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două imperative care 
marchează ritmurile 

marii întreceri socialiste
/ I

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
MOSCOVA 21. — Coresponden

tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
Joj dimineață, delegația de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat,

care participă la festivitățile prile
juite de cea de-a 50-a aniversare 
a creării U.R.S.S., a depus co
roane de flori la Mausoleul lui 
V. I. Lento din Piața Roșie și la 
Morminte! soldatului necunoscut, 
de lingă Kremlin.

La solemnitatea depunerii co
roanelor au fost prezenți N. F. Va- 
siliev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
pnim-v.icepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, al R.S.F.S.R., G. A. Ki
seliov, adjunct de șef de secție la 
C.C- al P.C.U.S., precum și membri 
ai ambasadei române.

r AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
Colectivele de muncă din unitățile industriale 

ale județului lași *u tot volumul producției globale
industriale și al producției-marfă pe 1972.

Sarcinile prevăzute in primii doi ani ai cincinalului Ia producția glo
bală și marfă au fost astfel realizate cu 20 zile mai devreme.

Pină la sfîrșitul lunii decembrie se prevede depășirea producției 
globale industriale și a producției-marfă cu 210 milioane lei, realizin- 
du-se peste plan 7 500 tone țevi sudate din oțel și profile îndoite, 
900 tone fire și fibre poliester.ice, 110 tone fibre de bumbac, 75 000 mp 
țesături, peste 5 000 miliarde unități internaționale de antibiotice, aproa
pe 2 000 tone ulei comestibil și altele. Valoarea‘beneficiilor suplimentare 
se va ridica la circa 80 milioane lei.

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

Dedicînd aceste succese sărbătoririi unui sfert de veac de la procla- 
marea republicii, asigurăm conducerea de partid și de stat, pe d-umnea- 

' voastră personal, iubite tovarășe secretar general, că toți oamenii mun
cii din județul Iași vor munci neobosit pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan pe 1973, an hotărîtor pentru Îndeplinirea cincinalului 
Înainte de termen.

• Oamenii muncii din întreprinderile industriale 
ale județului SdtU“More — români,( maghiari, germani și de

PRODUSE CU 
PERFORMANȚE ÎNALTE

• Printre ultimele creații purtînd 
marca întreprinderii „Automatica" 
din București se numără tablourile 
de distribuție „Distribloc" și „Inbloc", 
de concepție românească, produse 
realizate la nivelul tehnicii mondiale. 
Aceste tablouri au debutat cu succes 
de curînd la Fabrica de calculatoare 
București, la centralele termoelectri
ce de la Rovinari, Chișoani, Bucu- 
rești-Vest și la alte mari unități.

• La Uzina mecanică din Sibiu 
s-a încheiat acțiunea de asimilare a 
preselor automate îndinabile cu ex

centric. Noile prese intrate în fabri
cația de serie se realizează in pre
zent intr-o gamă de 15 tipodimen- 
siuni. Față de vechile produse de 
acest gen, ele necesită un consum de 
metal in medie cu 20 la sută mai 
mic și au o productivitate cu circa 
50 la sută mai mare.

• în uzina „Automecanica” din 
Mediaș a fost omologat prototipul 
unei, cisterne pentru combustibili, cu 
o capacitate de 12 tone, cea mai mare 
autoutilitară de acest gen realizată 
pină acum în țară. Noua mașină, 
montată pe șasiul camioanelor de tip 
ROMAN, face parte dintr-o gamă de 
șase autocisterne și semiremorci 
pentru combustibili, cu capacități 
cuprinse între 5 000 și 20 000 1, care 
urmează să fie produse în serie in 
următorii doi ani.

r

alte naționalități —au îndeplinit sarcinile de plan la producția globală 
și marfă cu 11 și, respectiv. 10 zile mai devreme. Prin avansul ciști- 
gat sint create premisele ca, pină la finele anului, să se obțină su
plimentar o producție-marfă in valoare de 136 milioane lei și să .se 
îndeplinească integral angajamentul in întrecerea socialistă, asumat 
de unitățile industriale din județ. Printre altele, vor fi livrate su
plimentar confecții și' textile in valoare de 40 milioane lei. utilaje 
tehnologice in valoare de 13 milioane lei, 6 000 mașini de gătit cu 
gaze, 35 000 tricotaje, 650 mc cherestea fag și altele. Cea mai mare 
parte a sporului de producție s-a obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii. Cheltuielile de producție la 
vor fi reduse cu 6 lei, ceea ce va permite 
suplimentare în valoare de 35 milioane lei.

O Colectivele

1 000 lei producție-marfă 
obținerea unor beneficii

de oameni' ai muncii din întreprinderile In
dustriale ale municipiului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej județul Bacău raportează îndeplinirea planului pa 
anul, 1972 la data de 20 decembrie. Se estimează că. pină la sfîrșitul 
anului, se va realiza peste prevederi o producție globală de 180 mi
lioane lei, concretizată in 1 950 tone cauciuc sintetic. 350 tone polisti- 
ren. 1 650 tone PVC și 11 000 tone benzine. 480 tone antidăunători. sută 
la sută. 1 550 tone' tricloretilenă, 5 700 tone produse condiționate. 900 
tone benzen și alte produse.

PREMIERE INDUSTRIALE
• La uzina „Independența" din 

Sibiu, după oe in primăvară a fost’ 
inaugurată, ou nouă luni înainte de 
termen, o mare hală pentru unelte 
pneumatice, miercuri, 20 decembrie, 
a intrat in funcțiune noua secție de 
utilaj complex care va produce o În
treagă gamă de cuptoare și linii 
complete pentru tratament termic. 
Cel de-al treilea obiectiv — o tur
nătorie de fontă, oțel și neferoase, de 
mare capacitate, se află in plină 
construcție.

• Secția de semiceluloză a Combi
natului de celuloză și hirtie din mu
nicipiul Drobeta Turnu-Severin a in
trat in probe tehnologice. Noua 
unitate urmează să se alinieze

—

INVESTIȚIILE —
temelia progresului și prosperității noastre
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1971 
1970

Tn actualul cincinal s-a prevăzut realizarea 
unui program de investiții de o amploare 
fără precedent în istoria construcției socia
liste din România. în anii 1971—1972 s-a 
realizat un volum total de investiții de 185 
miliarde lei, care a asigurat o creștere 
substanțială a potențialului economic al țării. 
Planul pe anul 1973 prevede realizarea unui 
volum de investiții de aproape 94 miliarde 
lei. Vor intra în funcțiune sute de capacități 
noi, pe seama cărora urmează să se realizeze

37 la sută din sporul de producție față de 
1972, va începe execuția la 215 obiective. 
De asemenea, vor fi construite numeroase 
locuințe, școli, spitale, creșe și cămine. Pro
gramul de investiții pentru anul viitor este 
astfel orientat, în ansamblu și pe ramuri, încît 
să asigure accelerarea progresului economic 
și social al țării.

Graficul înfățișează dinamica investi
țiilor centralizate din fondurile statului

Cu ce se prezintă uroiectantii, constructorii si beneficiarii
IA STARTUL INVESTIȚIILOR AIUI 1073
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la startul producției pînă la fi
nele anului, devansind in mod sub
stanțial termenul prevăzut in planul 
de stat; Simultan, se pregătește în
ceperea probelor tehnologice la in
stalațiile fabricii de celuloză.

IN „CONTUL

, PERMANENT 

AL ECONOMIILOR"
• Feroviarii de pe cuprinsul țării 

au economisit, de la inceputul anului 
și pină in prezent, o cantitate de 
combustibil suficientă pentru a asi
gura necesarul întregii rețele de cale 
ferată pe circa zece zile. Colectivul 
depoului C.F.R. Buzău, de pildă, care 
a . preluat inițiativa .,12 zile dintr-un 
an, trenuri remorcate cu combustibil 
economisit", lansată de feroviarii de
poului C.F.R. Ploiești, a raportat la 
finele lunii noiembrie îndeplinirea 
tuturor angajamentelor asumate pe 
anul 1972 și in plus o economie con
siderabilă de combustibil. La ri.n- 
dul lor. lucrătorii depoului C.F.R. din 
Tg. Mureș, prin utilizarea rațională 
și întreținerea mai bună a parcului 
de' locomotive, au reușit să reali
zeze in 11 luni economii de pes
te 4 000 tone, cu 1 300 tone peste 
angajamentul asumat pe întregul an.

• Oamenii muncii din industria 
prahoveană au obținut de la începu
tul anului și pină acum o economie 
de metal de circa 2 600 tone. Reor
ganizarea fluxurilor tehnologice, re- 
proiectarea sortimentelor de serie, 
valorificarea întregii cantități de șpan 
au permis constructorilor de utilaj pe
trolier să economisească o cantitate 
de metal din care se pot confecționa 
subansamblele metalice pentru patru 
instalații de foraj pentru adincimi 
medii.
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Obștea...
Și in acest an. întrecerea patrio

tică dintre localitățile țării, devenită 
tradițională, a mobilizat valoroase 
resurse materiale și umane. Milioane 
de cetățeni au participat la acțiunile 
inițiate de consiliile populare pen
tru realizarea obiectivului principal 
al întrecerii — buna gospodărire și 
înfrumusețare a comunelor și orașe
lor. întrucit anul se apropie de sfîr- 
șit. spicuim din agenția întrecerii re
zultatele inregistrate la sfîrșitul lunii 
noiembrie : s-au construit 9 milioa
ne mp străzi și 7.7 milioane mp tro
tuare. iar pe alți 106 milioane mp 
s-au executat reparații, și lucrări de 
întreținere ; s-au indigait peste 6 000 
km de maluri pe riurile care 
amenințau cu inundații (367 km 
în județul Bihor, 340 km — Vrancea, 
364 km — Vaslui, 214 km — Alba 
etc.) ; au fost amenajate și întreți
nute mai mult de 6 600 terenuri de 

• sport în incinta școlilor. în cartiere 
și . in comune, locuri de joacă pentru 
copii, ștranduri ; s-au amenajat și 
reamenajat 9 700 ha de parcuri și 
zone verzi, iar alte 28 800 ha au fost 
supuse unei serioase „toalete" de în
tinerire : s-au plantat circa 16 mi
lioane de arbori și arbuști orna
mentali.

După cum se vede, sîntem in fața 
unui bilanț rodnic la care au contri
buit toate localitățile, indiferent de 
mărimea sau de ponderea lor econo
mică.

Pentru a ilustra amploarea partici
pării cetățenilor la întrecere și efi
ciența muncii depuse de ei. să ale
gem, la intîmplare. citeva exemple, 
în Capitală s-au realizat, prin muncă 
obștească, lucrări a căror valoare tre-

Se elaborează o nouă șarjă la Combinatul siderurgic Galați

Ce propun spectatorilor 
cinematografele sătești?

Ancheta noastră filmului la sale
Festivalul filmului la sate — a 

cărui deschidere' a avut loc la 3 de
cembrie — se bucură de un ecou 
deosebit în toate județele tării. O 
anchetă întreprinsă cu sprijinul co
respondenților „Scînteii" îndreptă
țește această afirmație. în județul 
Vrancea. de pildă, acțiunile organi
zate in prima zi a festivalului au 
fost urmărite de aproape 35 000 de 
spectatori. în satele Soimuș, Hăș- 
dat, Teliuc, Ghelar și altele, din ju
dețul Hunedoara, festivalul captea
ză. de asemenea, interesul unui pu
blic larg. La fel. în numeroase co
mune din județele Timiș. Ilfov. Alba, 
Mureș, Brăila etc.. — pretutindeni 
unde forurile locale acordă atenția 
cuvenită acestei importante manifes
tări cultural-educative, aflată la cea 
de-a 16-a ediție.

Nu ne propunem însă să insistăm 
asupra multiplelor aspecte pozitive 
ale programului de pină acum al 
festivalului cinematografic sătesc, 
deoarece ni se pare normal ca or
ganizatorii să pună in valoare bo
gata experiență acumulată de-a lun
gul celor 15 ediții anterioare. Iar

faptul că anul 
fost urmărit de 
lioane de spectatori atestă convin
gător' interesul și receptivitatea ma
relui public. Dar iată că la peste 
două săptămîni de la inaugurarea 
actualei ediții, ancheta noastră a 
prilejuit consemnarea unor aspecte > 
contradictorii, a unor neajunsuri ce 
se cer grabnic înlăturate, pentru ca

4 
februarie 1973) să se înscrie ca un 
eveniment de prestigiu în viata spi
rituală a tuturor celor peste 4 000 
de 'localități cuprinse în desfășu
rarea sa.

Hotăritoare sint. în această privin
ță. maturitatea concepției asupra ac
tivității cultural-educative de masă, 
înțelegerea clară a însemnătății po
litice a unei manifestări de amploa
rea Festivalului filmului la sate, 
colaborarea tuturor forurilor compe
tente, — județene și comunale — sub 
îndrumarea directă a organelor de 
partid. Corespondentul ..Scînteii". 
Cezar Ioana, menționează experien
ța bună existentă în comuna Com- 
loșu-Mare, județul Timiș. Secretarul

trecut festivalul a 
aproximativ 11 mi

festivalul (care durează pină la

în folosul obștii
J»

A

ce de 500 milioane lei. Dintre zecile 
de obiective realizate și care ar me
rita să fie remarcate amintim doar pe 
cele mai importante : s-au construit 
circa 20 ha de sere (valoarea acestor 
lucrări se ridică la peste 10 milioane 
lei ; unele dintre ele au dat a doua 
recoltă; altele sint abia la prima) ; 
s-a dat o mină de ajutor pe șantie
rele unor construcții sociale pentru 
ca ele să fie predate cit mai repede

Secvențe 
din întrecerea patriotică 

intre localități

la spitalul 23 August, la creșa din 
Șoseaua Vergului și la alte lucrări de 
acest fel, cetățenii s-au aflat .pe șan
tier din ziua turnării fundației și 
pină cind respectivele clădiri au fost 
date in funcțiune. S-ar putea spune 
multe’ și despre contribuția tineretu
lui la construcția de șosele, bulevar
de, Ia amenajarea salbei de lacuri din 
jurul București-ului.

La Fălticeni, cetățenii au propus și 
au realizat un loc de agrement in 
Dumbrava minunată, înzestrat cu 
toate anexele necesare, incepind cu 
drumul de acces și terminind cu to
pul de popas — o cabană. Timișore
nii — oameni gospodari și mari iu
bitori ai naturii — au hotărit să dea

cartiere ale orașului vege-și noilor cartiere ale orașului vege
tația de care âu nevpie atit decorul, 
cit mai ales oamenii și copiii. Hotă- 
rirea s-a transformat in faptă : nu
mai in două ditb cartierele noi — Ca
lea Șagului și Circumvalațiunii III — 
cetățenii au amenajat peste 44 ha 
tone verzi. S-ar mai putea aminti și 
alte acțiuni gospodărești, de. o im
portanță la fel de mare pentru locui
torii acestui oraș. Socotim insă mai 
potrivit să aducem in prim plan o 
cil'ră : la Timișoara, in 1972, valoarea 
muncii obștești depășește 100 de mi
lioane.

In acest an s-a dovedit cu priso
sință că valorificarea inițiativelor 
cetățenești, a resurselor locale nu 
este condiționată de mărimea loca
lităților. în Bușteni, de pildă, valoa
rea lucrărilor gospodărești se ridică, 
anul acesta, la peste 11 milioane lei. 
Sute și mii de cetățeni — salariați. 
elevi și ■ pionieri, gospodine — au 
muncit Ia construirea unor poduri 
peste piraiele Valea Albă, Jepi și Ur- 
lătoarea ; s-au executat pietruiri de 
străzi și trotuare ; s-au curățit stră
zile de mîlul rămas în urma inunda
țiilor etc.

Se estimează că in întreaga țară 
valoarea totală a lucrărilor executate 
cu sprijinul cetățenilor trece de 
6 miliarde lei. Cifra reflectă am
ploarea acțiunilor gospodărești între
prinse de consiliile populare la pro
punerea și în folosul cetățenilor. 
Este o sumă impresionantă, mai ales 
dacă ne gindim că ea s-a rotunjit, 

•adpnindu-se leu cu leu. uneori din ■ 
lucrări de valori mai mici.

comitetului comunal de partid. A- 
drian Ciolac, arăta că inițierea u- 
nor acțiuni prilejuite de prezentarea 
de filme artistice sau documentare, 
îndeosebi din producția națională, a 
devenit aici o tradiție. Au fost or
ganizate. bunăoară, dezbateri cu ele
vii și Uteciștii din comună ne mar
ginea unor filme ca Mihai Viteazu", 
„Puterea și Adevărul", insistîndu-se 
asupra mesajului educativ actual. 
Proiectarea filmelor agro-zootehnice 
s-a soldat cu excelente rezultate — 
atit în aplicarea unor metode înain
tate, . de mare eficientă economică, 
cit și in ridicarea nivelului învă-ță- 
mintului agro-zootehnic de masă. 
Consemnînd îmbunătățirea selecției 
de filme, secretarul comitetului co
munal de partid a observat că la sta
bilirea repertoriului — care se cere 
să fie mai diferențiat — ar tre
bui consultați. în primul rînd. cei 
ce trăiesc și muncesc la sate, in
clusiv in ce privește programul e- 
fectiv al festivalului.

Mai multi participant! la anchetă 
au insistat asupra rolului acestui 
festival în îndepliftirea vastului pro
gram de formare și dezvoltare a 
conștiinței socialiste, adoptat de' Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971. Forța de pătrundere și de in
fluențare proprie artei cinematogra
fice îndreptățește situarea obiective
lor de conținut pe primul plan al 
organizării Festivalului filmului la 
sate și susținerea lor- prin manifes- 
.tări substanțiale, Vil, capabile să răs
pundă interesului și preocupărilor 
publicului sătesc.

Corespondentul „Scînteii" din ju
dețul- Vrancea, Ion Nistor. subliniază 
.afluența de public la acțiunile pri
lejuite de programarea unor filme 
artistice și' documentare românești 
din repertoriul festivalului : simpo
zionul pe tema „Momente din isto-

D. COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)

In ziarul de azi

o

Rod ic a ȘERBAN

Republica 
socialistă. Trăsături 
definitorii, instituții 
fundamentale (XVIII)

noastră

Fototeca „Scîn
teii" NE AMINTEȘTE 
DE UNUE' AM POR
NIT, NE VORBEȘTE 
DESPRE PREZENTUL 
CU CARE NE MÎN- 
DRIM
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Trăsături definitorii, instituții fundamentale (XVim
In orice societate îm

părțită în clase antago
niste, conținutul esențial 
al activității statului con
stă în reprimarea ma
rii majorități a poporului 
de către minoritatea ex
ploatatoare. Tocmai in a- 
cest sens clasicii mar- 
xism-leninismului denu
meau statul o ..mașină de 
reprimare ă unei clase de 
către altă clasă".

In totală opoziție cu a- 
ceste stări de lucruri, in 
statul socialist, in repu
blica noastră — unde nu 
mai există clase exploa
tatoare. unde puterea a- 
partine clasei muncitoa
re, aliată cu țărănimea si 
intelectualitatea. unde 
întregul popor este liber 
Si stăpîn pe soarta sa — 
funcția coercitivă a statu
lui — precumpănitoare și 
cu caracter profund anti
popular în statele bur
gheze — nu numai că se 
restrînge considerabil, dar 
își modifică radical con
ținutul. Esența activității 
desfășurate de statul so
cialist în acest domeniu 
constă in exercitarea 
funcției de apărare, care 
se realizează pe plan in
tern prin grija pentru 
consolidarea cuceririlor 
revoluționare ale poporu
lui și a ordinii de drept, 
ocrotirea drepturilor ce
tățenilor și respectarea 
normelor de conviețuire 
socială, iar pe plan extern 
prin apărarea indepen
dentei, suveranității și in
tegrității teritoriale a re
publicii.

Desigur. nu se poate 
face abstracție de faptul 
că mai pot exista unele e- 
lemente ostile, rămășițe' 
ale claselor exploatatoa
re. tinjind după timpu
rile apuse ale capitalis
mului — fapt care impu
ne o înaltă vigilentă din 
partea statului, a întregu
lui popor. Dar ceea ce 
caracterizează societatea 
noastră este devotamentul 
nețărmurit al maselor 
populare fată de cauza 
socialismului, activitatea 
plină de elan și abnegație 
a maselor populare pen
tru apărarea și înflorirea 
republicii socialiste. Iar 
dacă muncitorimea, țără
nimea. intelectualitatea, 
întregul popor unit în ju
rul partidului au fost in 
stare să înfrîrigă împo
trivirea exploatatorilor a- 
tunci cind aceștia mai 
dețineau poziții economi
ce și sociale puternice, 
iar socialismul era abia 
în curs de consolidare, cu 
atît mai mult oamenii 
muncii au posibilitatea de 
a face inofensiv pe orici
ne ar cuteza să atenteze 
azi la cuceririle socialis
mului. Puternic, prin! 
sprijinul poporului care 
l-a făurit, statul socia
list dispune singur de 
toate mijloacele necesa
re spre a spulbera orice 
asemenea tentative. Bi
ruitor pe pămintu! re
publicii noastre, aflat in 
miinile sigure ale po
porului. socialismul este 
în România o cucerire is
torică cu temelii de 
neclintit.

