 
social-istorică a proclamării repu
blicii", de ȘTEFAN VOICU ; „Re
publica sub semnul marilor înfăp
tuiri socialiste", de TITU GEOR
GESCU ; „Dinamica dezvoltării ba
zei tehnico-materiale a socialismu
lui", de V. ENACHE ; „Structura 
socială a României socialiste", de 
CONSTANTIN PETRE, MARIN 
NEDELEA. Sumarul continuă cu 
articolele : „Dezvoltarea democra
ției socialist- în actuala etapă", de 
IOAN CETERCHI : „Agricultura 
românească in plin proces de mo
dernizare", de ANGELO MICULES- 
CU ; „Republica Socialistă Româ
nia — factor activ al vieții inter
naționale", de CONSTANTIN FLO-

REA ; „Unitatea și frăția dintre po
porul român și naționalitățile con
locuitoare", de ELENA FLOREA : 
„Tineretul și republica", de ION 
TRAIAN ȘTEFĂNESCU ; „Idei re
publicane în gindirea socială româ
nească", de RADU PANTAZI.

Cu prilejul „SEMICENTENARU
LUI CONSTITUIRII U.R.S.S.", su
marul include articolul „Un jubi
leu glorios", de TRAIAN CARA- 
CIUC.

Rubrica „CREAȚIA LITERAR- 
ARTISTICA" cuprinde „Literatura 
poluantă", sub semnătura Iui EU
GEN BARBU și „Dulcea dragoste 
de țară", de AL. OPREA.

în continuare, revista publică ar
ticolul „Inflația — incidențe asupra 
ciclului economic capitalist", de 
ILIE ȘERBANESCU, la rubrica 
„VIAȚA INTERNAȚIONALA". Ar
ticolul „Două cărți despre republi
că", semnat de MIHAELA DAN. 
este publicat la rubrica intitulată 
„CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII".

Sumarul se încheie cu rubrica 
„CUVINTUL CITITORILOR".

TRAGERE SPECIALĂ 
LOTO

A REVELIONULUI
Administrația de . Stat Loto- 

Pronosport organizează la 1 ia
nuarie 1973 o TRAGERE SPE
CIALA LOTO A REVELIONU
LUI. La această tragere spe
cială se vor atribui 25 DE CA
TEGORII DE PREMII, între 
care, în număr nelimitat, AU
TOTURISME „Dacia 1300“ și 
„Moskvici 408" (cu caroserie 
412). EXCURSII ÎN R.D. GER
MANĂ, de cîte 2 locuri, cu 
durata de. circa 8 zile, cu avio
nul (pe ruta Leipzig-Berlin- 
Dresda), precum și EXCURSII 
LA PARIS, cu avionul (cu du
rata de circa 8 zile). De aseme
nea, se vor atribui CÎȘTIGURI 
ÎN BANI de valoare fixă și 
variabilă.

Tragerea specială Loto a Re
velionului va avea loc luni 1 ia
nuarie 1973 și se va efectua in 
trei faze, astfel : faza I, cu două 
extrageri obișnuite — una de 9 
numere diferite, din 90 și alta 
de 7 numere diferite din restul 
de 81 ; faza a Il-a, cu două ex
trageri, suplimentare, de cîte 6 
numere diferite, fiecare din 90 ; 
faza a III-a — o extragere spe
cială de 8 numere diferite din 
90. În total, Ia cele trei faze se 
vor extrage 36 de numere ciști- 
gătoare.

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

21,45 Tinerii despre ei înșiși.
22.30 ,,24 de ore“.

PROGRAMUL II
17.30 Agenda.
17.40 Melodii și ritmuri — emi

siune de muzică ușoară rea
lizată de Televiziunea^ din 
R. S. Cehoslovacă.

18,15 Film serial pentru tineret : 
Pierduți în spațiu. Episodul 
VIII — ..Pluta naufragiați- 
lor“.

19,05 Dans și muzică de pretutin
deni : Folclor din R. P. Po
lonă.

19.30 Telejurnal.
20,00 Concertul Orchestrei de stu

dio a Radioteleviziunii. Diri
jori Carol Litvin. Constantin 
Bugeanu.

21,00 în direct... de la uzinele 
,. Electronica".

21.30 Desen animat.
21.40 Film documentar : Mahmu- 

dia — producție a studiouri
lor cinematografice ..Al 
Sahia“.

