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I’e platforma industrială din Tîrgoviște prind contur noi obiective de investiții

La 27 decembrie

MM «NA» NfiTÎDNflLA 
ISI REIA UKRARU IN PLEN
Biroul Marii Adunâri Naționale a stabilit ca lucrările 

în ședințe plenare ale sesiunii Marii Adunări Națio
nale să fie reluate miercuri, 27 decembrie 1972, ora 
10 dimineața. •

Un marea întrecere socialistă

REALIZĂRILE NOASTRE,

REPUBLICII DRAGI
Al ÎNDEPLINIT planul anual

CUVlNTAREA ROSTITĂ 
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea festivă de la Moscova 
consacrată semicentenarului U.R.S.S.

• D>nd viată sarcinilor și obiec
tivelor trasate de Conferința Națio
nală a partidului și de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie a.c., puter
nic mobilizați de vibranta chemare 
patriotică „Cincinalul inainte de ter- 
m n > oamenii muncii din 
întreprinderile industriale 
ale județului Vîlcea au rea" 
lizat cu 9 zile mai devreme planul 
anual la producția marfă. Pină la 
sfirșitul anului, la acest indicator se 
va obține un spor de peste 60 mi
lioane lei, care se va concretiza in 
însemnate cantități de grafit, var, 
lacuri și vopsele în ulei, prefabri
cate din beton, calcar pentru indus
tria chimică, bușteni din lemn pen
tru industrializare, lemn pentru 
celuloză, plăci din așchii de lemn, 
furnire, panele etc.

• Unitățile economice 
din județul Doljau anuntat rea* 
lizarea, cu opt zile inainte de termen, 
a sarcinilor anuale de plan la pro- 
ducția-marfă fabricată. Din datele 
centralizate la Direcția județeană de 
statistică reiese că, pină la 31 decem
brie, colectivele de oameni ai muncii 
din industria județului Dolj vor rea
liza, suplimentar, produse in valoare 

’de peste 250 milioane lei.
• Centrala industrială 

de țevi și trefilate a îndePlinit 
planul anual cu zece zile mai devre
me. Unitățile sale au realizat în 1972 
o producție globală a cărei valoare 
depășește cu mai mult de un miliard 
lei pe cea din anul precedent. Con
comitent, ele au asimilat noi sorti
mente de material tubular din oțel 
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CE VA PROPUNEȚI SA REALIZAȚI
ÎNCĂ DIN PRIMELE LUNI 
ALE ANULUI VIITOR?

becetâ tuli -uh 
furfirri deifeac

slab aliat, pentru forajul la mare 
adincime, țevi din oțel inoxidabil 
destinate executării cazanelor de 
mare capacitate, noi sortimente 
de oțel pentru betoane pre- 
comprimate, profile formate' la 
rece, necesare industriei construc
toare de mașini, plase sudate pentru 
armături în construcții, oțeluri și țevi 
pentru autocamioanele „Roman" și 
autoturismele „Dacia-1300“. Pină la 
sfirșitul lunii va fi realizată, peste 
prevederi, o producție în valoare de 
280 milioane lei, concretizată în 
11 000 tone țevi, 4 500 tone profile 
formate la rece și alte produse cu un 
grad superior de prelucrare a meta
lului.

© Centrala industrială
de îngrășăminte chimice
Făgăraș a îndeplinit sarcinile de
plan pe anul în curs la producția 
globală, cu 17 zile inainte de termen, 
iar prevederile planului de export cu 
15 zile mai devreme. Succesul chi-
miștilor din unitățile acestei centra
le au fost posibile ca urmare a in
trării în funcțiune, înainte de ter
men, a unor noi capacități de pro
ducție, printre care instalațiile de 
anilină, de rășini sintetice, de explo
zivi pentru industria minieră, pre
cum și atingerii parametrilor proiec
tați de către o serie de obiective in
trate de curînd în funcțiune. Potrivit 
calculelor, pină Ia sfirșitul anului 
unitățile centralei vor realiza supli
mentar mai mdit de 30 000 tone în
grășăminte azotoase, 1 500 tone sub
stanțe de antidăunători pentru agri-; 
cultură, 2 000 tone mase plastice și 
rășini sintetice și alte produse în va
loare de circa 90 milioane Iei.

DESTINUL
MARE 

AL UNOR
MICI
AȘEZĂRI
Reportaj din actualitatea 

socialistă a țării
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* Un alt mare colectiv din in
dustria chimică — cel al

industrial de utilaje spe
ciale și reparații pentru in
dustria chimică București
— și-a onorat sarcinile de plan pe 
anul în curs, cu aproape 25 de zile 
înainte de vreme. Pină acum, mun-

METALUL - MAI
• La Șantierul naval din 

Drobeta Turnu-Severin se
acordă o atenție sporită economisi
rii metalului. în acest an s-au 
economisit, la nivelul șantieru
lui, 364 tone metal și s-au reutilizat 
3 200 tone de deșeuri. Rezultate bune 
în această importantă acțiune au în
registrat, de asemenea, constructorii 
de vagoane din municipiul Drobeta 
Turnu-Severin. muncitorii din uni
tățile de industrie locală și cei de la 
întreprinderea de reparat nave flu- 
viale-Orșova. Pe ansamblul județu
lui Mehedinți a fost economisită o 
cantitate de metal cu care se pot 
fabrica mai mult de 60 vagoane de 
marfă pe două osii.

• Grupul industrial pen
tru prelucrarea masălor

concentrat o mareplastice și a
parte din capacitatea de concepție 
și fabricație in vederea realizării in 
țară a reperelor din mase plastice 
pentru „Dacia 1300“, ..Roman Die
sel" și autoutilitara TV-12. Această 
acțiune, care vizează producerea a 
circa 500 de repere, dintre care 75 
au fost asimilate în acest an intr-o 
gamă variată, va duce la economi
sirea a aproximativ 5 000 tone metal. 
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Trăsături definitorii, instituții fundamentale (XIX)

•TOTUL PENTRU OM
• VERSURI
— Aici la BălceștL
— Dragostea de țară e izvor 

din m unți
FOTOTECA „SCÎNTEII" 
ne amintește de unde am pornit, 

ne vorbește despre prezentul 
cu care ne mîndrim PAGINA A ll-A

citorii, inginerii și tehnicienii din 
unitățile acestui grup industrial au 
realizat o producție globală supli
mentară in valoare de 14 milioane 
lei, iar valoarea producției marfă 
depășește 6 milioane lei. Muncind in 
același ritm, ei socotesc că pină la 
sfirșitul anului vor realiza produse 
peste plan în valoare de 54 mi
lioane lei.

BINE GOSPODĂRIT
• colectivul întreprinderii 

de poduri metalice și pre
fabricate din beton de la
Pitești a raportat în bilanțul rea
lizărilor din acest an economisirea a
60 tone metal, 11 tone nituri, 5 200 
kg electrozi și 3 200 kg sirmă de 
sudură.

• La Uzina de fabricații, 
reparații și montaj a utila
jului agricol din Balș a fost 
inițiată o largă acțiune de reproiec- 
tare a unor produse, menită să con
tribuie la modernizarea lor și la re
ducerea consumurilor de metal. Ast
fel, prin elaborarea unor norme îm
bunătățite de confecționare a hidro- 
sferelor, consumul de materiale 
pentru fiecare produs a fost dimi
nuat cu 100 kg tablă de zinc și 
100—150 kg tablă neagră, iar prin 
înlocuirea unor piese din metal cu 
altele din rășini sintetice (polieste- 
rice) s-au obținut economii de a- 
proape 4 tone metal la fiecare hidro- 
sferă. De asemenea, prin reproiec- 
tarea unor rezervoare, consumul de 
metal a fost redus cu 80 kg pe uni
tatea de produs. Pină la această 
dată, în uzină s-a economisit o can
titate de 60 tone metal, din care se 
pot realiza 60 agregate de pompare 
APT 50/60 sau 10 instalații pentru 
uscarea cerealelor.

@ Inițiativa lansată cu cîteva 
luni in urmă de comuniștii secției 
forjă a yZinej mecanice Mus
cel din Cîmpulung, în vede- 
rea economisirii metalului, a declan
șat apariția, în rindul colectivului de 
aici, a unor soluții tehnice valoroase 
privind reducerea consumului de 
metal. De pildă, prin modificarea 
matriței' pentru anumite repere, pre
cum șf prin confecționarea unor pie
se din deșeurile rezultate în urma 
executării butucului roții și axelor 
planetare ale autoturismului de te
ren „Aro“ s-au realizat economii de 
15 tone de metal, cantitate superioa
ră cu 5 tone angajamentului anual.

MOSCOVA 22 — Corespondență de 
la Silviu Podină și Laurențiu Duță : 
La Palatul Congreselor din Kremlin 
au continuat, la 22 decembrie, lucră
rile ședinței festive comune a Comi
tetului Central al P.C.U.S., Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., consacrată fcelei 
de-a 50-a aniversări a întemeierii 
U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, conducătorul delegației de par
tid și de stat a Republicii Socialiste 
România, primit cu vii și puternice 
aplauze, a rostit o cuvîntare de salut.

Stimați tovarăși,
Este pentru mine, pentru cei

lalți membri ai delegației române, 
o deosebită plăcere de a lua parte 
la măreața sărbătoare a împlini
rii unei jumătăți de sepol de la 
crearea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și de a adresa, cu 
acest prilej, Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Sovietului Suprem și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
tuturor popoarelor sovietice un sa
lut cordial și cele mai calde fe
licitări din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Socialiste 
România, a întregului popor ro
mân.' (Aplauze).

Făurirea primului stat al munci
torilor și țăranilor, a marelui stat 
sovietic multinațional a marcat un 
eveniment de însemnătate epocală 
în istoria omenirii, o măreață vic
torie a ideilor marxist-leniniste, o 
operă grandioasă a popoarelor eli
berate de exploatarea și asuprirea 
țaristă. Modul în care Vladimir 
Ilici Lenin a definit caracterul 
noului stat sovietic multinațional a 
avut un profund ecou asupra oa
menilor muncii de pretutindeni.

Parcurgînd un drum glorios. 
Uniunea Sovietică s-a transformat 
în această jumătate de secol in
tr-un stat puternic și înfloritor, cu 
un potențial industrial de prim 
rang, cu strălucite realizări pe tă- 
rîmul economiei, științei, culturii, 
al întregii vieți sociale.

Ca prieteni ai Uniunii Sovietice, 
oamenii muncii din Republica So
cialistă România se bucură din 
inimă de victoriile remarcabile pe 
care le-ați obținut în construcția 
socialismului și comunismului, co 
siderîndu-le, totodată, un aport de 
mare însemnătate la întărirea 
forțelor socialismului din întreaga 
lume, a frontului antiimperialist 
mondial. (Aplauze).

îmi este plăcut să evoc, cu pri
lejul acestei aniversări, relațiile 
bune de prietenie, alianță și cola
borare statornicite între'"Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, între ponorul român și 
popoarele sovietice — relații baza
te pe comunitatea orînduirii socia
le, a ideologiei și țelurilor 
fundamentale, pe ideile marxism- 
leninismului și internaționalismu
lui proletar. (Aplauze). Dorim ca 
și în viitor colaborarea multilate
rală româno-sovietică să se întă
rească și să se intensifice. în in
teresul propășirii popoarelor noas
tre. al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Stimați tovarăși,
Peste cîteva zile, la 30 Decem

brie, poporul român va aniversa 
și el un eveniment de însemnătate 
istorică pentru destinele sale — 
împlinirea unui sfert de veac de 
la proclamarea republicii muncito
rilor și țăranilor în România. Po
porul nostru întîmpină această 
măreață sărbătoare cu realizări de 
seamă în construcția" socialismului, 
în toate domeniile de activitate. 
(Aplauze). Realizăm în prezent o 
producție industrială globală de

Au mai rostit cuvîntări de salut 
D, A. Kunaev, prim secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Kazahă, Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, E. Sevamadze, 
prim secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Gruzină, Fidel Castro, prim 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, pri
mul ministru al Guvernului revolu
ționar al Republicii Cuba, G. A. A- 
liev, prim secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Azerbaidjană, Nguyen Thi 
Binh, ministrul afacerilor externe al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
A. I. Snecikus, prim secretar al C.C.

circa 28 de ori mai mar© decît în 
primul an al republicii, iar veni
tul național este de 12 ori mai 
mare față de 1947. Au cunoscut o 
puternică înflorire știința, arta și 
cultura, au fost obținute succese 
de seamă în ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

întregul nostru popor înfăptu
iește neabătut politica Partidului 
Comunist Român — forța conducă
toare a societății noastre socialiste 
— muncește cu abnegație și elan 
pentru a da viață mărețului pro
gram de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, elabo
rat de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională din acest an.

Ne preocupăm, în același timp, 
de perfecționarea continuă a orga
nizării și conducerii societății, â 
tuturor sectoarelor vieții sociale, 
asigurînd participarea efectivă a 
clasei muncitoare, a maselor largi 
populare la conducerea economiei, 
a statului, a întregii activități so- 
cial-politice.

Preocupîndu-se de edificarea cu 
succes a socialismului în țara noas
tră, poporul român participă, tot
odată, în mod activ la întreaga 
desfășurare a vieții internaționale. 
Acționăm consecvent pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu Uniunea 
Sovietică, cu celelalte țări socia
liste, pentru întărirea unității și 
coeziunii popoarelor care .edifică 
noua orînduire. (Aplauze). În
tărim, în același timp, solida
ritatea și lărgim relațiile cu ță
rile care au pășit de curînd pe 
calea dezvoltării independente, de 
sine stătătoare ; în spiritul coexis
tenței pașnice, extindem colabora
rea cu toate statele lumii. fără 
deosebire de orînduire socială. La 
baza relațiilor cu toate popoare
le, situăm în mod ferm principii
le independentei și suveranității 
naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.

Ca rezultat al acțiunii forțelor 
progresului și păcii, al luptei po
poarelor, în viața internațională 
s-au obținut în ultima vreme o se
rie de rezultate pozitive în direc
ția destinderii, a înțelegerii și co
laborării între națiuni. Cu toate 
acestea, nu putem uita că în lume 
se mai mențin focare de război și 
încordare. De aceea, este necesar 
ca toate popoarele iubitoare de 
pace să-și întărească unitatea 
pentru zădărnicirea politicii im
perialiste de agresiune și domina
ție. de folosire a forței și ame
nințare cu forța, a politicii de 
dictat și amestec în viata statelor, 
pentru respectarea dreptului sacru 
al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, corespunzător inte
reselor sale fundamentale.

Ne exprimăm solidaritatea ’ și a- 
cordăm întregul nostru sprijin in
ternaționalist poporului vietnamez 
în lupta sa dreaptă pentru apăra
rea libertății și suveranității na
ționale. Condamnăm cu fermitate 
reluarea bombardamentelor de că
tre Statele Unite împotriva Viet
namului. Sperăm că se va ajunge 
cît mai repede la încheierea unui 
acord care să pună definitiv capăt 
războiului dus de S.U.A. în Viet
nam, astfel ca poporul vietnamez, 
toate popoarele din Indochina, să-și 
poată hotărî calea dezvoltării vii

al P.C. din R.S.S. Lituaniană, Jânos 
Kădăr, prim secretar al C.C. al 
P.M.S.U., I. I. Bodiul, prim secretar 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Moldove
nească, Todor Jivkov, prim secretar 
ai C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
A. E. Voss, prim secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Letonă, T. Usubaliev, 
prim secretar al> C.C. al P.C. din 
R.S.S. Kirghiză, Țoi En Ghen, mem
bru al Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 

(Continuare în pag. a VII-a) 

toare, fără nici un amestec din a- 
fară. Ne pronunțăm pentru rezol
varea conflictului din Orientul A- 
propiat pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 22 noiembrie 
1967, pentru soluționarea proble
melor populației palestinene în 
concordanță cu interesele și aspi
rațiile sale naționale.

Sîntem cu toții preocupați de rea
lizarea securității pe continentul 
european. Ne bucură că s-a ajuns 
la unele concluzii privind pregăti
rea conferinței general-europene — 
și sperăm că lucrările pregătitoare 
se vor încheia cu succes, cît mai 
repede, pentru a se putea trece la 
organizarea și ținerea conferinței. 
Așa cum țările socialiste au afir
mat nu o dată, inclusiv la reuniu
nea de la Praga din ianuarie anul 
acesta, conferința europeană ar 
trebui să ducă la stabilirea clară a 
principiilor noi, de egalitate și res
pect reciproc, care trebuie să stea 
la baza relațiilor dintre toate ță
rile, la adoptarea unor angajamen
te ferme din partea statelor euro
pene care să excludă orice folosi
re a forței sau amenințarea cu for
ța. Conferința va trebui să deschi
dă calea intensificării colaborării 
reciproc avantajoase pe plan eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii, între state. De a- 
semenea, considerăm util ca la 
conferință să se ajungă la crearea 
unui organism permanent al tutu
ror statelor interesate. România 
este hotărîtă să contribuie activ a- 
tît la pregătirea, cît și la desfășu
rarea conferinței, convinsă că a- 
ceasta corespunde intereselor cau
zei colaborării popoarelor de pe 
continent, tuturor popoarelor lu
mii.

Partidul nostru dezvoltă în mod 
consecvent relațiile de prietenie și 
solidaritate cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu cele
lalte forțe muncitorești, democrati
ce. progresiste, cu întregul front 
antiimperialist, aceasta corespun- 
zînd cauzei progresului social, pă
cii și colaborării între popoare.

Stimați tovarăși,
In încheiere, doresc să exprim 

încă o dată convingerea noastră 
fermă că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
Uniunea Sovietică și România, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre poporul român 
și popoarele sovietice se vor 
dezvolta și întări tot mai mult 
în viitor. Urez din toată inima co
muniștilor sovietici, tuturor cetățe
nilor patriei dumneavoastră, noi șî 
cît mai mari victorii pe calea co
munismului. a prosperității și fe
ricirii. (Aplauze).

Trăiască Uniunea Sovietică, tră
iască popoarele sovietice — con
structoare ale comunismului ! (A- 
plauze).

Trăiască și înflorească prietenia 
și colaborarea . româno-sovietică ! 
(Aplauze).

Să se întărească unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste sl 
muncitorești internaționale! (A-
plauze).

Trăiască pațea și colaborarea 
între popoare ! (Aplauze puternice, 
îndelungate).



PAGINA 2 SCÂNTEIA — simbâtă 23 decembrie 1972
S9E3K

----------------—-----------------------------------------------------------------------------------------------------x

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ | 

Trăsături definitorii, instituții fundamentale <XIX>
încă de la înființare, 

Partidul Comunist Român 
a înscris pe steagul- său 
de luptă, ca țel suprem, 
îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale oamenilor 
muncii, făurirea unui trai 
demn și îmbelșugat pentru 
întregul popor. Cucerirea 
întregii puteri politice de 
către clasa muncitoare, a- 
liată cu țărănimea, cu ce
lelalte categorii de oameni 
ai muncii, instaurarea 
republicii au creat premi
sele pentru transpunerea 
în viață a acestui înalt țe] 
al partidului. Creșterea 
continuă a bunăstării ma
teriale și culturale a po
porului, asigurarea liber
tății și demnității omului, 
afirmarea multilaterală a 
personalității umane sint 
proclamate de Constitu
ția țării ca scop funda
mental al întregii activi
tăți de stat.

în aceasta își găsește 
expresia una din trăsătu
rile esențiale ale republi
cii noastre socialiste, care 
o deosebește radical de 
statele burgheze. în care 
dintre republicile burghe
ze de azi, oricit de demo
cratice s-ar considera, se 
poate spune că omul 
muncii este singurul be
neficiar al roadelor mun
cii sale ? Proprietatea pri- 
vat-capitalistă separă bru
tal calitatea de producător 
de cea de proprietar al 
mijloacelor de producție, 
plâsînd într-o contradic
ție ireductibilă pe mun
citor și pe proprieta
rul capitalist. Frecven
tele și gravele' explo
zii sociale din țările capi
taliste contemporane sint 
dovezi elocvente asupra 
tăriei cu care se în
fruntă aceste forțe socia
le. Pentru fiecare procent 
în plus la salarii pentru 
obținerea unor condiții de 
muncă ameliorate, pentru 
condiții de instruire și lo
cuit mai bune, într-un 
cuvint, pentru tot ceea ce 
ține de creșterea nivelului 
de trai, clasa muncitoare 
din țările capitaliste este 
nevoită să ducă o luptă 
grea cu burghezia și, a- 
deseori, să înfrunte des
chis forțele de opresiune 
ale statului.

Instaurarea proprietății 
socialiste în țara noastră 
a pus capăt pentru tot
deauna acestei contradic
ții, oamenii muncii do- 
bîndind, pe lingă calita
tea de producători, și pe 
aceea de proprietari, de
venind prin aceasta bene
ficiari integrali ai roade
lor muncii lpr. Tocmai 

conștiința deplină vă- tpt 
'■ ceea ce creează este in 

folosul lor inșlși’și al în
tregii colectivități, al acce
lerării înaintării pe caldă 
progresului și bunăstării, 
a alimentat statornic, de-a 
lungul celor 25 de ani de 
republică, elanul cu care 
toți oamenii muncii s-au 
angajat într-o grandioasă 
operă constructivă.

în numele înaltului țel 
al făuririi bunăstării și 
fericirii omului, statul 
nostru socialist desfășoa
ră o amplă activitate, pe 
multiple planuri. La te
melia eforturilor pentru 
continua ridicare a nive
lului de trai, partidul și 
statul nostru așează dez
voltarea neîncetată și mo
dernizarea forțelor de 
producție, sporirea efici
enței activității economi
ce, creșterea venitului na
țional. Justețea acestei 
orientări este din plin 
confirmată de viață. Toc
mai creșterea considera
bilă a venitului național 
— la sfîrșitul anului 1971 
venitul național total era

de 6.8 ori mai mare decît 
cel înregistrat in 1950 — 
a asigurat mijloacele ne
cesare dezvoltării in ritm 
inalt a economiei națio
nale și, implicit, punerea 
la dispoziția oamenilor a 
unor cantități din ce în 
ce mai mari de bunuri de 
tot felul. în același timp, 
pe baza creșterii venitu
lui național, statul a apli
cat și aplică sistematic 
măsuri de sporire a ve
niturilor tuturor catego
riilor de oameni ai mun
cii. Este grăitor in acest 
sens că, la sfîrșitul anului 
1971, salariul mediu pe. 
ansamblul economiei era 
de peste 4 ori mai mare 
față de anul 1955. In ul
timii ani au fost luate 
noi măsuri privind majo
rarea salariilor, cu precă
dere a celor mici, ridica
rea salariului minim la 
1 000 de lei, asigurarea 
venitului minim garantat 
pentru țăranii cooperatori 
care participă cu regula
ritate la muncă etc.

Pe lingă veniturile ob
ținute din retribuirea

fapt. în anii republicii, a- 
proapc jumătate din 
populația țării s-a mutat 
in case noi.

Puternic acționează sta
tul asupra creșterii nive
lului de trai al oameni
lor muncii și pe calea sis
tematizării orașelor și 
satelor, a vastelor lu
crări edilitar-gospodărești. 
Investițiile făcute de stat 
pentru lucrări edilitar- 
gospodărești și de siste
matizare a orașelor și 
satelor contribuie nemij
locit la îmbunătățirea 
continuă a calității vieții.