în actuala etapă de 
dezvoltare a societății 
noastre, acțiunea coerci
tivă a statului este în

dreptată împotriva orică
ror manifestări antisocia
le ale unor oameni con
taminați de influenta 
mentalităților, moravuri
lor și deprinderilor bur
gheze. retrograde. Ca ac
țiuni care lovesc in inte
resele majore ale socie
tății. ale tuturor cetățeni
lor. furturile, delapidările"* 
din avutul obștesc, ten
dințele de parazitism și 
căpătuială, cazurile de 
huliganism sînt combătu
te și sancționate cu . in
transigență de statul so
cialist. pe baza aplicării 
ferme a legilor.

Amplul proces de în
tărire a statului socialist, 
de perfecționare a con
ducerii vieții sociale ini
țiat de partid în ultimii 
ani a cuprins ca o parte 
componentă organică îm

consolidarea legalității 
socialiste, in prevenirea 
oricăror îtlCercări de în
călcare a legilor, de lezare 
a ordinii de drept. în 
competența consiliilor de 
judecată, a controlului 
obștesc intră acum un șir 
de probleme care pină nu 
de mult ‘ erau soluționate 
de organele de stat.

în acest spirit, stăruind 
asupra promovării fer
me a ' legalității socia
liste, Conferința Națio
nală a P.C.R. a subli
niat necesitatea ca orga
nele de justiție, procura
tură' și ale Ministerului 
de Interne să se sprijine 
în activitatea lor pe ma
sele de oameni ai mun
cii. informindu-i perma
nent asupra activității pe 
care o desfășoară, să 
pună în dezbaterea dife

FUNCȚIA DE APĂRARE A 
ÎNFĂPTUIRILOR SOCIALISTE,

A INDEPENDENTEI SI

bunătățirea activității or
ganelor de miliție si secu
ritate. a justiției si procu
raturii, condiție impor
tantă a acțiunii de dez
voltare a democrației so
cialiste, a respectării și a- 
firmării plenare a perso
nalității umane.

O trăsătură caracteristi
că a perioadei ultimilor 
ani o constituie — para
lel cu dezvăluirea cu cu
raj și principialitate, de 
către partid, a abuzurilor 
și ilegalităților săvirșite 
într-o anumită perioadă a 
trecutului, cu adoptarea 
de măsuri care să facă 
cu neputință repetarea a- 
cestora in viitor — așe
zarea întregii activități 
sociale pe temelia legali
tății socialiste, perfecțio
narea ordinii de drept și 
a legislației corespunză
tor noilor cerințe ale dez
voltării sociale.

Adincirea democratis
mului 'propriu orinduirii 
noastre, participarea tot 
mai largă a maselor la 
conducerea statului iși 
găsesc expresie, intre 
altele. în puternicul spri
jin pe care oamenii mun
cii il acordă statului so
cialist in apărarea ordinii 
de drept, a cuceririlor 
revoluționare al? ponoru
lui. Un element definito
riu îl constituie faptul că 
organizațiile obștești, opi
nia publică dobindesc un 
rol tot mai important in

ritelor colective pe cel 
ce încalcă legile tării.

în ce privește funcția 
de apărare exercitată de 
statul socialist pe plan 
extern, ea are drept con
ținut fundamental slu-. 
jirea cauzei păcii, conso
lidarea libertății și inde
pendentei naționale. în 
orientarea întregii activi
tăți privind organizarea 
apărării naționale a ță
rii, partidul și statul nos
tru pornesc de la concep- 
ția că apărarea patriei 
constituie o parte inte
grantă a operei de făurire 
a noii orinduiri sociale. 
Dată fiind existența impe
rialismului, inalta răs
pundere ce revine statu
lui socialist in asigurarea 
muncii pașnice, creatoare 
a poporului. interesele 
păstrării neștirbite a in
dependenței, suveranită
ții și integrității teritoria
le a republicii, ale cauzei 
generale a păcii și socia
lismului impun ca o da
torie supremă continua 
întărire a capacității de
fensive a țării, crearea 
condițiilor propice pentru 
mobilizarea tuturor resur
selor materiale și umane 
spre a respinge la nevoie 
orice agresiune armată.

Tocmai in acest scop, 
partidul și statul socia
list se îngrijesc perma
nent de întărirea forțelor 
noastre armate. Străjuind 
cu vigilență cuceririle 
revoluționare ale po-

porului, independența și 
suveranitatea tării, ar
mata noastră dezvoltă Co
laborarea cu armatele ță
rilor membre ale Trata
tului de la .Varșovia, cu 
armatele celorlalte țări 
socialiste, fiind gata Pri
cind să asigure apărarea 
patriei, să-și îndeplineas
că cu cinste îndatoririle 
ce ii revin in cazul unei 
agresiuni imperialiste. 
Dat fiind că in actualele 
condiții victoria intr-un 
război de apărare împo
triva forțelor imperialiste 
poate fi obținută prin, 
lupta întregului popor, 
printr-o instruire mili
tară adecvată a tuturor 
cetățenilor țării, partidul 
și statul. în conformitate 
cu principiile marxism- 
leninismului despre înar
marea poporului de către 
revoluție, acționează pen
tru întărirea forței de 
luptă a intregii națiuni, 
acordînd o deosebită aten
ție gărzilor patriotice și 
pregătirii militare a tine
retului.

O deosebită Însemnăta
te principială și practică 
pentru exercitarea func
ției de apărare a Repu
blicii Socialiste România 
au prevederile legislative 
privitoare la faptul că 
aceste atribuții funda
mentale ale sfatului so
cialist intră in competen
ta exclusivă a organelor 
supreme de conducere 
ale partidului și statului. 
Faptul că secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Consiliului de 
Stat, îndeplinește, tot
odată, funcțiile de pre
ședinte al Consiliului A- 
părării și de comandant 
suprem al forțelor armate 
constituie o înaltă expre
sie a rolului partidului de 
forță conducătoare a so
cietății.

Conferința Națională a 
P.C.R., apreciind că ar
mata noastră iși îndepli
nește cu cinste rolul de 
apărător al națiunii so
cialiste. al independentei 
și suveranității patriei, a 
subliniat că este necesar 
să se ia in continuare 
măsuri de perfecționare 
a înzestrării tehnice si 
de luptă a forțelor arma
te. de ridicare a pregăti
rii de luptă și politice a 
trupelor.

în preajma glorioasei a- 
niversări a republicii, u- 
nitatea moral-politică a 
întregului popor în în
făptuirea politicii parti
dului asigură statului 
nostru o trăinicie ,de 
nezdruncinat, chezășia în
deplinirii cu succes a 
funcțiilor ce ti revin In 
consolidarea, noii prjn- 
duiri sociale. Apărarea 
patriei, a marilor sale 
cuceriri revoluționare este 
azi cauza scumpă a în
tregului popor, dovada 
supremă a dragostei sale 
de țară, a devotamentu
lui față de cauza socia
lismului. Deținător su
veran al puterii in re
publica noastră socialistă, 
stăpin pe destinele sale, 
poporul român iși con
sacră toate forțele înflo
ririi patriei socialiste.

Articolul următor va 
avea ca temă: ..Obiectivul 
intregii activități sociale 
— ridicarea nivelului de
trai ai poporului1'.. J

Oeșemfie amintește de unde am pornit, 

ne vorbește despre prezentul cu care ne mindrim
De-a lungul celor douăzeci și cinci de 

ani. fotoreporterii ziarului, prezenti pre
tutindeni in Iară, au surprins pe peliculă, 
transformind momentele cele mai diverse 
în memorie, fețe ale unei realități social- 
umane, economice, in continuă devenire. 
Privind din perspectiva realizărilor de 
azi faptele de ieri, .de acum un sfert de 
veac, luăm cunoștință cu emoție de mare
le act al construcției, al înnoirii, căruia 
i-am fost martori și autori. Ctitori dc nou 
ev al patriei, sîntem mindri să ne amin
tim de punctul de pornire ; evocăm ur
mele adinei pe care le lăsase trecutul bur

ghez pe chipul tării cu demnitatea de a 
ne ști autori ai înlăturării lor. operă te
merară și necesară, la care am . pornit cu 
unelte, la început, modeste, dar cu o 
voință dirză. cu o dăruire fără prece
dent.

Din bogata ..biografie în Imagini", a 
unui timp dinamic, a unui timp desti
nat progresului, vom prelua secvența' ce 
înfățișează punctul de pornire și. într-un 
fel. punctul de sosire — acesta din urmă 
fiind în fapt unul din momentele ce ja
lonează drumul nostru spre înainte.

...Iată-ne, așadar, ifne- 
diat după eliberare, in 
Valea Jiului. Poate mi
nerul din imaginea sur
prinsă de fotoreporter 
mai este încă in via
ță. Cu siguranță însă, 
casa in care locuia, 
— acest dureros mesaj al 
sărăciei, implinit din cî- 
teva birne de lemn, a- 
ceastă casă care aminteș
te de intrarea intr-o 
„mină părăsită" — nu 
mai exista.

Și în „Valea plingerii", 
cum era numită altădată 
Valea Jiului, s-a înălțat, 
ca pretutindeni, soarele 
înnoitor al socialismului.

Cum trăiau minerii a- 
tunci ?

Iată’cîleva fraze din 
cartea încărcată de un 
puternic patetism, de o 
adincă dragoste față de 
oamenii adincurilor. de o 
mare înțelegere față de 
destinul lor de excepție, 
din cartea despre mineri 
a lui Geo Bogza : „Une
ori, in fundul unei gale
rii, lumea se reducea la 
atit : la o jumătate de 
mustață, prin care su
doarea se scurgea pe 
bărbie, și la vîrful unui 
ciocan infipt in stratul de 
cărbuni. Afară, era de 
multe ori redusă la tot 
atit. Pc o masă de scin- 
dură două mere și o bu
cată de mămăligă. spre 
care se intindeau tot fe

lul de mîini : ale bărba
tului. ale femeii și ale 
copiilor. Pe toată Valea 
Jiului. in abataje și in 
sute de case, aceasta era 
înfățișarea generală a vie
ții".

Evocind viața mineri
lor, a „fluviului negru de 
oameni", concedierile care 
se țineau lanț, același 
scriitor nota : „Șomeri, 
mai mult de jumătate, 
minerii au devenit o masă 
de oameni flămîndă, 
zdrențuită și disperată. 
Atunci au născocit ei acel 
atroce mijloc de sinuci
dere : s-au așezat cu pin- 
tecul pe un cartuș de di
namită și i-au dat foc.

Dar amintirea cea mal 
dureroasă e a oamenilor 
împușcați fiindcă voiau 
dreptate".

...Poate minerul din fo
tografie mai trăiește. 
Poate, încovoiat de anii 
grei, împovărat de trecu
tul dur, neomenos, s-a 
stins. Dar cu siguranță 
casa a dispărut. Păstrată, 
ea ar fi devenit un pu
ternic și impunător act de 
acuzare a anilor de ex
ploatare și umilințe.

Cum trăiesc minerii 
azi ?

Comparația cu zilele de 
altădată ar fi inechitabilă. 
Pentru că, in trecut, mi
nerii aproape nu trăiau. 
Se chinuiau ca să trăias
că. Am desprins din 
mulțimea dovezilor con

crete doar două feluri d« 
imagini : una. înfătișînd 
un peisaj citadin de azi.

Cum ar putea fi apro
piată zveltețea, lumina o- 
rașelor de azi de tragica 
modestie a caselor de al
tădată ? Nicicum 1

Cum ar putea fi asemă
nată forța, bucuria pe 
care o comunică, fără 
ostentație, chipurile mi
nerilor de azi. cu imagi
nea umilă, împovărată, 
ingîndurată a minerului 
ce aștepta resemnat in' 
fața casei (dacă nu e prea 
pretențios cuvîntul casă)? 
Nicicum !

între cele peste 800 000 
apartamente construite 
după eliberare, cu spriji
nul statului, multe s^au 
înălțat și în Valea Jiu
lui. Și, desigur, între cele 
2 500 000 apartamente ce 
se vor construi in perioa
da 1976—1990, o bună par
te va fi destinată mineri
lor, familiilor lor, așa cum 
a arătat secretarul gene
ral al partidului in intîl- 
nirile pe care le-a avut 
nu de mult cu minerii.

Față în față,. imaginea 
de acum mai bine un 
sfert de veac, și cele de 
azi au darul să ne facă 
mai limpede, să Sublinie
ze cu pregnanță semnifi
cația drumului pe care 
l-am străbătut.

Merita să-1 străbatem 1

Nicolae DRAGOȘ

— Se îngrămădiseră tre
burile' și la noi. Seceratul 
griului, prăși tul porumbu
lui, al florii-soarelui. Iată 
de ce. pentru digul de la 
Piscu planificasem numai 
80 de oameni pe zi. 80 de 
oameni, cu căruțe și cami
oane, timp de 70 de zile au 
lucrat acolo.
-Și?
— Și nimic. Ne-am ter

minat „porția" noastră și 
gata I...

— Aveți recolte prin par
tea locului ?

Petrache Oprea, preșe
dintele cooperativei agricole 
de producție din Slobozia 
Conachi, județul Galați, 
tresare. E un om înalt, voi- 

■ nic. Are miini și umeri pu
ternici. Iar ochii, poate ni 
se părea nouă, cam obosiți. 
Cooperatorii il aleg de ani 
buni să conducă treburile 
obștii. Răspunderea asta 
parcă a accelerat curgerea 

• anilor, făcindu-1 — nu, nu 
mai aspru — ci adăugind- 
plusul acela de echilibru pe 
care-1 întîlnim adesea la 
oamenii ce trăiesc, ard nu 
numai pentru ei, ci și pen
tru micile și marile bucurii 
ale celor din jur.

— Recoltă la Piscu noi 
n-aveam. Ce să căutăm la 
atiția kilometri ? Șiretul, 
de asemenea,- n-amenința 
lanurile noastre. Cum să 
urce dealurile pină aici ? 
Dar așa ne-ajutăm noi. în 
primăvară o să se încea
pă etapa a doua a digului. 
Spre Independența, Braniș
tea. Avem și acolo o „por
ție"...

La Piscu, așezare în lun
ca Șiretului. una din lo
calitățile dintre Galați și 
Tecuci aflate de zeci și 
sute de ani sub amenința
rea dramaticelor revărsări 
din primăvară, îl intilnim 
pe Neagu Petruș, secreta
rul comitetului comunal de 
partid. Ne .spune :

— La înălțarea digului 
din primul compartiment 
au luat parte cooperatori 
din întregul județ. Pius 
oameni ai muncii din ora
șele palați și Tecuci. Au 
venit din Pechea, Valea 
Mărului. Băleni, Măstă- 
cani etc., unii de la peste 
50 de kilometri. Și au 
muncit cu noi, cot la cot. 
cu aceeași tragere de inimă, 
de parcă munca asta ie 
apăra lanurile lor... Așa 
cum in 1948 întregul județ 
participase la ridicarea 
digului de la Prut..*.

_________________________

Deschidem o paranteză 
la ultimul episod. Reme
morăm momente trăite 
printr-o biografie. Era in 
februarie 1948 cind ingine
rul Florea Jelea e „delegat 
de Ministerul Agriculturii 
să lucreze la digul (im 
Lunca' Prutului". Era tim
pul cind în ziarul local — 
la fel ca in toate ziarele ță
rii — se puteau citi știri cu 
asemenea titluri : „Cefe
riștii gălățeni au reparat 
duminică plugurile țărani
lor din Foltești". „Munci
torii de la orașe au pus la 
punct o batoză și două 
semănători '...

De la Vlădești și pină la 
Șivița, pe distanță de 35 
kilometri, revărsarea ape
lor Prutului intrase intr-un 
ritual „normal" de existență, 
oamenii de prin partea lo
cului fiind invățați cu re
colte sub semnul întrebării 
pe cele 12 000 de hectare. 
Cine și. cum putea lupta 
împotriva acestui destin ce 
părea implacabil ? Florea 
Jelea retrăiește, povestind, 
episoadele acelor ani :

— Șantierul a fost îm
părțit in nouă sectoare. 
Priveliștea? Rogoz, stuf, 
papură... Papură, stuf, 
rogoz... Grindurile se mai 
semănau doar. Apa din 
fintini — sălcie, amară. 
Imposibil de băut. De 
aceea o aduceam cu cis
ternele pompierilor de la 
Galați. Prima poastră re
coltă pe terenurile obișnuite 
cu inundațiile ? Forarea 
unei... fintini. Apoi, o 
ploaie și o viitură năpras
nice au inundat zona de lu
cru. „Vedeți ? ne interpe
lau oamenii de prin partea 
locului. Ne chinuim de po
mană. Cu apa și cu focul 
nu te poți pune !...“. Ne-am 
„pus" totuși. Nu ne-am 
dat bătuți. Digul a fost ri
dicat in ciuda tuturor în
cercărilor, învingind greu
tăți ce păreau de netrecut...

Acum, in brazdele fertile 
ale" luncii Prutului germi
nează cea de-a 25-a re
coltă. Unde o mai fi locul 
primei fintini forate .aici ? 
Pe unde or rugini roabele 
și hirlețele folosite atunci? 
Ce s-a ales din tărgile cu 
care brigadierii făceau 
norma cîntind ? Cine con
tinuă ecourile cîntecelor ?

Toate acestea le-am re
găsit în vară. in lunca 
Șiretului. Tărgile și roabeto 
se numeau autocamioane,

tractoare cu remorcă. Hir
lețele — dektule și acum, 
dar dublate de buldozere, 
care adunau harnice pă- 
mintul. il așezau stavilă 
puternică in calea puhoaie
lor. Brigadieri ? Erau des
tui tineri in rindul celor

rile acestor eîntece 
Aceiași oameni și cei care 
vin după ei. Oameni obiș- 
nuiți in acest pătrar de 
veac să-și măsoare pute
rile, virtuțile morale, ciș- 
tigate prin unirea muncii 
sub zodia unui ideal comun

a depăși granița lui ,.al 
meu* și a înțelege impera
tivele fundamentale ațe e- 
xistenței și bunăstării tu
turor, deci, lingă'acest ar
senal al valorilor umane 
se adaugă, firesc, sprijinul, 
dovedit cu plenitudine, al

cipare a forțelor umane 
din județ la executarea a- 
cestui dig de apărare sem
nul de răscolitoare ' recu
noștință pentru sprijinul 
primit, efortul statornic de 
a indepiini exemplar anga
jamentul asumat, potrivit

fale. „Priveam neputin
cioși la pustiirea apelor. 
Ne zvircoleam noaptea in 
pat după munca pierdută, 
dusă definitiv pe ape. Și
retul — prizărit vara și 
de neluat in seamă — de
venea, umflat de ploi, un
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Nu. Imaginea alăturată nu înfățișează artera principală a comunei Liești, din județul Galați, ci o uliță obișnuită, întinerită însă în acest 
sfert de veac de urcușuri fundamentale pentru satul românesc

peste 100 000 de oameni din 
toate comunele județului., 
in rindul celor peste 30 000 
de oameni din orașele Ga
lați și Tecuci veniți să 
ridice digul. Digul care, in 
final, va apăra o piine Je 
peste 11 000 de hectare. 
Erau destui tineri, deși 
nu-și mai ziceau briga
dieri...

„Cine continuă azi ecou-

in ample și definitorii în
fruntări cu o natură cindva 
greu .de imblinzit, nema.- 
intilnit de ostilă. Dacă-i 
vorba de lunca Șiretului, 
in această bătălie dreap.ă, 
bărbătească, se cuvine să 
arătăm că. lingă arsena
lul pe care-1 reprezintă 
voința de mai bine, uni
rea forțelor pentru bine
le general, capacitatea de

statului. Numai pentru 
digul din valea Șiretului, 
printr-o hotărire a Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a aprobat 
principalii indicatori teh- 
nico-economici ai lucrărilor 
ce se înfăptuiesc împotriva 
inundațiilor, s-au acordat 
fonduri de investiții de 
149 milioane lei.

„Citim" in masiva parti-

căruia urmează; să se rea
lizeze in final 30 la sută 
din volumul total a! lu
crărilor prin acțiuni ample 
de muncă voluntară.

Unul dintre interlocutorii 
noștri din comuna Inde
pendența ne spune că ge
nerații de oameni de prin 
această parte s-au născut, 
au trăit și murit cu ob
sesia inundațiilor catastro-

balaur ce ne înfiora nopțile 
copilăriei. Pruncii noștri 
s-au născut intr-o zodie 
măj bună și au apucat ziua 
cind ceea ce părea de ne- 
infrint este biruit cu mii
nile noastre și ale celor 
care ne-au sărit in ajutor, 
cu ajutorul statului".

Nu numai zbuciumul din 
somnul pruncilor din In
dependența a luat sfîrșit.