21.55 Viața științifică a Capitalei

cinema

• Capcană pentru generali : PA
TRIA — 10; 12.30; 15,30; 18; 20.30
• Bariera: CENTRAL — 10: 12,30:
15,30; 18: 20,30, EXCELSIOR —
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30: 21.
• Program de desene animate 
pentru copii — 9,45, Piciul va avea 
un frățior — 11; 13; 15,30 : DOINA
• Vacanță la Roma : DOINA —
17.30; 20. BUCEGI - 15,45: 18;
20,15, GIULEȘTI - 15,30; 13; 20,30.
• Filiera : LUCEAFĂRUL - 9:
11.15: 13.30: 16: 18.30; 21. BUCU
REȘTI - 8.30: 11; 13,30: 16:
18.30; 21.
• Fete în soare : FESTIVAL — 9: 
11. 13: 15: 17; 19; 21.
» Marea evadare : SCALA — 9.ÎJ0-

13; 10,45: 20,15, CAPITOL — 9,30; 
12,43; 16,15; 19,45. FAVORIT —
9,15: 12,30: 16; 19.30.
• Cu miinîle curate : LUMINA — 
9; 1L.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30. PA
CEA — 15.45: 18: 20. POPULAR — 
15,30: 18: 20,15.
• în trecere prin Moscova : 9.15— 
18.13 în continuare ; Program de 
filme documentare sovietice — 
20,15- : TIMPURI NOI.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : FLAMURA — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15: 20,30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea :
FEROVIAR — 9; 12,30; 16; 19.30: 
MELODIA — 9* 12,30; 16: 19.30.
GLORIA — 9: 12.30; 16,15: 19,45.
MODERN — 9; 12,30; 16: 19,30.
• Micul om mare : GRIVIȚA — 
9; 11,30; 15.30: 13: 20,30. TOMIS - 
9: 11,45: 14,30; 17,15; 20.15.
• Săgeata căpitanului Ion : LIRA
- 15,30: 18: 20.15.
• Marea hoinăreală : BUZEȘTI —
13.30; 18: 20,15, FERENTARI -
15.30: 18: 20.15:.
> Cum să furi un milion — 10:

12: 14, ERUPȚIA — 16,30: CINE
MATECA (sala Union).
• Fugi, ca să te prindă : DRU
MUL SĂRII - 16; 18; 20.
• Fata care vinde flori ; COTRO- 
CENI — 10.30: 13; 15.30: 18; 20,30.
• Fuga e sănătoasă : UNIREA — 
15.30: 18: 20.15. ’
• A fost odată un polițist : CRÎN- 
GAȘI - 15,30; 18; 20,15.
• A venit un soldat de pe front î 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Bulevardul romului : FLO-
REASCA - 15,30; 18: 20.15: MIO
RIȚA - 10; 12.30: 15: 17.30: 20.
• Bărbatul care a venit după bu
nica : RAHOVA — 16: 18; 20.
• Seceră vîntul sălbatic : VOLGA
— 9: 11,15: 13,30: 16: 18.30; 21, AU
RORA - 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 
20,30.
• Cazul Mattei : ARTA — 15,30: 
18: 20.15.
• Anonimul venețian : VIITORUL
— 15.30; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : 
MUNCA - 10: 15.30: 19.

• Mania grandorii : COSMOS — 
15,30; 18: 20.15.
• Am încălcat legea : FLACĂRA 
— 15,30; 18; 20,13.
• Ultimul tren din Gun Hill : 
VITAN - 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : DACIA — 9: 12,30; 
16; 19,30.
• Creierul î LAROMET — 15,30:
17,30; 19,30.

teatre
• Opera Română : Seară vieneză
— 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 15. Dulcea pasăre a ti- 4

nereții — 20, (sala Studio) : Jocul 
de-a vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din str. Al. Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Stana — 19,30, (sala 
Studio) : Noaptea nechemată 20.
• Teatrul Giulești : Gîlcevile din 
Chioggla — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical .,C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
,,Ion Vasilescu" : Siciliana — 19.30
• Ansamblu] artistic ..Rapsodia 
Română" : Ghiocei... mărgăritare 
- 19.30.

ț

ț
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viața internațională
INIXKIIEA EHEI DE A XXin-AW Noi bombardamente americane DAKAR

A ADUNAHI GEieUUf A 0. N. u asupra teritoriului R. D. Vietnam Președintele Senegalului a primit delegația
ROMÂNIA — o participare activă și constructivă la efortu

rile pentru pace și progres ale națiunilor lumii
NEW YORK 20 — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, trans

mite : Marți după-amiază s-au încheiat lucrările celei de-a 27-a se- 
• siuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Sesiunea, 

care a durat 3 luni, a dezbătut 
dei sale.

cele aproape 100 de puncte ale agen-

• președintele Republicii 
Shri Lanka

România a desfășurat o activitate 
susținută in cadrul sesiunii, contri
buția pozitivă a țării noastre concrc- 
tizîndu-se in înscrierea unor puncte 
proprii pe agendă. în participarea sa 
directă sau în calitate de coautoare 
Ia elaborarea a 32 din rezoluțiile a- 
doptate în acest an, ca și in spriji
nirea inițiativelor altor state privind 
întărirea păcii și securității interna
ționale, promovarea cooperării intre 
state, a progresului economic si so
cial al popoarelor.