înalta grijă pe care 
statul socialist o poartă 
omului, dezvoltării perso
nalității lui se exprimă 
pregnant și în eforturile 
pentru înnobilarea sa 
spirituală, pentru forma
rea unor oameni culți, cu 
un bogat orizont de cu
noaștere și cu inalt ni
vel de conștiință. Sumele 
destinate dezvoltării în- 
vățămintului. științei și 
culturii au sporit în pe
rioada 1951—1971 de a- 
proape 9 ori, reprezen-

TOTUL 
PENTRU OM

muncii, cetățenii republi
cii noastre beneficiază de 
fondurile alocate de stat 
pentru organizarea unei 
bogate vieți social-cultu- 
rale. în aceasta își găseș
te expresie o trăsătură 
definitorie a statului so
cialist, care, deținind și 
administrind în interesul 
celor ce muncesc întrea
ga avuție socială, preia 
asupra sa sarcini vaste 
în ce privește dezvolta
rea invățămintului. știin
ței și culturii, ocrotirea 
sănătății, pensiile, asigu
rările sociale etc.

Este de remarcat că, in 
ultimii 10 ani, cheltuieli
le social-culturale ale 
statului au sporit de la 
2 600 lei pe familie la 
5 900 lei. între numeroa
sele măsuri întreprinse 
pe plan social în anii din 
urmă șe iuseriu : majo
rarea pensiilor, introdu
cerea pensiilor pentru bă- 
trinețe și invaliditate la 
țărănij cooperatori, creș
terea alocației de stat 
pentru copii, a burselor 
și ajutoarelor sociale, in
troducerea indemnizații
lor pentru mamele cu 
mulți copii etc.

O componentă decisivă 
a politicii statului de ri
dicare a nivelului de trai 
o constituie construcțiile 
de locuințe. Moștenind 
o stare mai mult decit 
precară și in acest dome
niu, statul nostru a de
pus, incă din primii ani 
ai existentei sale, o vas
tă activitate. în perioada 
1951—1971 au fost con
struite din fondurile sta
tului și ale organizațiilor 
cooperatiste sau cu aju
torul statului circa 809 000 
de apartamente. Dacă la 
acestea adăugăm și cele 
aproape 1.5 milioane de 
locuințe construite în a- 
ceastă perioadă din fon
durile proprii ale popu
lației — constatăm că, de

tînd în medie circa 37 1» 
sută din totalul cheltuie
lilor de la buget pentru 
acțiuni social-culturale. 
De la lupta pentru stîr- 
pirea analfabetismului 
incepută din primii ani 
ai revoluției populare și 
pină la asigurarea gra
tuității întregului invăță- 
mint, introducerea învă- 
țămintului obligatoriu de 
10 ani, larga difuzare a 
cărții, dezvoltarea rețelei 
așezămintelor de artă și a 
culturii de masă, iar mai 
recent la măsurile de 
perfecționare a procesu
lui instructiv-educativ în 
toate formele de invăță- 
mînt. legarea lui strînsă 
cu practica, organizarea 
cursurilor de reciclare și 
perfecționare a calificării 
cadrelor — toate Ilustrea
ză efortul considerabil al 
pariidului și statului th. , a 
asigura fiecărui om al so
cietății noastre posibili
tăți reale pentru însuși
rea unei culturi înaintate, 
a celor ma.i avansate cu
ceriri ale științei, for
marea unei pregătiri teh
nice și științifice tot mai 
temeinice.

Grija pentru om se ma
nifestă pregnant în repu
blica noastră și pe planul 
educației politico-morale, 
al formării unui om nou, 
cu o puternică conștiință 
socialistă, cu o înaltă mo
rală. După cum se știe, cu 
un an și ceva in urmă, 
partidul a elaborat un cu
prinzător program de edu
cație comunistă, program 
care, in esență, prevede 
valorificarea la maxi
mum a mijloacelor edu
cative de care dispune 
societatea noastră pen
tru formarea omului nou. 
Desigur, este una din bă
tăliile cele mai complexe 
pe care le dă societatea 
socialistă, bătălie care 
necesită o mare perseve

rență pentru că ea vizea
ză eliberarea omului de 
tarele mentalității bur
gheze. încastrate timp de 
secole, întronarea princi
piilor eticii și echității 
socialiste ca norme gene
rale de conduită.

Umanismul politicii par
tidului și statului nostru 
s-a afirmat plenar în anii 
republicii și prin acțiu
nile complexe, extrem de 
vaste, luate pe planul o- 
crotirii sănătății și dez
voltării fizice armonioase 
a oamenilor muncii. Nu
mai cheltuielile afectate 
de la buget pentru ocro
tirea sănătății au sporit 
in perioada 1951—1971 de 
peste 11,5 ori. permîțind 
construirea a zeci de spi
tale noi. moderne și bine 
utilate, a sute de policli
nici, dispensare și pre- 
ventorii, sporirea consi
derabilă a capacităților 
din stațiunile de trata
ment și odihnă etc.

Amplul program al 
făuririi societății socia
liste multilateral dezvol
tate deschide noi și insu- 
flețitoare perspective îm
bunătățirii continue a 
condițiilor de viață ma
teriale și spirituale ale 
celor ce muncesc. Toc
mai în scopul realizării 
mai rapide a obiectivelor 
propuse in acest dome
niu, poporul nostru, con
dus de partid, a declan
șat, in acest an, întrece
rea socialistă pentru rea
lizarea cincinalului îna
inte de termen. Prin 
realizarea planului pe 
1973, care cuprind și 
angajamentele asumate 
de oamenii muncii în în
trecerea socialistă, ve
niturile totale ale popu
lației din sectorul socia
list urmează să sporească 
cu 3,3 miliarde de lei 
peste prevederile cinci
nalului. Fondurile sporite
— cu 12,9 la suta mai 
mari decit in anul 1972
— alocate pentru ac
țiuni social-culturale vor 
crea posibilitatea dezvol
tării și mai rapide a 
bazei materiale a invăță
mintului, ocrotirii sănătă
ții, culturii. Se prevede, 
de asemenea, ca în 1973 
să se construiască, din 
fondurile statului, mai 
multe locuințe — 110 000
de apartamente, față de 
100 000, cit se stabilise 
inițial.

în această perspectivă 
este evident că îmbunătă
țirea condițiilor de viață 
depinde, m mod hotăritor, 
de munca întregii colecti
vități, ca și a fiecăruia in 
parte pentru ptinerea în 
ivaloare a tuturor resur- 
.selor țării. Este acesta 
un indemn pentru toți oa
menii muncii să-și valo
rifice la maximum capa
citatea și priceperea,- spi
ritul de inițiativă, să-și 
ridice continuu califica
rea. potrivit exigențelor 
tehnicii noi, să exercite 
cu întreaga răspundere 
drepturile și obligațiile ce 
le revin din dubla calita
te de producători și pro
prietari ai mijloacelor de 
producție. Aceasta este 
singura modalitate viabi
lă pentru a ridica repu
blica noastră pe noi trepte 
de civilizație și progres, 
pentru a impulsiona creș
terea bunăstării întregului 
popor — obiectivul cen
tral al construcției socia
liste, țelul suprem al în
tregii politici a Partidu
lui Comunist Român.

(Articolul următor, cu 
care se încheie serialul, 
va avea ca temă : Consti
tuția Republicii Socialiste 
România).

MANIFESTĂRI
CONSACRA TE

ANIVERSĂRII REPUBLICII
SESIUNI ȘTIINȚIFICE 

. JUBILIARE
în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 

25-a aniversări a proclamării republicii, vineri 
a avut loc la Muzeul de Istorie al Republicii 
Socialiste România un simpozion omagial; or
ganizat de Societatea de științe istorice și Uni
unea sindicatelor din învățământ, știință și cul
tură, la ■ care au participat academicieni, ca
dre didactice din învățămintul de toate 
gradele, cercetători științifici, reprezentanți 
ai filialelor și subfilialelor Societății de 
științe istorice, din toate județele țării.

Acad. Petre Constantinescu-Iași, sub condu
cerea căruia s-a desfășurat simpozionul, a sus
ținut comunicarea inaugurală, intitulată : „Im
portanța proclamării republicii". Au mai fost 
prezentate comunicările : „Instaurarea Republi
cii Populare Române, moment crucial în isto
ria poporului român" — prof. dr. docent Titus 
Georgescu ; „Știința istorică românească îrf a- 
nii republicii" — prof. univ. Vasile Maciu, 
membru corespondent al Academiei ; „Contri
buția Societății de științe istorice la moderni
zarea și perfecționarea predării istoriei în în- 
vățămint" — prof, emerit dr. Aurel Iordănescu 
și „Școala românească în lupta pentru demo
cratizarea țării" (1944—1947) — prof. Gheorghe 
Smarandache.

în numele celor 4 000 de membri ai Societății 
de științe istorice, ■ participant» la simpozion au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă re
cunoștința pentru grija deosebită și permanentă 
acordată dezvoltării științei și învățămîntului, 
pentru prețuirea pe care partidul o manifestă 
fată de corpul didactic.

Exprimînd încă o dată calda noastră recunoș
tință fată de conducerea partidului, față de 
dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. se spune in telegramă, ne angajăm să 
punem întreaga noastră activitate in slujba îm
bogățirii tezaurului cultural și științific al pa
triei noastre, contribuind astfel la procesul de e- 
ducație socialistă, patriotică și internaționalistă a 
tineretului nostru școlar și universitar.

★

Vineri dimineață, la Ateneul Român au avut 
loc lucrările Sesiunii științifice jubiliare cu 
tema „Republica Socialistă România la un sfert 
de veac de luptă pentru transformări revoluțio
nare, pentru propășirea economică și social- 
culturală a țării", organizată de Academia de 
științe sociale și politice, Academia Republicii 
Socialiste România, Academia „Ștefan Gheor
ghiu", Academia militară și Institutul de studii 
istorice și social-politice, cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a proclamării republicii.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof, 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice, care a 
subliniat că forța politică și socială care a dat 
glaă în modul cel mai energic idealurilor repu
blicane ale maselor a fost clasa muncitoare și 
partidul ei politic. Partidul Comunist Român 
continuînd și ridicînd pe o treaptă superioară 
tradițiile republicane și ale luptei antimonar
hice.

în cadrul sesiunii au fost prezentate comuni
cările : „Instaurarea republicii, eveniment re
marcabil in istoria poporului român" de prof, 
dr. Aron Petrie, decanul Facultății de istorie a 
Universității București, „Dezvoltarea eeonomiei 
naționale, baza progresului multilateral al so
cietății noastre pe calea socialismului" de prof, 
dr. Erwin Hutira, prorector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu", și prof. dr. Victor Axenciuc, 
„Dezvoltarea democrației socialiste și perfecțio
narea vieții sociale" de prof. dr. docent Ion 
Ceterchi. vicepreședinte al Academiei de științe 
sociale și politice, și prof. dr. Dumitru Mazilu, 
director adjunct științific al Institutului de 
științe politice și de studiere a problemei na
ționale, „Dimensiunile noi ale cercetării științi
fice în Republica Socialistă România" de acad. 
Miron Nicol eseu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, „Civilizația socialistă 
și valorile ei fundamentale. Dezvoltarea artei 
și culturii" de prof. dr. docent Alexandru Tă- 
nase, directorul Institutului de filozofie, „Con
cepția P.C.R. despre apărarea patriei socialiste

— fundamentul dezvoltării gîndirii militare ro
mânești în etapa actuală" de general de armată 
Ion Tutoveanu, comandantul Academiei milita
re, „Creșterea rolului conducător al Partidului 
Comunist Român în oondițiile îmbinării activi
tății de partid, de stat și a organizațiilor ob
ștești" de prof. dr. Constantin Vlad, vicepre
ședinte al Academiei de științe sociale și poli
tice, și Mihai Petrescu, director adjunct știin
țific al Institutului de științe politice și de stu
diere a problemei naționale, „România socia
listă — factor activ al vieții internaționale" de 
dr. Nioolae Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

★
Sesiunea științifică organizată de Academia de 

studii economice din București, in cinstea celei 
de-a. 25-a aniversări a proclamării republicii, s-a 
încheiat, vineri, în cadrul unei ședințe plenare.

După un cuvint omagial rostit de prof. dr. 
Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei de studii 
economice, au fost prezentate comunicări privind 
politica Partidului Comunist Român de făurire a 
socialismului in țara noastră, modificările în 
structura economică și socio-profesională a 
României în anii construcției socialiste, perspec
tivele dezvoltării economiei românești.

(Agerpres)

EXPOZIȚII

SI SPECTACOLE 

OMAGIALE
Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu 

Străinătatea a trimis de curînd peste hotare o 
expoziție de fotografii cu tema „România — a 
25-a aniversare a re-publicii", care urmează să 
se deschidă in mai multe țări din Europa. Asia, 
Africa și America Latină. Expoziția — omagiu 
adus evenimentului de la 30 Decembrie — reu
nește 250 de imagini, în alb-neg.ru și color. înfă- 
țișind unele dintre realizările obținute de po
porul român în cei 25 de ani de republică.

Șub egida I.R.R.C.S. și a asociațiilor de prie
tenie din diferite țări au mai fost deschise ex
poziții de fotografii în Finlanda, Franța, R. F. 
a Germaniei, Italia, Maroc. Suedia, Tunisia, 
Venezuela, Republica Zair. „România in ima
gini", „București — capitala României". „Ves
tigii daco-romane pe teritoriul României" sint 
titlurile citorva dintre aceste expoziții.

Aniversarea a 25 de ani de la proclamarea 
republicii este marcată in străinătate și prin 
numeroase alte manifestări : gale de filme, seri 
oulturale, ooncerte. spectacole festive, zile, săp
tămâni sau decade ale culturii românești.

•4» ă «x ★
TULCEA (Corespondentul „Scinteli", Radu 

Voanicu). —■ Miercuri, la Tulcea. din inițiativa 
comitetului județean al Frontului Unității So
cialiste. s-a desfășurat sesiunea de comunicări 
științifice „Pătrarul de veac al lui 30 Decembrie 
— moment jubiliar în actualitatea istorică și po
litică românească". Această sesiune face parte 
dintr-o suită de manifestări artistice și științi
fice închinate celei de-a XXV-a aniversări a 
republicii. Dintre acestea menționăm vernisajul 
expoziției de artă plastică a artiștilor amatori 
din județ, editarea volumului de versuri inti
tulat „Orele patriei" și spectacolul omagial „Re
publică, măreață vatră", organizat in colaborare 
de către comitetul județean U.T.C. și consiliul 
județean al pionierilor.

★
BOTOȘANI (Corespondentul „Scînteii". Nico

lae Zamfirescu). — în cadrul manifestărilor cul
tural-educative închinate apropiatei aniversări a 
republicii, in județul Botoșani se desfășoară 
„Săptămîna culturii botoșănene" (23—29 decem
brie). în acest interval, în municipiu și in alte 
localități ale județului vor avea loc manifes
tări cultural-artistice de amploare, la care își 
vor aduce contribuția artiști amatori și profe
sioniști. Deschiderea manifestărilor acestei-„Săp- 
tămîni culturale" este marcată de vernisajul 
expoziției „Salonul artiștilor plastici botoșăneni".

Cicerone TEODORESCU

Aici, la Bâlcești...
Pădurea !
Au scris-o pe zăpezile aspre 
cu fruntea în vifor tufanii, gorunii, 
noduroase majuscule-acum stăpîninc 
pe zăpezile netede.

Acum se desghioacă adîncuri. 
Acum se -mplinesc depărtări. 
Obroacele se convertesc în priveliști. 
Ghiocuri de stîncă prooroace, acum 
se bucură întinerind în ecouri.

Aici se aude mai bine : 
în pătrarul de secol, 
secoli răspund !

Pe culme, zăpada nu uită — 
zăpada e palidă ca fruntea Bălcescului 
dar ca o Sicilie 
arde privirile...

Temeiuri noi înșine aici la Bâlcești 
ne naștem din nou din legendele țării 
din rădăcinile ei nevăzute, 
din bătrînii dintîi ai pămîntului.

Pe plaiuri, ureînd la izvoare, 
curînd vor trebui să înceapă, 
vor începe curînd, 
ca o datină 
sub cerul cu creștetul descoperit, — 
pelerinajele : reîntrupări 
mărturisindu-și schimbarea la față 
ca la o altă facere-a lumii ; 
munți răsturnîndu-se văi, 
brazde și văi ridieîndu-se munți 
și-nchipuind scurgătoare clepsidre ; 
și, pretutindeni, după cuviință, 
viețuitoare ierburi uimite ; 
măceși cu urechile roze de iezi 
ne-nduplecați să repete minunile ; 
și-alunii rotind ochii verzi, să cuprindă, 
să asculte, să vadă.

Aici mai adîncă te-mprejmuie 
alături de trunchiuri străvechi, 
neliniștea codrului proaspăt.
Și secoli de vuiet răspund 
în pătraru-i de secol !

Să mergi la Bâlcești. La-nceputul pădurii. 
Aici se aude mai bine : 
crengile-și murmură silabele umede. 
Frunzele tinere scriu pădurea din nou...

Aurel BUTNARU

Dragostea de țară 

e izvor din munți
Dragostea de țară e izvor din munți, 
mînă visătoare trecînd peste frunți, 
Zori de stea în rouă, albie de grîu, 
Măr rotund de lună legănat în rîu.

Dragostea de țară vine de demult, 
Bate-n pieptul nostru, și cînd o ascult 
Mă prefac în ram, mă prefac în floare, 
în albastrul mării, stejar lîngă zare.

Dragostea de țară s-o măsori nu poți, 
E în noi, în sînge de fii, de nepoți, 
în acest pe lume minunat pămînt, 
în bronz, în cuvinte, în limpede cînt.

Nume scris în suflet, nume scris în piatră 
E jarul credinței ocrotit pe vatră, 
Dragostea de țară aici o trăiesc, 
Are-un singur nume, nume românesc.

A
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ne amintește de unde am pornit,
ne vorbește despre prezentul cu care ne mîndrim

■ I
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în 27 iulie 1949 apărea în „Scîn- 
teia" un amplu reportaj, cu titlu 
sobru, informativ : „AU LUAT 
FIINȚA PRIMELE CINCI GOSPO
DARII AGRICOLE COLECTIVE". 
Reporterul care consemna momen
tul numea ziua de 24 iulie „Zi de 
răscruce pentru țărănimea munci
toare din țara noastră". Prindeau 
astfel viață hotărârile Plenarei din 
3—5 martie a Comitetului Central 
al partidului nostru, care spuneau, 
printre altele : „Acolo unde țăranii 
săraci și mijlocași vor fi hotăriți de 
* trece Ia organizarea socialistă a 
agriculturii și unde vor exista cele 
mai bune condiții tehnice pentru 
aceasta se va putea organiza la în
ceput un număr restrîns de gospo
dării agricole colective. Aceste pri
me gospodării agricole colective vor 
avea rolul unor gospodării colecti
ve model, de la care țăranii săraci 
și mijlocași neorganizați în astfel 
de gospodării să învețe ce este gos
podăria agricolă colectivă și să se 
convingă cu ochii lor de avantajele 
acestei forme superioare de coope
rativă de producție agricolă".

Țărănimea muncitoare făcea pri
mii pași pe drumul atît de expresiv 
numit de Sadoveanu „drumul spi
nos al înțelegerii".

Primele cinei comune in care se 
năștea o nouă formă de organizare 
social-economică a țărănimii in 
România purtau numele : Turni- 
șor (Sibiu), Luna de Jos (Cluj), Ză- 

brani (Arad), Rășcani (Vaslui), 
Laslea (Tirnava Mare). Iar coope
rativa din Rășcani și-a luat numele 
simbolic, anticipind un adevăr. 
„Victoria socialismului". Dar acest 
moment, la rindul său, a fost antici
pat de acele zile istorice din*  1945 
cind. la chemarea partidului nostru, 
țăranii au tras primele brazde in 
moșiile stăpinite secole de boieri — 
așa cum ne reamintește și pelicula 
pe care o reproducem — consfin
țind noua realitate : pămintul este 
al celor ce muncesc.

în 2 august 1949, in coloanele zia
rului nostru se anunța că „Țăranii 
din alte zece comune din țară și-au 
întemeiat gospodării agricole co
lective".

într-o fotografie de la una din 
adunările inaugurale, oameni de 
virste diferite, cu expresii diferite 
— de la bucuria deschisă pină la 
o încruntare meditativă — țin mîi- 
nile ridicate in sus, ca la școală. 
Gest simplu al unei opțiuni istori
ce ; solidarizare prin gest cu un 
nou timp al țării și al lor.

O altă fotografie, cea pe care o 
reproducem in pagina de față, il 
înfățișează pe bătrinul Marin Cir
miș, din Slobozia-Mindra, unul din 
puținii supraviețuitori ai măcelului 
din 1907, semnînd împreună cu so
ția sa, Stanca, statutul noii forme 
de organizare a agriculturii. Bătri
nul Cirmiș aducea cu el autoritatea 
celui ce a cunoscut „binefacerile" 

trecutului. El, cel învățat cu istoria 
amenințărilor și împilărilor, semna 
pentru o nouă istorie. Reporterul 
nota declarația acestuia, a unuia 
dintre primii aderenți la noul drum 
al satului : „Măi, să știți voi ce vă 
spun eu. Colectivul nostru în
seamnă moartea sărăciei din casele 
noastre".

Să o mai spunem acum că vor
bele simple ale țăranului din Slobo
zia-Mindra închideau in ele o pro
feție ? La fel ca el gindeau tot mai 
mulți țărani. Treptat aveau să se 
convingă de acest adevăr și cei 
care mai șovâiau. Era greu să 
schimbi o optică seculară cu una 
structural nouă. Partidul, comu
niștii s-au angajat la această mare 
operă. Iar în 1962, prima etapă-a 
marii transformări se incheia. Sub 
cupola Expoziției Economiei Națio
nale, 11 000 de reprezentanți ai ță
rănimii muncitoare — tot atitea mii 
cite jertfe au fost in 1907, cind ță
ranii au cerut dreptate — aveau 
să consacre public, festiv, victoria 
definitivă a socialismului la orașe 
și sate. Istoria nouă a țării aducea 
adevărata, decisiva dreptate. Erau 
abolite vechi rinduieli, inegalități 
Țara iși făurea un nou destin.

Dar să lăsăm cifrele să vor
bească !

în 1938 existau in România 4 049 
tractoare fizice, marea lor majori
tate aparținind moșierilor ; re
veneau la un tractor circa 2 500 
ha ; agricultura nu dispunea de

nicj tin autocamion pentru trans
portul produselor agricole ; peste 
50 La sută din gospodăriile țără
nești cu pină la 3 ha de pămint și 
circa 30 la sută din cele cu 3—4 ha 
nu posedau nici un animal de 
muncă.
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In 1971. pe ogoarele patriei lu
crau 114 000 tractoare (revenind 
un tractor la 85 ha). 52 000 semă
nători. circa 48 000 combine). Tot 
în acest an agricultura a primit 
650 000 tone îngrășăminte sub
stanță activă, față de circa 3 000 
tone in 1938. Și, bineînțeles, pro
ducția agricolă a crescut, atingind, 
in anul pe care îl încheiem, cel 
mai inalt nivel din istoria agricul
turii românești.

Privesc imaginea tonică, puter
nică, a tractoarelor angajate ca 
niște cavaleri moderni in bătălia 
pentru cucerirea unor recolte tot 
mai bogate.

Privesc și fotografia in care 
Marin Cirmiș iși exprima opțiu
nea sa. prin semnătură, la statutul 
cooperativelor agricole de produc
ție.

Este limpede azi că semnătura 
lui Marin Cirmiș avea semnifica
ție istorică. Semna crezind intr-un 
nou și mai rodnic timp al țării.

Și nu s-a inșelat.