în acești ani, ai republicii, 
statorniciți pentru totdea
una sub 'semnul împlini
rilor de durată, milioane 
ae existențe au fost scoa
se de sub domnia hazardu
lui. In efortul de a sin
croniza și această impor
tanta ramură a economiei 
— agricultura — la pulsul 
dinamic al industriei, nu
mai in cincinalul trecut 
au fost investite peste 50 
miliarde lei, iar in actua
lul cincinal' urmează să se 
realizeze un volum de in
vestiții de peste. 100 de 
miliarde. Tot in acești ani 
se vor amenaja pentru iri
gații 1 2a0 000 hectare, ceea 
ce reprezintă mai mult de- 
cit duolul suprafeței ame
najate pina cie curind.

Dar aici, in agricultura 
județului Galați, in ce s-au 
convertit importantele mij
loace, financiare investite ? 
Maj intui, pentru a respec
ta o anume cronologie, in 
cele 2a de recolte — ulti
ma, am spus,, germinează 
acum — dai lunca Prutu
lui. Apoi, in miile de trac
toare, semănători, com
bine... In miile de tone de 
îngrășăminte chimice, de 
samință selecționată, de 
mare randament. In com
plexele de creștere a vite
lor, a porcilor, a puilor de 
găină... Apoi in lunca Și
retului... in bazinele legu
micole... Apoi in transfor
marea celei mai aride zone 
a județului — dealurile 
Bujorului, măcinate de vin- 
turi și ploi pină la roca 
muma — intr-o imensă 
podgorie pe terase, de a- 
proape 14 000 de hectare, 
la care se vor adăuga in 
acest cincinal alte ci.teva 
mii de hectare. Evocind 
clipa de inceput a terasă- 
rilor, un om recunoscut 
pentru vrednicia sa in 
Smulți — este vorba de 
Vasile Tofan — ne spu
nea :

— Omul e om și pină 
se conivinge de ceva iți 
trebuie răbdare, pite, cind 
a fost intiiași dată vorba 
să plantăm, ziceau, nu u- 
<nul. nu doi, nu trei : ..A- 
dică să stricăm și mai tare 
dealurile decit sînt ele bă
tute de dumnezeu ?“ „Nu 
le. stricăm. Le dregem și 
le punem la treabă". „Ce 
treabă să facă dacă și ca
pra se răstoarnă la păscut. 
Dacă are ce paște !“ „Nu
mai cu vorba, e drept, nu 
se prea poate face nimic.

Să trecem la faptă 1“ 
Ne-am apucat de treabă. 
Unii plantau pe terase vița 
cu „vîrful in pămint", că 
tot treabă fără rost ziceau 
că fac. Da, ne-am bătut 
capul, iar azi, cind scoatem, 
milioane, e un lucru obiș
nuit, care intră in calcu
lul de fiecare zi al coope
ratorilor...

La Nicorești, pe o supra
față de citeva mii de hec
tare, apa a fost obligată să 
urce cițiva metrj buni, in 
vîrful dealurilor, pentru a 
aduce „ploaia de la pupi
trul de comandă". La 
Oanceă, in partea opusă a 
județului, la fel. Tot pe 
fostele dealuri aride, la 
Grivița, cooperatorii au iz
butit, pentru prima dată 
in această parte a țării, să 
obțină hibridul simplu 52 
de floarea-soarelui. In se
rele de la Șivița e vară 
continuă, recoltele de roșii 
invăpaind in aceste zile 
privirile. în Băleni și la 
Pechea, și nu numai aici, 
se desfășoară din plin lu
crările de sistematizare a 
localităților rurale, după 
un program riguros, in 
care arhitecții, sociologii, 
economiștii, etc. au investit, 
pe lingă calculul exact, pe 
lingă efortul delimitării 
științifice a parametrilor 
dezvoltării, și acel grăunte 
neprețuit al fanteziei, din 
nevoia firească a omului 
de a-și apropia viitorul, 
de a arunca o privire pe 
fereastra acestuia.

...Afirmam intr-un repor
taj anterior că axa-arteră 
de circulație ce taie Ga- 
lațiul in două și unește 
două superbe porți — poar
ta de intrare in cetatea o- 
țelului și poarta vechii, 
dar intineritei zone indus
triale a portului de la Ma
rele Fluviu — a fost stră
bătută in acești ani de mii 
și mii de oameni absorbiți 
de uriașele zidiri. Trăind 
in cimpul magnetic al in
dustrializării, existența și 
destinul celor care gravi
tează in jurul acestui pol 
al oțelului s-au structurat 
pe măsura aspirațiilor fun
damentale ale țării, iar re
coltele lor de aur s-au 
ridicat la exigențele aces
tor ani de aur, ai republi
cii noastre.

Hie TANASACHE 
Tudorel OANCEA
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Cu ce se prezintă proiectanții, constructorii și beneficiarii

■ f<*. .' 197
PROIECTELE
sint in minaA A

Tn lumina indicațiilor conducerii partidului' nostru, colectivele institutelor de cerce
tări și proiectări au desiășurat în acest an și desiășoară, in continuare, o amplă- activitate 
pentru elaborarea de proiecte care prevăd soluții tehnice, tehnologice și constructive 
mai eficiente, pentru valorificarea posibilităților de reducere a investiției specifice, dimi
nuarea ponderii cheltuielilor de construcții-monta/ în totalul investițiilor. Pentru a cu
noaște îndeaproape modul în care s-au împlinit aceste imperative la investițiile anului 
1973, am întreprins un raid în cîteva institute de proiectare din Capitală. Iată, pe scurt, da
tele furnizate de conducătorii acestor institute de cercetări și proiectări :

INSTITUTUL DE PROIECTĂRI
imice

constructorului
?. PENTRUJNUUSTRIĂ UȘUARĂ

Caracteristica de bază:

SOLUȚII TEHNICE 
SI ECONOMICE 
SUPERIOARE

ACEASTA REZULTĂ
DIN ANCHETA „SClNTEir 

LA PATRU MARI INSTITUTE

IPROMET au 
la 15 decembrie in- 

documentației de 
pentru lucrările de 
din anul 1973 Ta 

siderurgice

Atelierele 
terminat 
tocmirea 
execuție 
investiții

■ toate obiectivele
care au avut asigurate con
dițiile de proiectare. De ase
menea, ap fost predate in 
avans unor beneficiari pro
iecte de execuție pentru in
vestițiile programate in anul 
1974, in valoare de 500 ■> mi
lioane lei, la -capitolul •con
struct ii-montgj.. S-au,înregis
trat importante economii de 
materiale și investiții, lată 
citeva : reducerea valorii de 
investiții cu circa 212.5 mi
lioane lei la documentația de

execuție aprobată, din care 
la construcții-montaj cu 159,3 
milioane lei.; 10 900 tone eco
nomii' de metal ; diminuarea 
importurilor de echipamente 
și utilaje cu 5 milioane lei 
valută. Aceste rezultate s-au 
consemnat, in mod deosebit, 
la proiectele elaborate pentru 
sectorul oțelărie,. etapa a 
doua de dezvoltare, de la 
C. S. Galați ; oțelăria și for

ță' 
din

ja de blocuri și bare- de
■ Uzina de oțeluri aliate

Ttrgoviște ; instalația de re
cuperare a căldurii la cup
toarele nr. 5, 6, 7 și 8 ale o- 
țelăriei Siemens-Martin nr. 3 
de la C. S. Hunedoara.

La 15 decembrie, colectivul 
institutului și-a îndeplinit 
planul anual de proiectare. 
Asigurarea proiectelor de 
execuție pentru' investițiile 
prevăzute inițial 
pe anul viitor 
în proporție'de 123 la suta. 
Din sarcinile suplimentare 
de proiectare pentru anul 
1973 s-a realizat 85 la sută, 
între obiectivele a căror 
execuție 'va începe in cursul 
anului viitor se remarcă, din 
punctul de vedere al solu
țiilor tehnice adoptate, 
neratoare de eficiență 
nomică sporită :

Țesătoria de bumbac 
Salonta : Va fi dotată 
războaie de țesut pneumatice 
(fără suveică). Ca atare, su
prafața construită se reduce 
cu circa 2800 mp, ceea ce re
prezintă 4.2 milioane lei eco
nomii la cheltuielile de con
strucții-montaj. De fapt, se 
vor înregistra, în' total, 17 
milioane lei economii la fon
durile de investiții. Se va a- 
sigura creșterea cu 20 la sută 
a productivității muncii. Fi
latura de bumbac din Ale
xandria : Prin revizuirea so
luțiilor prevăzute' în studiul 
tehnico-economic s-a ajuns la 
o diminuare a suprafeței 
construite destinate produc-

in planul 
s-a făcut

ge- 
eco-

din
cu

ției cu circa 8 la sută. Pe 
baza organizării judicioase a 
spațiului uzinal (prin coma
sai ea maximă a funcțiunilor 
in clădire monobloc) s-a ob-

a 
la
u- 
e-

ținut un grad de ocupare 
terenului de circa 93,5 
sută. Comparativ cu alte 
nități industriale similare 
xistente la ora actuală, pro
ductivitatea muncii va fi cu 
10 la sută mai mare. Fabri
ca de incălțăminie din Huși : 
Pe baza soluției constructive 
elaborate se economisesc 
3 000 mp teren. Productivi
tatea muncii este superioară 
eu 6 la sută, iar gradul de 
ocupare a terenului de circa 
86 la sută. Unitatea nouă de 
talpă, încălțăminte și semi
fabricate de la „Progresul" 
din București : Gradul de 
ocupare a terenului se ri
dică la 96,2 la sută. Investiția 
specifică este de 993,3 la o 
mie lei producție, față de 
1 370 lei la o mie lei produc
ție la fabrica similară din 
Drăgășani? Superioară este și 
eficiența fondurilor fixe. Cit 
privește productivitatea mun
cii pe ttn salariat, aceasta va 
fi mai mare cu circa 38 la 
sută in comparație cu aceea 
obținută la întreprinderea si
milară din Drăgășani.

lui petrochimic Pitești, la 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoăse din Tg. Mureș, 
Grupul de chimie din Rim- 
nicu-Vilcea ș.a. O impor
tanță deosebită s-a acordat și 
înzestrării noilor obiective 
industriale cu instalații de 
automatizare electronică, fa
bricate in țară, între care ca
merele de comandă moder
ne, la nivelul realizărilor pe 
plan mondial.

Introducerea unor echipa
mente moderne de 
pentru optimizarea funcțio
nării instalațiilor industriale 
în ansamblul lor, de pildă 
mașina de control centralizat 
MCC—200, constituie o altă 
trăsătură caracteristică pro
iectelor destinate investițiilor 
anului 1973. Aceste mașini

calcul,

primesc informațiile (ob(inute 
de aparatele din instalațiile 
tehnologice, pe baza cărora 
se fac calcule de bilanț, se 
urmărește reglarea parame
trilor, modul concret în care 
funcționează acestea, ceea ce 
permite o folosire rațională 
a capacităților de producție, 
în acest context se înscrie 
dotarea instalațiilor indus
triale noi cu calculatoare e- 
lectironice, cum s-a procedat 
la platforma petrochimică 
Pitești, fabricile de ciment de 
mare capacitate. Potrivit cal
culelor, investițiile necesare 
pentru astfel de dotări se re
cuperează, din beneficiile su- 

■ plimentare pe care le asigu
ră. în cel mult 2—3 ani de la 
punerea în funcțiune a noi
lor instalații productive.

puse de
platforma

petrochimică din Pitești:

• CÎND VOR SOSI UTILAJELE ?
INSTITUTUL DE CERCETĂRI Șl PROIECTĂRI 

PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI

• CU CE VOM CONSTRUI ?

INSTITUTUL UE CERCETĂRI SI PROIECTĂRI 
PENTRU AUTOMATIZĂRI

Colectivul institutului a în
cheiat proiectele pentru in
vestițiile din anul 1973. aces
tea fiind înaintate beneficia
rilor.
au, în 
lizării 
lizare 
buințează o comutație 
tică, realizată prin 
toare cu siliciu. In acest fel,

Proiectele respective 
vedere extinderea uti- 
sistemelor de semna
și blocare, care între- 

sta- 
tranzis-

se pot obține programe com
plexe care optimizează func
ționarea instalațiilor, asigur 
rindu-Se, in același 'tîfripj 
creșterea de 2—3'ort a Sigu-’ 
rartțeî in exploatarea aee.sro»' 
ra, față de instalațiile mai 
vechi. Asemenea sisteme noi 
au fost prevăzute in proiec
tele pentru automatizările 
de la platforma Combinatu-

Pentru 95 la sută din o- 
biectivele de irivestiții nomi
nalizate in planul de stat, cu 
termene de începere a lu
crărilor în anul 1973. proiec
tele de execuție au fost pre
date beneficiarilor încă de 
la 30 septembrie a.c. între 
altele, pină acum au fost 
elaborate integral proiectele 
pentru viitoarea Fabrică de 
mobilă de artă și tapițerie 
din Arad, pentru fabricile 
de plăci aglomerate din 
lemn din Blaj, Odorhei. Baia 
Mare, Iași, Bacău, 
dezvoltările ele la 
de placaje din Gherla, 
gești. Sighet și Deta 
Colectivul institutului 
intensificat eforturile, in așa 
fel incit, pină la sfirși
tul anului, să elaboreze și 
proiectele de execuție pen
tru fabricile.de mobilă de la 
Rimnieu-Vilcea, Curtea de 
Argeș și Miercurea Ciuc, 
precum și ale altor obiective, 

... prevăzute suplimentar in pla- 
„ni.il de investiții al anului 

viitor.
Ce aduc nou. sub aspectul 

creșterii eficienței economice, 
proiectele anului 1973 ? 
primul rînd, este vorba

pentru 
fabricile 

Gu- 
ș.a. 
și-a

perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație. Notăm, în acest 
sens, tehnologiile de fabrica
ție a mobilierului în flux 
oontinuu,, pe linii specializate, 
pentru prelucrarea panouri
lor din P.A.L. și liniile de 
finisaj cu nitrolac. și poli- 
eeteri. O asemenea organi
zare a producției va asigura, 
potrivit proiectelor, în noile 
unități economice, obținerea 
unei productivități a muncii 
aproape duble, față de media 
realizărilor actuale din Între
prinderile similare existente. 
Documentațiile prevăd îm
bunătățiri substanțiale la 
toți indicatorii tehnioo-eco- 
nomici, îndeosebi la .cei de 
calitate și cheltuieli de pro
ducție. Merită remarcate și 
preocupările colectivului de 
proiectanta de aici în ceea ce 
privește dotarea noilor uni
tăți economice cu utilaje rea
lizate în țară. în acest fel 
vor fi înzestrate fabricile de 
P.A.L., se vor realiza liniile 
de finisaj cu nitrolac și poli- 
ester, economisindu-se. in fi
nal. importante fonduri . va
lutare.

Iile ȘTEFAN

Lucrările de investiții de pe 
șantierul platformei chimice 
din Slobozia se apropie tot 
mai mult de cota finală. „Ca 
urmare a livrării tuturor 
furniturilor pentru fabrica de 
amoniac, antreprenorul gene
ral și subantreprizele au pre
văzut în graficele de execu
ție numai finisaje. Pentru 
toate lucrările — in afară de 
compresie și sinteză, care vor 
fi gata în februarie 1973 — 
ultimul termen de punere în 
funcțiune, stabilit de comun 
acord cu toți realizatorii in

i' Vestiției, este 30 decembrie 
li)72“ — ne asigură ing. Con
stantin Iovănel, directorul 
general al combinatului. în 
imagine : Vedere de ansam
blu a șan/ierului platformei 

chimice din Slobozia

La aceste întrebări ar trebui să răspundă 
și alte departamente și întreprinderi 

furnizoare

Voluimul de investiții ce urmează a 
se realiza in 1973 pe platforma petro
chimică din Pitești este mult mai 
mare decît cel din anul curent — 
anul viitor constituind o perioadă de 
virf sub aspectul punerilor în func
țiune pe această mare platformă in
dustrială a țării. între cele 13 insta
lații aliate in construcție, instalația 
de piroliză II, socotită „inima" oom- 
binatului, are termen de dare în ex
ploatare trimestrul III, iar cele de la 
rafinărie (etapele II și III) au și ele 
termene destul de apropiate.

Pentru instalația de piroliză II se 
cer grabnic livrate 1 550 tone utilaje 
tehnologice (acum în restanță) 'de 
către U.Z.U.C. Ploiești și uzina de 
utilaj chimic „Grivița roșie" din 
București. De asemenea, trebuie 
moiitatd in Sciirt timp utilajele — la 
ora actuală în stoc — in cantitate de 
1 181 tone. La fel stau lucrurile și la 
rafinărie, la celelalte instalații. în- 
tru-cît î'ntr-o recentă ședință de co
mandament, ținută la Pitești, s-âu 
stabilit măsuri ferme, concrete, este 
de așteptat că întreprinderile furni
zoare vor lichida restanțele în cel 
mai scurt timp, putindu-se astfel 
reintra in ritmul normal, intens, de 
lucru. Pe plan județean se va dez
volta experiența privind realizarea 
cu forțe proprii a unor • însemnate 
cantități de confecții metalice, în 
principal, necesare pirolizei. Ce se 
impune întreprins pentru montarea 
grabnică a utilajelor tehnologice a- 
flate în stocuri, de ordinul a mii de 
tone ?

— într-adevăr, e Un paradox — 
arăta ing. Nicolae Boambeș, directo
rul grupului de montaj, dar aceasta 
este realitatea. Am vrea să montăm, 
dar n-avem ce. De ce ? Pentru că 
utilajele tehnologice nu au sosit in 
ordinea- procesului tehnologic de 
montaj. Pentru că nu s-a creat din 
timp frontul de montaj, datorită, 
uneori, activității necorespunzătoare 
a T.C.I. Pitești. înlăturîndu-se ase
menea neajunsuri, noi, montorii, sin- 
tein gata să recuperăm restanțele, să 
lichidăm stocurile de utilaje tehnolo
gice nemontate.

Acum grupul de montaj califică 
forța de muncă) necesară, în care 
scop sint organizate cursuri de scurtă 
durată la majoritatea punctelor de

luaru. At.lt pentru noua piroliză. ctt 
și pentru noile instalații ale rafină
riei, acesta a organizat bazele de pre
fabricat conducte, oe se montează pe 
șantiere. Montorul a luat măsuri 
pentru încălzirea și iluminarea pe 
timp de noapte a punctelor de lu
cru, în vederea desfășurării lucrări
lor în mod continuu. Și constructorul 
și-a mobilizat forțele- pentru a face 
față marilor sarcini ce-j așteaptă, 
aprecia Grigore Popescu, inginerul- 
șef cu investițiile din partea benefi
ciarului. Totuși el se află în situația 
de a spune : dorim să construim mai 
intens, dar nu dispunem de întregul 
potențial, de toate materialele de 
care avem nevoie. Din ce cauză ? în- 
trucit ii lipsește atit forță de munc^, 
cit și materiale dfe construcție. De 
exemplu , in zona rafinăriei, unde 
este nevoie de circa 3 000 construc
tori, lucrează in prezent doar 700—800. 
Grupul de șantiere al platformei re
simte lipsa de ciment și plăci de 
azbociment — restanț.ferii fiind com
binatele de materiale de oonstrucții 
de ia Cîmpuilung Musoel și Tirgu-Jiu. 
Sint de semnalat și intîrzierile înre
gistrate de proiectant la întocmirea 
documentației tehnice pentru obiec
tivele din anul viitor.

MAI AVEȚI LA DISPOZIȚIE ZECE ZILE
Restanțieri care promit să nu intre în noul an cu acest calificativ ■

Zilnic, în diferite localități din țară, intră în funcțiune noi unități 
Industriale sau capacități de producție in cadrul întreprinderilor exis
tente. Acestea întregesc rezultatele bune obținute în acest an în reali
zarea planului de investiții și constituie o „piatră de temelie' pentru 
producția anului viitor. In alte locuri insă și acum — cind a rămas 
puțin timp din acest an — mai sini unele probleme de rezolvat, deși 
termenul de dare in exploatare a anumitor capacități de producție a 
expirat. Concret, despre ce probleme este vorba și ce întreprind bene
ficiarii și constructorii, alți factori eu responsabilități in domeniul in
vestițiilor pentru soluționarea lor, in vederea punerii grabnice in func
țiune a noilor obiective productive ?

UZINA DE MECANICĂ FINĂ DIN BUCUREȘTI

în cadrul aceste; cunoscute între
prinderi bucureștene, pină la sfir
șitul lunii decembrie a.c. urmează să 
fie date în exploatare două impor
tante obiective. Unul dintre acestea 
va contribui la creșterea substan
țială a producției de scule, respectiv, 
de plăcuțe dure. Antreprenorul' ge
neral — I.C.S.I.M. — a predat benefi
ciarului întreaga construcție a nou
lui obiectiv, creindu-i astfel posibi
litatea să realizeze în regie pro
prie. in timp optim, montajul uti
lajelor de înaltă tehnicitate, din care 
o parte livrate de la , U.M. Cugir; 
„Înfrățirea“-Oradea, Uzina de strun
gari Arad, iar altele — cum ar fi 
trei mașini de rectificat — produse 
prin efortul propriu de autoutilare, 
prevenindu-se apariția restanțelor.