Astfel, la cea de-a 27-a sesiune a 
Adunării- Generale a fost adoptată 
in unanimitate, din inițiativa Româ
niei, prima rezoluție din istoria or
ganizației vizînd „creșterea rolului 
O.N.U. în menținerea și întărirea 
păcii și securității internaționale, in 
dezvoltarea colaborării între toate 
națiunile, in promovarea normelor 
dreptului international, in relațiile 
dintre state". Această rezoluție 
marchează. în fond, începutul unui 
proces de reevaluare a activității Na
țiunilor Unite, de creștere a presti
giului, eficacității și capacității sale 
de a răspunde sarcinilor si obliga
țiilor ce-i revin și de a se ri
dica la înălțimea speranțelor de pace, 
justiție și progres ale

A fost consemnată 
României Ia elaborarea 
privind transpunerea în 
clarajiei privind întărirea securității 
internaționale și convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare. 
Primul document conține o serie de 
prevederi concrete, menite să ducă 
Ia îmbunătățirea relațiilor internațio
nale prin respectarea cu strictețe, de 
către toate statele, a principiilor 
nerecurgerii la forță sau Ia amenin
țarea cu folosirea forței, respectării 
suveranității, independenței și inte
grității teritoriale a statelor. Al doi
lea document prevede măsuri pentru 
crearea condițiilor internaționale 
propice convocării unei conferințe 
mondiale de dezarmare.

România a participat, direct la 
elaborarea, dezbaterea , și supunerea 
spre aprobarea comitetelor și plena
rei a 18 rezoluții în problemele eco
nomice și ale decolonizării. Dintre a- 1 
cestea amintim documentele privi- ’

popoarelor, 
participarea 
rezoluțiilor 

viață a de-

toare la transpunerea in viață a 
hotăririlor și recomandărilor celei 
de-a treia sesiuni a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare (U.N.C.T.A.D.), de la Santiago 
de Chile, și aplicarea declarației re
feritoare la eliberarea țărilor și po
poarelor coloniale. încetarea războa
ielor coloniale duse de Portugalia in 
Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, 
eradicarea apartheidului în Africa de 
Sud și a rasismului în Rhodesia, res
pectarea dreptului la autodetermi
nare al poporului namibian, suvera
nitatea popoarelor asupra bogățiilor 
lor naturale 
rezoluții la 
autoare.

Educarea 
înaltelor idealuri de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare, 
participarea tinerei generații la dez
voltarea națională și cooperarea in
ternațională și multiplicarea canale
lor de comunicație dintre Națiunile 
Unite și tineretul lumii — acestea 
sint prevederile esențiale ale rezolu
țiilor românești privitoare la tineret, 
adoptate la 18 decembrie de plenara 
Adunării Generale și care mențin în 
sfera preocupărilor O.N.U. problema
tica tinerei generații.

Potrivit mandatului încredințat de 
guvernul țării noastre, delegația ro
mână a făcut cunoscut punctul 
de vedere al României față de oele 
mâi importante probleme care oon- 
fruntă omenirea, a militat activ pen
tru găsirea unor soluții realiste, pen
tru rezolvarea lor pe calea negocie
rilor, a adus o contribuție valoroa
să la dezbaterile și deliberările se
siunii, cu convingerea că toate sta
tele; indiferent de mărimea, potenția
lul lor economic și militar, sint da
toare să contribuie prin eforturile 
lor la democratizarea vieții interna
ționale, promovarea tuturor inițiati
velor vizînd menținerea păcii și secu
rității internaționale, asigurarea pro
gresului material și social al po
poarelor, la triumful forței dreptului 
asupra dreptului forței.

COLOMBO 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Shri Lanka, 
William Gopallawa, a primit, pe am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia acreditat la Colombo, Petre Tă- 
năsie. Cu acest prilej, a avut 10c o 
convorbire privind promovarea re
lațiilor româno-ceyloneze.
• primul ministru al Afga

nistanului

HANOI 20 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. relatează că in cursul nopții 
de 19 spre 20 decembrie și în pri
mele ore aile zilei de miercuri, avi
oane ale S.U.A. au bombardat nu
meroase zone populate din orașele 
Hanoi și Haifong. Forțele armate lo
cale au ripostat cu fermitate acestor 
acțiuni agresive.

In cursul nopții trecute, două bom
bardiere strategice de tip „B-52“ au 
fost doborite in spațiul aerian al 
Hanoiului, numărul aparatelor de 
zbor de acest tip doborite, începind 
din noaptea de 18 spre 19 decembrie 
a. c. deasupra capitalei R. D. Viet
nam ridieîndu-se, în acest fel, la trei. 
Deasupra Haifongului, marți noaptea 
și în dimineața zilei de miercuri au 
fost doborite trei aparate de tip 
„F-4“ și un avion de tip „E-7", pi- 
loții avioanelor fiind scoși din luptă

sau luați .
tip „F-ill“, a fost doborît deasupra 
acestui port cu o zi mai înainte. Ast
fel, în dimineața zilei de' 20 decem
brie, numărul de aparate americane 
doborite deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam se ridica la 4 091.

în cuirsul unor alte acțiuni de apă
rare a teritoriului R. D. Vietnam de 
atacurile aero-navale americane au 
mai fost incendiate, de unitățile din 
provincia Thanh Hoa, trei nave de 
război ale S.U.A., informează agen
ția V.N.A.