Nicolae DRAGOȘ

.. /■>’<
: x A ••

I ■■ - *, o-

s

hfcr 

în *"
«•
&
Ut
Ătt M.

i'M ■

neg.ru


SClNTEIA — sîmbâtă 23 decembrie 1972 PAGINA 3

I

fir ti rtii
/tstfi/ti i/<

Noija fabrică de tablouri și pupitre electrice din Alexandria Foto : S. Cristian

DESTINUL MARE
AL UNOR

MICI AȘEZĂRI
REPORTAJ DIN A C T U ALIT A T E A SOCI ALISTĂ A ȚÂRII

Zalâul metalurgic, Slobozia chimică, Balșul constructor de mașini... Sînt atribute care, așezate cu 
un sfert de veac in urmă lingă numele acestor localități ar fi avut rezonanța unor enormități. Aceste stră
vechi așezări românești — și multe altele asemenea lor, acum 25 de ani cu iz de ruralitate sau abia ieșite 
in zodia urbanului — păreau sortite să-și rumege, departe de orice activitate specifică timpului modern, 
amintirea gloriei mărturisite de hrisovul străvechi. Pe stemele „tîrgurilor", „turnurilor1', „pietrelor" și „rîm- 
nicelor", monarhia, burghezo-moșierimea nu izbutiseră să adauge nici un simbol al vreunei înnoiri esențiale.

La numai un sfert de veac de la proclamarea republicii, așezările renăscute își înfățișează pavezele 
simbolice înnobilate de semnele unor transformări fundamentale. Alături de spadă și spic, de cerb și

/---------- --------------------------
Sălajul trebuie văzut. 

Trebuie văzute ținuturile 
de păduri și stele pen
tru a pricepe că umaniza
rea și înflorirea lo-r repre
zintă rodul unei ample o- 
pere transformatoare, că 
ordinea, echilibrul, armo
nia și măsura nu sînt, în 
primul rind, atribute ale 
locurilor, ci ale oamenilor. 
Ale unor oameni capabili 
să se integreze activ și di
namic ritmurilor socialis
mului. dar care știu să 
păstreze farmecul matricei 
lor milenare.

Am fost prin aceste 
locuri și, văzînd cum ara
tă ele astăzi, mi-am re
amintit răspunsurile unui 
localnici la întrebările re
porterului in .Urmă cu ăni. 
Omului *i  se ceruse să e- 
numere cîteva din motive
le de mindrie ale populați
ei din zonă. Bun cunoscă
tor, interpelatul a început 
prin a aminti că oamenii 
Sălajului sînt urmașii ace
lora de la Tihău și Romă- 
nași. Romîta și Moigrad 
(Porolissum) — puternice
le castre și așezări dacice 
și romane. A amintit de 
fagii, gorunii și stejarii 

■ „silvaniilor". De animale 
și de albine. De agricultu
ră. A pomenit de pieptare
le bărbaților și femeilor 
din Buciumi — adevărate 
comori. Nu i-a uitat nici 
pe olarii din Deja și Za
lău și tot ca motiv de 
mindrie a fost invocat nu
mele meșterului Gheorghe 
Man. creatorul porților din 
Fildu.

Dar economia, sursele de 
existentă ? ! Cîteva mine 
de extracție a cărbunelui 
— și citeva cariere de pia
tră. E nimic pe lingă ce va 
fi ! — spunea localnicul. 
Deși optimist, răspunsul 
conținea o amărăciune ce 
nu putea proveni decît din 
afecțiunea autentică și 
profundă pentru locurile 
natale, rămase încă — ne 
atunci — în faza potenția- 
lităților.

Iată, de exemplu, ce 
exista în Zalău in 1950 : o 
întreprindere de industrie 
locală și o cooperativă meș
teșugărească — ambele cu 
179 de salariați. Completați 
diferența pînă la aproxi
mativ 5 000 (populația ac
tivă a orașului) și veți în
țelege și dezideratele oa
menilor, dar și mentalitatea 
lor marcată de „tonusul" 
scăzut al' așezării. Familii
le erau și unități de „pro

carii lui Haidan Irimieș, 
după ce și-au terminat 
„treburile" la Hunedoara și 
Timișoara, au revenit la 
Zalău. -Peste tot ii fain, 
dar aici e... acasă»".

Zalăul — în realitate în
treg Sălajul — a devenit o 
adevărată casă nu numai 
pentru „fiii rătăcitori", ci și 
pentru ceilalți, veniți aici 
din toate colturile țării, din 
dorința de a pune umărul 
la ridicarea acestor locuri.

gazetăresc, pentru a se de
fini nivelul de trai al unei 
populații se prezenta nu
mărul aparatelor de radio 
și T.V. Dar ce interes mai 
prezintă ele dacă la Za
lău asemenea aparate po
sedă aproape toată lumea ? 
Să ne oprim, deci, la alte 
cifre semnificative : totalul 
aparatelor telefonice parti
culare era în 1948 — 8 ; în 
1968 — 64, iar în 19?2 — 
354. Și cîte cereri de

In scoală
M ■>

se va învăța
ZALĂUL INDUSTRIAL

ducție" : pitari, olari, vieri, 
curelari. O viață cu orizon
turi înguste, de loc „unde 
nu se întimpla nimic". O 
situație de care s-ar părea 
că se rușina chiar și tre
nul : pină la construcția 
noii gări n-a intrat nici
odată in oraș cu fața...

Astăzi, numai in Zalău 
există mai multi ingineri 
decît totalul salariaților din 
1950. Renașterea — prin 
industrializare — atrage ca 
un magnet. „Foarte multi 
dintre noii veniți sint. de 
fapt. ...reveniți _— ne spu
ne tovarășul Gheorghe 
Rusu, secretarul Comitetu
lui orășenesc de partid Za
lău. Se întorc nu numai 
metalurgiștii, ci și construc
torii. Echipa de zidari a lui 
Dumitru Irimieș și mozai

Se poate spune că și „fiii 
prin adopțiune" se compor
ta exemplar.

Un nou venit, Vasile 
Eeke, a cucerit locul doi 
pe țară la concursul tine
rilor strungari. Sau oame
nii maiștrilor constructori 
Vasile Moldovan și Ștefan 
Chiș. Sau directorul I.J.C.M. 
Zalău, inginerul Nicolae 
Manta, fost inginer-șef la 
șantierul II al Porților de 
Fier. Sau comuniștii Mihai 
F.lekeș și Iosif Lindenma- 
yer care, impreună cu e- 
lectricienii Simion Ghilea 
și Iosif Siito, n-au părăsit 
munca la un post Trafo 
timp de ,48 de ore. At.it a 
fost nevoie — și ei, români, 
maghiari, germani — au 
acționat ca un singur om.

Potrivit unui vechi obicei

instalare așteaptă încă 1 
Este normal : construc
țiile de locuințe conti
nuă in județ în același 
ritm : 600—700 aparta
mente pe an. Apoi casa 
de cultură, spitalul cu 700 
de paturi, cinematograful 
nou. Acestea sint rezultate
le care dau noi dimensiuni 
urbanistice și umane micii 
așezări ardelenești.

Sorgintea lor ? Industria
lizarea masivă. Numai in 
Zalău, in ultimii cinci ani. 
au fost ridicate 5 între
prinderi de interes repu
blican, ajungîndu-se ca în 
prezent orașul să dețină 
zece mari unități producti
ve. O placheta editată a- 
cum un an prezenta, prin
tre altele, două fotografii 
înfătișînd imagini de șan-

r
DINAMICA URBANIZĂRII

populația urbană

Anii numărul orașelor numărul % din totalul
locuitorilor populației țării

1948 152 3 713 139 23,4

1956 171 5 474 264 31,3

1966 183 7 305 714 38,2

1972 236 8 590 566 41,57

V J
crenel, apar — mărturii ale devenirii contemporane — roata dințată și retorta, coroana de rulmenți, coșul 
industrial, fulgerul electric, cuirasa de tractor, cartea de învățătură înaltă... Sînt semnele unui nou destin 
istoric, de fapt ale unei trainice, înțelepte ridicări a vechii faime de hronic și legendă la puterea presti
giului de așezări ale civilizației industriale. Un destin posibil numai în condițiile orinduirii socialiste, ale 
republicii stăpîne pe soarta sa, înțelept călăuzită de politica Partidului Comunist Român.

Din marea panoplie a stemelor patriei, înălțate sărbătorește în intîmpinarea Zilei republicii, alegem 
astăzi simbolurile contemporane ale unor localități trezite la noua viață. Destinul mare al așezărilor mici 
- iată o realitate pregnantă a României socialiste.

tier. Sub ele. explicațiile : 
„Mîine o realitate. Filatu
ra de bumbac din Zalău 
care, în 1971, va intra par
țial in producție" și „Vii
toarea fabrică de armături 
metalice din.Zalău". „Mîine" 
și „viitoarea" au devenit de 
fapt „azi" și „prezenta". 
Zalăul a livrat tării, pînă 
la sfîrșitul lui noiembrie. 
2 013 tone fire bumbac. Sint 
ritmuri de dezvoltare, altă
dată de neimaginat..

...Transformări. Transcriu 
direct notele luate „la fata 
locului".

La Românași sint infor
mat că se construiesc tro
tuare și că „asta e mindfia 
lor". Nu este insă decit un 
s-.ngur punct de De agen
da de preocupări a unei a- 
șezări înfloritoare — așa 
cum o prezintă, telegrafic, 
zorit de treburi, tovarășul 
Iosif Opriș. secretarul co
mitetului de partid al co
munei : „prefabricatele din 
beton : cariera de piatră ; 
crescătoria de nutrii : re
împrospătarea efectivelor 
de animale ; de la noi a 
pornit inițiativa plantării 
napilor de miriște ; case 
noi : peste 400".

In casa lui Gavrilă Cui- 
buș din Păușa : laite de-a 
lungul pereților, o ladă „de 
zestre", un pat plin virf cu 
perini ornate splendid, că- 
pătiere, șterguri, ceramică. 
Firesc. Și tot firesc, intr-o 
nouă ordine a firescului : 
televizor cu „ecran 59 cm“ 
și o cască de constructor 
(aparține fiului cooperato
rului Cuibuș. constructor la 
Zalău). Detalii semnifica
tive, umane, ale marelui 
proces de urbanizare ce ti 
se impune din ce în ce mai 
pregnant, ca un reflex al 
ritmurilor industrializării 
socialiste ce pulsează tot 
mai puternic din reședința 
de județ pînă în cel mai 
îndepărtat cătun.

Mircea MARIUS

ALEȘD -. Un modern complex al meșteșugarilor din oraș

MOTRU : Unul din noile cartiere ale orașului Foto : M. Andreescu
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Trei „cărți de vizită 
ale unor

SLOBOZIA
Reședință de județ din 1963.

Populația : 7 700 locuitori (1955), 18 228 (1972).
Obiective industriale : Fabrica de ulei (intrată în 

funcțiune în 1969) ; întreprinderea de produse 
lactate (1970); Filatura de bumbac (1971); Com
binatul de îngrășăminte azotoase (uree, azotați 
de amoniu) ; Fabrica de cărămidă ; întreprin
derea de construcții-montaj ; industria locală de 
mobilă și covoare.

Dotări social-culturale : spital cu 600 de paturi ; 
palat administrativ ; blocuri de locuințe moder
ne ; școli, biblioteci ; casă de cultură ; cinema
tograf ; hotel turistic ; muzeu județean de et
nografie ; complexe comerciale, magazine și 
restaurante.

" (dintre alte zeci și sute asemănătoare) 
localități ieșite din anonimat:

MOTRU
Declarat oraș în 1966 ca urmare a valorificării in

dustriale a cărbunelui din bazinul carbonifer Motru.

— Populația: 3 664 locuitori (1966), 12 516 (1972).

— Obiective industriale : Minele din localitate alcă
tuiesc cel mai important centru al industriei car
bonifere din județul Gorj ; centrală de termo- 
ficare.

— Dotări social-culturale : 7 școli generale ; un liceu
de cultură generală ; un grup școlar profesio
nal ; spital ; două cinematografe ; cluburi ; car
tiere de locuințe cu mii de apartamente noi ; 
complexe comerciale, magazine.

MEDGIDIA
Modestă așezare dobrogeană devenită — in anii 

republicii — un important centru industrial și agricol.

— Populația: 25 014 locuitori (1964), 35 897 (1972).

— Obiective industriale : Fabrica de ciment — una
dintre cele mai mari din țară ; întreprinderea 
metalurgică de utilaj (I.M.U.M.) ; Fabrica de ți
gle din mortar de ciment ; Fabrica de var ; 
Fabrica de brînzeturi.

— Dotări social-culturale : 4 școli generale ; școală
profesională ; două cinematografe ; casă de 
cultură ; muzeu de artă ; cartiere moderne de 
locuințe ; complexe comerciale, magazine și 
restaurante.

Hostiți cu respectul cuvenit 
numele unui tinur 

și înfloritor oruș: ALEȘD
Drumul național Oradea— 

Cluj, km 38. Șoferul autobuzu
lui anunță sec, profesional : 
ALEȘD.

Comună ? Oraș ? Categoric 
oraș — dacă judeci după no
menclatorul orașelor țării, tn 
realitate și una și alta, orien- 
tîndu-te după ceea ce se vede. 
Adică : alături de blocuri și de 
clădiri publice noi, case vechi, 
cu fațade patinate. Alături dei 
străzi moderne, „cu acoperiri 
asfaltice". altele care așteaptă 
să fie modernizate. Aleșdul a 
căpătat titlul de oraș destul de 
recent : în 1968. Una dintre a- 
cele hotăriri care au consemnat 
destinul înnoit al multora din
tre localitățile tării, deschizin- 
du-le, totodată, noi perspective 
urbanistice.

Cu decenii în urmă, revista 
„Tribuna" scria despre Aleșd : 
„Nicăieri nu e mai mare sără
cie, nicăieri poporul nu e mai 
înapoiat... nicăieri nu este mai 
exploatat economicește". Citez 
dintr-o nouă monografie : „In 
perioada cincinalului 1971—1975, 
pe lingă construirea în conti
nuare a combinatului de la 
Chiștag, întreprinderile „Re
fractara" și „Pădurea Neagră" 
vor cunoaște o nouă etapă de 
dezvoltare". Fapte care, ca pre
tutindeni, exprimă limpede po
litica partidului nostru de dez
voltare armonioasă a tuturor 
regiunilor și localităților tării.

Unul dintre oamenii cu care 
am discutat la Aleșd îmi spu- 
nea : „Am citit undeva că exis
tă două categorii de oameni — 
unii care doresc să facă ceva, 
iar alții care doresc să devină 
cineva. La noi cele două aspi
rații se confundă. Oamenii do
resc să devină cineva făcînd 
ceva".

I-am dat dreptate. Oamenii 
Aleșdului au făcut ceva : Com
binatul de materiale de con
strucții. secția de spălare a bau
xitei de la Chiștag. de unde se

poate spune că începe drumul 
aluminiului românesc, extinde
rile de la întreprinderea „Re
fractara", Fabrica de sticlărie 
din Pădurea Neagră...

Și au devenit de-acum ci
neva : Oamenii, prin produsele 
lor, au devenit cunoscuți in 
toată țara, oriunde se ridică un 
combinat chimic nou, o otelărie, 
o termocentrală, precum și în 
străinătate — in S.U.A., Anglia, 
Canada. R. F. a Germaniei, 
Austria. Israel, Cipru. Ritmuri ? 
Un singur exemplu : in 1972, 
producția Fabricii de sticlărie 
din Pădurea Neagră a fost de 
40 de ori mai mare decît cea a 
anului 1948.

Se construiește intens. Dacă 
în 1960 nu exista aici nici un 
bloc de locuințe, la sfîrșitul lui 
1970 existau 15 blocuri, iar as
tăzi, în decembrie 1972, au apă
rut pe harta orașului alte 790 de 
apartamente, la care se adaugă 
zeci de noi locuințe proprie
tate personală. Din 1969 orașul 
a fost dotat și cu un parc de 
autobuze pentru transportul în 
comun. Alte realități semnifi
cative : față de cei 15 medici 
existenți în 1.S48, astăzi lucrează 
36. în ultimii cinci ani baza 
materială a învățămîntului a 
cunoscut o puternică dezvoltare. 
A fost dată în folosință clădi
rea cu 16 săli de clasă a liceu
lui. două ateliere, două labora
toare. s-au făcut importante a- 
menajări la școala din Pădu
rea Neagră.

O principală preocupare a 
oamenilor de aici — educarea 
tinerilor în cultul valorilor mun
cii. La Fabrica „Refractara" 
discut cu lăcătușul-mecanic Ioan 
Popovici, comunist, care se o- 
cupă în prezent de calificarea 
a cinci tineri : un român, doi 
slovaci și un maghiar. îmi spu
ne : „Sigur, vreau ca toți să 
devină meseriași cit mai buni, 
dar in primul rind doresc să 
ajungă oameni".

Aleșdul păstrează încă din de
prinderile vechii comune : sea
ra lume putină pe străzi, ser
viciul public al telefoanelor 
funcționează doar pînă la orele 
21, iar cinematograful își pre
zintă ultimul spectacol, cel de 
la 20—22, în fata unei săli in 
care recunoști ușor doar 10—15 
perechi de îndrăgostiți.

Scrutînd perspectivele dezvol
tării acestui tinăr oraș capeți 
certitudinea că statutul de urbe 
capătă noi și noi atestări. Com
binatul de materiale de con
strucții, gigantul care va pro
duce un sfert din producția de 
ciment a țării — pentru care au 
fost alocate importante investi
ții — se va dezvolta puternic.

Ca pretutindeni în tară, indus
trializarea își pune pecetea asu
pra urbanizării rapide, la nive
lul cerințelor moderne. Există 
un plan de dezvoltare a Aleș
dului în două etape, pină in 
1980. Majoritatea obiectivelor 
cuprinse în prima etapă sint în 
curs de execuție sau pe punctul 
de a fi finalizate : două com
plexe de creșe și grădinițe ; o 
școală cu 16 săli de clasă ; li
ceu cu 20 săli de clasă, inter
nat pentru 300 elevi, cantină ; 
hotel ; 690 de apartamente din 
fond central ; spații comerciale; 
conducte telefonice : imbrăcă- 
minti asfaltice... Pe scurt : 
ORAȘ. Cu toate dotările și atri
butele unei astfel de cetăți.

Cerul așezării, pină nu de 
mult înțepat doar de turlele 
bisericilor, s-a înălțat. A fost 
obligat să se înalțe. L-au silit 
să se ridice, turnurile cetăților 
industriale. Aici, ca și în zecile, 
sutele de așezări odinioară ano
nime — intrate, în sfertul de 
veac al republicii, pe orbita 
transformărilor generate și ge
neratoare de mari energii.

Mircea BUNEA

I
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FAPTUL
DIVERS
4300 km
pe bicicletă

în acest an, ing. Aurel Crișan 
(în vîrstă de 42 de ani) de la 
Consiliul popular al municipiu
lui Sibiu și-a petrecut concediul 
de odihnă pe o bicicletă. El a 
intreprins un tur al României 
insumind 4 300 km — distanță 
echivalentă cu traversarea Eu
ropei de la Haga la Magnito
gorsk. Delegația cu care a plecat 
la drum poartă acum ștampi
lele tuturor consiliilor populare 
din orașele reședință de județ 
prin care a trecut. Pentru că, in 
timpul acestei călătorii, el a ți
nut neapărat să se documenteze 
asupra lucrărilor edilitare și gos
podărești din localitățile vizita
te. Din materialul documentar 
cules face parte și o colecție de 
650 de ilustrate. în prezent, A.C. 
se pregătește pentru o altă că
lătorie similară pe care urmează 
să o facă în concediul din anul 
viitor.

Taximetre 
cu itinerar... 
fix

O veste pentru bucureștenii 
grăbiți. In aceste zile, la I.T.B. se 
pun la punct ultimele amănunte 
in vederea înființării unor tra
see de taximetre cu itinerar fix, 
care vor asigura legături rapide 
intre centrul orașului și cartie
rele mai îndepărtate. Ele vor 
avea locuri fixe de plecare și so
sire, precum și trasee obligato
rii, stabilite in așa fel incit să 
permită un acces rapid spre 
punctele cele mai solicitate ale 
orașului. Tarifele considerabil 
reduse față de cele ale taxiurilor 
obișnuite, viteza mare de trans
port și confortul sint citeva mo
tive care par să asigure acestui 
serviciu un debut mai mult decît 
promițător. Semnele distinctive 
cu lumini roșii vor da posibili
tate ca taximetrele de traseu să 
poată fi deosebite de departe de 
celelalte autovehicule de același 
gen. Înainte de apariția lor pe 
străzi. I.T.B. va avea grijă să 
ne aducă la cunoștință atit tra
seele pe care vor circula, cit și 
alte amănunte legate de folosi
rea lor.

De regulă, în fecare marți dimi
neața, la ora 7.30, o parte din acti
vul și specialiștii Consiliului popular 
al județului Cluj își încep ziua de 
muncă nu in birourile de la sediul 
județului, ci într-una din localitățile 
-județului.

— Viața — ne spune tovarășul ing. 
Aurel Iancu, vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean — ne-a învățat să 
găsim noi modalități, cit mai efi
ciente, 1 pentru rezolvarea sarcinilor 
din ce în ce mai complexe. înde
plinirea lor în bune condiții nu 
este practic posib.ilă fără o cunoaș
tere temeinică a realității, fără o a- 
naliză riguroasă, exactă a posibili
tăților existente pentru soluționarea 
acestora. Multă vreme, am încercat 
să ajutăm organele subordonate, or
ganized la sediul județului instruiri 
și analize asupra felului cum acțio
nează ele și cum ar trebui să acțio
neze într-un domeniu sau altul de 
activitate. Respectivele acțiuni au a- 
vut și au rostul lor. Dar am consta
tat cu timpul că aceste „chemări Ia 
județ" — oricît de frecvente ar fi 
— nu se pot solda decit cu orientări 
generale. Or, primarii comunelor, 
orașelor și municipiilor așteaptă de 
la noi sprijin și pentru unele pro
bleme concrete, curente, care di
feră de la o localitate la alta. Iată 
de ce am hotărit ca factorii de de
cizie — am în vedere, in acest caz, 
biroul permanent al comitetului 
executiv — să se deplaseze la fața 
locului, și acolo, împreună cu au
toritățile, cu cetățenii, să găsească 
soluții pentru problemele locale mai 
delicate.

Pentru biroul permanent al comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean rezolvarea problemelor 
în ședințe și adunări, ținute în ora
șele și municipiile județului, a deve
nit o metodă curentă de lucru. Nu
mai în cursul acestui an, biroul 
permanent s-a deplasat de 8 ori in 
orașele și localitățile mai importan
te din județ.

Am ales, din agenda deplasărilor 
biroului permanent, orașul Gherla. 
Iată ce ne mărturisește tovarășul 
Andrei Cristea, primarul orașului :

— La ultima ședință ținută de bi
roul permanent județean la noi, în 
oraș, pe ordinea de zi se aflau pro
bleme legate de execuția bugetară, 
îndeplinirea angajamentelor din ca-

drul întrecerii patriotice, stilul de 
muncă al comitetului executiv. Pină 
la un moment dat, ședința părea 
să rămînă o analiză și atîta tot. Nu
mai că problemele pentru care nu se 
găsiseră timp îndelungat soluții n-au 
mai rămas de data aceasta simple 
„probleme de studiu". Să vă dau un 
exemplu. înainte de întilnirea noas
tră cu factorii de răspundere de la 
județ tăcuserăm nenumărate de
mersuri scrise în care ceream aju
tor pentru rezolvarea problemei ali
mentării cu apă. Răspunsurile pri-

apei. Dar analiza biroului permanent 
a dus în același timp la soluționarea 
asemănătoare a altor și altor pro
bleme cărora noi nu reușisem să le 
găsim cheia : consolidarea malului 
Someșului, în dreptul parcului ora
șului, construirea unei școli noi în 
cartierul Mintiului, asigurarea de 
locuri în cămine pentru copiii sala- 
riaților, asigurarea proiectelor și fon
durilor pentru construirea unei piețe 
alimentare ș.a.m.d.