Este de subliniat că. la acest obiectiv, 
Ia care 33 la sută din capacitate func
ționează de acum, au fost pregătite 
din timp toate condițiile pentru ca și 
restul de capacitate să poată produce, 
in curind, Cu mai mulie zile înainte 
de termen. Toate utilajele de .aici 
sînt montate, iar — in prezent — 
la instalația-„cheie“, de sinterizare, 
au loc probele tehnologice..

La cel de-al doilea obiectiv, care, 
de asemenea, trebuie dat în exploa
tare, conform planului de investiții, 
pină la finele anului, peste 95 la 
sută din lucrările de construcții- 
montaj se află in stadiu de finali
zare. Beneficiarul a produrat foarte 
repede și restul de aparataje și uti
laje necesare punerii in funcțiune 
a Instalației termice de la acest o-

biectiv. Important este acum — după 
cum ne spunea ing. Gh. Avrameseu. 
șeful serviciului investiții al uzinei — 
ca întreprinderea de construcții să 

' depună toate eforturile în scopul ter
minării grabnice a tuturor lucrărilor, 
pentru ca Ia 25 decembrie a.c. noul 
obiectiv să fie dat in exploatare și nu 
mai tîrziu, înlăturîndu-se orice ami- 
nare dincolo de acest termen.

în planul de investiții pe acest an 
al uzinei figurează, de asemenea, o 
serie de alte capacități prevăzute să 
intre in funcțiune în anii viitori. 
Pentru a sprijini constructorul, ast
fel incit acesta să lucreze intr-un 
ritm accelerat pe șantier, beneficia
rul execută în regie proprie lucră
rile de construcții-montaj care se 
desfășoară în zonele de producție 
ale uzinei, precum și cele privind 
noile amenajări și modernizări. Tot
odată. uzina s-a preocupat de procu
rarea și transportul cu mijloace pro
prii. a unor materiale : oțel-beton, 
blocuri cărămizi, cherestea, betoane 
și mortar, cit și a întregului nece
sar de elemente prefabricate de a- 
coperiș de Ia hala monobloc, aflată 
in construcție, A mai preluat și o 
parte din montajul utilajelor tehno
logice,’ instalarea rețelei electrice, - 
creîndu-i constructorului cit mai 
bune posibilități de a-și concentra 
forțele și mijloacele tehnice asupra 
celor mai importante lucrări din pla
nul de investiții al uzinei pe anii 
următori. Această rodnică și strinsă 
colaborare intre parteneri — con
structor și beneficiar — pune de pe

acum baze concrete realizării unui 
front de lucru corespunzător in 
timpul iernii, pentru ca să se poată 
lucra tot mai intens, în vederea

realizării și chiar devansării, in ur
mătorii doi ani, a termenelor de 
dare in funcțiune a noilor obiective 
și capacități productive.

PLATFORMA CHIMICĂ DIN RM. VlLCEA

Conform ultimelor termene stabi
lite. in acest an pe platforma chi
mică Km. Vilcea trebuia să intre in 
funcțiune trei instalații : cea pen
tru produși clorurați organici, mări
rea capacității la sodă caustică elec
trolitică, precum și a capacității 
pentru sodă calcinată. Care este si
tuația „la zi" a acestor capacități pro
ductive?

De la 6 noiembrie instalația de pro
duși clorurați a intrat în probe teh
nologice. Modul cura s-au comportat 
pină acum utilajele, cu excepția celor 
la care ,s-au făcut modificări, oferă 
certitudinea că instalația va fi dată 
în exploatare pînă la sfirșitul anului. 
O precizare se impune, totuși ; insta
lația se tot află în probe tehnologice 
din luna iulie a.c. Cum perioada pro
belor a fost prevăzută să dureze patru 
luni, azi instalația ar trebui să func
ționeze. Dacă și așa termenul a ex
pirat, este necesar ca cel puțin acum 
verificările la care sînt supuse uti
lajele, fascicolele de coloane și apa
ratele să fie efectuate cu maximă »-

tențle și răspundere, prevenindu-se 
orioe surpriză in bunul mers al in
stalației.

Cit privește terminarea lucrărilor 
la dezvoltarea capacității la sodă 
electrolitică, aceasta a fost condi
ționată. pe de o parte, de înlătura
rea unor neajunsuri apărute la insta
lația de oristalizare a* sării, iar, pe 
de altă parte, de punerea la punct 
a sistemului de automatizare. Acum, 
specialiștii din cadrul grupului pot, 
în sfirșit, să afirme că mult discu
tata problemă a instalației de crista
lizare a sării a fost rezolvată. 
Rămine totuși să se asigure conti
nuitatea în funcționare a acesteia și 
să se înlocuiască aparatele de mă
sură și control ce nu corespund in
tru totul mediului de lucru.

La cea de-a treia instalație, referi
tor la data punerii în funcțiune a in-

tregii capacități de sodă calcinată, 
părerile specialiștilor sint împărțite :

— Nu există condiții pentru intra
rea completă in funcțiune a instala
ției. pînă la sfirșitul anului. — opi
na ing. Damian Șerbănescu, direc
torul Uzinei de produse sodice Go
vora. Susțin aceasta întrucât una 
dintre liniile de transport al produc
ției n-a depășit încă faza proiectării.

— Totuși instalația va produce în 
acest an — ne spune inginerul-șef cu 
investițiile, Ion Lițiu. Linia de trans
port nu condiționează punerea insta
lației în funcțiune la întreaga capa
citate.

Pentru a da un plus de garanție 
obținerii acestui rezultat, este abso
lută nevoie să se aibă în atenție ur
mătoarele probleme :

• Centrala electrotermică Govora 
să asigure alimentarea 
aburi a instalațiilor 
necesari.

® Grupul de uzine 
minier din Satu-Mare
mai repede posibil liniile transpor
toare și să acorde o atenție sporită 
calității acestora.

0 Institutul de proiectare pentru 
industria anorganică și îngrășăminte 
chimice (I.P.R.A.N. București) să dea 
dovadă de mai multă solicitudine Ia 
definitivarea unor soluții în vederea 
atingerii rapide a parametrilor pro
iectați ai instalațiilor.

continuă cu 
Ia parametrii

pentru utilaj 
să livreze cit

în legătură cu aceste proble
me, ne-am adresat titularului 
de investiții, Ministerului In
dustriei Chimice. în cele ce ur
mează publicăm răspunsul pri
mit de ia ing. Alexandru 
ȘTEFANESCU. directorul Di
recției de investiții din Minis
terul Industriei Chimice :

— Neajunsurile existente pe 
șantierele platformei petro
chimice din Pitești sint, în bună 
parte, consecința greutăților in- 
timpinate încă din perioada de 
pregătire a investiției, docu
mentația fiind elaborată cu în- 
tirziere. Pe parcurs, conducerea 
ministerului nostru a luat legă
tura cu Ministerul Industriei 
Metalurgice, pentru a se acor
da prioritate executării țevilorl 
necesare utilajelor de la piro- 
lizlă, cu construcția de mașini,. 
in vederea livrării la termene 
corespunzătoare a utilajelor teh
nologice. Efectele acestei con
lucrări directe dau acum re
zultate pozitive*. Azi sintem în 
măsură să spunem că, pînă Ia 
sfirșitul lunii decembrie a.c., 
uzina „Grivița roșie" din Bucu
rești va expedia toate utilajele 
cu termene depășite ; pină in 
luna martie 1973, și U.Z.U.C. 
Ploiești va recupera toate res
tanțele in livrarea utilajelor 
destinate platformei petrochi
mice piteștene.. De asemenea, 
există premise ca șantierele 
respective să fie asigurate neîn
târziat cu cantitățile necesare 
de ciment. Pentru aproviziona
rea celorlalte materiale, este 
de datoria constructorului să 
fie mai insistent — aceasta 
fiind o obligație a sa.

Recent, s-a făcut o nouă a- 
naliză în legătură cu condițiile 
ce trebuie asigurate și măsu
rile ce trebuie luate în conti
nuare pentru respectarea ter
menelor de punere în funcțiu
ne. Concluzia : inainte de toate, 
noi — ca titular de investiții — 
beneficiarul și constructorul ne 
vom concentra toate forțele în 
vederea intrări; in funcțiune 
la termenele prevăzute a noi
lor capacități. S-a luat hotări- 
rea să se formeze un colectiv 
de specialiști pentru fiecare in
vestiție, care să urmărească în
deaproape, la fața locului, sta
diul executări; lucrărilor, li
vrării și montării utilajelor, in
tervenind operativ pentru înlă
turarea oricărui neajuns. So
licităm Ministerulu; Energiei 
Electrice să intensifice eforturi
le i-n vederea asigurării aburu
lui necesar lucrului pe timpul 
iernii. în privința proiectelor, 
s-a discutat cu fiecare proiec
tant și beneficiar în parte, gră- 
bindu-se soluționarea, in aceste 
zile, a tuturor problemelor le
gate de definitivarea lor, in 
conformitate cu cerințele acce
lerării ritmului lucrărilor pe 
platforma petrochimică din Pi
tești.

Anchetâ realizată de Sever UTAN, Dan CONSTAN
TIN, Ion STANC1U

fabricile.de
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Manifestări consacrate
f:

aniversării republicii
sesiunii fi-Participanții la lucrările 

lialei din Cluj a Academiei Republi
cii Socialiste România, închinata a- 
r.iversării republicii, au adresat Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă în 
care se scrie: Animați de cele mai 
înalte sentimente patriotice, savanții, 
ca și tinerii cercetători clujeni vor 
face totul pentru continua înflorire 
a științei, pentru rezolvarea, pe ca
lea cercetărilor științifice, a celor 
mai stringente probleme pe care le 
ridică zi de zi viața, dezvoltarea eco
nomică și socială a Republicii Socia
liste România.

La sesiunea Institutului agronomic 
„Dr. Petru Groza" din Cluj au fost 
prezentate atit comunicări ale oa
menilor de știință clujeni, cit și lu
crări originale privind rezultatele u- 
nor experimente științifice efectuate 
in stațiunile agricole, pomicole, viti
cole și zootehnice din Turda, Bistrița, 
Blaj, Baia Mare, Tirgu Mureș și al
tele.

în telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti- 

■cipanții la sesiune se angajează 
să depună eforturi susținute 
pentru ridicarea continuă a a- 
griculturii noastre și asigură condu
cerea partidului că vor face din invă- 
țămint-cercetare-producție un tot u- 
nitar eficient, care să aducă o contri
buție esențială la Înflorirea continuă 
a patriei socialiste.

Cu același prilej, în holul Univer
sității Babeș-Bolyai s-a deschis o ex
poziție care ilustrează dezvoltarea a- 
cestui for de invățămint și știință in 
ultimii 25 de ani.

prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a evocat drumul par
curs de poporul, nostru în cei 25 de 
ani. de republică, realizările obținute 
de oamenii muncii din țară și din 
județul Constanța. în încheiere a 
fost prezentat spectacolul „Te slăvim, 
republică iubită".

BOTOȘANI (Corespondentul „Scin- 
teii", Nicolăe Zamfirescu). Luni și 
marți s-au desfășurat la Botoșani in 
sala de festivități a comitetului ju
dețean de partid lucrările sesiunii 
de comunicări „Botoșanii în anii re
publicii" dedicată aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea re
publicii. După cuvintul de deschide
re, tovarășul Gheorghe Ghinea, prim- 
secretar al comitetului. județean de 
partid, a prezentat comunicarea : 
„Proclamarea republicii, etapă supe
rioară de desfășurare a revoluției 
populare, în dezv.oltarea statului ro
mân, act de însemnătate istorică in 
viața poporului nostru".# Cercetători, 
profesori, activiști de partid și de 
stat au prezentat apoi alte 16 co
municări.

VASLUI (Corespondentul „Scin- 
teii". V. Iancu). La Vaslui, in Casa 
de cultură a sindicatelor,,a avut loc 
spectacolul omagial „Pionieri, min- 
dria României". La festivitate a luat 
parte tovarășul Gheorghe Tănase, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid. Formațiile pionierești 
de la școlile generale din orașul 
Vaslui', de la cercurile artistice ale 
casei pionierilor, orchestra laureată 
pe țară „Izvorașul" au prezentat lu
crări corale, dansuri populare, reci
taluri de poezie patriotică, spectaco
lul bucurîndu-se de 
sebit.

un succes deo-

TÎRGOVIȘTE. — (Corespondentul 
„Scînteii" C. Soci) : în cadrul ac
țiunilor prilejuite de aniversarea 
unui sfert de veac de la proclama
rea republicii, Tirgoviște găzduieș
te, sub genericul „Tirgoviște — ceta
te a culturii românești", o amplă 
manifestare politico-educativă : o se
siune științifică la care peste 100 de 
cercetători din marile centre univer
sitare ale țării, din institute de cer
cetări. muzee și biblioteci, oameni 
de cultură și artă prezintă oomuni- 
cări, rezultat al unor îndelungate 
investigații privind istoria literaturii 
și a culturii vechi românești, cartea 
românească 
Tirgoviște 
bibliofiliei. 
constituirea 
riale — societatea de istorie literară 
„Ion Heliade Radulescu" și „Socie
tatea de bibliofilie" și deschiderea 
unei expoziții intitulate „Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu în lume".

PITEȘTI (Corespondentul „Scin- 
teii". Gh. Cirstea). La Casa de cul
tură a sindicatelor din Pitești, bi
roul Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. s-a întilnit cu cel mai tinâi 
detașament de pionieri al județului, 
denumit „Detașamentul hărniciei, 
cinstei, onoarei și demnității socia
liste". constituit in cinstea aniversă
rii republicii. Despre ceea ce a creat 
partidul pentru poporul nostru, pen
tru cel mai tinăr vlăstar al patriei 
— tineretul — a vorbit tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R. 
A urmat un frumos spectacol artis
tic, susținut de pionieri.

TÎRGU MUREȘ
„Scînteii", Lorand 
cintă republica" s-a
Iul de poezie care a avut loc la Tîrgu- 
Mureș in ziua de 18 decembrie, sub 
egida consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
și revistelor „Vatra" și „Igaz Șzo“. 
Recitalul susținut de artiștii secțiilor 
română și maghiară ale Teatrului de 
Stat din Tirgu-Mureș. prezentind 
versurile poeților Ion Brad, Victor 
Eftimiu, Letay Lajos, Pâskăndi Geza 
și alții, a înmănuncheat un buchet de 
gînduri adresate omului și înfăptuiri
lor sale, acum jn prag de jubileu.

(Corespondentul 
Deaki). „Poeții 
intitulat recita-

Asociația de drept internațional și 
relații internaționale (A.D.I.R.I.) din 
Capitală a organizat, joi după-amia- 
ză, o manifestare omagială, în cadrul 
căreia prof. dr. docent Grigore Gea- 
mănu, vicepreședinte al Asociației, a 

■ vorbit despre politica externă a țării 
noastre, despre contribuția României 
socialiste la crearea unui climat de 
pace, securitate, înțelegere și largă 
cooperare in Europa și in lume, la 
promovarea principiilor legalității in
ternaționale in relațiile dintre • state.

și tradițiile existente la 
și în țară în domeniul 
Manifestarea a prile.1u.it 
a două societăți națio-

CONSTANȚA (Prin telefon, de la 
Simion Tavitian). — în Sala sportu
rilor din Constanța, peste 3 000 de ti
neri care au împlinit virsta majora
tului s-au întîlnit cu vechi membri de 
partid, cu membri ai biroului Comite
tului județean Constanța al P.C.R. Cu 
acest prilej, tovarășul Vasile Vilcu,

★
Organizat la Pitești, simpozionul 

„Semnificația stilului", (inițiatori 
Muzeul de artă din Pitești și Ce
naclul artiștilor plastici din localita
te), s-a distins prin seriozitatea și 
competența cu care au fost abordate 
aspecte ale fenomenului artistic ac
tual. -

Expozițiile, organizate cu acest pri
lej, cuprind operele unor artiști re
prezentativi pentru evoluția artei 
românești în ultimii 25 de ani. Sint 
expuse in sălile Muzeului de artă lu
crări semnate de Henri Catargi. Cor- 
neliu Baba, Alexandru Ciucurencu, 
Ion Sălișteanu, Mihai Rusu, Virgil 
Almășanu, Ion Pacea, Ion Gheorghiu, 
Ovidiu Maitec, Paul Vasilescu, Ale
xandru Gheorghiță, Gh. Iliescu-Căli- 
nești și ale unor pictori și sculptori 
afirmați in ultimul timp. Totodată 
sint prezentate publicului creațiile u- 
nor artiști piteșteni : Ion Gh. Vră- 
neanțu, Gheorghe Pantelie, Sorin II- 
foveanu, Lucian Cioată. Ion Panti- 
lie, Virgil Poleac, Constantin Mari
nescu, Mariana Senilă.

★

La Academia militară a avut loc, 
joi, o manifestare, in cadrul căreia 
general-locotenent Ionescu Emilian a 
evocat momente din lupta dusă de 
masele populare, conduse de partid, 
pentru proclamarea republicii, iar 
acad. Mihai Beniuc a vorbit despre 
poezia patriotică. Cunoscuți poeți au 
citit, apoi, din versurile lor consacra
te partidului, patriei socialiste.

t e a t r
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Basarab — 20.
a Opera Română : Boema — 19.30.
• Teatrul de operetă : Țara surl- 

' sului — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 20. (sala Studio) : 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
■ Teatrul „Lucia' Sturdza Btf-

PROGRAMUL I

de

Plenara Consiliului Culturii
și Educației Socialiste

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleenciclopedia.
Muzică populară cu Felician 
Fărcașu.
Curs de limba germană. Lec
ția a 33-a.
Comentariu la 40 de steme. 
Județul Vaslui.
Publicitate.
Satul contemporan. .
Pagini de umor : Retrospec
tivă Walt Disney.
Dans și muzică de pretutin
deni. Folclor din R.P. Polonă. 
A 12-a aniversare a creării 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud — 
film documentar.
Telejurnal.

16,08—17,00 Teleșcoală. 
17,30 Deschiderea . emisiunii

după-amiază. Curs de limba 
engleză. Lecția a 33-a.

18,00 Cintecul de aur. Emisiune 
muzicală realizată de televi
ziunea dirt R.D.G.
Tragerea Loto.
Școala campionilor — emisiu
ne de inițiere sportivă pentru 
copii.
Gala maeștrilor. Floria Cap
sai!. creatoarea primului ba
let de caracter românesc. 
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnal. • In cinstea ani
versării republicii. Cronica 
marii întreceri.
Planul pe ’73 — De la nive
lul ramurii la locul de 
muncă.
Comentariu la 40 . de steme. 
Județul Vîlcea.
Interpretul săptămînii : Ana 
Petria.
Avanpremieră.
Film artistic : ,.Marna" — e- 
cranizare a romanului cu 
același nume de Maxim 
Gorki. Regia M. Donskoi. Cu : 
Vera Marețkaia și 
Batalov.
24 de ore. a Din țările 
liste.

18,10
18,20

18,45

20,00

20,10

20,45
20,50

22,30

20,00

20,25

Alexei

socia-

PROGRAMUL II

copii :

20,55
21.15
21,30

22,15

Film serial pentru 
..Delfinul Flipper". 
„Danubius ’72". Aspecte de la 
Festivalul de folclor desfășu
rat recent la Giurgiu.
Program de circ.
Revista economică TV.
Un sfert de veac in muzica 
românească. Răsfoim filele 
vieții muzicale românești ală
turi de maeștrii artei inter
pretative.
Stadion — emisiune de re
portaje din lumea sportului.

landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută 
— 20, (sala din str. Al. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19.30.
a Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
..ron Vasilescu" : Crizanteme mu
zicale — 19.31).
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Mugurel de clntec ro 
mâtteSc

în ziua de 21 decembrie a avut loc 
plenara Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, la care au luat parte, 
de asemenea, ca invitați, directorii 
editurilor din întreaga țară, președin
ții comitetelor județene de cultură și 
educație socialistă, ziariști, oameni 
de cultură.

Pe ordinea de zi a plenarei au fi
gurat : darea de seamă asupra acti
vității desfășurate de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste în peri- 

.pada septembrie 1971—decembrie 1972, 
in vederea îndeplinirii sarcinilor re
zultate din documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, pre
cum și programul de editare a cărții 
pe anul 1973.

Darea de seamă și referatul cu pri- 
vice la programul editorial au fost 
prezentate de tovarășii Dumitru 
Ghișe și, respectiv. Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinți ai consiliului.

în cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vintul tovarășii : Domokos Geza. di
rectorul editurii „Kriterion", 
Munteanu. directorul editurii 
vers". Aurel Stoica, secretar 
al U.T.C., Laurenți.u Fulga, 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, 
loan Chira. președintele Comitetului 
de cultură și educație socialistă al 
județului Bihor, Ion Frunzetti, direc
torul editurii ,,Meridiane", Mircea 
Radu Iacoban. directorul editurii 
..Junimea" din Iași, Margareta Băr
buță, directorul Centrului de infor
mare și documentare al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mir
cea Sintimbreanu, directorul Direc-

LA LUGOJ

Romul 
„Uni- 

al C.C.
prim-

ției lLterar’-ed’itoriale, Vasile Drăguț, 
directorul Direcției monumente isto
rice și de artă, Vale,riu Ripeanu, di
rectorul editurii „Eminescu".