Aceeași agenție anunță că în zorii 
zilei de miercuri, în urma atacurilor 
bombardierelor S.U.A. asupra portu
lui Haifong, cargoul polonez „Jozef 
Conrad", aflat în port, a fost avariat. 
Mai mulți membri ai echipajului au 
fost răniți.

prizonieri. Un alt avion, de P.C.R. la Congresul Uniunii Progresiste
Senegaleze

INDIA

Solidaritate cu mișcarea 
de eliberare națională 

DECLARAȚIA PREMIERULUI 
INDIRA GANDHI

DELHI 20 (Agerpres). — India se 
pronunță cu consecvență și fermitate 
în favoarea tuturor popoarelor care 
luptă pentru eliberarea lor și își ex
primă solidaritatea cu mișcarea de 
eliberare națională din Angola, Mo-- 
zambic și din toate celelalte teritorii 
aflate sub dominație colonială — a. 
declarat Indira Gandhi la adunarea 
festivă organizată la Delhi, cu pri
lejul aniversării a 11 ani de la eli
berarea teritoriilor Goa. Daman și 
Diu de sub dominația colonială por
tugheză. Premierul indian și-a ex
primat, totodată, îngrijorarea în le
gătură cu uneltirile forțelor neocolo- 
nialiste împotriva țărilor lumii a treia 
șî a subliniat importanța unirii efor- 
turilor tuturor popoarelor din țările 
recent eliberate în lupta pentru pro
gres social și economic.

au făcut obiectul altor 
care România este co-

tineretului in spiritul

KABUL 20 (Agerpres). — Primul 
ministru al Afganistanului, Mo
hammad Moussa Shafiq, a primit în 
audiență pe Alexandru Boabă, am
basadorul României în această țară.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor politice, econo
mice și culturale dintre cele două 
țări.

• guvernatorul general al 
Federației australiene

CANBERRA 20 (Agerpres). — 
basadorul Republicii Socialiste 
mânia în Australia, Iosif Gheorghiu, 
a fost primit de guvernatorul gene
ral al Federației australiene, sir 
Paul Hasluck, în legătură cu înche
ierea misiunii sale in Australia.

R. D. G. a stabilit relații

Am- 
Ro-

diplomatice cu Elveția și Nepal
BERLIN 20 (Agerpres). — Guver

nele Republicii Democrate Germane 
și Nepalului au decis să stabilească 
relații diplomatice la nivel de am
basadă, în dorința de a adînci și 
dezvolta legăturile de prietenie exis
tente între cele două țări, se arată 
intr-un comunicat difuzat de agen
ția A.D.N.

R.D.G. și Nepalul întrețineau, cu 
începere din septembrie 1971, relații 
la nivel de consulate generale.

DAKAR 20 (Agerpres). 
gația Partidului ~ 
condusă 
membru 
cutiv al 
cipat la 
al Uniunii Progresiste Senegaleze. a 
fost primită, în cursul zilei de marți, 
de Leopold Sedar Senghor, președin
tele Republicii Senegal, secretar ge
neral al Uniunii Progresiste Senega
leze.

Cu acest prilej, șeful delegației române ~ ------- ---------- J,-.-,.., t--
pold 
salut, 
țiune
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Leopold Sedar Senghor a trans-

— Dele-
Român, 

Blajovici,
Comunist

de tovarășul Petre 
supleant al Comitetului Exe- 
C.C. al P.C.R., care a parti- 
cel de-al VIII-lea Congres

a transmis președintelui Leo- 
Sedar Senghor un mesaj de 
sinceră prietenie și considera- 
din partea tovarășului. Nicolae

mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune urări de sănătate ți 
succes în activitatea dedicată prospe
rității poporului român.

Primirea a decurs într-o atmosferă 
de cordialitate.

I

Leopold Sedar Senghor 
reales secretar general 
al Uniunii Progresiste 

Senegaleze
DAKAR 20 (Agerpres). — Leopold 

Sedar Senghor, președintele Senega
lului, a fost reales în funcția de se
cretar general al Uniunii Progresiste 
Senegaleze; în cadrul congresului a- 
cestui partid. Totodată, el a fost de
semnat, in unanimitate, candidat al 
U.P.S. la alegerile prezidențiale care 
vor avea loc la 28 ianuarie 1973.

BERLIN 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N.. guver
nele Republicii Democrate Germane 
și Elveției au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel de am
basadă. începind de la 20 decembrie 
a.c. Aspectele tehnice și practice ur
mează să fie examinate de experți 
in prima jumătate a lunii ianuarie 
a anului viitor. a

MANIFESTĂRI CONSACRATE

ANIVERSĂRII REPUBLICII
<*0

Londra. Demonstrație de protest a muncitorilor din industria construcțiilor de mașini împotriva măsurilor de
■ încălcare a autonomiei activității sindicatelor

Lg i.
" ni

agențiile de presă transmit
La Ulan Bator 3 fost datâ 

publicității hotărirea C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol 
și a Consiliului de Miniștri „Cu pri
vire la măsurile in vederea perfec
ționării pregătirii cadrelor în institu
ții de învățămînt superior". Hotărirea 
subliniază necesitatea dezvoltării în- 
vățămintului superior, in concordan
ță cu progresul tehnico-științific.