Asemenea deplasări a efectuat bi
roul permanent și la Dej, Huedin și

' i
primăriile rurale. De ce ? în primul 
rind, pentru că se acordă un ajutor 
concret comunelor in soluționarea di
feritelor probleme locale ; în al doi
lea rind. pentru că se iau decizii în 
cunoștință de cauză. Noi am avut de 
executat în 1972 un volum de con
strucții, de lucrări edilitar-gospodă
rești. de 4—5 ori mai mare decît în 
anii trecuți. Și l-am executat la timp, 
pentru că n-a mai trebuit să batem 
mereu drumul la județ pentru docu
mentații, pentru materiale, pentru 
deschiderea finanțării, pentru asis-

In sesiune permanentă
CU CETĂ ȚENII

experiența executiv al popular județean

torului permanent, competent acordat 
de județ.

Relatăm mai jos alte citeva exem
ple ilustrative. Anul acesta, in ju
dețul Cluj au fost avizate și rezol
vate cu ocazia deplasării brigăzilor 
de la județ în comune — 60 de am
plasamente pentru obiective social- 
culturale ; au fost aduse in grafic lu
crările la alte peste 20 de obiective 
de interes public care riscau să fie 
amînate din cauza lipsei unor mate
riale de construcție ; au fost rezol
vate la timp toate problemele ridicate 
de proiectarea a peste 200 de lucrări 
edilitar-gospodărești și social-cultu- 
rale (precizăm că la Cluj, în cadrul 
direcției drumuri, s-a creat o grupă 
de proiectare ce execută toate co
menzile pentru sate) ; au fost adop
tate o serie de soluții tehnice — de
terminate de aceeași bună cunoaștere 
a realității — pentru înlocuirea unor 
materiale deficitare cu altele aflate 
mai la îndemînă ; pentru construc
torii rurali clujeni nu mai este „un 
secret" că pot folosi la fundație și 
zidărie piatră în loc de ciment, că 
pot folosi șlam în loc de var gras 
etc. Pe șantierele comunale ale Clu
jului s-au construit astfel, din re
surse locale, 20 de săli de clasă, 2 
ateliere-școală,. două laboratoare, 6 
cămine culturale, 3 dispensare, 
extins cu 7 000 m.l. rețeaua de 
mentare cu apă, s-au construit 
km drumuri etc.

Am vizitat recent mai multe 
mune din județul Cluj ; peste
există, în continuare, un program 
bogat de construcții, dar nici un pri
mar nu s-a plîns că nu poate rezolva 
o problemă sau alta. Este, fără îndo
ială, un rezultat firesc al autoperfec- 
ționării activității organelor locale de 
conducere. Dar există și o a doua 
explicație : analiza operativă, a tu
turor sarcinilor de către brigăzile de 
specialiști de la județ, împreună cu 
organele locale, face posibilă depă
șirea la timp a eventualelor dificul
tăți.

în încheiere, vom mai nota con
statarea cea mai importantă, după 
părerea noastră : aici există conștiin-, 
ța că mecanismul de lucru poate fi 
mult perfecționat, ceea ce dă garan
ția că lucrurile vor merge din ce în 
ce mai bine.

Constantin PR1ESCU 
Florin CIOBANESCU

MOBILA
DE IAȘI

1973

s-a 
ali-
100
co- 
tot

IAȘI (Corespondentul „Scîn
teii", Manole Corcaci). — Con
structorii de mobilă din lași 
vor realiza, pină la sfîrșitul 
anului. peste plan, circa 150 
garnituri de mobilă corp și 
10 000 de scaune. In același timp, 
harnicul colectiv de muncă de 
aici face intense pregătiri pen
tru producția anului 1973, astfel 
ca încă din primele zile să se 
poată livra numeroșilor benefi
ciari interni și externi garnitu
rile de mobilă prevăzute în con
tract. în afară de camera de 
zi și holul „Boema" (din stejar 
masiv). bibliotecile K.D. (for
mate din mai multe corpuri, în 
6 variante), băncile „Sherpo" și 
„Jumbo" (pentru cămine și 
creșe), taburetele „Pescarul" 
(cu , picioare demontabile), se 
vor livra noile garnituri de mo
bilă „I.M. 104", bibliotecile
„Fembo" și „Prisma" (realizate

Vină
toreasca

De curînd, organele de miliție 
din județul Brăila au efectuat 
un control asupra stării tehnice 
a armelor de vînătoare din pose
sia vînătorilor amatori din județ. 
Rezultatul ? Au fost depistate 15 
arme cu defecțiuni foarte grave. 
Vînătorii in cauză „au împușcat" 
pe loc amenzile prevăzute de 
lege, dar problema ridică între
bări cu bătaie mult mai lungă. 
Ce se intîmpla dacă aceste de
fecțiuni apăreau pe cîmpul de 
vînătoare ? Sperăm ca această 
întrebare să ajungă și la Asocia
ția județeană de vînătoare și 
pescuit sportiv Brăila, care nu 
și-a cam pus-o pînă la acest 
control.

Dumbră
venii
în alertă

Intr-o noapte, Palko Matei: 
cioban la cooperativa agricolă 
de producție din Dumbrava 
(Cluj), a observat un foc de pro
porții neobișnuite izbucnit in 
mijlocul unui grup de case. Deși 
aflat la o distanță apreciabilă, el 
a ajuns intr-un timp record in 
sat și a dat alarma. Formația 
civilă de pompieri condusă de 
Bakos Martin, precum și un 
mare număr de cetățeni in frun
te cu loan Bile, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție,. au intrat imediat in acțiune. 
Flăcările izbucnite din cenușa 
aruncată la intimplare de către 
locuitorul Ioan B. Batiz — după 
cum ne informează maiorul 
Gheorghe Sandu din cadrul 
Grupului de pompieri Cluj — 
cuprinseseră două șuri, amenin- 
țind să se extindă și asupra al
tor clădiri din jur. Lupta cu 
focul a durat citeva ore. In zorii 
zilei insă incendiul care se pu
tea solda cu mari pagube mate
riale era lichidat.

Țigarete 
anti-fumat ?

„Țigaretele Virginia sint con
fecționate din tutunuri alese, cu 
arome naturale plăcute și agrea
bile (!) la fumat" — scrie pe res
pectivele pachete. Să tot fumezi 
„Virginia" — ar zice un profan. 
Un fumător însă ar avea cu to
tul altceva de spus. De vreo 
cîteva luni, aromele naturale, 
care ar trebui să fie specifice 
țigaretelor „Virginia" fabricate 
la Sf. Gheorghe, au dispărut a- 
proape cu totul, o dată cu ele 
impuținîndu-se și cantitatea de 
tutun. în dIus. de curînd au 

„___ cu
___  ______  de la un cap la 
celălalt ! E adevărat, un medic 
vestit spunea că 3—4 găuri apli
cate la unul din capetele foiței 
micșorează relele fumatului ; dar 
de aici și pină la „inovația" de 
mai sus este o cale ca aceea de 
la posibil la imposibil de fumat 
„Virginia". Ne întrebăm ce nou
tăți mai pregătește fabrica de 
țigarete din Sf. Gheorghe : poa
te țigarete anti-fumat.

tutun' In plus, de curînd
• „Virginia"apărut și țigări 

foița ciuruită d

țigarete anti-fumat.
Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

mite sunau toate în același fel : 
„Gherla mai poate aștepta, există 
cerințe mai urgente în altă parte". 
Adevărul este că, o dată cu dezvol
tarea social-economică a orașului, 
necesitățile de apă potabilă au cres
cut considerabil, dar acest lucru nu 
se putea aprecia din... birou. Depla- 
sîndu-se, împreună cu noi, pe teren, 
analizind situația la fața locului, to
varășii din biroul permanent au a- 
juns la concluzia că cererea noastră 
este îndreptățită și lucrurile se pot 
rezolva fără prea mari complicații. 
Județul ne-a ajutat cu fonduri, prin 
redistribuirea rezervei bugetare, iar 
noi am mobilizat cetățenii și — in 
mai puțin de un an — capacitatea 
stației de alimentare cu apă s-a 
dublat.

...Așa a fost rezolvată problema

Turda. In linii mari — în raport eu 
cerințele fiecărei localități — ele 
s-au soldat cu rezultatele similare. 
Fără îndoială, analizele la fața lo
cului, conduse de cele mai compe
tente cadre, cu putere de decizie, 
au avantajul că înlocuiesc cu soluții 
și rezolvări operative practicile de 
a face tot felul de „studii", de a tă
răgăna lucrurile.

..Ziua dedicată comunelor" s-a do
vedit a fi și ea o metodă de lucru 
la fel de practică și de eficientă.

— Deplasarea pentru o zi, sau mai 
multe, a specialiștilor de la județ în 
comună, sub conducerea unui vice
președinte este, după părerea mea — 
ne spune Victor Chiortoș, secretarul 
comitetului executiv al consiliului 
popular comunal Iclod — cea mai 
bună metodă de lucru a județului cu

tența tehnică. Brigada care s-a de
plasat de la județ în comună a ana
lizat, împreună cu noi, lucrările pe 
care ne-am propus să le facem : 
școală nouă la Fundătura, 3 săli de 
clasă la Livada, terminarea școlii ge
nerale din centrul comunei, construi
rea unui magazin sătesc la Iclozel, 
modernizarea drumului Iclod-Orman. 
A stabilit totodată răspunderi pre
cise atit pentru factorii din comună, 
cit și pentru cei de la județ. Rezul
tatul ? încheiem acum bilanțul cu 
toate lucrările din planul dezvoltării 
edilitar-gospodărești realizate.

...Asemenea bilanțuri se încheie în 
aproape toate comunele județului 
Cluj. Ele sint atît rezultatul activi
tății depuse de organele comunale, 
de deputați și cetățeni, cit și al aju-

jț-L VTlllLrv» , jLlidilla. v-Cl 11ZXA
din PAL cu furnir din paltin și 
tei). Tot 
brica de 
asimila 
garnitură 
denumită 
„Nocturna", o garnitură 
106“, compusă din 14 piese, pre
cum și trei tipuri de biblioteci 
(„Varietă", „Palmier" și „Sele
na") alcătuite din mai multe 
corpuri, care se pot așeza, prin 
suprapunere, după forma și mă
rimea camerei, după preferințe.

în anul viitor, la fa- 
mobilă ieșeană se vor 
în producție o nouă 
pentru cameră de zi 
„Zora" șj un dormitor 

- ■ „I.M.

Confecții mai multe, 
mai elegante

Raid în universul
...universalului

Tovarășul V. Dimitriu, 
directorul comercial al în
treprinderii „Victoria", toc
mai se uita intr-un mi
nuscul carnețel (din care 
aveam să constat că poate 
să „citească" 2—3 ore in 
șir) :

— Vi s-a părut că e lume 
multă la noi ? Curios. De 
fapt, e o zi calmă, obișnui
tă. Dacă vreți să vedeți cu 
adevărat lume multă, ve- 
niți, de pildă, în zilele cind 
organizăm expoziții. Atunci 
magazinul este literalmente 
asaltat. Cumpărătorii care 
se perindă într-o singură zi 
prin .compartimentele co
merciale ale magazinului 
nostru n-ar avea loc cu 
toții deodată nici in tribu
nele stadionului „23 
gust" ! '

— 80 000 ! ? Poate 
vin din curiozitate 
cumpără...

— Așa s-ar putea 
dacă... (directorul iși 
că din nou ochii in 
minuscul carnețel), 
magazinul „Victoria" 
fi depășit suma vinzărilor 
planificate pe 11 luni cu... 
8 milioane. Poate cineva ar 
fi tentat să creadă că e 
vorba de o depășire exage
rat de mare, dar, in raport 
cu diversitatea mărfurilor, 
cu exploatarea intensivă a 
magazinului, nu e. Trebuie 
să luăm în calcul cîteva ci
fre : acum, in aceste zile, 
la „Victoria" sint puse in 
vinzare peste 50 000 sorti
mente de marfă, alte zeci 
de mii de articole auxiliare. 
De la lucruri mărunte pînă 
la cele mai mari. La noi nu 
există acea goană continuă 
după desfacerea ou precă
dere a articolelor cu va
loare mare. Se pot încasa 
milioane și din vinzarea 
mărunțișurilor. Cu o condi
ție : să oferi mărunțișurile 
pe oare publicul le caută.

— Aș propune să vorbiți 
mai concret despre cele 
8 milioane. Ați lăsat de 
înțeles că această substan
țială depășire a planului de 
casă se datorește, cel pu
țin în parte, numărului 
sporit de sortimente puse 
in vinzare. E adevărat, dar 
cu un an, doi in urmă tot 
dv. susțineați că magazinul 
„geme", că între cei patru 
pereți ai lui nu mai poate 
încăpea nici un ac. Sint 
informat că, față de peri
oada la care m-atn referit, 
și-au făcut loc în magazin 
nu cîteva testemele de ace, 
ci sute, mii de noi sorti
mente de marfă. De unde 
au apărut spațiile supli
mentare ?

— Dacă puneți o aseme
nea intrebare va trebui să 
intrăm puțin în intimitatea

Au-
că 
Și

unii 
nu

spune 
arun- 

acel 
dacă 
n-ar

reorganizării universalului. 
Am ciștigat mult spațiu a- 
runeînd la coșul de vechi
turi recuzitele comerciale 
depășite de vreme : raftu
rile (care il țineau pe client 
la distanță), tejghelele și 
tejgheluțele, sertarele și 
sertărașele. Acum — ați vă
zut și dumneavoastră — 
cind intră în magazin omul 
se trezește in mijlocul 
mărfii. El are deplina li
bertate s-o aleagă. Expune
rea deschisă, autoservirea 
au dublat vinzarea și, im
plicit. posibilifâțilg.., noastre 
de aprovizionare, dă prime-

Cîteva argumente 
în favoarea ideii câ 
inițiativele magazi
nului „Victoria" pol 
fi generalizate în fo
losul cumpărători

lor

nire a sortimentului comer
cial. Pe de altă parte, ne-a 
folosit imens indicația fo
rurilor centrale referitoare 
la montarea scărilor rulan
te. Față de anii trecuți, 
magazinul poate fi vizitat 
de un număr incomparabil 
mai mare de cumpărători.

— Pină acum v-ați refe
rit la amenajări, la aspecte 
strict organizatorice. Poate 
demonstra oonclucerea în
treprinderii „Victoria" că 
s-au făcut in scopul per
fecționării universalului și 
investiții 
gență ?

— Nu 
ceea ce 
cerea I.C.S. „Victoria" se 
numește investiție de idei. 
Să vedem... De exemplu, 
pentru a ne debarasa de 
mărfurile greu vandabile, 
care ne blocau pur și sim
plu spațiile comerciale, am 
inițiat recent organizarea 
„expozițiilor cu note". Iată 
practic cum procedăm. So
licităm furnizorilor noștri 
marfă intr-un sortiment cit 
mai complet. Indiferent că 
au sau nu posibilitatea să 
cumpere pe loc, olienții 
noștri sint rugați să exami
neze totuși cu atenție 
marfa și să-i dea note de la 
1 la 10. Mi se pare că e 
modul oel mai corect de 
sondare a gustului public. 
Nu ne rămine decit să ana
lizăm rapid notele date. 
Marfa notată cu cifre sub 
7 e cotată necorespunză-

de idei, de inteli-

știu exact dacă 
a realizat condu- 

„Victoria"

toare și deci respinsă. Pro
cedeul are cel puțin două 
efecte favorabile : dinami
zăm colectivele de creație 
ale partenerilor noștri și, in 
același timp, avem posibi
litatea să oferim mărfuri 
cit mai aproape de gustul 
cumpărătorilor.

Sint nebănuit de mari po
sibilitățile de exploatare 
intensivă a spațiilor comer
ciale. Aș aminti, de pildă, 

. și de aprovizionarea direc
tă. fără depozite, fără alte 
verigi intermediare. De 
mujțe ori depozitele imbâ- 
trinesc marfa, o deposedea
ză de una dintre calitățile 
ei principale : prospețimea. 
Iată de ce conducerea În
treprinderii noastre depune 
eforturi pentru practicarea 
aprovizionării direct de la 
furnizor. Deocamdată apli
căm această metodă doar 
în proporție de 40—50 la 
sută din totalul mărfurilor, 
dar vom găsi posibilități de 
extindere.

...Ne bucură pe toți deo
potrivă cind in calitatea 
noastră de cumpărători pă
șim pragul unor magazine 
cu o puternică personalitate 
care fac toate eforturile să 
se aprovizioneze potrivit 
cererii pieței. Ele dovedesc 
prin popularitate și prin 
volumul încasărilor ce po
sibilități largi de dezvol
tare și perfecționare au în
treprinderile și organiza
țiile noastre comerciale.

După Cum s-a văzut, în 
cazul magazinului „Victo
ria" nu este vorba de cîte
va măsuri răzlețe, dictate 
de necesități de moment, ci 
de aplicarea eficientă a 
principiilor comerțului mo
dern, de valorificarea con
secventă a tuturor posibili
tăților oferite de organiza
rea științifică a activității 
comerciale in locul cel mai 
potrivit — marele magazin 
universal. Ceea ce este la 
îndemina oricărei între
prinderi de acest fel.

Am dori să fim bine în
țeleși. Nu am făcut aici 
elogiul unor rezultate „fi
nale", „maxime". Am in
sistat doar’ asupra citorva 
inițiative, citorva începu
turi care ilustrează insă do
rința întreprinderii „Victo
ria" de a deveni o verigă 
comercială solidă, bine clă
dită. Dar, și la acest mare 
complex (ca și la alte ma
gazine cu renume), activi
tatea comercială poate fi 
încă mult îmbunătățită, 
„baremul" celor 8 milioane 
mai poate fi depășit.

De ce 
tați din 
tovarășe

zimbiți și vă ui- 
nou în carnețel, 
director ?

Gh. GRAURE

BU ZĂU (Corespondentul 
„Scânteii", Mihai Bâzu) — Una 
din preocupările stăruitoare 
ale colectivului de muncă de 
la Fabrica de confecții Rim- 
nicu-Sărat este îndreptată spre 
folosirea tuturor posibilități
lor de economisire a mate
riei prime și reducerea cupoa
nelor neutilizabile, in vederea 
obținerii unor sporuri de pro
ducție și economii suplimentare 
față de angajamentul asumat în 
întrecerea socialistă. Din sec
ția de croit, de exemplu, a por
nit recent inițiativa „Din 1000 
confecții — 2 realizate cu mate
rial economisit". Ea a fost pri
mită cu mult interes de întreg 
colectivul de muncă. Printre 
primii oare au aplicat această 
inițiativă se numără muncito
rii Zamfir Mihăiescu, Vasile 
Jurubiță, Ion Rusu și Aurel 
Drăghici. Calculele estimative 
relevă că în cursul anului vii
tor rezultatele acestei acțiuni 
se vor ooncretiza în economii în 
valoare de peste 230 000 lei. Rea- , 
lizarea unui număr suplimentar 
de confecții nu va crea dificul
tăți in desfacerea lor, întrucît,, 
conform contractelor Încheiate 
de fabrică, rezultă că solicitările, 
beneficiarilor pentru confecțiile 
realizate la Rimnicu-Sărat sint 
din ce în ce mai mari.

Permanenta strădanie a 
lectivului de muncă de aici 
tru sporirea producției in 
diții de eficiență ridicată 
atestată și de realizările 
nute pînă acum. Angajamentul 
anual la producția globală și 
marfă a fost îndeplinit încă din 
luna septembrie, iar pină la fi
nele anului se prevede o depăși
re a producției în valoare de
circa șase milioane lei.

co- 
pen- 
oon- 
este 

obți-

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
••

„ZESTREA" COMUNEI
E MAI BOGATA

In ultimii ani, înfățișarea comunei 
Virtopu-Dolj a cunoscut schimbări esen
țiale: Prin contribuția cetățenilor, spriji
niți de consiliul popular comunal, aceas
tă localitate s-a dezvoltat tot mai mult pe 
calea modernizării. Magazinul universal, 
brutăria cooperativei de consum, dispen
sarul uman și casa de naștere, grădinița 
de copii, localul pentru poștă și C.E.C.. 
atelierele mecanice ale S.M.A. — sint doar 
citeva din realizările mai importante cu 
care se mîndresc locuitorii comunei. Anul 
acesta, lingă vechea clădire a școlii a fost 
dat în folosință un nou local de școală cu 
etaj, avind opt săli de clasă, laborator, 
ateliere, bibliotecă. Prin munca patriotică 
efectuată de membrii cooperatori, la a- 
ceastă construcție s-au economisit 57 000 
lei. Totodată, economii de circa 40 000 lei 
s-au realizat cu prilejul executării lucră
rilor de canalizare de pe marginea dru
mului comunal principal.

In. anii următori, zestrea comunei va 
spori cu noi obiective social-gospodărești, 
la a căror ridicare își vor aduce contri
buția harnicii gospodari virtopeni.

Gheorghe ALEXANDRU
învățător, comuna Vîrtopu, județul Dolj

VALORIFICAM MAI BINE
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RESURSELE NOASTRE

și porumb, în vederea obținerii furajelor 
necesare înființării unei crescătorii de 
porci. Tot cu sprijinul cetățenilor, in spe
cial al meseriașilor din comună, în trei 
săptămini s-a amenajat o maternitate 
pentru scroafe și anexele necesare. S-au 
organizat gospodărește îngrijirea și hră- 
nirea porcilor. Rezultatul ? Inițial se pla
nificase ca din această activitate să se rea
lizeze un venit anual de 127 000 lei ; în 
fapt, pînă la 1 noiembrie a. c. s-au ob
ținut 214 000 lei.

O altă inițiativă a fost înființarea unei 
secții de timplărie, în care se confecțio
nează scinduri, ambalaje, timplărie pentru 
case și alte articole din lemn. Venitul lu
nar de la această secție ajunge la 150 000 
lei. Secția de timplărie este un punct de 
atracție pentru tinerii din comună. Aici 
12 tineri se califică la locul de muncă în 
meserii ca : tîmplar, dulgher, gaterist, 
electrician.

In momentul de față, consiliul popular 
comunal și-a îndreptat atenția spre îni 
ființarea unor noi unități prestatoare de 
servicii — croitorie, reparații articole de 
uz casnic etc.

Comuna noastră se mîndrește cu multe 
realizări : școli și cămine culturale noi, 
trotuare și străzi pietruite, magazine, 
electrificarea ulițelor și caselor. Toate sint 
rodul hărniciei locuitorilor, al bunei gos
podăriri. Despre aceasta vorbește de la 
sine faptul că valoarea muncii patriotice 
efectuată de zărnășteni în acest an se ri
dică la peste 1 800 000 lei, cu 720 000 lei 
mai mult decît s-au angajat la începutul 
anului. \

optime necesare desfășurării prooesului 
instructiv-educativ al copiilor noștri. Ast
fel, în satele Colibași, Făget, Cluoereasa 
și Racovița, aparținătoare comunei, s-au 
înălțat 5 localuri noi de școală, însumînd 
26 săli de clasă. întrucît localul vechi al 
școlii din satul Mioveni a devenit neco- 
respunzător, cetățenii, cu sprijinul consi
liului popular comunal, au hotărit să con
struiască o nouă școală cu 5 săli de clasă. 
Lucrările au început la data de 1 noiem
brie a. c. Pînă în prezent s-au terminat 
de executat fundația și zidăria parterului. 
Zilele acestea se va . încheia și turnarea 
planșeului, urmînd ca în primăvară să se 
construiască etajul și să se efectueze cele
lalte lucrări de finisaj, astfel ca în anul 
școlar viitor elevii să intre in școală nouă.