Remarcind rezultatele obținute 
pină acum în diferitele compartimen
te ale culturii, vorbitorii s-au referit, 
in spirit arltic și autocritic, la unele 
neajunsuri care mgi dăinuie încă in 
acest sector. Ei au relevat necesitatea 
îmbunătățirii în continuare a activi
tății de creație și difuzare a valorilor 
culturale autentice, cu un puternic 
mesaj ideologic și artistic, menite să 
aducă o contribuție sporită la per
fecționarea spirituală și morală a oa
menilor, a 
samblu, la 
conștiinței 
numeroase 
rea calității muncii de îndrumare și 
control desfășurate de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, in vede
rea transpunerii în viață a prețioa
selor indicații cuprinse in recentele 
documente de partid. Totodată, o se
rie de propuneri au vizat îmbunătă
țirea conținutului programelor edito
riale. in direcția tipăririi unor lucrări 
cu un bogat conținut de idei, reali
zate la un nivel artistic superior, 
oare să slujească țelurilor majore ale 
educației socialiste a maselor.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luai cuvintul tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii, și Edu
cației Socialiste.

societății noastre in an- 
făurirea și dezvoltarea 

socialiste. Au fost făcute 
propuneri pentru ridica-

(Agerpres)

iFAPTUL
DIVERS

| Reconsti- 
| tuirea

Stabiliți pentru două săptă- 
| mini in munții Harghitei, mem- I brii echipajului pionieresc „An- I cora" de la Școala generală nr. 
Ill din Galați au avut drept o- 

biectiv cercetarea peșterilor din 
zonă. Una dintre ele. „Peștera 

Icu stalactite" de pe valea Vir- 
ghișului, avea să le rezerve • 
plăcută surpriză, copiii desco
perind aici un cimitir natural 

Ide Ursus spelaeus. Adunind cu 
grijă, oase și fragmente de oase, 
la reîntoarcere au început re- I constituirea scheletului. Lucru 
plin de migală, încununat însă 
de succes.

| La înălțime 
| și nu prea

S-a redeschis teatrul popular
La Lugoj s-a redeschis, joi, teatrul 

popular, instituție artistică cu înde
lungate tradiții in viața spirituală a 
orașului, care, prin munca arhitecți- 
lor, constructorilor și edililor locali, 
a lost complet reconstruit și moder
nizat.

La festivitatea cai-e a avut loc cu 
acest prilej au participat tovarășul 
Mihai Telescu, prim-secretar al co
mitetului' județean Timiș al P.C.R., 
președintele consiliului popular jude

țean, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Corul „Ion Vidu“, orchestra de mu
zică populară a casei de cultură a 
municipiului și alte formații artisti
ce din localitate au prezentat un 
spectacol închinat partidului și pa
triei socialiste, hărniciei oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri.

(Agerpres)

.dA. TITU

titularului
D.R.D.P. 

ne-a spus

dis- 
temă

păre* 
și to-

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; 18; 20,30.
• Filiera s LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Fete In «oare : FESTIVAL — 9; 
13; 16,45; 20,15, CAPITOL — 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45, FAVORIT — 8,45; 
12; 16,30; M.
• Cu mllntle curate : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PA
CEA — 15,45; 18; 20, POPULAR — 
15,30; 19; 20,15.
• In trecere prin Moscova : 9,15— 
20,15 In continuare, Program de 
filme documentare sovietice — 
20,15 : TIMPURI NOI.
• Frumos, onest, emigrat tn Aus
tralia... : FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea :
FEROVIAR — '; 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 : GRIVITĂ —

11,30; 15,30; 18; 30,30, TOMIS — 
17.15;

• Săgeata căpitanului Ion t LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Marea hoinăreală : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15, FERENTARI 
15,30; 18; 20,15.
• Cum să furi un milion — 
12; 14, Cind primăvara e fierbinte
— 16,30, Carsid și Macris — 18.45, 
Febra urcă la El Pao 
NEMATECA
• Fugi, ca
MUL SĂRII
• Fata care
CENI
a Fuga e sănătoasă : UNIREA 
15,30; 18; 20,15.
• A fost odată un polițist ; CRlN- 

|5 GAȘI — 15,30; 18; 2Q.15.
• A venit un soldat de pe front : 
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 
nică : RAHOVA
• Seceră vintul
— 9; 11,15; 13,30;
RORA
30,30.
• Cazul Mattei t 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; 20,15.
• Ultimul tren din Gun 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul î DACIA — 9;
16; 19,30.
• Creierul î LAROMET —
17,30; 19,30.

în cadrul marilor aniversări cultu
rale recomandate de UNESCO pe 
anul 1972, la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România s-a des
chis. joi la amiază, o expoziție oma
gială Gheorghe Petrașcu, prilejuită 
de aniversarea a 100, de ani de la 
nașterea marelui nostru artist.

Expoziția — o cuprinzătoare și se
lectivă prezentare a , creației 

, Gheorghe Petrașcu — oferă ij 
" y '•’* țîă? prilej de întîlnire cu "(jpgrl 

tului, incepind cu debutul tsău. dțri 
1 900. pină la ultima sa lucrare, sem
nată în 1942. Cele 200 de tablouri ex-

puse — peisaje, naturi statice, inte
rioare și portrete — pun in valoare 
măiestria pictorului, ii subliniază 
nota de originalitate, Petrașcu rămî- 
nind unul dintre cei mai mari crea
tori care, reprezentindu-.se pe sine. ■ 
exprimă și virtuțile artistice ale po
porului său.

La vernisaj au luat cuvîntul Ta
mara Dobrin, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Maria Bădulescu, director al 
Muzeului de artă, și Paula Constan- 
tinescu, muzeograf principal.

(Agerpres)
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(Urmare din pag. I)
ria mișcării muncitorești" (în comu
na Urechești). medalionul cinemato
grafic „Bilanțul unui sfert de veac" 
(in comunele Suraia, Vulturu.. Vi
dra), dezbaterea consacrată politicii 
interne și externe a țării noastre 
(in comunele Măicănești, Năneșii, 
Milcovul) ș.a. După cum remarca 
tov. Ion Conslantinescu. directorul 
școlii din Bolotești. eficienta acestor 
manifestări depinde de evitarea for
malismului in organizarea lor, de ri
dicarea generală a festivalului la 
înălțimea • cerințelor actuale ale 
populației sătești, ale cărei exigent 
te au crescut considerabil. Iată însă 
că în același județ — la Timboești, 
de exemplu, festivalul filmului a 
fost marcat doar de deschiderea 
„festivă" de la 3 decembrie. O si
tuație similară există și la Gugești, 
la Dumbrăveni etc.

Formalismul își face simțită pre
zența si în unele comune din jude
țul Alba — constată corespondentul 
nostru, Stefan Dinică. De exemplu, 
la Teiuș — una dintre cele mai mari 
așezări rurale din acest județ : „des
pre Festivalul filmului la sate am 
aflat doar din ziare — precizează tî- 
nărul Constantin Bedeleanu, strungar 
la cooperativa „Meșteșugarul".' din 
localitate ; pină acum n-am văzut 
nici o manifestare deosebită organi
zată la cinematograf — vreun con
curs. vreo dezbatere pe marginea u- 
nui film de actualitate". în realita
te, la Teiuș nu există o colaborare 
6trins4 intre cinematograf și cămi

I

(sala 
să te 
— 16; 
vinde

10,30; 13;

21 : CI-
Unlon).
prindă : DRU-
18; 20..
flori : COTRO-
15,30; 18; 20,30.

a venit după bu-
—, 16; 18; 20.
sălbatic : VOLGA 
16; 18,30; 21. AU- 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

Hill :

12,30;

13,30;

Drumul național nr. 
1 A. pe distanta Să- 
cele-Vălenii de Mun
te, se află in faza fi
nală de modernizare. 
Va fi o realizare cu o 
notabilă importanță e- 
t^momică și turistică. 
De altfel, pină la 
Cheia, drumul este 
deja redat circula
ției. în prezent, co
lectivul întreprinderii 
de construcții 
tru transporturi 
șov (I.C.T.B.), 
execută lucrarea, 
concentrat forțele 
tru modernizarea 
milor 6—7 km aflați 
pe teritoriul județului . 
Brașov. Pe baza celor 
relatate de conducerea 
Direcției regionale de 
drumuri și poduri 
Brașov, aproximativ 
16 km de șosea, aflată 
pe teritoriul județului 
— adică porțiunea 
cuprinsă între. Să- 
cele și Baba Runca — 
a fost, și ea recepțio
nată și declarată bună 
de circulat. „Bună" e 
un fel de a spune, in- 
trueit cine se indkme- 
tă să circule pe acest 
traseu riscă să rămină 
impotmolit in noroiul 
drumului din zona 
viitorului lac de acu
mulare de pe Terlung. 
fără a mai aminti de 
alte puncte cu totul 
incomode pentru cir-

pen-' 
Bra- 
care 
și-a

pen- 
Ulti-

culatia rutieră, unde 
lucrările nu sint. încă 
incheiate.

Aici, in zona viito
rului lac de acumu
lare, vechiul. traseu a 
trebuit deviat. Pină la 
terminarea șoselei de-

torul unor autovehi
cule speciale.

Am căutat să aflăm 
cauza stării deplora
bile a acestei porțiuni 
de șosea.

— întreținerea ei 
cade în seama benefi-

poduri Brașov — care 
a preluat șoseaua pe 
porțiunea terminată.

— Da de .unde ! —
ne precizează tovară
șul ing. Marin Ghiță. 
directorul intreprinde- 
rii. în primul rind că

Obieotiv, directorul 
I.C.T.B. recunoaște :

— E firesc ca noi să 
întreținem această va
riantă. deoarece 80 la 
sută din trafic e al 
nostru. De fapt, noi 
am făcut cite ceva și

Un drum al nimănui
și constructori care 
desfigurează natura

finitive, circulația a 
fost și ea deviată pe 
o variantă provizorie. 
Un. lucru firesc. Nu
mai că această „va- 

. riantă" arată ca și 
cum nu ar aparține 
nimănui, deoarece nu 

. e întrefinută și. ca ur
mare. a devenit aproa
pe impracticabilă : are 
numai hirtoape și o- 
chiuri de apă. Nu pu
ține mașini au rămas 
în această toamnă îm
potmolite aici, fiind 
scoase numai cu a.iu-

ciarului. a 
de investiții 
București, 
tovarășul inginer Las- 
căr Bragadiru. șeful 
șantierului I.C.T.B. Eu 
aș putea s-o întrețin, 
dar nu-mi decontează 
nimeni cheltuielile ne
cesare. Purtăm 
cuții pe această 
de luni de zile.

Comunicăm 
rea do mai sus . 
varășilor din condu
cerea Direcției regio
nale de drumuri și

toate lucrările, inclu
siv amenajarea și în
treținerea variantei 
provizorii se suportă 
din fonduri de inves
tiții. Problema acestei 
variante a fost discur 
tată și elucidată la fo
rul nostru tutelar, 
unde s-a ' stabilit ca 
ea să fie întreținută 
de I.C.T.B.. urmind ca 
fondurile cheltuite in 
acest scop să fie apoi 
decontate.

Revenim la I.C.T.B.

Părerea 
nici nu 

să facem 
mai soli- 

bani.

pină acum, 
mea este că 
este rentabil 
aici o șosea
dă. să -investim 
deoarece peste cîteya 
luni va fi terminată 
șoseaua definitivă.

Nimeni nu cere, de
sigur. ca această va
riantă provizorie să 
fie turnată din beton, 
dar este inadmisibilă 
situația creată aici. în 
ultima vreme, cind 
șantierul I.C.T.B. a 
neglijat, practic, să

întrețină această por
țiune de 
forturi 
minime 
unui autogreder și a 
unor cantități reduse 
de balast — ea poate 
fi menținută într-o 
stăre care să ofere 
condiții corespunzătoa
re de

Nu 
aceste 
aduce 
un alt fapt, 
strui un 
trece 
naturală 
frumoasă 
firește, a face totul și 
pentru protecția natu
rii. Or, respectiva în
treprindere — con
structoare a uitat a- 
ceastă lege nescrisă 
și. pe anumite porți
uni. a „desfigurat" pur 
și simplu natura. Este 
necesar 
drumuri 
bilească 
zone de 
dar este la fel de ne
cesar să manifestăm 
cea mai mare grijă 
pentru protejarea — 
pe cit posibil — a 
fiecărui colț de natură. 
Altfel, ce dregem cu 
dreapta stricăm cu 
stingă.

drum. Cu e- 
și cheltuieli 
T- folosirea

circulație.
putem încheia 
rinduri fără a 

in discuție 
A < 

drum i 
printr-o 

deosebit de 
înseamnă.

și 
con
cave 
zonă

să construim 
care să sta- 
legături cu 

mare interes,

N. MOCA.NU 
corespondentul 
„Scînteii*

*

nul cultural pe linia organizării 
unor astfel de acțiuni. Or. o astfel 
de colaborare, participarea intelec
tualilor din comună, antrenați de că
minul cultural, condiționează in bună 
măsură ținuta oricărei manifestări 
cultural-educative. Festivalul iși face 
simțită prezența la Teiuș doar prin 
niște afișe-tip lipite pe garduri. Un 
panou de afișaj stă închis în holul 
cinematografului, „ca să nu se dete-

o necesitate care se face simțită și 
in alte comune din acest județ, a- 
rată corespondentul „Scînteii". . N. 
Grigore Mărășanu. un rol substan
țial revenind comisiilor de propa
gandă de pe lingă fiecare comilel co
munal de partid, care sint chemate 
să sprijine cu mai mult interes în
treaga muncă de educație prin film, 

îndeplinirea obiectivelor cultural- 
educative ale festivalului presupune

față de starea tehnică a copiilor de 
film sint manifestări rutiniere, care 
se cer combătute ori de cite ori iși 
afirmă prezența. în același timp, 
popularizarea filmelor și a diferite
lor acțiuni organizate in cadrul festi
valului trebuie efectuată în mod res
ponsabil. cu inițiativă.

După cum se știe, au fost editate, 
pe plan central, zeci de mii de afișe 
și broșuri de popularizare' a filme-

atractiv al căminului cultural e doar 
un afiș rămas de la deschiderea 
festivă...

„Grija de a evita deteriorarea" (!) 
e invocată de directorul căminului 
cultural din Nădăștia Superioară, ju
dețul Hunedoara, ca explicație a 
faptului că tot materialul propagan
distic al festivalului — recenzii, a- 
fișe. fotografii, programe — este ți
nut sub cheie, in incinta căminului

CE PROPUN SPECTATORILOR CINEMATOGRAFELE SĂTESTI ?
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rioreze". în programul filmelor pa 
luna decembrie figurează un singur 
film românesc („Atunci i-am con
damnat pe toți la moarte") — in rest 
aproape numai pelicule de aventuri : 
„așa ne-au fost repartizate, ca să ne 
facem planul", mărturisește operato
rul. Evident, nu in felul acesta se 
poate asigura succesul real al festi
valului.

Necesitatea unei activizări a că
minului cultural (de la buna lui gos
podărire pină la organizarea, cu con
tribuția intelectualității din comună, 
a unor acțiuni exigent pregătite, de 
larg interes) a fost relevată și de 
tov. Stan Budurleanu, brigadier la 
C.A.P. Tichilești, județul. Brăila. Esta

alcătuirea cu maximă atenție a re
pertoriului cinematografelor sătești, 
punerea în valoare a filmelor româ
nești printr-o programare judicioasă, 
întreprinderile cinematografice jude
țene au la dispoziție 600 de filme 
artistice de lung metraj și un nu
măr egal de documentare. Este un 
fond de filme apreciabil, care ofe
ră posibilități de selecție în așa tel 
incit in fiecare comună să fie pre
zentat,e — echilibrat și cu o ritmi
citate riguros respectată — produc
ții apte să ofere prilejul unor ac
țiuni cu finalitate educativă. Progra
marea „la intimplare", subaprecierea 
criteriilor de valoare, dezinteresul

lor din festival și — în toate jude
țele — au fost pregătite alte mate
riale de propagandă privind progra
mul concret al acestei manifestări, 
în multe locuri publicitatea e co
respunzătoare — ceea ce e cu totul 
firesc. Pentru că — așa cum spunea 
tractoristul Ion Pantiru, din Galda 
de Jos, județul Alba — ..la cinema
tograf nu te duci ca la tirg. la în- 
timplare. ci trebuie să știi foarte 
bine ce film vei vedea. Cu atit mai 
mult in cazul festivalului, cind pe 
lingă filme au loc și alte acțiuni, care 
te pot interesa". Pentru locuitorii co
munei Sintimbru. din acest județ, 
programul festivalului este însă în
văluit în mister ; în afișierul deloc

cultural, in loc să fie afișat vizibil 
in sat (după cum relatează cores
pondentul „Scînteii". Sabin Ionescu).

Dacă problema popularizării filmu
lui și a celorlalte manifestări cul
tural-educative trebuie să facă obiec-. 
tul unei preocupări mai consecven
te a forurilor locale, nu mai puțin 
oportun apare controlul asupra mo
dului cum este pusă in valoare în
săși baza materială a Festivalului fil
mului la sale. în județul Hunedoa
ra, de pildă, la căminul cultural 
din satul Timpa sala de cinemato
graf era ocupată, la 14 decembrie, 
de griul cooperativei agricole de' pro
ducție din localitate, proiecția fil
melor desfășurindu-se anevoios in

încăperea destinată bibliotecii. In 
timp cb in satul Petreni (simbătă 9 
crt.), sala de cinematograf a avut 
in program nu proiecția vreunui 
film. ci... onomastica nepoatei' îngri
jitorului de la căminul cultural ! Iar 
aceste exemple nu sint. din păcate, 
singurele,

Ar mai fi încă de adăugat nece
sitatea asigurării unor condiții civi
lizate de vizionare, de la starea a- 
paratelor pină la curățenia și încăl
zirea sălilor — cerințe adeseori ne
glijate. După cum observa, pe bună 
dreptate, dr. Domnica Henegaru. din' 
comuna Vințu de Jos. județul Alba, 
„dacă nu există aceste condiții, oa
menii preferă să stea acasă, in fața 
televizoarelor și orice manifestare 
cinematografică, oricit. de interesan
tă.-riscă să rămină fără spectatori, 
anulindu-și astfel eficienta educati
vă. La fel de important este ca fil
mele proiectate să nu mai fi fost 
prezentate la același cinematograf, 
cum se intîmplă uneori".

Credem că aspectele sesizate de 
corespondenții npștri sint de natură 
să determine o intensificare a ac
tivității de îndrumare și control din 
partea organelor județene si comu
nale de partid asupra modului cum 
se desfășoară festivalul filmului la 
sate. înlăturarea neglijentei, a for
malismului. generalizarea' experienței 
pozitive sint obiective de Stringen
tă actualitate, esențiale pentru 
succesul acestui festival, care po
larizează atenția milioanelor de spec
tatori.

Sinaia — Virful cu Dor. Tra
seul poate fi străbătut cu tele
fericul in numai citeva minute. 
Bineînțeles, dacă telefericul tși 
respectă programul de funcțio
nare. De mai multă vreme insă, 
acest, „soim" al in&lțimilor a de
venit capricios din cale afară. 
Dacă se intimplă să-l nimerești 
in toane bune, te ia numaidecit 
sub aripă. Dar, cum te-a lăsat in 
virful muntelui, s-a răzgindit și 
nu mai vrea să plece înapoi : fie 
pentru că nu s-au adunat 15 pa
sageri care vor să coboare, fie 
pentru că, tocmai atunci, in 
timpul programului și nu in 
orele de revizie (!), cineva vrea 
să-i ungă cablurile. Jos, la ur
care, n-au decit să aștepte și o 
sută de pasageri ; telefericul 
nu se urnește. „Un prolog" nu 
tocmai de bun augur pentru se
zonul vacanței de iarnă. Ce au 
de spus forurile de resort ?

Pe același» 
drum

Ion Misăilă, din Săvinești, vita 
nr. 31, ap. 2 se judeca la Piatra 
Neamț cu I. Marin pentru in
sultă. Se prezentase in fața 
completului de judecată și acum 
își aștepta preopinentul afară, 
in fața tribunalului. în clipa 
Cind acesta și-a făcut apariția
— ne relatează pit. Gheorghe 
Popescu, comandantul poetului 
de miliție din Săvinești — Ion 
Misăilă l-a luat insă din nou 

,în primire cu up alt potop de 
insulte. în urma scandalului 
declanșat, el a fost amendat cu 
400 lei. Totodată i s-a întocmit 
un nou dosar care-1 va obliga... 
la întoarcerea în fața instanței 
de judecată.

Nesăbuință 
tragică

Intr-o seară, tractoristul loan 
Baboș de la unitatea de meca
nizare a transportului forestier
— coloana Gilău, județul Cluj — 
a luat, in cabina tractorului incă 
două persoane și au plecat im- 
preună pe un drum de munte 
după lemne și brazi pentru po
mul de iarnă. La un moment 
dat, pe o pantă mare și alune
coasă, tractorul a derapat și s-a 
răsturnat intr-o prăpastie. în 
urma acestui accident, cei doi 
pasageri și tractoristul și-au 
pierdut viața.