întrunire a forțelor de 
stingă din Franța. Paris 3 
avut loc o nouă întrunire a Comite
tului permanent de legătură al alian
ței forțelor de stingă, din care fac 
parte comuniștii, socialiștii și radica
lii de stingă. La întrunire a fost dis
cutată posibilitatea ca fracțiunile 
parlamentare respective să prezinte 
Parlamentului un proiect de lege 
comun care să prevadă. printre al
tele. măsuri de democratizare in do
meniile radiodifuziunii și televiziunii 
și acordarea dreptului de vot de la 
18 ani.

Protocol comercial sovi- 
gțg_mțgțjj1* La Moscova au luat
sfirșit, miercuri, tratativele sovieto- 
ungare cu privire la extinderea 
schimbului de mărfuri pe anul 1973. 
Protocolul încheiat cu acest prilej, 
care prevede o creștere a volumului 
de schimburi in anul viitor cu 7 la 
sută față de anul 1972, a fost semnat 
de Nikolai Patolicev și Jozsef Biro, 
miniștrii comerțului exterior ai celor 
două țări.

Începe activitatea la 8 ianuarie, anul 
viitor. în calitate de președinte al 
Comisiei C.E.E. a fost numit Fran- 
țois-Xavier Ortoli (Franța), care în
locuiește pe olandezul Sicco Man
sholt.

PAKISTAN Reforme
ale sistemului bancar

EPILOG LA PROGRAMUL
APOLLO“

sele- 
pro- 

ame- 
in-

Vltima misiune 
nară din cadrul 
gramului spațial i 
rican „Apollo" s-a 
cheiat marți la ora 19 
și 24 de minute G.M.T., 
odată cu amerizarea 
celor trei astronauți — 
Eugene Cernan, Ro
nald Evans și Harrison 
Schmitt — în apele Pa
cificului.
După aproximativ 30 

de minute de la ame
rizare, timp în care e- 
chipa de recuperare a 
fixat cu ajutorul unor 
perne de aer capsula 
modulului de comandă 
— ultima parte a tre
nului spațial revenită 
pe Pămînt — cei trei 
astronauți au fost luați 
Pe o plută pneumatică, 
apoi transportați cu e- 
licopterul la bordul
port-avionului Ticonde
roga. După o scurtă
ceremonie festivă, cei 
trei astronauți au fost 
supuși unui minuțios 
examen medical. Pri
mele relatări relevă, pe 
lingă excelenta condiție 
fizică . a echipajului 
,.Apollo-17“, unele mo
dificări survenite 
greutatea celor 
astronauți. Astfel, 
timp ce Eugene 
nan a slăbit cu 4,3 kg, 
iar Schmitt, cu 2 kg, 
Ronald Evans a cîști- 
gat 700 de grame.

Cu prilejul încheie
rii programului „A- 
pollo", la centrul spa
țial din Houston q avut 
loc O 
presă. 
Kraft, 
trului, 
siunea

dus de Eugene Cernan 
drept cea mai reușită 
din întregul program 
,,Apollo".

Totodată, Dek Slay
ton, șeful echipajelor 
de astronauți de la 
Houston, a precizat că 
în prezent 39 de astro
nauți americani se află 
in „serviciu activ". 
Dintre aceștia, 20 sint

afectați programului 
„Skylab", laboratorul 
spațial a cărui lansare 
pe o orbită circum- 
terestră este prevăzută 
pentru 
anului 
zece 
pentru 
țială", 
operațională spre sfir- 
șitul acestui deceniu

luna aprilie a 
viitor, iar alți 
sint desemnați 

..naveta spa- 
care va deveni

conferință de 
Dr. Christopher 
directorul 
a apreciat 
echipajului

Guvernul brazilian a ho
tărît ca Instltutul Național al ca
felei să procedeze la înregistrarea 
strictă a tuturor exporturilor cu a- 
cest produs. Măsura a fost luată la 
numai o șăptămină după eșecul ne
gocierilor de la Londra purtate între 
principalele țări consumatoare și 
producătoare, membre ale Organiza
ției Internaționale a Cafelei (O.I.C.). 
Reuniunea în cauză a decis suspen
darea Organizației Internaționale a 
Cafelei, care avea drept scop tocmai 
reglementarea prețului cafelei pe 
piața mondială, aflat in continuă 
scădere.

Lucrările conferinței in
ternaționale asupra zonelor 
de pescuit 'a care vor participa 
peste 300 de experți din 60 de țări 
ale lumii, se vor desfășura la Van
couver, în Canada, între 13 
bruarie 1973.