S. PUȘCAȘU
pensionar,
comuna Colibași, județul Argeț

„PASARELA"... NEGLIJENȚEI

I

I

...este numărul de înmatriculare al autobasculantei din fotografie, care a ră
mas în pană pe șoseaua dintre Călimănești și Rm. Vilcea, în fața primăriei din comuna 
Bujoreni. Dar, cu toate că de atunci au trecut peste două luni, n-a mai venit nimeni 
să o urnească din loc. De ce? Să nu fi observat încă (!) proprietarul dispariția ei? 
Este greu de presupus așa ceva. Fie numai și pentru faptul că o coșcogea autobascu
lantă nu este un ac în carul cu fin. Vai de inventarul celor care pierd asemenea „mă
runțișuri" l

prima conferință pe țară a se
cretarilor comitetelor de partid și a 
președinților consiliilor populare 
munale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că dezvoltarea activităților indus
triale și de prestări de servicii la sate 
constituie o cale importantă de creștere 
a veniturilor țărănimii, de satisfacere 
mai deplină a nevoilor populației sătești. 
Dezvoltarea acestor activități trebuie o- 
rientată spre utilizarea resurselor locale, 
valorificarea superioară a materiilor pri
me agricole, fplosindu-se cit mai bine 
forța de muncă din comună.

Străduindu-se să traducă în viață aceste 
prețioase indicații, comitetul comunal de 
partid și 
noastre — 
inițiat mai 
succes. Pe 
aproape 10 
sprijinul comitetelor de cetățeni, sute de 
săteni au fost antrenați in acțiunea de 
punere în valoare a acestor terenuri. S-au 
curățat bolovanii și cioatele, s-au împrăș
tiat îngrășăminte și s-a semănat lucerna

CO-

consiliul popular al comunei 
Zărnești, județul Buzău — au 
multe acțiuni încununate de 
albia pirîului Cilnău existau 
hectare de teren nefolosit. CU

Călin TRAIAN
brigadier la C.A.P.
Victoria ANGHELESCU, 
președinta comisiei de femei, 
din grupul de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii" din comuna Zărnești, 
județul Buzău

PENTRU NOI, 
PENTRU COPIII NOȘTRI

în țară, și In comuna 
și există' preocuparea

Ca pretutindeni 
noastră a existat 
pentru buna gospodărire a localității, pen
tru ridicarea gradului său de civilizație. în 
rindurile de față nu doresc însă să fac 
un bilanț al tuturor realizărilor obținute 
pină acum, deși acest lucru ar prezenta 
interes. Subliniez, în schimb, grija mani
festată de consiliul popular, care a valo
rificat pe deplin inițiativele cetățenilor 
pentru dezvoltarea bazei materiale a în- 
vățămintului, pentru crearea unor condiții

Apele rîului Ialomița au deteriorat, în 
luna octombrie a c., „pasarela" ce leagă 
satele Ghimpați și Perieți, făcînd-o im
practicabilă. Imediat după retragerea ape
lor, sătenii au curățat-o de rădăcinile șl 
copacii rămași agățați de ea și au confec
ționat picioare de lemn la ambele capete 
spre a fi înălțată deasupra nivelului apei. 
Mai trebuia doar să se consolideze picio
rul de pe malul dinspre satul Ghimpați, 
să se întindă sirmele și să se așeze po- 
dina, lucrări ce sint de competența între
prinderii județene de drumuri și poduri. 
Prin acest punct treceau zilnic peste 30 
salariați din satul Ghimpați ca să ajungă 
la locurile lor de muncă din I.A.S.-Perieți, 
Filatura de bumbac și Fabrica de ulei 
Slobozia etc. Ca să nu mai spun de cei
lalți cetățeni ai satului. Pentru a putea 
ajunge la serviciu, oamenii sint nevoiți 
acum să se scoale cu noaptea în cap și să 
facă un ocol de 25 km cu autobuzul. In 
acest fel, pierd timp prețios, întirzie din 
producție. Ceea ce nu-i deloc normal. Cu 
toate că am solicitat, în repetate rînduri, 
atit întreprinderii de drumuri și poduri, 
cit și consiliului popular județean să ne 
acorde sprijinul de care avem nevoie 
pentru repararea pasarelei, cererile noas
tre au rămas, in mod inexplicabil, fără 
nici un rezultat. Pentru că lucrările res
pective nu impuneau cine știe ce efor-, 
turi materiale, ci mai multă bunăvoință 
din partea conducerii întreprinderii de 
drumuri și poduri.

Mihail D. COSTACHE
directorul Școlii generale Ghimpați, 
județul Ialomița

«
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CE VĂ PROPUNEȚI SĂ REALIZA ȚI 
INCĂ DIN PRIMELE LUNI ALE ANULUI VIITOR ?
—
ȘANTIERUL UZINEI DE ALUMINĂ 

DIN TULCEA:

PRIMA
ȘARJĂ 

cu 30 de zile 
mai devreme

s------------------------
Dimineața a început cu o ninsoa

re puternică. Dar, în ciuda vremii 
nefavorabile, seara, directorului ge
neral al Trustului de construc
ții industriale Constanța, ing. 
Radu Suman, i se comunica : la 
toate punctele de lucru de pe 
șantierul Uzinei de alumină din 
Tulcea, grafieele de execuție se 
respectaseră riguros. Am fost și a 
doua zi, de dimineață, pe șantier. 
De astă dată se lăsase un ger 
tăios. Dar pulsul muncii miilor 
de constructori și montori, aflați 
într-o cursă contracronometru 
cu termenele de punere în func
țiune, era la fel de accelerat. Ho- 
tărîrea lor este neclintită : anga
jamentul asumat de a pune cu o 
lună mai devreme în funcțiune 
noua uzină va fi respectat. Mai 
mult de 91 la sută din utilajele și 
instalațiile necesare au sosit pe 
șantier, iar peste 81 la sută sînt 
montate. Se prevede, astfel, ca pri
mele probe tehnologice, de la sec
ția de concasare a bauxitei, să în
ceapă la 15 februarie anul viitor.

Sintem la secția de decompozoa- 
re. Aici lucrează brigada con
dusă de comunistul Ion Cioranu, 
sudor. Florian Paul, inginer-șef ad
junct cu problemele de investiții 
din partea beneficiarului, ne re
lata că această brigadă a montat 20 
de rezervoare (fiecare avind 2 000 
mc și o înălțime de 34 m) într-un

\____ ______________  

timp record și exemplar din punct 
de vedere calitativ ; 15 dintre aces
tea sint gata pentru probe.

— Noi lucrăm, cum s-ar spune, 
zile-lumină și deseori zile-reflec- 
tor ! Pînă la sfîrșitul lunii ianuarie 
1973 sîntem hotărîți să terminăm 
tot ceea ce avem aici de făcut, ne 
spune șeful de brigadă.

— Dar care este termenul 7
— Sfîrșitul lunii martie 1973.
Este numai un exemplu, pentru 

că devansări ale termenelor pre
văzute în graficele de execuție s-au 
obținut și la alte „puncte fierbinți1' 
de pe dealul Tabăra, unde, deasu
pra Dunării, își desfășoară pasio
nanta panoramă imensa platformă 
industrială, in care uzina de alu
mină este doar primul obiectiv. La 
termocentrală, unde, de asemenea, 
stadiul de execuție și montaj este 
avansat, echipa lui Ștefan Dateu 
(sub conducerea nemijlocită a in
ginerului Radu Suman) a reălizat, 
intr-o singură zi. acoperirea sălii 
turbinei, montînd 40 de chesoane 
prefabricate de beton și 5 ferme 
precomprimate. de 24 m lungime și 
20 de tone greutate fiecare. Pină 
la 28 decembrie a.c. se vor termi
na lucrările de turnare a fundații
lor pentru utilajele aferente caza- 
nelor cu aburi, livrate de uzina 
„Vulcan" din București.

...Cu o seară înainte, era dună 
ora 19. la stația de culbutare, tî- 

nărul inginer Vasile Bizgan ne 
spunea că intenționează ca. pînă la 
10 ianuarie 1973 — cu cinci zile 
înainte de termen — să fie înche
iate lucrările de construcție la a- 
cest obiectiv. A doua zi ne-am dus 
6ă asistăm la montarea celui de-al 
doilea pod cu greifer pentru 
descărcarea bauxitei. Dar fusese 
montat de cu seară.

Stația de tratare a apei industria
le și a apei pentru cazanele 
cu aburi, lucrare condusă de mai
strul Traian Decuseară. în față, 
la cîteva zeci de metri, se constru
iește noul port mineralier, cu dane 
fluviale și maritime. Oamenii lui 
lucrează acum la finisajele interi
oare și la izolațiile speciale de la 
instalația de tratare a apei, la corpul 
de pompare și filtrare unde con
strucția se va închide în cîteva 
zile. La 15 februarie anul următor, 
în loc de 1 martie, stația va fi 
gata pentru probe.

Pe fluviu trece mineralierul „A- 
nina".

— Ca mîine o să ancoreze aici, 
spune inginerul Constantin Bobîlcă, 
șeful lotului Tulcea, din cadrul 
Grupului de șantiere lucrări hidro
tehnice Galați. La 30 mai 1973, che
iul fluvial se va da in folosință : 
peste plan se vor da în exploatare 
și 20 metri de la prima dană ma
ritimă.

După cum ne-a relatat tov. Ion 

A
Andronache, primul secretar al co
mitetului municipal de partid, prin 
intrarea în funcțiune a uzinei de 
alumină și a fabricii de prelucra
re a pietrei și manmurii de Tul
cea, valoarea anuală a producției 
globale și marfă realizată de indus
tria Tulcei se va dubla în 1973, față 
de nivelul anului 1972. Dezvoltarea 
industrială se va resimți din plin 
in viața oamenilor muncii din mu
nicipiu.

— O lună de producție în plus, 
prin intrarea în funcțiune a uzinei 
la 30 mai 1973, în loc de 30 iu
nie 1973, calculează directorul U- 
zinei de alumină din Tulcea. ing. 
Eremia Drăcea, înseamnă un spor 
de alumină de 12 milioane lei 
la nivelul anului viitor. Această 
lună se va reflecta apoi în atin
gerea cu un trimestru mai devre
me a parametrilor tehnico-econo- 
mici 'proiectați.

...Deasupra Dunării, noaptea, un 
univers de lumini : în miezul aces
tui univers, azi, marele șantier și 
faptele cetlor care construiesc uzi
na ; iar de la 30 mai 1973 încolo, 
ori poate și mai devreme cu o 
zi-două, dogoarea înaltelor tempe
raturi din care se va naște alumi
na de Tulcea.

Sever UTAN

Două rezultate au reținut, în 
mod deosebit, atenția în dezbate
rile comuniștilor, la conferința or
ganizației de partid de la Combi
natul de celuloză și hirtie din Că
lărași : 1 300,54 lei, reprezentind 
cheltuielile la mia de lei produc- 
ție-marfă la începutul anului cu
rent, și 1 092,07 lei — la același in
dicator. după 10 luni. Acest lucru 
este echivalent cu reducerea dota- 
ției de la buget cu peste 18 mili
oane lei. Și, ca un corolar la aces
te realizări, colectivul combinatu
lui s-a angajat să atingă. în 1973, 
nivelul parametrilor proiectați la 
toate consumurile, iar, o dată cu 
aceasta, cheltuielile aferente la 
1 000 Iei producție-mârfă să se în- 
gcrie sub 1 000 lei.

— Să luăm, de pildă, consumul 
de săruri sodice, care la începutul 
acestui an se ridica la 412 kg pe 
tona de produse, față de 145 kg, cit 
este prevăzut în proiect — ne-a 
spus maistrul principal Emanoil 
Medeșan, secretarul comitetului de 
partid al combinatului. în 10 luni, 
acest consum a înregistrat în medie 
nivelul de 223,8 kg săruri sodice la 
tona cțe celuloză, iar în luna noiem
brie — 180 kg.

Importanța pe care colectivul 
combinatului o acordă diminuării 
consumurilor specifice la săruri 
sodice este relevată și de faptul că.

din totalul economiilor realizate în 
cadrul acțiunii „leu cu leu se a- 
dună milionul", aproape 80 la sută 
au fost obținute la acest compo
nent. Suportul unor asemenea 
rezultate 7 eliminarea „locurilor 
înguste" ; perfecționarea tehnolo
giei de spălare-albire a celulozei; 
recuperarea fibrei de celuloză din 
apele grase, a sărurilor sodice din 
leșia neagră ș.a. ; verificarea in
stalațiilor in funcțiune, pompă cu 
pompă, ventil cu ventil și instru
irea fiecărui muncitor.

Recent. C.C.H. Călărași și-a inde- 
plinit prevederile planului a-
nual. Concomitent cu obține
rea producției supLrnwUaie. 
care''*  pină la^^îîrșilul anului : 
șe \ concretiza in 540 tone.de hir
tie, se fac pregătiri intense pentru 
ca sarcinile de plan pe anul 1973 
să fie realizate ritmic, la toți in
dicatorii, din primele zile și pri
mele luni. In ceea ce privește mic
șorarea cheltuielilor materiale de 
producție, in noul an atenția va 
fi îndreptată spre reducerea consu
mului specific de material fibros.

— Soluțiile au fost elaborate — ne 
spune ing. Nicolae Mocanii. Este 
vorba de recuperarea integrală a 
bracului rezultat de la fabricarea 
caietelor, de reintroducerea în pro
cesul de fabricație a fibrelor ră
mase în utilajele de producere a 
celulozei. Instalațiile respective sînt

COMBINATUL DE CELULOZĂ Șl HlRTIE DIN CĂLĂRAȘI:

REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE
la nivelul proiectat

gata. în prezent, se fac probele. 
Vom obține, în acest mod, cel pu
țin 200 tone de celuloză în plus 
pe lună.

Condiția esențială pentru redu- 
'cerea consumurilor de săruri so
dice, la nivelul stabilit prin STE 
(ceea ce ar însemna o economie

de 3.2 milioane lei anual), constă 
in funcționarea fără întrerupere, 
la parametrii superiori, a instala
țiilor de fabricare a celulozei. în

acest scop, s-a stabilit un nomen
clator de piese de schimb de re
zervă, care urmează să fie execu
tate în atelierele proprii. Totodată, 
echipele de asistență tehnică și 
intervenții vor fi încadrate, în 
toate schimburile, la același nivel, 
cu cadre competente. Dar. dimi
nuarea cheltuielilor materiale de 
producție necesită eforturi mai 
mari și din partea furnizorilor de 
materii prime. Faptul că paiele 
sînt livrate cu umiditate peste cea 
admisă sau cu corpuri străine duce 
la defectarea utilajelor, ajungin- 
du-se uneori la 100—150 de opriri 
pe zi, ce-i drept de scurtă durată, 
dar care totalizează ore întregi in 
trei schimburi. Din cele 150 000 
tone paie anual, circa 30 la sută 
sînt necorespunzătoare calitativ. 
„Cu eforturi minime este posibil 
ca M.A.I.A.A. să ne asigure în
treaga cantitate de paie de bună 
calitate, era de părere directorul 
general al combinatului. Solicităm 
cooperativelor și întreprinderilor a- 
gricole de stat să-și respecte an
gajamentele asumate prin con
tracte". în același timp, se cer evi
tate și unele practici care gre
vează serios prețul de, cost. Conti
nuă să fie aduse paie din zone în
depărtate, ceea ce încarcă cheltu
ielile de transport cu peste 200 lei 
la tonă. Cum se explică faptul că 
județul Ialomița poate asigura in

tr-un an 40 000 tone paie, iar jude
țul Ilfov numai 18 000, deși a avut 
o suprafață mai mare de grîu 7 
Consecința : se recurge Ia furni
zori din Tulcea, Timișoara, Dolj 
ș.a. și se ajunge la cheltuieli mari.

Adevărul este că și indus
tria chimică ar putea sprijini 
mai mult combinatul in redu
cerea consumurilor specifice și îm
bunătățirea calității produselor. în 
primul rind. prin livrarea la timp 
și în sortimentul solicitat a pro
duselor contractate de combinat cu 
unele unități din această ramură. 
S-au pierdut, în acest an, 1 000 tone 
de celuloză, din cauză că nu a fost 
respectat contractul (ip .jjvrare a ,
clorului. Iar „albatWuiP'f’ asimilat * 
de întreprinderi, ale chimiei, în 
sooipul de a înloru; ^produsul simi- ■:
Iar din import, nu corespunde încă 
parametrilor stabiliți, inregistrin- 
du-se consumuri duble la aoest sor
timent.

Există toate condițiile ca, înce- 
pînd cu primul trimestru al anului 
viitor, C.C.H. Călărași să se înscrie 
in consumurile specifice din pro
iecte. Receptivitatea furnizorilor, 
coroborată' cu mobilizarea tuturor 
forțelor combinatului constituie 
temeiul revirimentului așteptai.

Lucian CIUBOTARII
corespondentul „Scînteii*

FABRICA DE STOFE

„ARGEȘANA“ DIN PITEȘTI:

Creșterea
7

substanțială 
a randamentului 

mașinilor
7

l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

f Acum trei ani, la Pitești a fost 
pusă în funcțiune moderna fabrică 
de stofe „Argeșana". Pentru con
strucția fabricii, statul a făcut mari 
investiții, și, de aceea, este fireas^ 
că cerința ca utilajele cu care este 
dotată să fie exploatate cu eficien
ță maximă, cu spirit gospodăresc, 
să dea rezultate economice supe
rioare.

Se ridică aceste rezultate la co
tele rezeryelor interne ale între
prinderii ? Ce ar trebui întreprins 
în acest scop, în anul 1973 ? Pe 
11 luni, planul la producția globală 
și marfă a fost îndeplinit în pro
porție de 102 la sută, iar sarcina 
de creștere a productivității muncii 
a fost depășită cu 0.6 la sută. La 
ora actuală, economiile suplimen
tare la prețul de cost însumează 
1 879 000 lei, ceea ce este deosebit 
de pozitiv ; pentru că. in trei' tri
mestre, acest indicator nu era rea
lizat. Un salt — de la 200 000 lei 
pe nouă luni, la 880 000 lei pe ii 
luni — au înregistrat și beneficiile 
peste plan. S-a asigurat, totodată, 
și realizarea producției fizice. Un 
exemplu : la încheierea trimestru
lui trei, secția de țesătorie avea o 
restanță față de plan de 270 000 mp 
stofă, pentru ca. la mijlocul lunii 
curente, să ni se relateze că pla
nul secției este „la zi".

Pe bună dreptate, statul pre
tinde, în anul 1973, de la această 
întreprindere nouă, mult mai mult 

decît a realizat pină acum, întru- 
cit posibilitățile reale ale colecti
vului sint net mai mari decit cele 
exprimate de realizările amintite. 
Aceste rezerve le raportăm la ni
velul de dotare tehnică, la condi
țiile de muncă existente in fabri
că, la cerința de a restitui socie
tății, statului, cit mai grabnic cu 
putință, nu numai contravaloarea 
investiției ca atare, dar și valori 
în plus, materializate in tot mai 
însemnate sporuri de produse fi
zice, utile economiei, în beneficii cit 
mai mari. Prin această prismă, 
deci, judecăm nivelul rezultatelor 
de pînă acum de la fabrica „Ar
geșana".

In ce constau rezervele care tre
buie puse în valoare pe deplin in 
noul „an" 7 Prima, ca importanță, 
privește folosirea integrală, cît mai 
productivă a timpului de lucru, 
prevenirea irosirii acestuia sub orice 
formă. După cum admitea și di
rectorul tehnic, ing. Vasile Rusu, 
acum circa 20 de oameni, alteori 
mai mulți, întirzie zilnic, diminea
ța, de la program între 5 și pină la 
20 de minute. Minute ce se adună 
ca picăturile de apă. Cită produc
ție «se putea cîștiga în 11 luni a.c. 
prin evitarea celor 63 980 ore/om 
absențe nemotivate ? Este încă 
mare și numărul orelor de învoiri 
de la lucru, precum și a concediilor 
fără plată. Șeful serviciului organi
zare și normare a muncii, Constan

tin Butoi — releva că fabrica ar fi 
putut obține o producție în valoare 
de peste 6.2 milioane lei dacă nu 
existaji absențe nemotivate. Dar a- 
ceastă cifră se amplifică, dacă ra
portăm aceste ore la randamentul 
utilajelor noi, ultramoderne din 
secții, care pot și trebuie să fie uti
lizate la parametrii lor tehnico- 
funcționali. „în trei trimestre, 15 
la sută din fondul de timp dis
ponibil al mașinilor de filat 
cu inele, de exemplu, arăta in
ginera Elena Cotirlea, șefa servi
ciului tehnic, s-au irosit ; 5 la sută 
din aceste pierderi se datorează re
parațiilor accidentale, lipsei de 
muncitori, de materiale și piese de 
schimb". Să reținem : numai prin 
eliminarea acestui ingrat 5 la sută, 
in întreprindere s-ar fi putut rea
liza suplimentar circa 47 tone de 
fire, ceea ce — aprecia șefa ser
viciului tehnic — echivalează cu 
materia primă pentru mai mult de 
110 000 mp stofă. în această idee, 
ajutorul de maistru Gheorghe Zi- 
daru, din secția carde pieptă
nate, aduce o completare : „Știți cît 
ar cîștiga fabrica prin evitarea 
pierderii unei ore în functionarea 
unei mașini de pieptănat 7 In
tre 60—70 kg pală pieptănată".

Fapt este că întreprinderea dis
pune de certe și mari rezerve pen
tru a realiza în anul 1973 sarcinile 
de plan la nivel maximal, de a ri

dica gradul de folosire a timpului 
de lucru și a mijloacelor tehnice, 
utilizindu-le în condiții de eficiență 
superioară. în acest scop, s-a îmbu
nătățit structura articolelor de țesă
turi ; unele tehnologii au fost apro
fundate și însușite mai temeinic de 
către muncitori și maiștri, în special 
în secția țesătorie. Un lucru, de a- 
semenea, bun : s-au luat .măsuri 
pentru asigurarea producției cu 
stocuri suficiente de materii pri
me și materiale, în vederea pra- 
întimpinării unor eventuale stag
nări în fabricație. Totodată, colec
tivul fabricii va mai realiza, prin 
autoutilare, un volum de piese de 
schimb și diverse utilaje, in va
loare de peste 6 milioane lei. Iată 
deci că resursele de perfecționare 
a organizării producției și a mun
cii nu trebuie căutate în afara in- 
treprinderii. Punerea lor în va
loare depinde de mobilizarea for
țelor colectivului de aici, de mo
dul cum vor acționa, cu perseve
rență și spirit de răspundere, în 
acest scop, organizația de partid, 
conducerea fabricii, dar și de fe
lul in care centrala industrială de 
resort va sprijini efectiv eforturile 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor de la fabrica de stofe „Arge- 

- șana" din Pitești.