60 OOO
Medicii Augustin. Pop, șeful 

serviciului de terapie intensivă 
și reanimare, Mozes Carol și 
Constantin Tetraru, specialiști 
reanimatori, și asistentele medi
cale Maria Radu. Maria Ale- 
onte, Melania Arva, Ioana Man 
și Elena Luca, de la Spitalul 
clinic de neurochirurgie din 
Iași (dat recent în folosință) 
s-au constituit intr-un grup o- 
norific de donatori de singe 
pentru cazurile de urgență so
site in spital. De la inceputul 
anului și pină in prezent, cei 
aproape 60 000 de ieșeni în
scriși in evidențele Centrului 
de recoltare și conservare a sin- 
gelui din localitate au donat 
peste 1 200 litri de singe.

Scurt tratat 
asupra 
șireturilor»

Șireturile, de cînd sint ele și
returi, își leagă rostul de o o- 
perație banală, care ar urma să 
devină cu timpul un simplu au
tomatism. Și, cu șireturi obiș
nuite, operația respectivă mer
ge șnur. Nu același lucru se 
intimplă însă cu șireturile tip 
.„Extra 223“, făcute anume par
că pentru a-i juca posesorului 
fel de fel de feste. Ba se rup, 
după 1—2 luni de folosire, 
ba le nimerești prea scurte. în
deosebi atunci cind trebuie tre
cute prin cele 4—5 perechi de 
găuri ale pantofilor bărbătești 
și cind. la capete, nu mai rămin 
decit cile 2—3 cm pentru înno- 
dare 1 Cine reușește să facă no
dul realizează o adevărată per
formanță. Ge fac insă cei ce nu 
dovedesc o atare indeminare ? 
întrebarea ne duce în fața alter
nativei ; ori fabricile de încălță
minte să croiască pantofii pe 
măsura acestor șireturi, ori pro
ducătorul șireturilor cu pricina
— cooperativa „Drum nou" din 
Oradea — să le aducă la- un nu
mitor comun cu pantofii !

\Rubricd redoctatâ de
Dumitru TIRCOB
Gheorghe DAVID^
și corespondenții „Scinteii**

prile.1u.it
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PE AMBASADORUL PAKISTANULUI
Freș-edlntele Consiliului de Miniș

tri, Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
joi la amiază, in audiență protoc - 
Iară de prezentare, pe noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Islamice Pakistan ia'

Republica Socialistă România, S.A. 
D. Bukhari.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, a par
ticipat Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

întoarcerea delegației P. C. R. de la lucrările 
Congresului Uniunii Progresiste Senegaleze
Delegația Partidului Comunist Ro

mân, formată din tovarășii Petre 
Blajovici, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Economia și Administrația Lo
cală, și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres al Uniunii

Progresiste Senegaleze, s-a înapoiat, 
joi seara, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Vasile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții, și 
Alexandru Szabo, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. (Agerpres)

CURIER JUDEȚEAN
SIBIU

Centru teritorial
de calcul

lucră- 
unui 

terito-

INFORMAȚII

La Sibiu au început 
rile de construcție ale 
mare și modern centru 
rial de calcul electronic. Prin 
dotarea sa cu un calculator de 
producție românească („Felix") 
centrul teritorial Sibiu va servi, 
in prima etapă, unități econo
mice din județele Alba, Hune
doara și Sibiu. Pe lingă opera
țiuni de analiză și programare, 
centrul este desemnat să acorde 
o mare atenție activităților de 
optimizare în probleme de 
formativă.

Șăulia de Cîmpie, de exemplu, 
a fost realizat, de către mem
brii asociației intercooperatis- 
te, un asemenea obiectiv, pis
cicol, cu o suprafață .de 50 hec
tare, de pe care s-a și obținut, 
prima recoltă de... crap. Se află 
In curs de amenajare heleșteie 
și la Pogăceaua, Valea Largă și 
altele. De asemenea, în locul 
terenurilor mlăștinoase din zona 
localităților Fărăgău-Păingeni 
se va amenaja o adevărată sal
bă de lacuri și zone sportive și 
de agrement, pe o suprafață de 
circa 350 hectare.

4

in-

NEAMȚ

Locuința 
numărul 15 000

în ultimii 5 ani, In județul 
Neamț au fost construite, din 
fondurile statului și cu credite 
de la stat, locuințe pentru 15 000 
de familii. Numai în municipiul 
Piatră Neamț ritmul rriediu »- 
nual de construcție a fost în cei 
5 ani de peste 1 000 apartamen
te. Cartierul Dărmănești, din 
acest oraș, care în prezent în
sumează peste 2 000 de aparta
mente, și-a semnat certificatul 
de naștere de numai 2 ani 
zile.

ci e

GALAȚI
De două ori 

mai multe flori
Secția zone verzi a întreprin

derii de gospodărie Galați a fă
cut cetățenilor orașului o sur
priză dintre cele mai plăcute. 
Față de anul trecut, in actualul 
sezon rece au fost puse la dispo
ziție de două ori mai multe 
flori : crizanteme, margarete, 
garoafe. De asemenea, in serele 
din Grădina publică a Galațiu- 
lui. s-au pregătit citeya mii de 
ghivece cu flori, fiecare in parte 
— un frumos cadou de Anul 
Nou.

COVASNA

P MUREȘ

Salbe de lacuri
valorificării tere- 

producțive și ne
productive din unele zone de 
cîmpie, s-a trecut la amenaja
rea acestora ■ în heleșteie. La

în vederea 
nurilor slab 
productive

Un nou pod 
peste Olt

.în cadrul lucrărilor de moder
nizare a drumului județean nr. 
122. care Jeagă orașul Baraolt cu 
șoseaua națională nr. 12. s-a dat 
in folosință, in comuna Malnaș, 
un pod peste riul Olt. Construit 
cu tehnologii moderne din ele
mente prefabricate din beton 
armat, noul pod permite circu
lația autovehiculelor in ambele 
sensuri.

Ministrul afacerilor externe. Geor
ge Macovescu. a primit, joi. pe 
Oskar Fischer, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.D. Ger
mane. aflat intr-o vizită in țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte Ni- 
colae Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Gheorghe 
Diaconescu, ambasador, director in 
M.A.E.

Au participat, de asemenea, dr. 
Hans Voss, ambasadorul R.D, Ger
mane la București, și Helmut Zio-- 
bart, director in Ministerul Afaceri
lor Externe al R.D. Germane.

în timpul întrevederii, desfășu
rată intr-o atmosferă cordială, prie
tenească, a avut loc un schimb de 
păreri privind dezvoltarea'actUală și 
in perspectivă a relațiilor dintre 
cel? două țări, precum și in legă
tură cu unele probleme internațio
nale.

în aceeași zi au avut .loc convor
biri intre Nicolae Ecobescu și Oskar 
Fischer, la care au luat parte re
prezentanți' a; celor două ministere, 
precum și ambasadorul R.D. Ger
mane la București.

★
Cu prilejul celei de-a 31-a ani

versări a Zilei armatei populare iu
goslave. ministrul apărării naționa
le al Republicii Socialiste România, 
general dș armată. Ion Ioniță. a 
transmis o telegramă de felicitare se
cretarului federal pentru apărarea 
națională al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, general de ar
mată Nikola Liubicici.

Cu același prilej, atașatul militar 
aero și naval al R.S.F. Iugoslavia la 
București, colonel Radomir Vucore- 
vici. a oferit, joi după-amiază. o re
cepție.

Au luat parte general colonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului apă
rării naționale, secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei, ge
neral-colonel Sterian Țircă. adjunct 
al ministrului apărării . național1’, 
general-maior Ion Gal, adjunct al 
ministrului de interne, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri superiori.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 28-a aniver

sări a zilei Armatei populare revo
luționare a Republicii Democrate 
Vietnam, ministrul apărării naționa
le ai R'.’nublicii Somali-ste Român a, 
general de armată Ion Ioniță. a tri

mis o telegramă de felicitare minis
trului apărării naționale al R, D. 
Vietnam, general de armată Vo 
Nguyen Giap.

★
Ministrul afacerilor externe ăl Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
aj statului Bahrein, prin care acesta 
mulțumește pentru felicitările oe 
i-au fost adresate cu ocazia Zilei na
ționale a Bahreinului.

★
tn urma convorbirilor purtate în- 

U'e delegațiile economice ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Democratice Populare a Ye
menului, joi . .după-amiază a avut 
loc, la Ministerul Comerțului Exte
rior. semnarea unui aide-memoire 
privind dezvoltarea cooperării eco
nomice și tehnice dintre cele două 
țări.

Documentul a fost semnat din par
tea română de Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior, iar din 
partea yemenită de Anis Hassan 
Yahia, ministrul economiei și in
dustriei.

Au fost prezenți Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, precum și membrii 
celor două delegații.

★
A sosit in Capitală o delegație a 

Comitetelor de apărare a revoluției 
din Cuba, condusă de Hugo Rodri- 
gpez Cardenas, secretar cu probleme 
internaționale, care, la invitația. Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, va face o vizită in tara 
.noastră.

La sosire, pe aeroportul Olopeni, 
oaspeții au fost întimpinați de Eugen 
Jebeleanu. vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, Stana Buzatu. membru al 
Consiliului Național al F.U.S., și Va- 
s’Ue Istrate. secretar al Consiliului 
municipal București al F.U.S.

(Agerpres)

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Dumitru Popa a fost nu
mit ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România tn Republica Populară De
mocrată Coreeană, in locul tovară
șului Aurel Mălnășan. care a fost re
chemat in centrala Ministerului Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

Un pitoresc popas la izvorul de apă minerala din stațiunea Humorod, ju 
dețul Harghita

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
SEMICENTENARULUI

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a creării Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale'a Sindica
telor din România, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist. Consiliul General A.R.L.U.S., 
organe locale de partid și de stat 
din țara noastră. Consiliul Național 
al Femeilor, Comitptul național 
pentru apărarea păcii, Comitetul 
foștilor luptători antifasciști din Ro
mânia. Comitetul organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 

Uniunea ziariștilor) alte instituții, 
organizații de masă și obștești au 
adresat telegrame de felicitare or
ganizațiilor,. organelor și instituții
lor similare din Uniunea Sovietică.

★

Joi seara a avut loc în sala Clubu
lui muncitoresc „Metalul" din Cluj o 
adunare consacrată celei de-a 50-a a- 
niversări a creării Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
conducători ai unor instituții și între
prinderi, numeroși oameni ai muncii,

precum și membri ai Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Remus Bucșa, prim-se.cret.ar al 
Comitetului municipal Cluj ăl P.C.R. 
în continuare, prof. univ. Alexandru 
Roșea, președintele Consiliului jude
țean al A.R.L.U.S., a evocat însem
nătatea semicentenarului U.R.S.S., 
subliniind succesele remarcabile obți
nute de popoarele sovietice, șub con
ducerea P.C.U.S., pe calea edificării 
societății comuniste, in înfăptuirea 
programului trasat de Congresul al 
XXIV-lea ai partidului. Vorbitorul a 
relevat evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, a cooperării multilaterale 
româno-sovietice, în folosul reciproc, 
al cauzei socialismului și păcii.

A luat, apoi, cuvîntul V. N. Pașin, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București, care a vorbit despre im
portanța creării Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste ; el a înfățișat a- 
poi marile realizări dobîndite de oa
menii sovietici în toate domeniile de 
activitate, precum și succesele de 
seamă cu care ei intimpină gloriosul

U. R. S. S.
jubileu. Vorbitorul a evidențiat dez
voltarea rodnică a legăturilor de prie
tenie și colaborare sovieto-română, 
pe multiple planuri, în interesul am
belor țări și popoare, al întăririi for
țelor socialismului și păcii în lume.

★

Tn cinstea aceluiași eveniment, tn 
holul clubului „Metalul" din Cluj s-a 
deschis expoziția de fotografii artis
tice „U.RiS.S. la a 50-a aniversare".

★

La Centrul de documentare și in
formare al Comitetului județean 
Suceava al U.T.C. a fost deschisă, de 
asemenea. fotoexpoziția „Tineretul 
sovietic în lupta pentru îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al 24-lea Congres 
al P.C.U.S.".

★

Mai consemnăm : Expoziția de fo
tografii „Republica Sovietică Socialis
tă Kirghiză in imagini", organiza
tă la Clubul Șantierului naval din 
Constanța, și o gală de filme sovieti
ce la Casa prieteniei româno-sovie
tice din Brăila.

A apărut revista

„PROBLEME 
ECONOMICE"

nr. 12/1972
Sumarul revistei se deschide cu 

un amplu grupaj intitulat „ÎN ÎN- 
TÎMPTNAREA CELEI DE-A 
XXV-A ANIVERSĂRI A REPU
BLICII. PENTRU ÎNDEPLINIREA 
ÎNAINTE DE TERMEN A CINCI
NALULUI", care reține atenția cu 
editorialul „Un sfert de veac rte la 
făurirea statului oamenilor muncii". 
Tn continuare, grupajul inserează 
articolele intitulate : „Economia ro
mânească în anul celei de-a 25-a 
aniversări a republicii" de MIHAI 
MARINESCU ; ..Intensificarea par
ticipării României la circuitul eco
nomic mondial" de NICOLAE M. 
NICOLAE ; „Dinamismul concepției 
și politicii partidului privind con
ducerea economiei" de dr. EMIL 
MIHULEAC ; „Preocupări pentru 
sporirea eficienței investițiilor" de 
GHEORGHE NÂSTASE (Pitești) .

Comunicările intitulate „Conside
rații prospective asupra moderni
zării structurilor economice națio
nale" de MARIA D. POPESCU și 
„Informația in procesul de dezvol
tare economică și socială" de MIR
CEA IOANID alcătuiesc conținutul 
rubricii „INVESTIGAȚII ȘI SIN
TEZE".

La rubrica „DEZBATERI" re
vista publică stenogramele discuți
ilor pe temele : „Corelarea meca
nismului economic cu cerințele co
merțului exterior" (I), Dimensio
narea economică optimă a între
prinderilor" (II) și „Creșterea efici
enței economice a cheltuielilor in 
agricultură" (II).

Revista conține o rubrică de re
comandări „ÎN SPRIJINUL Î.NVA- 
TAMÎNTULUI DE PARTID ȘI AL 
RECICLĂRII".

Documentarul intitulat. „Baza u- 
nică a creșterii economice a 
U.R.S.S." de K. KORÎȚOV (Mosco
va) este inserat la rubrica „ECO
NOMIE MONDIALĂ".

Mai consemnăm din sumar ru
bricile „CRITICA ȘI BIBLIOGRA
FIE" „NOTE BIBLIOGRAFICE", 
„CONSEMNĂRI", „DIN VIAȚA 
ȘTIINȚIFICA" și „SCRISORI CĂ
TRE REDACȚIE".

Un pilon al chimiei pe Tisa
în oricare din loca

litățile Ungariei popu
lare ai poposi, la De
brecen sau la Gyor. la 
Miskolc sau la Pecs, 
iți rețin atenția în
semnele înnoirilor so
cialiste — moderne 
întreprinderi indus
triale, centrale electri
ce. institute de cerce
tări științifice, institu
ții culturale, sute de 
mii de locuințe noi. A- 
ceastă intensă activi
tate de construcții se 
înscrie în cadrul pre
ocupărilor îndreptate 
spre repartizarea. cit 
mai echilibrată a for
țelor de producție pe 
intreg teritoriul țării, 
spre atragerea tuturor 
regiunilor in procesul 
dezvoltării social-eco- 
nomice.

Ca urmare a aplică
rii consecvente a aces
tei politici, harta eco
nomică a Ungariei a 
cunoscut, in anii so
cialismului. transfor
mări esențiale. în a- 
cești ani au fost con
struite peste 1 100 noi 
intreprinderi indus
triale. Pe pămintul 
pustei.“în locuri unde 
în trecut oamenii, nu 
cunoșteau decit să mi- 
n.uiască coarnele plu
gului. se ridică astăzi 
mari uzine. fabrici, 
șantiere, în jurul că
rora au apărut orașe 
noi, în plină dezvolta
re.

într-o recentă călă
torie in țara vecină și 
prietenă am avut pri
lejul să vizităm unul 
dintre cele mai cunos
cute obiective indus
triale — Combinatul 
chimic din Leninvâros. 
Combinatul furnizează 
18 la sută din întreaga 
producție a industriei 
chimice din R. P. Un
gară. Marca „T.V.K."

— inițialele combina
tului din Leninvăroe
— este cunoscută, as
tăzi în multe țări ale 
Înmiii, o mare parte a 
producției realizate 
aici fiind destinată 
exportului.

Lucrările de con
strucție a<u început in 
anul 1958. Alegerea

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE 

DIN R<P. 
UNGARĂ

locului de amplasare a 
fost determinată nu 
numai de faptul că 
prin apropiere curgea 
Tisa, ci și de necesita
tea creării unei baze 
industriale solide in 
județul Borsod, odi
nioară cea mai săracă 
zonă din Ungaria, in 
care populația se 
îndeletnicea exclusiv 
cu agricultura. Fă- 
cind această succintă 
incursiune în istoria 
combinatului, ing. Bri- 
ger Lajos ne infor
mează că, în prezent, 
in cadrul combinatu
lui funcționează cinci 
unități distincte. Cea 
mai mare este fabri
ca de îngrășăminte 
azotoase, cu o produc
ție anuală de peste 
700 000 tone. Fabrica 
de lacuri și vopsele, 
oea mai veche unitate 
a combinatului, a că
rui act de naștere a 
fost semnat in 1960, 
furnizează in prezent 
peste 40 000 tone pro
duse, in 700 de sorti
mente. Ni se relatează 
că. pe baza unei licen
țe vest-germane. ală
turi de-actuala fabrică 
de polietilenă _ care 
produce 25 000 tone

granule anual, se va 
construi o nouă fabri
că, cu o capacitate de 
150 000 tone pe an.

Adevăratele dimen
siuni ale combinatului 
chimic de pe Tisa ți 
se înfățișează din mo
mentul cînd începi să 
parcurgi „bulevardele" 
care duc spre diferite
le sale unități. Pe un 
teritoriu de peste 250 
de hectare, brăzdat de 
o densă rețea rutieră 
și de cale ferată și do
minat de cupolele ar
gintii ale turnurilor 
și rezervoarelor uriașe, 
își desfășoară activita
tea 5 000 de salariați, 
dintre care peste 1 000 
de ingineri și tehni
cieni. Vîrsta medie a 
salariaților esite de nu
mai 28 de ani.

Dincolo de păduri
cea ce înconjoară 
combinatul se zăresc 
contururile unei mo
deme aglomerații ur
bane. Leninvâros — in 
trecut doar o mică așe
zare rurală. Nașterea și 
dezvoltarea localității 
este strîns legată da 
„T.V.K.în prezent, 
aici, trăiesc și muncesc 
10 000 de oameni, pen
tru care a.u fost con
struite blocuri confor
tabile de locuințe, zeci 
de obiective cu desti
nație socială și cultu
rală. La Leninvâros 
funcționează un liceu 
de cultură generală și 
o școală medie tehni
că de chimie.

Orașul și combina
tul... Q simbioză oara 
definește în mod grăi
tor schimbările pro
funde din istoria Un
gariei contemporane, 
preocupările și reali
zările poporului ungar 
pe calea socialismului.

Eugen IONESCU
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Campioni olimpici și mondiali 
la marea serbare sportivă
jubiliară de

La Moscova, în Palatul sporturilor 
de la Lujniki, a avut loc o mare 
serbare sportivă cu prilejul aniversă
rii a 50 de ani de la crearea Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste. 
Miile de spectatori au primit cu 
aplauze călduroase pe gimnastele 
Olga Korbut din Minsk, și Ludmila 
Turișceva din Groznîi. pe luptătorii 
Aleksandr Medved (Minsk), Rustem 
Kazakov (Tașkent), Valeri Rezanțev 
(Alma Ata), Levan Tediașvili 
(Tbilisi), pe atleții și atletele Valeri 
Borzov (Kiev), Faina Melnik (Ere
van), Nadejda Cijova (Leningrad), 
pe halterofilul Jan Taits (Tallin) — 
toți campioni olimpici.

Alături de fruntașii sportului so
vietic, pe scena Palatului sporturilor 
au urcat renumiți campioni din țările 
socialiste frățești : campioana mon
dială de gimnastică modernă. Maria 
Ghigova (Bulgaria), campionii olim
pici Ondrej Nepela (Cehoslovacia),

r

1^

1“„DACIA 1300' OMOLOGATA DE F.I.A.
Automobil Clubul Român * 

fost înștiințat ieri că Federația 
internațională a automobilului a 
omologat mașina românească 
„Dacia 1 300". Un eveniment 
cu totul inedit pentru sportul 
automobilistic din țara noastră, 
atestind, in fond, calitățile deo-

În cîteva rînduri
HOCHEI PE GHEAȚA. — Aseară, 

pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August", s-a disputat 
a doua întilnire internațională de 
hochei pe gheață dintre selecționata 
divizionară a țării noastre și echipa 
C.K.D. Sparta Praga. Hocheiștii ceho
slovaci au terminat învingători cu 
scorul de 10—2 (5—0, 1—2, 4—0).

la Moscova
Li Ho Jun (R. P. D. Coreeană), Teo- 
filO Stevenson (Cuba), Karin Jănz 
(R. D. Germană). Wlodzimierz Lu- 
banski (Polonia), Nicolae Martinescu 
(România), Andras Balczo (Ungaria), 
vicecampionul olimpic Horloin Ba- 
ianmunh (R. P. Mongolă).