și 23 fe-

OrtoliFrangois-Xavier 
numit președinte al Comi
siei C.E.E. Consiliul ministerial al 
Pieței comune lărgite a procedat la 
numirea oficială a celor 13 membri 
ai noii comisii executive, care își va

Bnrbndos dorește să aibă 
legături cu toate statele lu
mii. pe baza principiului neameste
cului în treburile interne — a decla
rat Earl Walton Barrow, primul mi
nistru al acestei țări. El a amintit, de 
asemenea, că, in urmă cu patru ani, 
Barbados împreună cu alte țări din 
zona Caraibilor au înființat Asocia
ția latino-americană a liberului 
schimb (A.L.A.L.C.). organism care 
are ca scop să contribuie la forma
rea unei piețe comune a statelor din 
zonă, la dezvoltarea lor economică.

Grevă în Japonia. Peste 
40 000 de muncitori din transporturile 
publice din Tokio și din alte 33 de 
orașe japoneze au declarat miercuri 
o grevă, in sprijinul revendicării re
feritoare. la acordarea de către gu
vern a unor subvenții speciale în 
vederea eliminării deficitelor cres- 
cinde înregistrate de companiile de 
transport public. Situația financiară 
a acestor companii a afectat negativ 
veniturile muncitorilor din acest do
meniu de activitate. >

Suspendarea temporară 
și parțială a legii marțiale 
în Filipine - in vigoare de la 22 
septembrie — a fost hotărîtă de pre
ședintele Filipinelor,. Ferdinand Mar
cos. „pentru a permite cetățenilor să 
participe la dezbateri deschise asupra 
proiectului noii constituții a țării". 
Suspendarea are efect imediat șl este 
valabilă pînă la 15 ianuarie 1973.

RASISM Șl PUBLICITATE

respectiv

Astronautn de pe „Apollo-i/ din nou pe terra..

N. P.

lipsiți de 
elementare

severitate 
publică

anual de 
feminină 
loc nu de 
Republica 

ar fi

ISLAMABAD 20 (Agerpres). r- 
Guvernui pakistanez a inițiat o serie 
de reforme in sfera activității ban
care, in scopul prevenirii utilizării 
abuzive a fondurilor, precum și a 
extinderii controlului Băncii Națio
nale asupra activității și operațiuni
lor instituțiilor financiare particulare. 
Potrivit noilor dispoziții in vigoare, 
Banca Națională dispune de dreptul 
de a numi in conducerea fiecărei 
bănci particulare cite un director. La 
Islamabad se apreciază că reforma 
sistemului bancar va permite spori
rea cuantumului ajutoarelor finan
ciare destinate sectorului agricol, una 
dintre ramurile importante ale eco
nomiei naționale, la creșterea expor
turilor de mărfuri indigene și la. dez
voltarea altor ramuri ale economiei.

BUDAPESTA. — La Ambasa
da Republicii Socialiste România 
din Budapesta a avut loc, la 20 
decembrie, o conferință de pre
să. Cu acest prilej, loan Cotoț, 
ambasadorul României în Un
garia, a vorbit ziariștilor ma
ghiari, reprezentanților ptesei 
străine și ai corpului diplomatic 
despre însemnătatea actului pro
clamării republicii, despre tran
sformările economice, social- 
politice și culturale care au avut 
loc in țara noastră după 30 de
cembrie 1947.

SOF^A — Miercuri s-a des
chis în capitala R.P. Bulgaria o 
expoziție a cărții românești. 
Expoziția va rărnine deschisă 
pînă la 27 decembrie a.c.

TIRANA. — Continuîndu-și 
turneul în R. P. Albania, ansam
blul românesc de cîntece și dan
suri „Doina Gorjului" a prezen
tat, in orașele Fieri, Berat și 
Elbasan, spectacole care s-au 
bucurat de un deosebit succes.

PARIS. — Trilurile Ciocîrliei, 
Doinele Oltului și Invirtitele de 
pe Tirnave au răsunat seara 
trecută in saloanele Cercului re
publican de pe Avenue de 
l’Opera. O seară închinată Ro
mâniei, 
ani de la proclamarea republi
cii, „o 
creator, 
sale economice, sociale, cultura
le și democratice" — cum a ca
racterizat-o în cuvinte calde Cu
noscutul istoric francez Georges 
Castellan.

La aineul-dezbatere organizat 
de Asociația de prietenie Fran
ța—România au participat, nu
meroși oameni de știință și cul
tură din Paris, printre care 
președintele asociației. prof. 
Francois Chagot, precum și 
membri ai ambasadei.

care sărbătorește 25 de

republică în plin avint 
mîndră de succesele

ATENA. — Ministerul Culturii 
ți Științelor din Grecia a orga
nizat la Atena o seară româ
nească. Au fost prezente nume
roase personalități ale vieții 
publice din capitala Greciei, 
precum și ambasadorul Româ
niei la Atena, Francitc Păcu- 
raru. Festivitatea a fost deschi
să de academicianul Petros 
Haris ; poetul Kostas Asima- 
copoulos a făcut o amplă expu
nere asupra literaturii române, 
clasice și moderne. A urmat un 
film documentar despre Româ
nia, după care un ansamblu 
simfonic a executat un cvartet 
pentru coarde de 
trescu.