S. URDARU 
Gheorghe MACANEATA

DIN MÎNA LUI CURG FLUVII DE OTEL

Niciodată. în oțel, nu poate fi determinată — oricît de exigentă ar fi 
analiza chimică — sudoarea frunții topitorului. Poate numai lingourile neră
cite incă să păstreze și să emane ceva din căldura sufletească a celui care 
a vegheat ore întregi la decantarea metalului. Dimensiunea-muncă, dimen- 
siunea-dăruire sînt deci greu calculable in șarjă, în piesele pe care le pre
figurează arderile din cuptoare. Și, totuși, ele există. Dovada o face și ION 
BĂDESCU. oțelar reșițean care, de 30 de ani. la gura cuptorului, a slobozit 
fluvii de oțel, ce se regăsesc in turbine, în locomotive Diesel. în șină de ma
gistrală feroviară electrificată, în armătură de fabrică nouă. Așa cum le 
place tovarășilor săi să spună. ..operele complete44 ale comunistului Ton Bă- 
descu ar putea fi întregite și prin plusul de incă 1 500 tone de oțel elaborat 
peste prevederile planului, in marea întrecere pe care siderurgiștii reșiteni. 
ca intreaga țară, le închină aniversării pătrarului de veac de la proclamarea 
republicii. . .Dar, evident, plusurile de producție voi- fi și mai mari in cel de-al 111-lea 
an al cincinalului. „Avem rezultate bune, iar faptul că am dublat angajamen
tul pe anul în curs, asumat in întrecerea socialistă, oferă certitudinea că noul 
an va însemna pentru mine și tovarășii mei. din primele zile de muncă, alte 
șarje, cu durată mai scurtă, de oțel de calitate" — ne-a spus oțelarul reși- 
țean. In ziua aceasta de decembrie (22 — n.a.) Bădescu și tovarășii sai Petru 
Vancea. Teodor Popa, Iosif Nagy au redus din nou durata șarjei, au elaborat 
un oțel' de' calitate ; este contribuția lor la munca întregului colectiv al Re- 
șiței siderurgice, la rezultatele de prestigiu înregistrate de acesta in marea 
întrecere socialistă.

Nicolae CATANA
corespondentul „Scînteii"

CU PRECIZIA CEASORNICARULUI

Există numeroase temeiuri ca și în acest an harnicul colectiv al atelie
rului de vitezometre și brațe de presiune pentru ringuri textile de la „Ba- 
lanța“-Sibiu să se situeze în fruntea întrecerii pe uzină. Iată-le : îndeplinirea, 
încă din luna noiembrie, a planului anual la cîteva din principalele produse — 
turometre, brațe de presiune ș.a. ; asimilarea de noi produse și inlocuirea la 
10 repere a metalului cu mase plastice ; realizarea din materiale economisite 
a 450 de port-curelușe pentru brațele de presiune ; nici un refuz privind ca
litatea... „Succesele din acest an le datorăm, în primul rind, lăcătușilor mon
tori, în majoritatea lor femei, care au avut de executat de astă dată numai 
operații ce solicită precizia ceasornicarului — ne-a spus maistrul Ion Boca. 
Dar și dintre acestea s-au detașat, ca și în alți ani „miinile de aur" ale atelie
rului — HILDEGARD BINDER (in fotografie), o utecistă harnică, pricepută, 
modestă și exemplu de disciplină, Lucia Pirvu, Agneta Saiber, Silvia Clitan 
și altele". Prin pregătirea ireproșabilă a producției anului viitor, care se află 
în curs de finalizare, ca și printr-o serie de acțiuni pentru creșterea eficienței 
economice, ne relata maistrul, sintem convinși că succesele colectivului nos
tru vor fi reeditate și în 1973, atingînd astfel performanța ca atelierul să se 
mențină fruntaș in întrecere zece ani la rînd, adică, practic, de la înființarea sa.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii*

tone.de
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Spectacol 
cu un puternic 
mesaj patriotic

«PĂDUREA VULTURILOR" 
de Tudor Jarda 
SCENA TEATRULUIPE

MUZICAL DIN GALAȚIfra-
a-

Lingă apele Bîrzavei, Sn munții 
Semenicului, in vana lui 1944, în 
codrii mîndri de brazi, de stejari, 
oamenii apărau o cauză dreap
tă. Fapta de vitejie este știută. 
Un comunist a căzut eroic. S-au 
înfiorat oamenii și pădurile, și 
nimic nu a mai stat împotri
va dorinței lor de a izbîndi. 
Inspirat de un episod autentic, din 
patosul ăcelei vremi a insurecției 
naționale, Tudor Jarda scrie o o- 
peră vibrantă. Libretul lui Corneliu 
Rusu și Pompiliu Gîlmeanu vor
bește despre lupta comuniștilor îm
potriva opresiunii. Se deapănă po
vestea Anei și a mamei sale Maria, 
povestea simplă a unor oameni ne
căjiți. plini de 
nevoi. Fratele A- 
nei e plecat pe 
front ; Gurău. cîr- 
ciumarul satului, 
dă tîrcoale casei 
lor ; doar Costi.n, 
tinărul comunist, 
le este sprijin, 
întoarcerea 
telui invalid, 
buzurile autori
tăților, interven
ția jandarmilor 
declanșează sen
timente de revoltă. Comuniștii au 
prieteni în tot satul. Oamenii se 
alătură lor. Moare un „șoim“, dar 
lupta este cîștigată... .

Muzica lui Tudor Jarda convinge, 
impresionează. Un solo de vioară, 
un comentariu orchestral, o arie, a- 
poi corul — te fac să simți, de la 

bun început, tensiunea desfășurării. 
Nimic nu trenează. Tonul nu este 
declamativ, dinamica este excelent 
nuanțată. Limbajul armonic, melo
dic, pe cît de simplu, de accesibil, 
pe atît de sobru, plin de substanță. 
Este greu să abordezi o astfel de 
temă în care nu au loc notele de 
superficialitate. Menționăm mo
mentul întâlnirii dintre mamă și fiu, 
istorisirea fiului invalid, istorisi
rea despre soarta tristă a omului 
„frate cu necazul și ura", forța co
rului — pentru a marca cîteva punc
te de mare tensiune ale operei.

Pădurea vulturilor pe scena 
Teatrului muzical din Galați este 
fără îndoială un spectacol de forță 
dramatică, un spectacol aniversar, 
de o apreciabilă ținută. Regia lui 
A. I. Arbore urmărește să dezvol
te în linii bine conturate, într-o îm
binare organică, armonioasă firul 
evenimentelor, lupta eroilor, atitu
dinea lor activă cu viața personală, 
cu dramele, speranțele, năzuințele 
lor. Corul, în spiritul corului antic, 
este prezent și ca element decorativ 
(culori sumbre, mohorîte), pentru a 
crea atmosfera adecvată, pentru a 

, conferi mai multă sugestivitate. ca
drului acțiunii. Poate uneori sec
vențele par prea statice, mișcarea

V

în vederea îmbunătățirii transpor- 
ilui interurban auto în perioada 

sărbătorilor de iarnă și a vacanței 
elevilor și studenților, Departamentul 
transporturilor navale și rutiere a 
înființat o mie de curse. Majoritatea 
lor străbat itinerarele Pe teritoriul 
județelor Ilfov, Prahova. Argeș, 
Constanța, Brașov, Cluj și Galați. în 
același scop a fost prelungit pro
gramul de lucru al caselor de bilete 
și agențiilor de voiaj, vînzarea bile
telor cu o anticipație de zece zile 
in Capitală și cu cinci zile în cele
lalte localități din țară. S-a asigurat

t V
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Rapsozii Oltului.
9.20 A fost odată ca niciodată... 

„Cei doi care au furat 
luna“ (II).

9,50 De vorbă cu gospodinele.
10,05 Selecțiuni din emisiunea 

„Cîntare patriei" — concurs 
coral interjudețean.

10,40 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Vîlcea.

11,00 Gala maeștrilor — Floria 
Capsali.

11.30 Viața științifică a Capitalei.
11,50 Desen animat.
12,00 Un sfert de veac în muzica 

românească.
12,45 Telejurnal.
16.30 Emisiune în limba germană.
18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,00 Artă plastică.
19,10 Moment folcloric.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • In cinstea ani

versării republicii —• Cronica 
marii întreceri. 

de ansamblu prea înceată. Muzica 
însă impulsionează, contribuie la 
realizarea tensiunii dramatice. Bine 
gîndită este și scenografia lui Benno 
Friedel.

Adesea, textul este bogat în valori 
emoționale, ca în aceste versuri: 
„Jelui-m-aș vintului, / vintului și 
drumului / drumului cu flori mă
runte / n-are cine să m-asculte / co
drul falnic ca și mine / și nici 
frunza nu-i r amine". Sînt multe 
momentele în această operă în care 
interpretarea se cere a fi de o pu
ternică forță dramatică și, în același 
timp, sensibilă, cu o vibrație lăun
trică. Sanda Mărgărit, în rolul Mă

riei, a avut, spre 
exemplu, partitu
ra cea mai grea. 
Trebuia arătată 
toată obida fe
meii chinuite de 
necazuri, 
tristețea 
vremurile de re
striște care apă
sau țara, totul 
exprimat cu dem
nitate, cu speran
ță. Remarcabil a

toată
pentru

realizat asemenea 
stări solista Teatrului muzical din 
Galați. Ea are un glas de mare cali
tate, putere de transmisie, o flacără 
de mare artist care face publicul 
să trăiască intens fiecare vorbă, 
fiecare cintec. Alături de Sanda 
Mărgărit, Dan Zancu a conturat in 
linii dure portretul soldatului inva
lid în care clocotesc mocnit ura, 
dorința de luptă. Mai puțin realiza
tă ni s-a părut figura Anei ; Elena 
Patrichi este muzicală, sensibilă, dar 
cu un joc mai puțin expresiv, cu o 
grimasă falsă, cu tertipuri opere- 
tistice, cu exagerări in mișcare care 
intră tot timpul în conflict cu linia 
sobră a interpretării cerute de o- 
pera lui Jarda. La fel, George Davi- 
descu în rolul tinărului Costin : 
prea puțin convingător, prea puțin 
expresiv. Corul, orchestra Teatrului 
muzical din Galați s-au relevat 
bine pregătite, omogene. Poate ar 
trebui o mai mare atenție din par
tea dirijorului Ury Schmidt — un 
bun muzician — la dozarea sono
rităților, de multe ori orchestra 
avind creșteri prea spectaculoase, 
acoperind părțile solistice.

„Pădurea vulturilor" de Tudot 
Jarda este un spectacol reușit, un 
bun spectacol al Teatrului muzical 
din Galați. Dramatismul lucrării, 
vibrația ei, mesajul politic, patriotic 
sînt reliefate cu multă claritate. O 
astfel de operă în care se povestește 
despre fapte și eroi pe care istoria 
îi cinstește a căpătat un adevărat 
caracter festiv în aceste zile în care 
se aniversează pătrarul de veac al 
republicii.

Smaranda OȚEANU

aprovizionarea cu lubrifianți și com
bustibil, a fost generalizată munca 
în schimburile doi și trei și îmbună
tățite graficele de circulație.

în colaborare cu oficiile județene 
de turism, Centrala transporturilor 
auto va organiza excursii pe văile 
Prahovei, Oltului, in Nordul Moldo
vei și Olteniei, spre numeroase sta
țiuni balneo-climaterice. Potrivit 
unor estimări ale organelor de re
sort, numărul călătorilor transportați 
într-o zi va crește, în acest interval 
de timp, cu 200 000.

(Agerpres)

20,00 Arc peste timp — Slatina. 
Reportaj de Eugen Barbu.

20,15 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial „Mannix". — O 

capcană la întîmplare.
21,50 Telerecital George Enache. 

Invitați : Dida Drăgan, Mar
cel Anghelescu, Amza Pelea. 
Prezintă Rodica Tapalagă.

22.30 Telejurnal.
22,45 Săptămîna sportivă.
23,00 Romanțe și cîntece de petre

cere cu Doina Badea, Radu 
Simion (nai) și George Ca- 
rabulea (vioară).

PROGRAMUL II

16.30 Agenda.
16,40 Cintece și jocuri populare cu 

Ansamblul „Chindia" al Com
binatului petrochimic Pitești.

17,10 Film documentar — Victor 
Illu. Regia Nicolae Cabel.

17.30 Armonii intime. Cele mai 
frumoase lieduri de Hugo 
Walf interpretate de Emilia 
Petrescu. La pian Martha 
Joja.

18,00 Film artistic „Boxerul". Pro
ducție a studiourilor poloneze 
în regia lui Julian Dziedzina. 
Cu : Daniel Olbrychski, Ta
deusz Kalonowski, Marzena 
Tomaszewska. Film distins cu 
marele Premiu la Festivalul 
pentru copii și tineret Vene
ția 1967.

„UNIRII - FACTOR
ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA 
CINCINALULUI ÎNAINTE 

DE TERMEN"
în vederea creșterii contribuției ti

neretului la realizarea planului cin
cinal înainte de termen, pentru sti
mularea spiritului de întrecere, de 
auitodepășire in muncă, a interesului 
fiecărui tînăr pentru realizarea co
respunzătoare a sarcinilor de pro
ducție, Biroul Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist ini
țiază. începind cu anul 1973, o largă 
întrecere intre organizațiile județene 
ale U.T.C., între toate organizațiile 
din întreprinderile industriale, de 
construcții, transporturi și din agri
cultură sub deviza : „Tineretul' — 
factor activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen".

Obiectivele întrecerii vizează, 
printre altele, domeniile de bază ale 
activității desfășurate de către tineri 
în procesul producției materiale. Ele 
reprezintă o înflăcărată chemare 
pentru transpunerea în viață a sar
cinilor stabilite de Conferința Na
țională a partidului și Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972 pri
vind dezvoltarea economică a patriei, 
îndemnând tineretul să acționeze cu 
toată fermitatea pentru traducerea 
în viață a măsurilor stabilite, să des
fășoare o largă activitate de unire a 
eforturilor sale în măreața operă ce 
se desfășoară in patria noastră pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. întrecerea 
este concepută ca o largă mișcare de 
masă în rîndul tineretului, de stimu
lare a inițiativei și experienței acu
mulate de organizațiile U.T.C. în 
toate domeniile de activitate, pentru 
cunoașterea și însușirea cuceririlor 
științei și tehnicii, pentru aplicarea 
lor imediată în practică.

(Agerpres)

TRAGERE SPECIALĂ 
LOTO

A REVELIONULUI
Administrația de Stat Loto- 

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

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

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

r

*

*

----- T

„ROMANIA-FILM" prezintă „EXPLOZIA"

O producție a Studioului cinematografic București. Regia : Mircea Drăgan. Scenariul: 
loan Grlgorescu. Cu : Radu Beligan, Gheorghe Dinică, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, 
Jean Constantin, George Motoi, Toma Dimitriu, Colea Răutu, Draga Olteanu, Florin 
Piersic, Mircea Diaconu, Cezara Dafinescu, Mircea Bașta, Aurel Cioranu. Imaginea : 
Nicolae Mărgineanu. Muzica : Theodor Grigoriu. Decoruri : Constantin Slmionescu. 

Costume : Horia Popescu
Astăzi, la Galați, are loc premiera de gală

LA CRAIOVA

MITING DE SOLIDARITATE
CU LUPTA POPORULUI VIETNAMEZ

Vineri după-amiază a avut loc la 
Craiova un miting .de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, prile
juit, de împlinirea a 12 ani de la 
crearea Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud. Au luat 
parte tineri muncitori, ingineri și 
tehnicieni din intreprinderile indus
triale, cadre didactice și studenți, 
alți locuitori ai municipiului. Au fost 
pfezenți membri ai Ambasadei Re
publicii Vietnamului de Sud și ai 
Ambasadei R. D. Vietnam la Bucu
rești.

Luînd cuvînitul, Adrian Cioboiu, 
primul secretar al Comitetului jude
țean Dolj al U.T.C., a spus : Ală
turi de întregul popor român, tine
retul din Dolj sprijină cu căldură 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez. Ne-am bucurat totdeauna și 
ne bucurăm din inimă de succesele 
și victoriile sale. Ne exprimăm spe
ranța că în cadrul convorbirilor de la 
Paris se va găsi o soluție politică 
pentru încetarea războiului, care să 
permită poporului vietnamez să-și 
organizeze viața sa proprie fără a- 
mestec din afară. întreaga evoluție a 
evenimentelor din Vietnam a de
monstrat că acțiunile militare, po
litica bazată pe forță nu pot duce 
la soluționarea problemelor litigioa
se, ci, dimpotrivă, îndepărtează pers
pectivele reglementării lor. De aceea, 
ne îngrijorează profund hotărîrea 
S.U.A. de a relua bombardamentele 
asupra întregului teritoriu al. R. D. 
Vietnam, rria'i ales că aceasta inter
vine într-un moment în care popoa
rele lumii așteaptă semnarea acor
dului care să ducă la restabilirea 
păcii în Vietnam, care să reglemen
teze grabnic problema vietnameză.

Cea de-a 12-a aniversare a consti
tuirii Frontului Național de Elibe
rare, prezenta adunare a tineretului, 
a spus vorbitorul, ne prilejuiesc rea
firmarea deplinei noastre solidarități 
cu cauza dreaptă a poporului vietna
mez, a celorlalte popoare din Indo
china, reafirmarea nestrămutatei con
vingeri în triumful final al acestei 
nobile cauze.

Vorbind în numele studențimii 
craiovene, Sorin Ștefan Stanciu, vi
cepreședinte al Consiliului U.A.S., a 
spus, printre altele : Studențimea 
craioveană este alături de bravul și 
eroicul popor vietnamez, care își a-

EXPOZIȚIA REPUBLICANĂ 
A „CUTEZĂTORILOR"

901 echipaje pionie
rești au cutreierat, in 
lunile vacanței de 
vară, meleagurile pito
rești ale patriei ; au 
parcurs aproape 300 000 
de km — cit drumul 
pină la Lună — pe jos, 
cu rucsacul in spate, 
cu cortul. Peste 9 000 
de pionieri, membri ai 
expedițiilor „Cutezăto
rii" din toate județele, 
însoțiți de profesorii 
lor, au făcut cunoștin
ță „pe viu" cu amplul 
proces de construcție 
socialistă, identificat 
in imaginea puterni
celor platforme și ce
tăți industriale apăru
te in anii noștri pe 
harta economică a ță
rii. S-au aplecat cu 
pasiune asupra a tot ce 
reprezintă artă auten
tică in satul românesc, 
in mari centre munci
torești, in străvechi și 
renumite vetre folclo
rice și etnografice. 
Roadele observațiilor 

și cercetărilor lor au 
fost rinduite cu grijă 
in ingenioase și deose
bit de sugeștive colec
ții și albume, jurnale 
de bord și itinerare tu
ristice, . înmănuncheate 
in expoziții" școlare lo
cale. Iar cele mai re
prezentative, iată-l'e 
acum prezentate in 
expoziția republicană 
„Expedițiile Cutezăto
rii" — organizată sub 
egida Consiliului Na
țional al Organizației 
Pionierilor, Ministeru
lui Educației și Învă
țământului, revistei 
„Cutezătorii".

Aflată la a IV-a e- 
diție. expoziția „Ex
pedițiile Cutezăto
rii" oferă o dată cu 
retrospectiva unei 
spectaculoase creșteri 
in amploare a acestei 
atrăgătoare acțiuni 
pionierești, plină de 
poezie și romantism 
(42 echipaje cu 420 de 
membri in 1969, 101 e-

pără dreptul la libertate și indepen
dență, ființa națională. Sintem con
vinși că nu va trece mult timp pină 
cind Vietnamul va fi liber și din 
Asia de sud-est vor dispare focarele 
de război.

A luat apoi cuvîntul Tran Kien, 
primul secretar al Ambasadei Repu
blicii Vietnamului de Sud. Mulțumind 
pentru cuvintele rostite la adresa 
poporului său, vorbitorul a eviden
țiat marile succese pe care patrioții 
sud-vietnamezi le-au obținut in cei 
12 ani de existență a Frontului Na
țional de Eliberare în lupta împotriva 
trupelor americano-saigoneze, precum 
și in spatele frontului, în teritoriile 
eliberate de către armata populară.

Populația din Vietnamul de sud 
este conștientă că fiecare mare vic
torie obținută de ea nu poate fi des
părțită de sprijinul și ajutorul pre
țios ale guvernului și poporului frate 
român, ale guvernelor și popoarelor 
țărilor socialiste, ale țărilor iubitoare 
de pace și dreptate, ale organizațiilor 
internaționale și popoarelor progre
siste, în rîndul cărora se află și 
poporul american.

Poporul vietnamez și poporul ro
mân sînt popoare frățești, a spus 
vorbitorul. Ele sînt, de mult timp le
gate prin relații bune de prietenie. 
Conducătorii partidului și ai statului 
român au ridicat, în repetate rînduri, 
glasul in sprijinul luptei drepte a 
populației din Vietnamul de sud, 
fapt reafirmat și în Declarația co
mună vietnamezo-română semnată cu 
prilejul vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în R.D. Vietnam. Președintele Consi- 
lului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a dat, de asemenea, o înaltă apre
ciere cauzei luptei poporului vietna
mez la Conferința Națională a Par
tidului Comunist Român din iulie 
1972.

Cu acest prilej, In numele F.N.E., 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Vietnamului de Sud, exprimăm re
cunoștința profundă pentru sprijinul 
și ajutorul prețios acordate de Par
tidul Comunist Român, guvernul și 
poporul român, cauzei luptei împo
triva agresiunii americane, pentru 
salvarea țării, a populației din Viet
namul de sud.

chipaje — 1010 membri 
in 1970, 202 echipaje 
— 2020 membri în
1971) și revelația unor 
noi „descoperiri" de 
certă valoare : exem
plare rare, inedite;, din 
flora și fauna țarii, 
peșteri încă necunos
cute speologilor (cum 
este cea de la Cheile 
Nerii), unelte și o- 
biecte străvechi de 
port popular și mese
rii tradiționale, ală
turi de adevărate stu
dii științifice privind 
diferite îndeletniciri.

★
In aceeași zi, tot la 

Palatul din Dealul Co- 
trocenilor, a fost inau
gurată o expoziție fi
latelică cu tema „Pa
tria mea", dedicată de 
pionierii bucureșteni 
aniversării unui sfert 
de secol de la procla
marea republicii.

Florlca 
DINULESCU

A APĂRUT REVISTA DE SOCIOLOGIE

„VIITORUL SOCIAL"
nr. 4/1972

Sub genericul „Un moment deo
sebit de important in activitatea de 
cercetare a viitorului : A III-A 
CONFERINȚA MONDIALA DE 
CERCETARE A VIITORULUI", 
sumarul revistei se deschide 
cu „Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România". In continuare se pu
blică „Mesajul d-lui dr. Kurt 
Waldheim, secretarul general al 
O.N.U., și răspunsurile unor pre
stigioase personalități științifice la 
aceste mesaje". Sumarul continuă 
cu „Cuvîntul , prof. univ. Miron 
Constantinescu la ședința plenară 
din 4 septembrie 1972“ și interven
țiile altor participanți la lucrările 
conferinței. Sint publicate apoi 
articolele „Știință — politică — 
viitor", de VALTER ROMAN și 
„Contabilitatea socială și indica
torii sociali", de VLADIMIR TRE- 
BICI.

Rubrica de „COMUNICĂRI EX
TERNE" a revistei cuprinde „Cîte
va observații asupra industriali
zării Elveției (1800—1850)“, de 
JEAN-FRANQOIS BERGIER.

In continuare, sub titlul comun 
„METODOLOGIA ȘTIINȚELOR 
SOCIALE", se publică articolele : 
„Satisfacția participării ca pro
blemă socială", de CATALIN ZAM
FIR ; „Aspecte specifice ale rela
țiilor soeio-afective din colectivi
tățile de condamnați", de DUMI
TRU BUCUR ; „Elemente metodo
logice pentru elaborarea prognoze
lor teritoriale", de VIRGIL IOA- 
NID.