A fost întimpinată cu aplauze co
municarea potrivit căreia, pentru 
merite deosebite și pentru întărirea 
prieteniei cu organizațiile sportive 
din U.R.S.S., sportivii de peste hotare 
invitați la această serbare au fost 
distinși cu titlul de maestru emerit 
al sportului din U.R.S.S.

La serbare au participat și tineri 
sportivi din cele, mai populare clu
buri pentru copii din U.R.S.S. : 
„Mingea de fotbal", „Mușchetarii", 
„Delfinul".

Serbarea sportivă s-a încheiat cu 
demonstrații de gimnastică prezen
tate de studenții Institutului de cul
tură fizică din Moscova.

sebite ale „Daciei 1 300", price
perea constructorilor de auto
turisme de la Pitești. Pentru 
prima dată o mașină româneas
că este admisă să participe. în 
mod oficial, la competițiile spor
tive internaționale I

TENIS DE MASA. ' — La Buda
pesta s-a disputat meciul dintre 
echipa locală Ferencvaros și forma
ția Olimpia Ljubljana, contind pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri" la tenis de masă. 
Victoria a revenit cu scorul de. 5—2 
gazdelor, care s-au calificat pentru 
semifinalele competiției.

Din lotul țării noastre la „olim
piada muncheneză" au făcut parte și 
patru sportivi din județul Timiș. Doi 
dintre ei au avut comportări meri
torii : Roland Gunesch și-a adus con
tribuția cunoscută la cucerirea me
daliei de bronz de către echipa de 
handbal, iar Petru Cernău s-a cla
sat pe locul V la. lupte libere (categ. 
52 kg). Pot fi notate și alte perfor
manțe obținute de sportivii timișo
reni în competițiile interne și inter
naționale. precum și manifestări cu 
caracter de măsă organizate in ul
timii ani. Dar trebuie spus de la bun 
început că rezultatele, deși nota
bile. nu sint in concordanță cu 
condițiile materiale. cadrele de 
specialiști și numărul tinerilor 
sportivi din acest, județ. Numai 
în municipiul Timișoara există a- 
proape 130 de baze sportive, inclu
siv săli de sport si bazine de înot. 
Numărul antrenorilor și al profeso
rilor de educație fizică din județ se. 
apropie de 600 (la care se adaugă 
peste 800 instructori). în timp ce 
numărul sportivilor legitimați: trece 
de 7 000. Această situație impune, 
desigur, o analiză serioasă si realis
tă a cauzelor care au plasat județul 
Timiș — altădată unul dintre prin
cipalele centre ale sportului de per
formanță — in urma altor zone ale 
tării, cu posibilități mai reduse, dar 
cu rezultate mai bună în ultimiirani.

Principala lacună In depistarea și 
pregătirea sportivilor de performan
ță o constituie lipsa unei perspecti
ve clare — atit in activitatea. Con
siliului județean de educație fizică 
și sport, cit și a unităților sportive 
— privind asigurarea unei baze de 
masă pentru sportul de performanță, 
în această ordine de idei, profesorul 
Cornel lovănescu remarca slaba pre
ocupare — socotind-o drept o mare 
racilă — fată de activitatea sporti
vă cu copiii și juniorii. Sistemul 
competițional al acestora se reduce 
doar la perimetrul școlilor, accentul 
punindu-se . mai mult pe jocuri. 
Preocupările profesorilor de educa
ție fizică pentru atletism, gimnasti
că. lupte și pentru alte sporturi in
dividuale olimpice sint ca și inexis
tente.

Reluind aceeași idee. profesorul 
Constantin Bucur, doctor în educație 
fizică, atrăgea atenția asuora faptu
lui' că. la ora actuală, se impune 
o revizuire de fond a concentului 
de educație fizică. Precizind că 
C.N.E.F.S. este, de fapt, un consiliu 

al sporturilor și mai. puțin de • edxt-/ 
cație fizică, specialistul timișorean 
pleda pentru reașezarea educației fi
zice pe baze noi în special in scoli, 
prin elaborarea de programe mini
male obligatorii și de manuale clp 
-educație fizică, astfel ca profesorii 
să lucreze pe direcții precise, nu 
după cum consideră fiecare de cu
viință. ca in prezent (reglementă
rile în vigoare și lipsa de control 
oferindu-le, in bună parte.' această 
posibilitate). în orice caz. rezultatele 
nu vor apărea pină cind „armata

Performanțe sportive 
prea mici pentru un județ 

cu posibilități atit de mari! 
însemnări despre mișcarea sportivă din județul Timiș

profesorilor de educație fizică nu se 
va angaja mai serios la lucru" — 
conchidea același interlocutor.

De fapt, această remarcă se adre
sează deopotrivă și antrenorilor. In 
județul Timiș s-au înregistrat rezul
tate slabe la atletism, volei și bas
chet masculin, tocmai datorită-muti
pii fără perspectivă, lipsită de pa
siune a antrenorilor respectivi. Ing. 
Constantin Jude, antrenorul echipei 
de handbal masculin „Politehnica", e 
de părere că un antrenor trebuie să 
îndeplinească minimum trei cerințe 
de bază : pricepere/ pasiune, perse
verență. Or. după opinia sa. multi 
dintre specialiști (profesori sau an
trenori) nu-și onorează corespunzător 
obligațiile, nu desfășoară o activitate 
la nivelul condițiilor create. Aceasta 
pentru că și îndrumarea din partea 
organelor de specialitate județene si 
centrale nu are un caracter organi

zat. se face pe „campanii", iar. une
ori. obiectivele nu sint corelate.

E de semnalat, de asemenea, fap
tul că rezultatele cercetării științi
fice de profil, noile metodologii de 
antrenament sint sporadic aplicate 
— aceasta și datorită unei slabe in
formări a specialiștilor și tehnicie
nilor. Totodată, asistenta. îndruma
rea practică a activității de perfor
manță au fost aproape inexistente 
Ia centrele metodologice. Preocupă
rile acestora s-au rezumat, in spe
cial, la elaborarea de lucrări teore

tice (I). Utilizarea filmului, a chino- 
gramei, a altor mijloace moderne de 
pregătire este o „rara avis" in mun
ca celor mai multi dintre antrenorii 
timișoreni.

O analiză atentă arată, apoi, că 
bazele sportive existente sint incom
plet folosite. E adevărat, unele școli 
și licee, inclusiv cele de specialitate, 
poate nu dispun încă de toate dotările, 
dar cum se face că „salba" de terenuri 
de tot felul și de bazine, existentă 
de-a lungul Begăi. este slab utili
zată ? Un studiu arată că în decurs 
de o săptămînă — mai puțin ziua de 
duminică, in care sint găzduite com
petițiile oficiale n- unele din aceste 
terenuri nu sint folosite decit cîteva 
ore. Iată cum. deși sint reglemen
tări privitoare la utilizarea cit mai 
eficientă a bazelor sportive, la Ti
mișoara se irosesc importante capa
cități de antrenament, uncie foarte 
bine utilate. '

Desigur, sint și neajunsuri de altă 
natură, dar ele țin, în fond, tot de 
slaba colaborare și coordonare a fo
rurilor locale de resort. La unele 
secții de performanță s-a înregistrat 
o mare fluctuație de antrenori. Bu
năoară. la secția de volei a clubului 
„Politehnica" s-au perindat, intr-un 
singur an, trei antrenori. La fel s-au 
petrecut lucrurile și la secția de vo
lei a clubului C.F.R., la secțiile de 
atletism de la liceul cu program de 
educație fizică și de la Politehnică. 
Unele secții cu sportivi nominalizați 
(in special cea de lupte de la aso
ciația ,,Vulturii“-Lugoj) s-au zbătut 
in greutăți financiare, care au im
pietat asupra condițiilor de pregă
tire a realizării calendarului compe- 
tițional. Dar, repetăm, toate aceste 
neajunsuri și greutăți puteau fi evi
tate din/ vreme dacă organele jude
țene interveneau la timp, intrucit 
problemele erau exclusiv de compe
tența lor.

E locul să amintim că unele ini
tiative și propuneri ale forurilor 
sportive și ale specialiștilor din ju
dețul Timiș n-au găsit totdeauna 
solicitudinea corespunzătoare la li
nele federații sau la C.N.E.F.S. De 
ce s-a desființat clubul „Ba,natul“ 
(de atletism și gimnas.tică) tocmai 
cind se întrevedea un reviriment in 
aceste discipline ? D« ce nu se ac
ceptă crearea unui cltrb ^bolar-uni- 
.versitar și. profilarea pe una sau 
două discipline olimpice si cîteva 
jocuri. a Liceului nr. 4 cu program 
de educație fizică. ? Credem că ar fi 
oportună o revedere a acestor pro
puneri, precum și a altora mai noi, 
între care crearea unor cluburi spe
cializate (de sporturi nautice la Ti
mișoara. de lupte la Lugoj) — pro
puneri izvorîte din ideea formării 
mai multor nuclee sportive puter
nice pe teritoriul țării.

Recenta analiză făcută de biroul 
C.J.E.F.S. Timiș, cu participarea 
unora dintre cele mai avizate și 
competente cadre de specialiști și 
antrenori, va marca, sperăm, o co
titură radicală în ce privește creș
terea valorică și numerică a sporti
vilor de performanță. Importante ră- 
mîn însă măsurile ce se vor lua și. 
mai ales, munca pentru înfăptuirea 
lor. care trebuie să se înscrie pe 
coordonatele maximei exigențe, ale 
înaltei responsabilități.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

TRAGERE SPECIALĂ 
„PRONOEXPRES" 

A NOULUI AN
La.3 ianuarie 1973. Administra

ția de stat Loto-Pronosport orga
nizează PRIMA TRAGERE 
SPECIALA „PRONOEXPRES" 
A NOULUI AN, La această 
tragere specială se vor atribui, 
in număr nelimitat. AUTOTU
RISME „Dacia 1 300“ și „Fiat 
85fr". EXCURSII ÎN CEHOSLO
VACIA, IUGOSLAVIA ȘI ITA
LIA, precum și PREMII IN 
BANI de valoare fixă și varia
bilă. Se vor efectua CINCI EX
TRAGERI in următoarele trei fa
ze :.la faza I, o extragere obiș
nuită de 6 numere diferite 
din 45 și o altă extragere, 
obișnuită (în continuarea pri
mei extrageri) de 5 numere 
diferite din cele 39 rămase 
in urnă după efectuarea pri
mei extrageri ; la faza a Il-a 
se vor efectua 2 extrageri 
suplimentare, de cite 6 nu
mere diferite fiecare din 
numărul total de 45 ; la faza a 
IlI-a se va efectua o extragere 
specială de 8 numere diferite 
din 45. ÎN TOTAL, LA CELE 
TREI FAZE. SE VOR EXTRA
GE 31 DE NUMERE CÎȘTIGA- 
rOARE.

La tragerea specială „Prono- 
expr'es" a noului. an participa
rea se poate face pe variante 
de cite 3 lei, 6 lej și 15 lei, ul
tima avînd dreptul de partici
pare la toate extragerile efec
tuate.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 decembrie. In țară : Vremea va 
fi tn general frumoasă, dar se va men
ține friguroasă noaptea, la începutul in
tervalului. cerul va fi variabil. Izolat în 
nordul țării sint posibile precipitații 
slabe. Vint potrivit. Temperatura in 
creștere ușoară în a doua parte a in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 12 grade și minus 2 grade, 
mai coborite in prima noapte,” iar ma
ximele intre minus 5 și plus 5 grade. 
Pe alocuri, ceață. In București : Vreme 
relativ frumoasă, dar rece, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil. Vint potrivit. Temperatura tn 
creștere către sfirșltul intervalului. Di
mineața și seara, ceață slabă.
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MOSCOVA Ședința festivă consacratăîmplinirii a 50 de ani de la crearea U.R.S.S.
MOSCOVA 21. — Corespondență

de la Laurențiu Duță și Silviu Po- 
dină : La Palatul Congreselor din 
Kremlin s-a deschis. în dimineața 
zilei de 21 
comună a 
Partidului 
vietice, a 
U.R.S.S. și 
R.S.F.S.R.,

decembrie, ședința festivă 
Comitetului

Comunist al 
Sovietului 

a Sovietului 
consacrată

50 de ani de la crearea llniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

în sală — a cărei scenă, încadrată 
de stemele celor 15 republici unio
nale, era dominată de un bust al lui 
V. I. Lenin pe fondul hărții U.R.S.S. 
— se aflau mii de reprezentanți ai 
oamenilor muncii sovietici din toate 
domeniile — membrii Comitetului 
Central al partidului, deputați, vechi 
militanți ai partidului comunist și ai 
statului sovietic — precum și delega
țiile sosite de peste hotare.

Cei prezenți au primit cu aplauze 
apariția în prezidiu a tovarășilor L. 
I. Brejnev, N. V. Podgornîi, A. N. 
Kosighin, a celorlalți conducători de 
partid și de stat sovietici.

în prezidiu au ,Iuat loc, de aseme
nea, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 

i’Român, președintele Consiliului de 
Stat, conducătorul delegației de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România, precum și condu
cătorii altor delegații din străinăta
te, invitate să ia parte Ia festivită
țile prilejuite de împlinirea unei ju-

Central al 
Uniunii So- 
Suprcjm 
Suprem al 

împlinirii

al

a

mătăți de secol de la crearea 
U.R.S.S.

în sală se aflau membrii delega
ției de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România, tovarășii Uie 
Verdeț, membru al Comitetului E- 
xecutiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan An
drei,' secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Badrus. membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României la Moscova. La ședința 
festivă sînt prezente, de asemenea, 
delegațiile din țara noastră, conduse 
de Ion Traian Ștefănescu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. Gheor
ghe Stuparu. vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R.. Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, și Octav Livezeanu. 
membru al Consiliului. 
A.R.L.U.S., precum și 
ale unor organizații 
străinătate invitate.

Deschizind adunarea 
Podgornîi. membru al 
litic al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. a făcut o succintă expu
nere asupra succeselor repurtate. în 
toate domeniile de activitate. în a- 
ceastă jumătate de veac de la con
stituirea U.R.S.S.. i-a salutat cordial 
pe oaspeții din cele peste 100 de țări 
ale lumii, prezenți în sală.

A luat apoi cuvîntul L. I. Brej-

General al 
alte delegații 
obștești din

festivă. N. V.
Biroului Po-

nev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.Ș,. care a rostit o amplă cu- 
vintare despre semnificația < 
statului sovietic multinațional, 
pre marile realizări obținute 
menii muncii sovietici sub 
cerea P.C.U.S. în edificarea 
tații socialiste și comuniste.

în continuarea ședinței festive, au 
rostit cuvîntări de salut tovarășii 
M.S. Solomențev. președințel_e_ Con
siliului de Miniștri ’ 
Edward Gierek, 
C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Ucraina, Erich Honecker, 
■cretar al C.C. al P.S.U.G.. 
Mașerov. prim-secretar al 
al P.C. din Bieloruisia, Truon-g 
membru al Biroului Politic al 
Part:dulyi celor ce muncesc 
Vietnam, președintele comitetului 
permanent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam. S. R. Rașidov. prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Uzbekis
tan, Georges Marchais. secretar ge
neral al P.C. Francez, V. Vinogra
dov, vechi militant al P.C.U.S.. par
ticipant la primul congres al Sovie
telor.

Reprezentanți ai pionierilor din 
republicile naționale, tineri munci
tori, colhoznici, elevi și studenți au 
sosit în Sala palatului congreselor 
spre a omagia gloriosul jubileu.

Seara, în cinstea participanților 
la ședința festivă a fost prezentat 
un spectacol de gală.

creării 
des- 

de oa- 
condu- 
socie-

. al R.S.F.S.R.,' 
prim-secretar al 
V.V. “Scerbițki, 

din 
prim-se- 

P. M. 
C.C. 

Chinh, 
C.C. al 

din

*

Convorbirile cvadripartite
de la Paris

INDIA SI PAKISTANUL
J

SI-AU RETRAS TRUPELE
J

CU ACORDUL DE LA SIMLA
NEW DELHI 21 (Agerpres). — La 

New Delhi și Rawalpindi a fost dat 
publicității, simultan, comunicatul 
comun semnat de șefii de Stat major 
ai Indiei și Pakistanului — genera
lul Sam Manekshaw și, respectiv, 
generalul locotenent Tikka Khan — 

'care arată că trupele celor două țări 
s-au retras complet în interiorul gra
nițelor naționale, conform acordului 
de la Simla, intervenit în luna iu
lie — informează agențiile Reuter 
și Associated Press.

Comunicatul precizează, de ase
menea. că in Ca.șmir trupele Indiei 
și Pakistanului aii fost retrase — 
cu puține excepții, temporare, în 
citeva poziții din partea de Nord, 
determinate de întârzierile provocate 
de către ninsoarea căzută aici — 
dincolo de linia- militară de control 
fixată recent.

Documentul menționează că ope
rațiunile 
miercuri, 
au căzut 
limitarea
in Cașmir.

de retragere au incejftit 
la două zile după ce părțile 
de acord cu privire la de- 
liniei militare de control

Semnarea Tratatului cu privire
la bazele relațiilor dintre

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII REPUBLICII

VARȘOVIA. — La ambasada 
României din Varșovia a fost 
organizată o conferință de presă. 
Ambasadorul Mihai Marin a 
vorbit celor prezenți. despre 
succesele obținute de România 
in anii puterii populare și des
pre prezența activă a țării noas
tre pe arena internațională, 
participat reprezentanți 
M.A.E., ziariști, membri 
corpului diplomatic.

★
BERLIN. La lectoratul 

limbă și literatură română 
Universității Humboldt 
Berlin, a avut loc o seară cul
turală românească. Studenții au 
prezentat un program de lirică 
rorrjânească ; au avut loc, de 
asemenea, o audiție de muzică 
românească și o proiecție de 
diapozitive pe tema „Pictură 
românească".

★
SOFIA. — La Universitatea 

„Kliment Ohridski" din Sofia 
s-a desfășurat o seară culturală 
românească închinată aniversă
rii republicii, 
dre didactice 
Universitatea

Au 
ai 
ai

de 
al 

din

însoțite 
Nicolae

O Protestul 
al

reprezentanților R.D. Vietnam și G.R.P. 
Republicii Vietnamului de Sud

PARIS 21 (Agerpres). — Reprezen
tanții R.D. Vietnam și ai Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la convorbirile 
cvadripartite de la Paris au protestat, 
joi, împotriva escaladării bombarda
mentelor americane asupra teritoriu-

lui R. D. Vietnam. După exprimarea 
acestui protest, ei au părăsit sala 
unde urma să aibă loc cea de-a 171-a 
ședință a convorbirilor.

Delegațiile R.D.V. și G.R.P. au 
propus ca următoarea ședință să aibă 
loc joi, 28 decembrie a.c.

Noi bombardamente asupra
Hanoiului si

9
HANOI 21 (Agerpres). — Miercuri 

seara și în cursul zilei de jpi, avia
ția americană a bombardat din nou 
regiunile Hanoi și Haifong. După 
cum relatează agențiile T.A.S.S. și 
France Presse, au fost distruse clă
direa gării din Hanoi, oentrala elec
trică a orașului, iar suflul unei 
bombe a avariat ambasada Republicii 
Arabe Egipt. Una din bombe a

Avioane americane
teritoriuluî R.

HANOI 21 (Agerpres). — în .cursul 
nopții de miercuri spre joi. un număr 
de 13 avioane americane, dintre care 
șapte bombardiere grele B-52 și un 
aparat F-1H cu geometrie variabilă, 
au fost doborite deasupra orașului 
Hanoi, precum și a unor localități

DIALOG FRANCO-ITALIAN
PARIS 21 (Agerpres). — Giuseppe 

Medici, ministrul italian al afacerilor 
externe, care se află în vizită în ca
pitala Franței, a purtat convorbiri, 
in cursul zilei de joi, cu șeful diplo
mației franceze. Maurice Schumann.

Cei doi interlocutori s-au 
oprit, în prima parte a discuțiilor, 
asupra problemelor economice create 
ca urmare a lărgirii — 
1973 — a Comunității 
Europene, precum și 
chestiuni ale politicii 
actuale.

la 1 ianuarie 
Economice 

asupra unor 
internaționale

R. D. G. și R. F. G

Haifongului
apropierea Palatului pre- 
Aeroportul a fost, de 
bombardat, fiind distrusă 
și fiind avariate avioane

raidurilor din timpul nop-

căzut in 
zidențial.
asemenea, 
aerogara 
civile.
• în urma
ții asupra Haifongului, in oraș, in su
burbiile sale și in regiunea portului 
au izbucnit numeroase incendii.

doborîte deasupra
0. Vietnam

situate la nord de paralela 20, 
mai multi piloți americani au 
capturați — transmite agenția V. 
Astfel, numărul total al aparatelor 
de zbor pierdute de Statele Unite ia 
R.D. Vietnam, de la începutul răz
boiului, se ridică la 4 104.

iar 
fost 

’.N.A.