COPENHAGA. — 
de istoria culturii 
Renders (Danemarca) s-a 
chis expoziția etnografică „Du
mitra — un sat din România".

Expoziția, realizată de un co
lectiv de colaboratori ai mu
zeului care au vizitat România 
in mtți multe rinduri și au stu
diat prefacerile înnoitoare care 
se petrec în viața satului nostru, 
va fi deschisă timp de trei luni.

CAIRO. — In orașul Alexan
dria. a avut loc o seară cultu
rală românească. Au fost pre
zentate filmele de scurt metraj 
„De la străbuni la stră
nepoți", „România, țara vacan
țelor", „Nuntă la Oltețu" și al
tele, după care a urmat un 
program de muzică românească.

ACCRA. — Sub președinția 
ministrului educației al Ghanei, 
P.K. Ntegbe, la Accra a avut 
loc o seară culturală româ
nească. Cunoscuți artiști gha- 
nezi au recitat din operele cla
sicilor noștri, din creațiile scri
itorilor contemporani. Au fost 
prezentate, în continuare, fil
me românești de scurt metraj.

Ion Dumi-

La Muzeul 
din oralul 

des-

ARGENTINA Reuniunea Comitetului
I

Clarificări și incertitudini
/n eșichierul politic

după „episodul Peron"

de unificare
a statelor yemenite
SANAA 20 (Agerpres). — Comite

tul de unificare a Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului și Re
publicii Arabe Yemen, instituit con
form înțelegerii intervenite după 
semnarea acordului intre conducăto
rii celor două țări, și-a început 
miercuri lucrările la Sanaa, in pre
zența liderilor nord și sud-yemeniți 
— anunță agenția M.E.N. La convor
biri asistă, de asemenea, secretarul 
general adjunct al Ligii Arabe, Selim 
Al Yafi, care a condus misiunea de 
mediere a Ligii Arabe în vederea 
stingerii conflictului dintre cele două 
state, precum și ministrul libian al 
afacerilor externe, Mansour Al- 
Kehia,

Așteptata „renun
țare istorică" a Ini 
Peron s-a consumat, 
avansîndu-se astfel 
spre o limpezire a ca
drului preelectoral ar- 
gentinean. Ar fi pre
matur să se extragă 
din aceasta concluzii 
categorice privind per
spectivele partidului 
„justițialist". care, cu 
Peron sau fără el, o- 
cupă un loc central în 
constelația forțelor po
litice argentinene. 
Cert e insă că mitul 
personalității lui Pe
ron, menținut pe un 
soclu distant în cei 17 
ani de exil, a început 
să se dilueze și să-și 
piardă din consisten
ță, in cele 28 de zile 
de contact direct cu 
realitățile actuale ale 
Argentinei. O ilus
trează, între altele, 
discreția plecării sale 
în turneul latino-a- 
merican : doar 100 de 
permise din cele 300 
autorizate de guvern 
au fost folosite de a- 
depți pentru a-l con
duce 
Mulți 
lui Peron, 
tinerii, s-au 
decepționați de luări
le sale de poziție din 
timpul șederii în Ar
gentina, iar intre di
versele curente ale 
mișcării se observă o 
recrudescență a disen
siunilor. Cercurile po
litice apreciază că 
singura șansă ca șeful 
justițialist să fi reve
nit la președinție ar 
fi oferit-o crearea u-

urmă acceptată de 
congresul Partidului 
justițialist și apoi de 
către coaliția „Fron
tul justițialist de eli
berare". Asupra can
didaturii lui Campora 
planează insă anumi
te incertitudini, zia
rul „La Razon" de 
pildă, a.firmînd că gu
vernul nu ar agrea-o 
și că ar intenționa să 
o împiedice.

Indiferent cum va 
evolua problema can
didaturii mișcării pe- 
roniste, important e că 
„justițialismul" 
decis să participe 
alegerile din 
— și acest lucru 
socotit drept un 
ment esențial al 
fășurării planului 
normalizare 
Purtătorii de 
ai „justițialismului" a- 
firmă insistent că Pe
ron se va întoarce in 
ianuarie pentru a 
sprijini campania can
didatului său. Reține 
insă atenția faptul că 
aripa extremistă a 
peronismului înce
pe să se reactiveze. 
Astfel, organizația 
„Montoneros" a arun
cat in aer etajul su
perior al unui hotel 
din Buenos Aires. In 
măsura in care furni- 

_ zează argumente „li
niei dure" militare, te
rorismul poate com
plica eșichierul pre
electoral, apt de a 
genera in . continuare 
noi elemente de sur
priză.

V. OROS

OLANDA
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ele- 
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de 
politică, 

cuvint iu

încercărinea concesie : o re
clamă „atractivă", 
care, poate-poate, ar 
„înfrumuseța" aspec
tul regimului con
damnat cu 
de opinia 
mondială.