Tn cadrul „CERCETĂRILOR DE 
TEREN", revista publică „Conclu
zii și propuneri rezultate din des
fășurarea simpozionului „Probleme 
ale stabilizării forței de muncă" și 
articolele : „Influența unor compo
nente ale timpului profesional și 
extra-profesional asupra capacității

Jubileul Fabricii de mobilă 
din Pîncota

ARAD (Prin telefon de la Constan
tin Simion). în urmă cu 60 de ani, 
la Pîncota, județul Arad, lua ființă 
o fabrică de mobilă. In ultimul 
sfert de veac, fabrica de la Pincota, 
care aparține de C.E.I.L. Arad, a 
cunoscut un amplu proces de extin
dere și modernizare, a înregistrat 
creșteri însemnate la producția glo
bală și marfă, iar productivitatea 
muncii este azi de 2,6 ori mai mare 
ca in urmă cu 25 de ani. Despre 
aceste realizări ale fabricii din Pîn
cota, despre hărnicia colectivului 
său de muncă s-a vorbit pe larg, 
în cursul zilei de ieri, la festivi
tatea care a avut loc aici cu prile
jul împlinirii a 60 de ani de exis
tență a fabricii.

La festivitate au participat tova
rășii Andrei Cervencovici, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Arad 
al P.C.R., Mihai Suder, ministru se
cretar de stat la Ministerul Econo
miei Forestiere și al Materialelor de 
Construcții, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, mun
citori, tehnicieni și ingineri ai fabri
cii, numeroși invitați.

Cu acest prilej, tovarășul Ion An
ton, membru al Consiliului de Stat,

Debut la editura 
„Scrisul românesc" din Craiova

CRAIOVA (Corespondentul „Scîn- 
teii", Nistor Țuicu). In vitrinele li
brăriilor din Craiova cititorii au avut 
surpriza de a intilni in aceste zile 
primele tipărituri ale celei de-a 23-a 
edituri ce-și desfășoară activitatea 
in țara noastră : editura „SCRISUL 
ROMANESC" din Craiova, care a 
luat ființă in acest an. Primul volum, 
„POEME NOI", de Tudor Arghezi, 
apare sub îngrijirea și prefațat de 
Al. Piru ; el cuprinde volumele de 
versuri publicate de Arghezi in ul
timii 7 ani din viață, precum, și trei 
volume de versuri noi, apărute după 
moartea poetului.

Al doilea volum, intitulat „SCENE 
DIN VIAȚA PUBLICA", este o cu
prinzătoare selecție din activitatea 
publicistică și eseistică a lui Mihnea 
Gheorghiu.

Momentul inaugural a fost marcat 
de o intilnire, la librăria „Al. Mace- 
donschi", intre Mihnea Gheorghiu, 
Mitzura Arghezi și Baruțu Arghezi 
cu cititorii. Cu acest prilej, poetul
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ÎNCHEIEREA CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
DE TENIS DE MASĂ

Vineri au luat sfîrșit la Arad cam
pionatele naționale de tenis de 
masă. La simplu feminin a ciștigat 
din nou multipla campioană Maria 

de muncă a muncitorilor", de CA
MELIA ZLATE Și M. ZLATE ; 
„Contribuții Ia studiul sociologic 
al muncii țesătoarelor", de TI- 
BERIU POPESCU ; „Modelul bu
getului de venituri și cheltuieli al 
cooperatorilor agricoli", de MA
RIA FULEA și MARIA STĂ- 
NESCU.

Articolele „Perspectivele dez
voltării cercetărilor de marketing", 
de M. C. DEMETRESCU, și „Con
siderente cu privire la creșterea 
potențialului de cercetare-dezvol- 
tare în viitor", de RADU NEGRU, 
alcătuiesc rubrica „Prognoză și pla
nificare socială".

Sumarul continuă cu rubricile 
„DEMOGRAFIE", „SOCIOLOGIA 
EDUCAȚIEI ȘI INVATĂMÎNTU- 
LUI", „SOCIOLOGIA CULTURII, 
ARTEI ȘI LITERATURII", „SO
CIOLOGIA FAMILIEI", „EVO
CĂRI" în care sint publicate arti
colele : „Structura grupelor de o- 
cupații ale populației orașelor Ro
mâniei socialiste", de I. NATAN- 
SOHN (Iași) ; „Dominanta inte
reselor profesionale la elevii li
ceelor teoretice", de SEPTIMIU 
CHELCEA ; „Mijloacele de co
municare de masă. Efecte în sfera 
culturii", de SIMON HERȘCO- 
VICI ; „Idee și acțiune în creația 
de teatru", de ION ZAMFIRESCU ; 
„Baza social-economică a compor
tamentului demografic și a plani
ficării familiei", de EMIL MESA- 
ROȘ : „Virgil I. Bărbat — sociolog 
al culturii și educației", de BUCUR 
TINCU.

în încheiere, revista cuprinde 
rubricile „CRONICA SOCIOLO
GICA", „INTERVIURI ȘI DECLA
RAȚII", „VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ 
INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONA
LA", ..RECENZII", „NOTE ’’E 
LECTURA", „PAGINILE CIU- 
TORILOR".

rectorul Institutului Politehnic Timi
șoara, a înminat unui număr de 35 
de muncitori, tehnicieni, maiștri și 
ingineri, ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România și, în nu
mele președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a feli
citat pe cei decorați.

în încheierea festivității, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții au adresat C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o telegramă, în care se spune, prin
tre altele : „însuflețiți de perspecti
vele minunate deschise națiunii 
noastre socialiste de istoricele hotă- 
riri adoptate la Conferința Naționa
lă a partidului și intimpinind cu en
tuziasm și bucurie cea de-a 25-a ani
versare a proclamării republicii, co
lectivul unității noastre este hotărit 
să facă totul pentru a da viață sar
cinilor trasate de partid, pentru a 
spori contribuția sa Ia accelerarea 
progresului țării, pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Ne angajăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețim nici un 
efort pentru a realiza planul cincinal 
în 4 ani și jumătate".

Ilarie Ilinoveanu, directorul editurii 
„Scrisul românesc", ne-a declarat : 
„Lucrările apărute in editura noastră 
se înscriu in contextul marii sărbă
tori in preajma căreia ne aflăm, a 
25-a aniversare a republicii. Avem 
sub tipar un volum de G. Călinescu, 
intitulat „Literatura nouă", ce cu
prinde o selecție din cronicile și ar
ticolele sale apărute in „Vremea", 
„Națiunea" și „Contemporana,'. ’ A- 
ceastă carte reflectă preocupările 
marelui critic față de literatura ro
mânească de după 23 August, pe care 
a cunoscut-o și a promovat-o. In 
curind va apărea, de asemenea, in 
librăriLun volum de Ilie Purcaru, in
titulat „Ev nou in Țara Banilor", in 
care sint reflectate prefacerile mari 
ale Olteniei contemporane in anii 
socialismului. Sint cărțile de debut 
ale unei activități editoriale pe care 
o dorim cit mai laborioasă, pe măsu
ra exigențelor timpului socialist in 
care trăim".

Alexandru (Progresul București). 
Studentul Teodor Gheorghe (Politeh
nica București) a terminat învingă
tor la masculin.

i ..........————

j cinema
i • Capcană pentru general :
) PATRIA — 10; 12,30; 15,30; 18;
i 20,30.
\ • Bariera : CENTRAL — 10; 12,30;
i 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR —
) 8,45; 11; 13,30: 16; 18,30: 21.
i • Program de desene animate
Ț pentru copii — 9,45, Piciul va avea
L un frățior — 11; 13: 15,30 : DOINA.
' • Vacanță la Roma : DOINA —
i 17,30; 20, BUCEGI — 15,45; 18;
1 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
I • Filiera î LUCEAFĂRUL — 9;
1 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU-
L REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16;
’ 18,30; 21.
> • Fete în soare : FESTIVAL — 9;
’ 11; 13; 15; 17; 19; 21.
ț • Marea evadare : SCALA — 9,30; 
/ 13; 16,45; 20,15, CAPITOL — 9,30;
\ 12,45; 16,15; 19,45, FAVORIT — 12; 
i 16,30; 20.

• Cu mîinile curate : LUMINA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PA
CEA — 15,45; 18; 20, POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• în trecere prin Moscova ; 9,15—
18.15 în continuare, Program de 
filme documentare sovietice —
20.15 : TIMPURI NOI.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea :
FEROVIAR — 9; 12.30; 16; 19.30, 
MELODIA — 9; 12,30; 16; 19.30;
GLORIA — 9; 12,30; 16,15; 19,45,
MODERN — 9: 12,30; 16; 19,30.
• Micul om mare : GRIVIȚA ■— 
9; 11,30; 15,30; 18: 20,30. TOMIS — 
9; 11,45; 14,30; 17,15: 20,15.
• Săgeata căpitanului Ion : LIRA 
— 15,30; 18: 20,15.
• Mărea hoinăreală : BUZEȘTI —
15,30; 18; 20,15, FERENTARI —
15,30; 18; 20,15.
• Cum să furi un milion — 10; 
12; 14, Gosta Berling — 16,30, Po
veste sentimentală — 18,45, Carnea 
și diavolul — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Fugi, ca să te prindă : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.

• Fata care vinde flori : COTRO- 
CENI — 10,30; 13; 15,30: 18; 20,30.
• Fuga e sănătoasă î UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• A fost odată un polițist : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• A venit un soldat de pe front :
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Bulevardul romului : FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,15, MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17.30; 20.
e Bărbatul care a venit după bu
nica : RAHOVA — 16: 18; 20.
• Seceră vîntul sălbatic : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30.
• Cazul Mattei : ARTA — 15.30: 
18; 20,15.
• Anonimul venețian : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
e O floare și doi grădinari : 
MUNCA — 10; 15,30; 19.
• Mania grandorii : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Am încălcat legea : FLACARA
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul tren din Gun Hill ; 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.

A Vagabondul : DACIA — 9; 12,30; 
16; 19.30.
• Creierul ; LAROMET — 15,30;
17,30; 19,30.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20.
• Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 19,30.
• Teatrul de operetă : Vînt de 
libertate — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămina 
patimilor — 15, Un fluture pe 
lampă — 20, (sala Studio) : Despre 
unele lipsuri, neajunsuri și defi
ciențe în domeniul dragostei — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută
— 20, (sala din str. Al. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Vicleniile lui Sca- 
pin — 15, Balul absolvenților —
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Petru Rareș — 19,30, 
(sala Studio) : Noaptea nechemată
— 20.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Dibuk
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 10, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 10.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Mugurel de cîntec ro
mânesc — 19,30.

■J

În cîteva rînduri
HOCHEI PE GHEAȚA. — La Mos

cova continuă turneul internațional 
de hochei pe gheață dotat cu trofeul 
„Izvestia". în cea de-a 6-a zi s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S.—Suedia 10—2 (5—1, 2—0,
3—1), Cehoslovacia—Finlanda 1—1 
(1—1, 0—0, 0—0). în clasament con
duce selecționata U.R.S.S. (6 puncte), 
urmată de Cehoslovacia (4 p). Suedia 
și Finlanda (cite 3 p). Polonia (0 p).

FOTBAL. — în grupa africană a 
preliminariilor campionatului mon
dial de fotbal, echipa Tunisiei a în
vins, in meci retur, cu 2—0 (1—0) 
selecționata Republicii Arabe Egipt. 
Primul joc revenise cu scorul de 
2—1 echipei egiptene.

VOLEI. — La Istanbul, în meci 
retur pentru optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la vo
lei feminin. echipa poloneză Start 
Lodz a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—1, 15—1, 15—7) formația Fener
bahce.

BOX. — Pugilistul turc Cemal Ka- 
maci, campion european profesionist

la categoria superușoară, l-a învins 
prin K.O. în repriza a 7-a pe vest- 
germanul Karl Furcht. î*  cursul 
unei gale disputate la Istanbul.

SCHI. — Seria succeselor italiene 
în actualul sezon internațional de 
schi a continuat cu victoria lui 
Fausto Rădici, ciștigătorul probei de 
slalom special, în cadrul concursului 
desfășurat in nocturnă în renumita 
stațiune elvețiană Davos. Disputată 
pe un timp geros (minus 18 grade), 
întrecerea a reunit la start 68 de 
concurenți din 13 țări.

AUTOMOBILISM. — Ca în fieca
re an. sezonul automobilistic inter
național va fi deschis de „Raliul 
Monte Carto", ajuns la cea de-a 42-a 
ediție. Organizatorii au anunțat că 
la raliul Monte Carto ’73 și-au anun
țat participarea 321 de echipaje.. 
Printre punctele de start ale diferi
telor trasee se numără în acest an 
orașele Almeria. Frankfurt pe Main.*  
Oslo. Reijns. Roma (pentru prima 
oară aleasă în istoria cursei), Glas
gow, Atena.

I
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Ambasadorul R. P. Bulgaria

j

Președintele Consiliului de. Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, vineri la amiază, pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria în Re

Ambasadorul Italiei
Președintele Consiliului de Mi

niștri. Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, vineri după-amiază. în . au
dientă protocolară de prezentare, pe 
noul ambasador extraordinar si ole- 
nipotentiar al Italiei în Republica

Semnarea Protocolului privind colaborarea in 
domeniul agriculturii și industriei alimentare 

pe anul 1973 intre România și Bulgaria
Vineri s-a semnat la București 

Protocolul privind colaborarea tehm- 
co-științifică și economică în dome
niul agriculturii și industriei alimen
tare pe anul 1973 între ministerele de 
resort din România și Bulgaria.
. . Protocolul prevede dezvoltarea co
laborării intre cele două ministere 
in domeniile producerii și livrărilor 
reciproce de semințe, material sădi- 
tor și animale de reproducție, al 
sch: burilor de experiență, rezulta
telor cercetării științifice și a altor 
materiale informative. Documentul 
consemnează dezvoltarea colaborării 
directe între academiile de știință, 
institutele de cercetări și cele de

Festivitatea conferirii unor ordine si medalii
La sala mică a Palatului Republi

cii Socialiste România a avut loc. vi
neri dimineața, festivitatea conferirii 
de ordine și medalii unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, econo
miști și funcționari de la întreprin
derea „Energoreparații“-București, 
pentru merite deosebite in muncă, 
cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a înființării întreprinderii.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Gheorghe Stoica, membru 
al Consiliului de Stat.

La festivitate au luat parte tova
rășii Constantin Băbălău. ministrul 
energiei electrice. Gheorghe Dumitru, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București, reprezen
tanți ai unor organe centrale de stat, 
precum și ai Uniunii sindicatelor pe 
ramură.

Plecarea delegației economice 
guvernamentale a R.D.P. a Yemenului

Delegația economică guvernamen
tală din Republica Democratică 
Populară a Yemenului, condusă de 
Anis Hassan Yahia, ministrul eco
nomiei și industriei, care a întreprins 
o vizită în tara noastră, a părăsit 
vineri dimineața Capitala, indrep- 
tîndu-se spre patrie.

In unitățile agricole cooperatiste 
arăturile au fost efectuate pe 78 la sută 

din suprafețele prevăzute
în cursul acestei săptâmini, 

unitățile agricole cooperatiste 
din județele Tulcea, Bihor, Cluj 
și Satu Mare au anunțat ter
minarea arăturilor pe terenu
rile ce urmează a fi insămin- 
țate in primăvara viitoare. In 
județele Mehedinți și Constanța, 
arăturile sînt pe sfirșite, iar in

MANIFESTĂRI IN ȚARĂ CONSACRATE SEMICENTENARULUI U.R.S.S.
Clubul Șantierului naval din Con

stanța" a găzduit, vineri după-amiază, 
o adunare consacrată aniversării u- 
nei jumătăți de veac de la crearea 
U.R.S.S.

La adunare au participat tovarășul 
Vasile Vîlcu. prim-secjetar al Comi
tetului județean Constanta al P.C.R., 
activiști de partid și de stat, oameni 
ai muncii din întreprinderile si insti
tuțiile orașului. Au luat parte re
prezentanți ai Consulatului general 
al U.R.S.S. la Constanta.

Adunarea a fost deschisă de doc
tor Pimen Fusu. președintele Consi
liului . județean A.R.L.U.S. Luînd, 
apoi, cuvîntul Petre Nicolae, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Constanta al P.C.R.. a relevat lupta 
și munca popoarelor sovietice în cei 
50 de ani de la crearea U.R.S.S., 
precum și realizările obținute, sub 
conducerea partidului comunist, în 
edificarea comunismului. Referin- 
du-se la relațiile de prietenie și cola
borare statornicite intre poporul 
român și popoarele sovietice, vor
bitorul a subliniat că aceste tradi
ționale raporturi au căpătat în anii 
construcției socialiste dimensiuni noi. 
dezvoltîndu-se in interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Despre însemnătatea evenimentu
lui a vorbit, de asemenea. M. I. Ho- 
șev, consul general al U.R.S.S. la 
Constanta, care a trecut in revistă 
succesele însemnate obținute de po
poarele sovietice pe plan economic 
și social-cultural. Referindu-se la re
lațiile prietenești româno-sovietice. el 
a arătat că aceste relații se dezvoltă 
rodnic. în spiritul Tratatului de prie
tenie. colaborare si asistentă mu
tuală dintre cele două țări. 

publica Socialistă România. Spas 
Gospodov, Ia cererea acestuia.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 

• luat parte Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Socialistă România. Antonio Res- 
tivo.

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, a parti
cipat Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

proiectări agricole din cele două 
țări.

. A fost semhat, de asemenea, un 
aide-memoire privind consultările 
directe dintre cele două ministere în 
legătură cu dezvoltarea în continuare 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice în agricultură și industria 
alimentară pînă in anul 1980.

Din partea Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Apelor, 
protocolul a fost semnat de Nicolae 
Ștefan, șeful Departamentului agri
culturii cooperatiste și al gospo
dăriilor populației, iar din partea 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare al R. P. Bulgaria de Di- 
mităr Iurukov, adjunct al minis
trului. . (Agerpres)

Transmițînd călduroase felicitări 
din partea C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat, din partea tova
rășului Nicolae Cfeaușescu, pentru 
ordinele și medaliile acordate, tova
rășul Gheorghe Stoica a relevat rea
lizările colectivului întreprinderii, 
urîndu-i noi succese în activitatea 
Pe care o depune pentru a asigura 
funcționarea normală a sistemului 
energetic național.

în numele celor decorați au luat 
cuvîntul muncitorul specialist An- 
ghel Chiri țescu și ing. Gh. Săftoiu, 
directorul întreprinderii, care, mul
țumind călduros conducerii de partid 
și de stat pentru distincțiile înmîna
te. au exprimat angajamentul colec
tivului intreprinderii de a îndeplini, 
înainte de termen, sarcinile planului 
cincinal. (Agerpres)

Pe aeroportul Otopenî, membrii de
legației au fost salutați de ^Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului, și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

județele Galați, Gorj, Dolj, Ba
cău și Vaslui arăturile s-au rea
lizat pe 90—96 la sută din su
prafețele prevăzute.

In unitățile agricole coopera
tiste din întreaga țară arăturile 
pentru însămînțăriie de primă
vară au fost efectuate pe 78 Ia 
sută din suprafețele prevăzută. 

(Agerpres)

La Casa prieteniei româno-sovieti
ce din Timișoara a avut loc, vineri 
după-amiază. o adunare consacrată 
semicentenarului Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

în cadrul adunării, deschisă de to
varășul George Micota. prim-secre
tar al Comitetului municipal Timi
șoara al P.C.R.. a luat cuvîntul ing. 
Ilie Morodan, secretar al Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R.. care a 
arătat că oamenii sovietici, tradu- 
cind in viață politica P.C.U.S.. pro
gramul elaborat de Congresul al 
XXIV-lea al partidului, au obținut 
succese remarcabile in toate dome
niile de activitate — in industrie și 
agricultură, in știință și tehnică, in 
ridicarea nivelului de trai material și 
cultural al poporului. Vorbitorul a 
relevat, de asemenea, relațiile de 
prietenie și colaborare româno-sovie
tice. subliniind evoluția lor ascen
dentă și multilaterală.

în continuare a vorbit V. G. 
Pozdniakov. prim-secretar al Amba
sadei U.R.S.S. la București, care a 
evocat semnificația deosebită a glo
riosului jubileu și a înfățișat realiză
rile de seamă dobîndite de popoarele 
sovietice in construcția societății co
muniste. Vorbitorul a evidențiat dez
voltarea continuă și pe multiple pla
nuri a raporturilor prietenești și de 
colaborare sovieto-române.

*

O adunare consacrată împlinirii 
unei jumătăți de veac de la crea
rea U.R.S.S. a avut loc vineri 
după-amiază și la Rafinăria Plo
iești.

Luînd cuvintul. maistrul Vasile 
Soare, locțiitorul secretarului comi

Cronica zilei
Vineri după-amiază, Oskar Fischer, 

adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Democrate Ger
mane, care ne-a vizitat țara, la in
vitația Ministerului Afacerilor Exter
ne, a părăsit Capitala. Oaspetele a 
fost salutat la plecare, pe aeroportul 
Otopeni, de Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale. A fost prezent 
dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

★

în Capitală s-a deschis, vineri, ex
poziția documentară „Monumente din 
Cuba“. Cele 150 de exponate foto
grafice, reunite în expoziție, prezin
tă publicului valoroase și originale 
creații ale arhitecturii cubaneze, din 
cele mai vechi timpuri și pînă astăzi. 
La vernisaj au participat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și cul
tură, un numeros public. A fost de 
față Nicolas Rodriguez, ambasadorul 
Republicii Cuba la București. Erau 
prezenți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, alți mem
bri ai corpului diplomatic. Cu acest 
prilej, Radu Florescu, director ad
junct al Direcției muzee din Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, și 
ambasadorul Nicolas Rodriguez au 
subliniat dezvoltarea rodnică a schim
burilor artistice, a colaborării cultu
rale româno-cubaneze.

★

Sub auspiciile Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, vineri a avut loc în Capi
tală o seară a prieteniei româno- 
congoleze. Au participat Barthelemy 
M’Bouma, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Populare Con
go la București, studenți congolezi 
Care studiază în institutele de în- 
vățămînt superior din țara noastră.

(Agerpres)

Piatra Neamț 

Inaugurarea 
noii biblioteci 

municipale
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Manea). în prezența 
unui numeros public, la Piatra Neamț 
a fost inaugurată noua bibliotecă 
municipală, construită cu ajutorul 
fondurilor primite drept premiu în 
cadrul întrecerii patriotice desfășu
rate în anii 1970 și 1971 între toate 
localitățile țării. La festivitatea de 
inaugurare a participat tovarășul 
Ștefan Boboș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Neamț al P.C.R.

Deschizîndu-și porțile pentru publi
cul cititor în cadrul Anului interna
țional al cărții și al manifestărilor 
locale „Libris" ’72", noul edificiu de 
cultură, care dispune de peste 80 000 
volume, se înscrie in contextul rea
lizărilor semnificative pe care oame- 
nii muncii din Piatra Neamț le de- 

’ dică apropiatei aniversări a repu
blicii.

începînd de ieri, biblioteca muni
cipală din Piatra Neamț a intrat în 
posesia întregului volum de cărți 
(2 000 volume de literatură beletristi
că, științifică și tehnică, dicționare și 
albume) care au constituit obiectul 
„Expoziției cărții sovietice" deschisă 
la București și Piatra Neamț și pe 
care Ambasada Uniunii Sovietice din 
țara noastră le-a donat noului lăcaș 
de cultură.
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ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MOSCOVA
CONSACRATĂ SEMICENTENARULUI U.R.S.S.
Cuvîntarea tovarășului L. I.