Greve în Anglia

BERLIN 21 — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : La 21 de
cembrie, Michael Kohl, secretar de 
stat la Consiliuil de Miniștri al R.D. 
Germane, și Egon Bahr, .ministru cu 
însărcinări speciale in guvernul R.F. 
a Germaniei, au semnat, la Berlin, 
Tratatul asupra bazelor relațiilor 

• dintre R.D.G. și R.F.G.
Cu acest prilej, șefii celor două de

legații au exprimat satisfacția. guver
nelor respective pentru realizarea a- 
cestui tratat.

Cele două state, care aparțin unor 
sisteme sociale diferite, unor alianțe 
diferite și au păreri principiale opu
se în multe probleme — a declarat 
E. Bahr — exprimă, totuși, prin acest

Austria, Suedia si Indonezia

LONDRA 21 (Agerpres). — Peste, 
160 000 de muncitori, membri ai Sin
dicatului lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini din Marea 
Britanie, a declanșat o grevă, în 
semn de protest față de o hotărîre 
a „Tribunalului pentru relații indus
triale", care este de natură să ducă 
la încălcarea autonomiei activității 
sindicatelor.

în semn de solidaritate cu acțiu
nea revendicativă a metalurgiștilor, 
au declanșat greve peste 100 000 de 
muncitori, printre care și docherii 
din Londra și Liverpool.

BERLIN 21 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. a difuzat un comunicat 
in care se arată că guvernele Repu
blicii Democrate Germane și Aus
triei. au căzut de acord să stabileas ă 
relații diplomatice, cu începere de la 
21 decembrie, și să facă schimb de 
ambasadori, conform normelor 
dreptului internațional.

★
BERLIN 21 (Agerpres). — La 

Berlin a fost semnat, la 21 decembrie, 
un acord între guvernele Republicii 
Democrate Germane și Suediei cu 
privire la stabilirea de relații diplo
matice între cele două țări la nivil 
de ambasadă — informează 
A.D.N.

agenfia

— Gu
șă re-

★
DJAKARTA 21 (Agerpres). 

vernul Indoneziei a hotărît 
cunoască diplomatic Republica De
mocrată Germană, se arată într-o 
declarație de presă a Ministerului A- 
facdrilor Externe de la Djakarta, 
citată de agenția A.D.N.
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Rezultate pre 
care ale progra 

mului „Celui 
de-al doilea 

deceniu 
al dezvoltării"

Pentru al doilea an 
consecutiv, țările 
curs de dezvoltare nu 
au atins obiectivul
stabilit in domeniul
producției alimentare. 
Aceasta este concluzia 
Raportului anual asu
pra stării alimentației 
și agriculturii în lume, 
prezentat recent in 
fața Consiliului Orga
nizației Națiunilor U- 
nite pentru Alimenta
ție și 
(F.A.O.) 
rectorul 
Addeke 
portul precizează 
producția agricolă

in

Agricultură 
de către di- 
ei general, 

Boerma. Ra- 
că 
a 

acestor țări nu a spo
rit cu mai 
la sută, 
sută pe an, 
fixat prin 
celui de-al 
ceniu 
(1971—1980).
are în vedere faptul 
că populația țărilor în 
curs de dezvoltare 
crește cu 1,5—2 la sută 
pe an, rezultă că in-

al

mult de 2 
față de 4 la 

cit fusese 
programul 
doilea de- 
dezvoltării

Dacă se

tratat voința lor de pace, se pronun
ță pentru renunțare la utilizarea for
ței, pentru respectarea' țelurilor și 
principiilor Cartei Națiunilor Unite, 
pentru drepturi egale ale ambelor 
state și suveranitatea lor in proble
me interne și externe. Ele creează, 
prin aceasta, premisele pentru relații 
de bună vecinătate, colaborare și 
conviețuire pașnică.

La rindul său, secretarul de stat 
M. Kohl a precizat că „prin tratatul 
semnat a fost creată o bază corespun
zătoare dreptului internațional, pen
tru relații normale de bună vecină
tate intre cele două state. R.D.G. și 
R.F.G. recunosc reciproc prin acest 
tratat suveranitatea și independența 
partenerului de tratat și' inviolabilita
tea granițelor existente între ele. 
Prin intrarea în vigoare a tratatului, 
se creează condiții pentru relații nor
male de coexistență pașnică între 
R.D.G. și R.F.G. Există multiple do
menii in care R.D.G. și R.F.G. pot și 
trebuie să dezvolte, deși au sisteme 
sociale diferite, relații principiale în 
folosul și avantajul ambelor părți".

Au participat ca- 
și studenți de la 
din Sofia.
+

TIRANA. Ambasadorul Româ
niei la Tirana. Ion Stoian. a or
ganizat o seară de filme docu
mentare românești. Au fost 
prezenți Manth Beta, adjunct al 
miinistrului culturii al R. P. 
Albania, alte persoane oficiale, 
reprezentanți ai vieții artistice 
și culturale din Tirana.

★
PARIS. — La „Muzeul Omu

lui" din Paris a avut 
miercuri, o seară _____
României. In fața unui numeros 
public, prof. Franpois 
președintele Asociației 
tenie Franța—România, U 
bit despre bogăția și varietatea 
folclorului românesc, despre 
grija statului român pentru 
păstrarea și cultivarea tradiții
lor populare. A fost apoi pro
iectat filmul documentar de 
lung metraj „Virstele omului". 
In încheiere, formația folclori
că „Mugurelul" a prezentat lin , 
program de cintece și dansuri 
din toate regiunile țării.

★
BRAZZAVILLE. — Ziarul 

,,Etumba“, organ al Partidului 
Congolez al Muncii, a publicat, 
sub titlul „Aniversarea prieteni
lor noștri", un articol cu privire 
la momentele cele mai semnifi
cative străbătute de poporul 
român in această perioadă. De 
asemenea, publicația „La Se- 
maine", care apare la Braz
zaville și este difuzată și in 
Gabon, Ciad, Republica Africa 
Centrală și Camerun, consacră 
României o pagină specială in
titulată „România și problema 
securității europene".

loc, 
dedicată

Chagot, 
de prie- 

vor-

Ambele articole sînt 
de fotografia tovarășului 
Ceaușescu.

Televiziunea congoleză 
tul de radio „Voix de la Revolu
tion" prezintă periodic emisiuni 
speciale dedicate țării noastre, 
însoțite de muzică românească.

★
ATENA. — In sala de festivi

tăți a hotelului atenian „Kings 
■ Palace" a avut loc o adunare 
la care au participat arhitecți, 
ingineri .specialiști in domeniul 
amenajării și sistematizării ca
pitalei Greciei. Președintele A- 
sociației arhitecților din Atena, 
D. Tripodakis, a împărtășit 
impresiile dintr-o recentă vizi
tă in România și a prezentat 
diapozitive înfațișînd noile 
cartiere ale Bucureștiului și o 
scrie de clădiri reprezentative 
pentru arhitectura românească.

i *
ANKARA. — La consulatul 

general al României din Istan
bul a fost organizată, recent, o 
seară literară dedicată scriito
rului Panail Istrati. In alocuțiu
nile rostite cu acest prilej, scrii
torii Iașar Nabi Nair, președinte 
al Pen-Clubului din Turcia, Ya- 
hia Benekey și consulul general 
român la Istanbul. Hie Tudor, 
au arătat că această manifestare 
culturală se înscrie pe linia le
găturilor tradiționale de priete
nie dintre popoarele român și 
turc, avind drept scop o mat 
bună cunoaștere reciprocă a ce
lor două popoare.

In încheierea serii literare, la 
care au participat artiști, scrii
tori, critici, ziariști, a fost pre
zentat filmul „duhnii Bărăga
nului", realizat după 
cu același nume al 
Panait istrati.

• *
TEL AVIV. — La 

basadei române din 
avut, loc o conferință de presă. 
Ambasadorul României, Ion 
Covaci, a vorbit despre condi
țiile istorice care au dus la pro
clamarea republicii și despre 
importantele realizări obținute 
de poporul român in edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

★
LIMA. — Ambasada României 

la Lima a organizat în sala de 
festivități a bibliotecii Națio
nale, împreună cu Fundația 
culturală peruano-română, pen
tru studenții și cadrele didac
tice de la Universitatea Mayor 
de San Marcos o seară a fil
mului românesc. De asemenea, 
la Lima au fost inaugurate ex
pozițiile de fotografii „Româ
nia pitorească" și „București- 
capita-la României".

și pos-

romanul 
scriitorului

sediul Am- 
Tel Aviv a

Cocteil la ambasada 
României din Londra

LONDRA 21. — Corespondentul 
nostru, N. Plopeanu. transmite : Cu 
(ocazia încheierii misiunii sale în An
glia. ambasadorul Republicii Socia
liste România, Vasile Pungan, o ofe
rit un cocteil. Au' participat Alee 
Douglas-Home, ministrul de externe, 
John Davies, ministru pentru pro
blemele europene. Margaret That
cher. secretar de stat pentru educa
ție și știință, Julian Amery, minis
tru de stat la Foreign Office,- lordul 
Drumalbin. ministrul fără porto
foliu in Departamentul pentru Co
merț și Industrie. Au luat parte, de 
asemenea, John Gollan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, membri ai Comite
tului Executiv Național al Partidu
lui I-aburiși, membri ai Parlamentu
lui, reprezentanți ai cercurilor eco
nomice, oameni de cultură și artă din 
capitala britanică, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Londra.

Secretarul general al P.C. 
din Marea Britanie l-a primit 

pe ambasadorul romăn
La 21 decembrie, John Gollan, se

cretar general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, l-a primit și a 
avut o convorbire cu ambasadorul 
român Vasile Pungan, membru al 
C.C. al P.C.R., cu prilejul încheierii 
misiunii sale de ambasador la Lon
dra.

\ • __________

PLENARA C. C. AL P. C.
DIN JAPONIA

TOKIO 21 (Agerpres). — La Tokio 
s-au încheiat lucrările plenarei C.C. 
al P.C. din Japonia. Au fost discu
tate rezultatele recentelor alegeri 
pentru camera inferioară a parla
mentului nipon, sarcinile partidului 
în parlament și ale activității parti
dului în perioada posteâectorală.

în hotărirea plenarei se «elevă că 
P.C. din Japonia va depune efor
turi pentru crearea unui front unic 
al forțelor progresiste ale țării.

TRATATIVELE
S.A.L.T.

• NEGOCIERILE VOR FI RE
LUATE LA 27 FEBRUARIE

GENEVA 21 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc, la 21 decembrie, o 
nouă rundă a convorbirilor sovieto- 
amerioane cu privire la limitarea 
înarmărilor strategice — anunță a- 
genția T.A.S.S. Convorbirile vor fi 
reluate la 27 februarie 1973.

B O ■ D H B

agențiile de presă transmit
Guvernul britanic a ac

ceptat să acorde indepen
dență Insulelor Bahamas 
la 10 iulie 1973, în urma negocieri
lor purtate la Londra de reprezen
tanți ai Foreign Office-ului' și o 
delegație din Bahamas, -condusă de 
premierul Lynden Pindling.

badinski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a (fost 
dat publicității un protocol — trans
mite agenția B.T.A. Protocolul stipu
lează că cele două părți vor depune 
în continuare eforturi în'vederea 
dezvoltării relațiilor .de prietenie și 
colaborare între cele două partide și 
popoare, cu precădere în domeniul 
schimburilor economice .multilate
rale.

La încheierea convorbiri
lor care au avut loc la Sofia 
între delegația de partid și guver
namentală a Republicii Guineea, 
condusă de Bari Alfa Umăr, membru 
al Biroului Politic al Partidului De
mocrat’ din Guineea, și Pencio Ku-

mic francez „Entreprise". Acest pro
gram prevede, printre altele, bloca
rea prețurilor și a salariilor pe o pe
rioadă de 6 luni, diminuarea chel
tuielilor statului, reducerea investi
țiilor străine, majorarea taxei de 
scont, precum și măsurile de restrîn- 
gere a creditelor. Prin aceste măsuri 
se speră ca, în 1973, ritmul de creș
tere al inflației să fie redus de la 
7 la 3 la sută.

VITRINA ECONOMICĂ

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, va face o vizită 
oficială' în India, in luna ianuarie 
1973, la invitația primului ministru 
indian, Indira Gandhi, transmite a- 
genția P.A.P.

tregul spor al produc
ției agricole a fost în
ghițit de „explozia 
demografică" și, ca a- 
tare, situația alimen
tară a populației „lu
mii a treia" nu s-a îm
bunătățit.

Directorul general 
al F.A.O. consideră a- 
ceastă situație ca fi
ind „extrem de seri
oasă" și de natură să 
repună în discuție în
tregul program stabi
lit pentru al doilea 
deceniu al dezvoltării.

Două miliarde 
tone oțel 

în anul 2 000 ?
Industria siderur

gică, care s-a dezvol
tat considerabil în de
cursul primei jumă
tăți a secolului al XX- 
lea, părea să fi încre
menit într-un anumit 
echilibru tehnic, cind, 
cu vreo 20 de ani în 
urmă, s-au înregis
trat un șir de progre
se rapide și profunde. 
Producția mondială 
de oțel a urcat de la 
180 milioane în 1950 
la 600 milioane de 
tone în anul 1970. Si
derurgia a încetat să 
mai fie un apanaj 
al principalelor țări

industriale, 
roase state 
independente 
nit la crearea 
lor industrii 
gice.

Previziunile 
1980, scrie

Nume- 
devenite 
au por- 
propriei 
siderur-

dezvoltate 
punct de vede- 

industrjal. " 
mei o țară 

nu 
areștere a

pentru 
revista 

„Science — .Progres — 
Decouverte",. arată că 
acest progres nu se va 
încetini. Se estimea
ză că de la o produc
ție globală de 
țel de 600 milioane 
de tone in 1970 se va 
ajunge la un nivel de 
1 miliard tone către 
1980 sau 1982 și 2 mi
liarde în anpl 2000. A- 
ceasta înseamnă 
Următorii 12 ani 
produce tot atit 
cit s-a produs 
începuturile 
giei 
noastre.

o-

că în 
se va 

oțel 
de la' 

siderur- 
și pină în zilele

Inflația - 
problema nr. 1

„Inflația, care se ac
celerează in mod peri
culos, constituie pro
blema numărul 1 a 
Europei occidentale" 
— notează agenția 
France Presse, ci
tind ultimul raport al 
Organizației pentru co
laborare economică și 
dezvoltare (Q.E.C.D.), 
care grupează statele

capitaliste 
din 
re 
tic, 
europeană 
noaște o 
prețurilor mai mică de 
6 la sută pe an, în 
timp ce pentru unele 
dintre ele creșterea 
prețurilor 'atinge ci
fra de chiar lft la 
sută. Autorii raportului 
apreciază că, pentru a 
stăvili inflația în Eu
ropa occidentală, este 
necesară o politică 
comportind măsuri fer
me în multiple dome- 

■ nil. Paliativele, după 
cum se arată sugestiv 

caricatura de mai

Prac- 
vest- 

cu-

jos publicată în zia
rul austriac „Die Pres
se", nu pot decit să 
ducă la accentuarea și 
mai puternică a valu
lui inflaționist.

Deficitul comer
cial al S.U.A.

Datele ■ pe luna oc
tombrie — ultimele 
care au fost centrali
zate — indică o creș
tere a deficitului co
mercial global al 
S.U.A. cu incă 415 mi- 
lioape dolari, 
este 
mic

însă 
deficit

Acesta 
cel mai 

înregis- 
ianuarie

In ' primele 
luni 

1972,
al S.U.A. a
5,2 miliarde 
în compara- 
miliarde pe 

Mi-

ale a- 
deficitul

încoace.
zece 
nului 
comercial
totalizat 

' de dolari 
ție cu 2 
întregul an J971. 
nistrul adjunct al co
merțului, Harold Pas
ser, a declarat că îm
bunătățirea înregistra
tă in octombrie face 
.parte dinte-o tendință 
semnalată din apri
lie încoace, deși a 
recunoscut că deficitul 
comercial global pe a- 
nul in curs va fi mult 
tnai mare decît cel în
registrat anul trecut.
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Un acord comercial și de 
plăți între R.P. Chineză și 
Republica Shri Lanka, pe pe- 
rioada 1973—1977, a fost semnat la 
Coilotnbo. la încheierea convorbirilor 
purtate de ministrul chinez al comer
țului exterior, Pai Sian-kuo — trans
mite agenția China 
chinez a fost primit, 
sale la Colombo, de 
lawa, președintele
Lanka. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească.

Ca nou lider al Partidului 
liberal din Australia / fost 
ales Bill Snedden, ministrul finan
țelor in fostul guvern, devenind, ast
fel, șef al opoziției in parlament. 
Snedden ii succede fostului premier 
William McMahon, schimbarea lide
rului liberal fiitnd hotărită ca ur
mare a eșecului partidului în alege
rile legislative de la 2 decembrip.

Nouă. Ministrul 
in cursul șederii 
William Gopal- 
Republicii Shri

„Cosmos-539" este noul sa- 
telit artificial al Pămîntului, lansat 
în Uniunea Sovietică la 21 decembrie. 
După cum transmite agenția T.A.S.S., 
satelitul este destinat continuării ex
plorării spațiului cosmic.

Supermagazinul „Ideal" din Rio de 
Janeiro, la numai o lună de la da
rea sa în folosință, s-a prăbușit, ca 
urmare a defectelor de construcție. 
Accidentul s-a produs la o oră de 
vîrf, de aceea, se apreciază că nu
mărul persoanelor prinse sub dări- 
mături ar fi de peste o sută. Alți 
150 cumpărători au fost răniți In 
fotografie : in timpul operațiunilor 
de salvare.

Raid Ahmed, membru al Con
siliului și responsabilul aparatului 
de partid al Frontului de Eliberare 
Națională (F.L.N.), a fost desărcinat, 
la cererea sa, înaintată din motive 
de sănătate, din funcțiile deținute, 
informează un comunicat al preșe
dinției Consiliului Revoluției din 
Algeria.

Noul acord ungaro-mon- 
g01 de c°laborare în domeniul ocro
tirii sănătății, precum și planul de 
lucru privind realizarea acestuia pe 
perioada 1973—1974 a fost semnat la 
Budapesta.

La cererea mai multor or
ganizații politice, «uvernul ar- 
gentinean a hotărît prelungirea pină 
la 1 ianuarie 1973 a datei fixate pen
tru depunerea oficială a candidatu
rilor in vederea alegerilor preziden
țiale din 11 martie 1973. Inițial, ter
menul limită fusese fixat pentru 21 
decembrie a.c.

Noi incidente au avut loc 
în Irlanda de nord, soldate 
cu morți și răniți. în cursul nopții 
de miercuri, doi necunoscuți au pă
truns intr-un local din cartierul ca
tolic Gabnascale, din Londonderry, și 
au deschis focul. Cinci persoane au 
fost ucise, iar alte patru rănite.

Guvemul Austriei a adop
tat un program de măsuri 
antiinilaționiste, scrie în ult ■ 
mul său număr săptăminalul econo-

Japonia va acorda Peru
lui un împrumut de 40 mi
lioane dolari,sumă ce va fi utl_ 
lizată de către întreprinderea de 
Stat a hidrocarburilor — Petro-Peru 
— în lucrări de explorare și pre
lucrare a petrolului extras din regiu
nea Amazoanelor. Bogatele zăcămin
te de „aur negru", descoperite în a- 
ceastă zonă, vor permite Perului să 
devină una dintre principalele țări 
exportatoare de petrol.

E.S.R.O. și E.L.D.O. 

vor fuziona ?
BRUXELLES 21 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au încheiat, miercuri, lu
crările reuniunii comune a Organi
zației Europene de Cercetări Spa
țiale (E.S.R.O.) și Organizației Eu
ropene pentru Construirea și Lansa
rea Navelor Spațiale (E.L.D.O.), la 
care au participat miniștrii cercetă
rii științifice din 12 țări occiden
tale. în timpul convorbirilor, miniș
trii au ajuns la un consens asupra 
unor rezoluții comune privind prin
cipalele probleme spațiale vest- 
europene. între altele, este vorba 
despre crearea, pină la 1 ianuarie 
1974, dacă va fi posibil, a unei noi 
organizații vest-europene pentru 
probleme spațiale prin fuzionarea ce
lor actuale (E.S.R.O. și E.L.D.O.) și 
de integrarea programelor spațiale 
naționale ale țărilor membre, infor
mează agenția France Presse.

Pe de altă parte, reuniunea de la 
Bruxelles și-a dat acordul „de prin
cipiu" asupra unui proiect de coope
rare la programul spațial american 
post-,.Apollo".
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