Anunțul 
nu furnizează nici un 
fel de date biografice 
ale „reginei frumuse
ții". Dar zimbetul 
crispat al Cynthiei, 
imortalizat de un foto
reporter, dezvăluie o 
undă de tristețe. Nu e 
greu de descifrat pe 
chipul său drama unui 

prin 
ra-

Concursul 
frumusețe 
care a avut 
mult în 
Sud-Africană 
trecut poate neobser
vat, ca un fapt mult 
prea banal în lumea 
de azi dominată de 
preocupări majore, 
dacă evenimentul nu 
ar fi fost însoțit de 
un amănunt inedit. 
Cynthia Shange, o ti- 
nără de culoare, a fost 
desemnată, alături de 
o albă, „Miss Africa 
de Sud" și în această 
calitate a participat la 
concursul mondial — popor căruia, 

zidul legiuirilor 
siste, i se refuză ori
ce acces la o viață 
civilizată. S-ar putea 
ca tinerei de culoare 
să-i fi suris o șansă, 
dar oare asta schimbă 
cu ceva situația celor 
14 milioane de negri 
— adică 80 la sută din 
populația țării — obli
gați să trăiască la pe
riferia societății, în re
zervații, intr-o totală

„Miss World" — care 
s-a ținut în luna de
cembrie la Londra.

Știrea a provocat o 
firească senzație, fi
nind seama de faptul' 
că lucrurile s-au pe
trecut in însăși inima 
țării apartheidului 
practicat de guvernul 
de la Pretoria. Nu e 
greu însă de înțeles de 
ce respectivul regim a 
consimțit la o aseme-

izolare și 
cele mai 
drepturi 7 Desigur că 
nu. O dovedește însuși 
faptul că la actuala 
sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a- 
partheidul a consti
tuit, încă o dată, un 
obiectiv prioritar al 
dezbaterilor. Rezolu
țiile adoptate au con
damnat cu fermitate 
această politică, con
siderată ca o crimă 
contra umanității, ce- 
rind regimului rasist 
de la Pretoria să res
pecte drepturile fun
damentale ale popu
lației de culoare.

In universul sumbru 
al practicii aparthei
dului — stigmatizat 
de toate popoarele lu
mii — postura de 
„Miss Africa de Sud" 
a Cynthiei apare ca 
un simplu truc publi
citar al regimului ra
sist din această țară.

la aeroport, 
din partizanii 

îndeosebi 
simțit

a- 
de 

Ar-

nei situații de forță 
majoră, de genul fai
mosului „marș pero- 
nist" din 1945, care 
l-a scos atunci din în
chisoare pe colonelul 
Peron pentru a-l 
proiecta ca principală 
figură politică. Or, pe 
lingă faptul că alta 
este Argentina de azi, 
guvernul și-a mobili
zat toate forțele de 
care dispune pentru a 
preintîmpina orice a-, 
semenea situații. De 
altfel, unii observatori 
își pun întrebarea 
dacă renunțdrea lui 
Peron la candidatura 
pentru președinție s-a 
produs realmente 
cum ori înainte 
revenirea sa in
gentina, remareîn- 
du-se că nu numai Ar
gentina, ci și peronis- 
mul și Peron însuși 
s-ar fi schimbat. 
Chiar înainte ca 
nunțarea să 
publică, Peron pleca
se cu avionul 
Paraguay — primă e- 
tapă a călătoriei șale 
de întoarcere la 
drid — unde s-a 
brățișat cu vechiul său 
amic, dictatorul Stro- 
essner. Intre timp, la 
congresul Partidului 
justițialist era citită o 
indicație a lui Peron 
privind desemnarea 
drept candidat la pre
ședinție a lui Hector 
Campora, delegatul 
„personal" al lui Pe
ron în Argentina. Pri
mită cu destulă sur
prindere, candidatu
ra a fost în cele din

de soluționare 
a crizei de guvern

re
devină

spre

Ma- 
im-

HAGA 20 (Agerpres). — O nouă 
încercare de soluționare a crizei gu
vernamentale din Olanda, declanșată 
in urmă cu trei săptămini, a eșuat. 
Marți seara, Marinus Ruppert, per
sonalitatea politică însărcinată de re
gina Juliana cu o ..misiune de infor
mare" pe lingă principalele formații ■ 
politice, i-a convocat pe Frans No- 
risse și Jood de Uyl, lideri ai parti- I 
deloc socialist și, respectiv, catolic, 
în vederea examinării posibilităților 
de formare a unui cabinet de coali
ție. La sfîrșitul citorva ore de con
vorbiri, cei doi lideri s-au despărțit, 
fără ca punctele de vedere respective 
să fi înregistrat vreo apropiere. După 
cum apreciază agenția France Presse, 
in acest context, cind ideea unei I 
coaliții socialist-catolice nu mai are 
nici o șansă de reușită, singura alter
nativă care rărnine „informatorului" 
Ruppert este de a incerca fie forma
rea unui guvern socialist minoritar, 
fie cea a unui guvern „extraparla
mentar".
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