— text prescurtat —

rejnev
MOSCOVA 22 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, în cadrul șe
dinței festive consacrate semicente
narului U.R.S.S., L. I. Brejnev. șe- 
cretar general al C.C. al P.C.U.S., a 
rostit o cuvîntare.

în introducerea cuvintului său, 
Leonid Brejnev a relevat că făuri
rea Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste a fost o continuare directă 
a operei marelui Octombrie, care a 
deschis o nouă epocă în dezvoltarea 
omenirii. în aceste zile jubiliare, a 
spus el. gindul se întoarce, firește, 
spre acele vremuri îndepărtate din 
zilele lunii decembrie 1922, cînd pri
mul Congres unional al sovietelor a 
adoptat declarația și tratatul cu pri
vire la constituirea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

în acești primi ani de după «Oc
tombrie a fost constituită alianța 
strînsă politică, militară, economică, 
diplomatică a tuturor republicilor 
sovietice existente atunci, înscrisă 
într-o serie de aoorduri între ele, a 
spus vorbitorul. Chiar la o săptâ- 
mină după nașterea statului sovietic, 
în cunoscuta „Declarație a drepturi
lor popoarelor Rusiei", au fost în
scrise, că. baze ale politicii națio
nale a puterii sovietice, egalitatea 
și suveranitatea popoarelor Rusiei, 
dreptul popoarelor la autodetermi
nare liberă, pînă la separare și con
stituire într-un stat independent, 
desființarea tuturor privilegiilor și 
restricțiilor naționale și național- 
religioase de toate felurile, dezvol
tarea liberă a minorităților națio
nale. necesitatea uniunii popoarelor 
din Rusia pe baza liberului consim- 
țămînt, cinstei, încrederii reciproce 
depline.

Analizînd factorii care au determi
nat constituirea unui stat socialist 
multinațional, vorbitorul a spus că 
Lenin arătase că o asemenea alianță 
a popoarelor putea fi făurită nu
mai pe baza egalității depline in 
drepturi și a respectului reciproc al 
tuturor participanților. • „Noi v-rem o 
alianță a națiunilor pe baza liberu
lui consimtămînt, o asemenea alian
ță — sublinia Lenin — care să nu 
admită nici un fel de oprimare a 
unei națiuni de către alta, o aseme
nea alianță care să se bazeze pe în
crederea deplină. ‘ pe conștiința clară 
a unității frățești, pe acordul deplin 
pe bază de liber consimtămînt".

Aceasta este dialectica tezei mar
xist-leniniste a problemei naționale : 
de a merge spre ooeziune. unitate, 
apropierea multilaterală a națiuni
lor prin eliberarea lor totală de sub 
jugul social și național, prin crea
rea de condiții cit mai favorabile 
pentru dezvoltarea fiecăreia dintre 
ele.

în legătură cu faptul că s-a pus 
problema făuririi unor relații prin
cipial noi între națiuni și popoare în 
interiorul țării, relații de încredere, 
prietenie, colaborare frățească, vor
bitorul a arătat că la 30 decembrie 
1922 și-a început lucrările, la Mos
cova, primul Congres panunional al 
sovietelor, care, răspunzînd propune
rilor formulate de congresele soviete
lor din Ucraina, Bielorusia. Transcau- 
cazia și R.S.F.S.R., a adoptat istorica 
hotărîre cu privire la crearea pri
mului stat socialist multinational 
din lume — Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Acest eveniment a semnificat bi
lanțul remarcabil al primilor cinci 
ani de existentă a puterii sovietice, 
puterea muncitorilor și țăranilor. în 
pofida, tuturor furtunilor, urgiilor și 
pericolelor, puterea născută de revo
luție a rezistat, ba. mai mult, a unit 
pe oamenii muncii din patria noas
tră multinațională într-o singură și 
viguroasă Uniune Sovietică. în ace
eași zi. glorioasa noastră Moscovă a 
fost aleasă drept capitală a U.R.S.S.

Ziua de 30 decembrie 1922 — a spus 
Leonid Brejnev — este, intr-adevăr, 
o dată istorică in viața statului nos
tru. un jalon important în destinele 
tuturor popoarelor sovietice, o mare 
sărbătoare a lor.

Făcînd un bilanț al anilor care au 
urmat întemeierii Uniunii Sovietice, 
vorbitorul a relevat că volumul glo
bal al producției industriale a țării a 
crescut în această perioadă de 320 de 
ori. E drept — a spus el că s-ar 
putea replica : compararea cu anul 
1922 nu este concludentă, căci acesta 
a fost un an de foamete, un an al u- 
nei economii distruse de război. Da, 
intr-adevăr, lucrurile stau astfel. în 
acest caz, să comparăm anul 1972 cu 
anul antebelic 1940. Pe atunci, țara 
noastră depășise cu mult nivelul pre- 
revoluționar. Numai in acest răstimp 
volumul producției industriale a 
Uniunii Sovietice a crescut de 14 ori. 
în prezent, într-o singură lună, indus
tria sovietică dă mai multă producție 
decît în întregul an 1940. în compara
ție cu anul 1940, veniturile reale ale 
populației au crescut de mai bine de 
patru ori și de peste șapte ori a crescut 
comerțul cu amănuntul. De 4.7 ori a 
crescut numărul medicilor și de 6,5 
ori numărul cetățenilor cu studii su
perioare, medii integrale și incom
plete.

Partidul nostru — a spus în conti
nuare vorbitorul — își dădea bine 
seama că pentru a lichida toate con
secințele oprimării și inegalității na
ționale nu era suficient să se adopte 
legi, oricît ar fi ele de bune și de 
drepte. Mai trebuia lichidată rămîne- 
rea în urmă economică și culturală a 
națiunilor și naționalităților in trecut 
oprimate. Cu alte cuvinte, nu era su
ficient să se abroge inegalitatea ju
ridică a națiunilor, trebuia să se pună 
capăt inegalității de facto între ele.

După ce a evidențiat marile succese 
dobîndite de republicile unionale, 
vorbitorul a spus : Economia Uniunii 
Sovietice nu este o sumă a econo
miilor diferitelor republici și regiuni. 
Ea este. încă de mult, un organism e- 
conomic unic, format pe baza obiec
tivelor și intereselor economjce co
mune ale tuturor națiunilor și popoa
relor.

în ultimii 50 de ani, a subliniat vor
bitorul, schimbări radicale s-au pro
dus și in domeniul relațiilor sociale, 
în Uniunea Sovietică s-a pus capăt 
de mult și pentru totdeauna exploată
rii omului de către om. Acum. între
gul popor sovietic este alcătuit din 
clase și grupuri sociale socialiste. El 
este unit prin comunitatea țelurilor 
și concepției despre lume. Țelul său 
este comunismul, baza concepției 
sale despre lume — marxism-leni- 
nismul. S-au transformat clasa mun

citoare, principala forță conducă
toare a societății, clasa cea mai pro
gresistă a epocii contemporane, ță
rănimea, caie s-a debarasat de psi
hologia de proprietar privat, intelec
tualitatea, care și-a consacrat toate 
forțele creatoare cauzei construcției 
comuniste. In 50 de ani ai existen
ței U.R.S.S., la noi s-a creat și a 
înflorit cultura socialistă sovietică. 
Această cultură include cele mai 
prețioase caracteristici și tradiții ale 
culturii și vieții fiecărui popor al 
patriei noastre.

Unitatea poporului sovietic — * * 
spus în continuare L. I. Brejnev — 
și-a găsit expresia cea mai convingă
toare in faptele eroice, în apărarea 
patriei socialiste. Alianța și priete- 

-nia tuturor națiunilor și naționalită
ților din țara noastră au trecut prin- 
tr-o încercare atît de grea ca M.a- 
rele Război pentru Apărarea Patriei, 
în acest război, fiii și fiicele patriei 
sovietice comune nu numai că au 
apărat cu cinste cuceririle lor so
cialiste, dar au și salvat civilizația 
mondială de barbaria fascistă, acor- 
dind, prin aceasta, un sprijin puternic 
luptei de eliberare a popoarelor. Glo
ria acestor eroi, gloria slrăluciților 
apărători ai patriei noastre va stră
luci de-a pururi.

Timpul probabil pentru 24, 25 și 26 
decembrie. în țară : cerul va fi va
riabil. Vintul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere u- 
șoarâ. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborite, iar maximele intre minus 2 
și plus 6 grade. Dimineața și seara 
— ceață locală. In București : cerul 
va fi variabil. Vîntul va sufla slab 
pină la potrivit. Temperatura în 
creștere. Dimineața și seara se va 
produce ceață slabă.

tetului de partid pe întreprindere, a 
subliniat activitatea neobosită des
fășurată de clasa muncitoare, țărăni
mea colhoznică și intelectualitatea 
sovietică pentru continua înflorire 
a U.R.S.S., pentru construirea socie
tății comuniste. Releyînd relațiile 
prietenești româno-sovietice. vorbi
torul a arătat că ele înregistrează o 
evoluție ascendentă pe toate planu
rile — politic, economic, științific și 
social-cultural — în folosul reciproc, 
al cauzei socialismului și păcii.

A vorbit apoi N. A. Iakovlev, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, care a spus că, în pe
rioada ce a trecut de la acest me
morabil eveniment — crearea 
U.R.S.S. — poporul sovietic a stră
bătut. sub conducerea P.C.U.S.. un 
drum glorios, edificînd. astăzi, prin 
munca sa. societatea comunistă. Vor
bitorul a evidențiat, de asemenea, 
dezvoltarea continuă a legăturilor 
de prietenie și colaborare sovieto- 
române, corespunzător intereselor 
ambelor țări și popoare, cauzei întă
ririi forțelor socialismului și păcii in 
lume.

★

Din suita de manifestări cultural- 
artistice desfășurate, vineri, sub sem
nul semicentenarului U.R.S.S., men
ționăm : expozițiile de carte sovieti
că organizate la Piatra Neamț. 
Tirgoviște și Buzău, simpozionul 
„50 de ani de la crearea U.R.S.S." la 
Casa prieteniei româno-sovietice din 
Craiova, precum și expoziția docu
mentară „Dezvoltarea culturii și ar
tei în Uniunea Sovietică" — deschisă 
tot in orașul Craiova.

(Agerpres)

Vorbitorul a relevat apoi că Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice 
întrunește reprezentanți ai tuturor 
națiunilor și popoarelor țării, ei 
constituie întruchiparea tovărășiei și 
prieteniei oamenilor muncii din 
U.R.S.S., a unității indestructibile a 
întregului popor sovietic. Toți comu
niștii noștri — a subliniat el — in
diferent de naționalitatea căreia îi 
aparțin — sint membri ai partidu
lui leninist unic. Ei se bucură de 
drepturi și obligații egale, au aceeași 
răspundere pentru destinele țării.

După cum se știe — a spus vor
bitorul — Lenin a subliniat în re
petate rinduri caracterul complex 
al abordării problemelor naționale, a 
arătat necesitatea de a manifesta 
îngăduință și delicatețe fată de sen
timentele naționale, mai ales ale po
poarelor mici. Lenin a dus întotdeau
na o necruțătoare luptă împotriva 
oricăror manifestări în rîndurile co
muniștilor ale naționalismului si șo
vinismului de mare putere.

L. I. Brejnev a spus apoi : Am re
zolvat pe deplin problema națională 
în acele aspecte ale ei in care am 
moștenit-o de la trecutul anterior re
voluției. Relațiile naționale sînt însă 
și în societatea socialismului matur 
o realitate care se dezvoltă mereu, 
ridicîud noL probleme și sarcini. Par
tidul menține permanent aceste pro
bleme pe Ordinea de. zi, le rezolvă Ia 
timp; in interesele întregii țări și ale 
fiecărei republici, în interesele oon- 
strucției comuniste.

Subliniind apoi că ultimele cină 
decenii au fost marcate, în toată lu
mea, prin transformări social-politice 
fără precedent prin amploarea și a- 
dîncimea lor, vorbitorul a spus : 
„Revoluția socialistă a ieșit victori
oasă într-o serie Oe țări din Europa, 
Asia și America, a apărut sistemul 
mondial al socialismului. în lumea 
capitalismului, mișcarea muncitoreas
că internațională a devenit o forță 
puternică, bine organizată și activă 
din punct de vedere politic. în ma
joritatea țărilor lumii s-a format și 
s-a întărit avangarda ei de luptă — 
partidele comuniste și muncitorești. 
S-a prăbușit pentru totdeauna sis
temul asupririi coloniale creat de im
perialism. Mai pe scurt, în. acești 50 
de ani, lumea s-a schimbat. Incon
testabil că în toate aceste transfor
mări istorice un rol important l-a a- 
vut Uniunea Sovietică".

Menirea și rolul politicii noastre 
internaționale — a spus vorbitorul — 
constau, considerăm, în a contribui la 
înfăptuirea de către toate popoarele 
a drepturilor lor inalienabile, în pri
mul rind a dreptului la dezvoltare 
independentă, de sine stătătoare, in 
condițiile căreia să se poată folosi de 
roadele civilizației moderne.

„Principala noastră sarcină pe a- 
rena internațională considerăm că 
este întărirea și dezvoltarea sistemu
lui mondial socialist", a afirmat se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S.

Referindu-se apoi la o serie de 
alte aspecte ale vieții internaționale, 
vorbitorul a spus că lichidarea fo
carului de război din Indochina re
prezintă una din sarcinile centrale 
ale politicii externe a Uniunii So
vietice. „Pentru aceasta, acordăm 
prietenilor vietnamezi un sprijin 
activ în eforturile lor de a obține 
o reglementare pașnică dreaptă. Nu 
ne vom precupeți forțele pentru a 
menține și întări orietenia sovieto- 
vietnameză".

După ce a relevat că P.C.U.S.. po
porul sovietic sprijină mișcarea de 
eliberare națională a popoarelor și 
politica progresistă a țărilor elibe
rate de impilarea colonială, Leonid 
Brejnev s-a referit la situația din 
Orientul Apropiat, subliniind faptul 
că numeroase state s-au pronunțat 
pentru soluționarea problemei din a- 
ceastă zonă pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate al O.N.U. Dar, 
a spus el. declarațiile trebuie întă
rite prin acțiuni politice concrete. în 
ceea ce o privește. Uniunea Sovie
tică este gata să-și aducă contribu
ția la asemenea acțiuni.

Relevind în continuare că U.R.S.S. 
a depus eforturi pentru reglemen
tarea problemelor moștenite din vre
mea celui de-al doilea război mon
dial. pentru a însănătoși climatul po
litic din lume, și subliniind că re
lațiile cu multe state burgheze, in
clusiv cu majoritatea țărilor din Eu
ropa occidentală, au trecut oe fă
gașul destinderii și colaborării re
ciproc avantajoase, vorbitorul a rele
vat ca în politica multor state ca
pitaliste își spun tot mai mult cuvîn
tul elementele realismului.

Tratatele dintre U.R.S.S. și R.F.G., 
dintre Polonia și R.F.G.. complexul de 
convenții referitoare la Berlinul oc-*  
cidental. ca și tratatul privind ba
zele relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G., 
care se semnează astăzi în capitala 
R.D.G.. ridicarea definitivă a bloca
dei diplomatice înmotriva R.D.G.. 
toate acestea — a spus Leonid Brei- 
nev — constituie pași dintre cei mai 
importanți ai evoluției Europei pe 
calea spre pace și securitate. Și toate 
acestea nu sînt victoria unilaterală a 
cuiva, ci un mare triumf al rațiunii 
și realismului în relațiile interna
ționale.

Popoarele își pun speranțe serioase
— a relevat vorbitorul — in confe
rința general-europeană. Ele așteap
tă ca această conferință să se ocupe 
de problemele cardinale ale Întăririi 
păcii europene, să pună capăt suspi
ciunilor și temerilor generate de 
„războiul rece", să dea europenilor 
certitudinea pentru ziua de mîine. 
Principiile pe care trebuie să se ba
zeze securitatea popoarelor Europei
— a spus raportorul — sint inviola
bilitatea frontierelor de stat, neames
tecul în treburile interne, indepen
dența, egalitatea în drepturi, renun
țarea la folosirea forței sau la ame
nințarea cu folosirea ei.

Apreciind apoi că a sosit timpul 
să se treacă pe ordinea de zi elabo
rarea unui program european de co
laborare economică și culturală, vor
bitorul a arătat în continuare că 
urmează să aibă loc, de asemenea, 
tratative cu privire la reducerea for
țelor armate și armamentelor în 
Europa și că Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru o pregătire serioasă 
și o desfășurare eficientă a acestor 
tratative. Consolidarea păcii în Euro
pa este o problemă extrem de im
portantă pentru destinele întregii o- 
meniri.

Referindu-se la relațiile sovleto- 
americane, L. I. Brejnev a evidențiat 
că un pas important în dezvoltarea a- 
cestora l-au constituit tratativele pe 
care -conducătorii sovietici le-au avut 
în primăvara acestui an, la Moscova, 
cu președintele Nixon. Hotărîrea ex
primată de cele două părți de a dez
volta colaborarea în diferite domenii 
a fost însoțită de măsuri practice. Mă 
refer — a precizat vorbitorul — la 
o serie întreagă de acorduri în dife
rite probleme, încheiate în timpul în
tâlnirii la nivel inalt, precum și în 
cursul contactelor sovieto-americane 
ulterioare. Au fost amintite în acest 
sens acordurile sovieto-americane în 
domeniul mijloacelor strategice anti- 
rachetă și ofensive — subliniindu-se 
că „n-ar fi rău să se treacă de la 
limitarea înarmărilor la reducerea 
lor treptată, precum și la stabilirea 
unor limite perfecționării lor calita
tive" — precum și acordurile în pro
bleme economice care „pot crea baza 
unei colaborări de mari proporții pe 
termen lung". Vorbitorul a subliniat 
că în ce privește desfășurarea relații
lor sovieto-americane „multe vor de
pinde de modul cum vor evolua eve
nimentele în viitorul apropiat și, în 
special, ce turnură va lua problema 
încetării războiului în Vietnam".

în continuare, vorbitorul a relevat 
că anul, viitor urmează să aibă loc 
importante tratative sovieto-japojjer 
ze. scopul acestora fiind reglemen
tarea pe bază de. tratat a probleme
lor bilaterale rămase de la cel de-al 
doilea război mondial. Năzuim — a 
spus vorbitorul — spre o înțelegere 
reciproc acceptabilă în toate proble
mele pe care le vom dezbate.

L. I. Brejnev a consacrat o mare 
parte a cuvîntării sale mersului con
strucției comuniste in U.R.S.S. El a 
afirmat că, de aproape doi ani, po
porul sovietic muncește pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S. Sarcinile pe 
care le-a trasat congresul sînt uriașe 
și foarte complexe. Poporul răs
punde partidului printr-o intensă 
activitate, printr-un eroism de 
masă in muncă.

Numeroase și variate au fost ini
țiativele social-politice și în mun
că in aceste luni dinaintea sărbăto
rii, a subliniat apoi vorbitorul. în 
cursul întrecerii consacrate semi
centenarului U.R.S.S., in diferite 
părți ale țării, în diferite ramuri ale 
industriei, construcției, transportului 
și agriculturii, s-au născut inițiative 
remarcabile. Multe colective de pro
ducție, oameni ai muncii din orașe, 
regiuni și ținuturi s-au angajat să 
îndeplinească înainte de termen pla
nul anual pe seama creșterii produc
tivității muncii, să valorifice înainte 
de termen capacitățile proiectate ale 
întreprinderilor și agregatelor, să 
sporească producția, fără creșterea 
numărului de lucrători. Lucrătorii 
de pe ogoare s-au angajat să dea 
statului peste plan cereale și bum
bac.

Activitatea stăruitoare a oameni
lor sovietici din industrie și din a- 
gricultură — a spus vorbitorul — 
succesele lor în muncă dau posibili
tatea înfăptuirii consecvente a pro
gramului de creștere a bunăstării 
poporului.

în ansamblu, se înregistrează o 
creștere considerabilă a puterii eco
nomice a Uniunii Sovietice, fapt care 
nu poate să nu ne bucure pe toți, 
a afirmat L.I. Brejnev. în ziua mare
lui jubileu. putem și trebuie să spu
nem aceasta cu tărie. Dar și in zilele 
marilor sărbători, ca și în zilele o- 
bișnuite, vedem bine nu numai rea
lizările, ci și lipsurile și lacunele 
noastre, concentrăm atenția și efor

* *

(Urmare din pag. I) 

președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
D. Rasulov, prim secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Tadjikă, Rato Dugo- 
nici, vicepreședinte al Prezidiului
R. S.F. Iugoslavia. Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim secretar al C.C. a>l 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, Ernan del 
Canto, ministru, secretar general 
al guvernului Republicii Chile, A. 
Kocinian, prim secretar al fc.C. al 
P.C. din R.S.S. Armeană, Enrico Ber- 
linguer, secretar general al P.C. Ita
lian, M. Sapurov, prim secretar al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Turkmenă, 
Gus Hali, secretar general al P.C. din
S. U.A., Rodney Arismendi, prim 
secretar al C.C. al P. C. din 
Uruguay, I. Kebin, prim secretar al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Estonă, Gopal 
Swarup Pathak, vicepreședinte al 
Republicii India, Aarne Saarinen, 
președintele P.C. Finlandez, Dolores 
Ibarrurî, președintele P.C. din Spa
nia, Pierre Gansous, secretar general 
al F.S.M., Shripat Amrit Dange, pre
ședintele Consiliului Național al P.C. 
din India, Muhammed Jaber Baj- 
bouj, adjunct al secretarului general 
al Partidului Baas din Siria, Moham

turile poporului asupra lichidării 
lor cit mai grabnice. Și, din pă
cate, — a subliniat vorbitorul — 
la noi există încă lipsuri. Nu este 
nevoie să le menționăm aici pe toa
te. Noi, oomuniștii, sintem oameni 
autooritici, și nu o dată am vorbit 
despre aceste lipsuri concret și răspi
cat. Cea mai serioasă dintre ele con
stă in faptul că în dezvoltarea eco
nomiei naționale sînt folosite pînă în 
prezent insuficient și ineficient boga
tele resurse interne, factorii inten
sivi, calitativi. într-o serie de ramuri, 
în multe întreprinderi, pe șantiere, 
în colhozuri și sovhozuri se reduc 
în ritm lent cheltuielile de muncă, 
de materii prime și materiale. în 
prezent, sarcina principală este de a 
schimba radical orientarea, de a pune 
accentul pe metodele intensive de 
conducere a economiei, de a asigura 
în felul acesta o serioasă creștere a 
eficienței economiei. Este vorba de 
faptul ca dezvoltarea eoonomică să 
se realizeze în măsură tot mai mare 
pe calea ridicării productivității 
muncii și accelerării progresului teh- 
nico-științific, pe calea folosirii de
pline a capacităților de producție, pe 
calea creșterii rentabilității de pe 
urma fiecărei ruble investite în eco
nomie, a fiecărei tone de metal, com
bustibil, ciment, minerale folosite.

Partidul a știut bine că înfăptuirea 
sarcinilor cincinalului necesită multă 
muncă, energie uriașă și spirit de or
ganizare, atitudine creatoare și curaj 
în rezolvarea problemelor care se 
ivesc. Tocmai de aceea s-a subliniat 
nu o dată că dacă nu vom ridica în
treaga activitate economică la un ni
vel mai înalt, dacă nu vom efectua 
o adevărată cotitură în direcția creș
terii eficienței economice, înfăptuirea 
sarcinilor propuse va fi grea. Direc
țiile principale care trebuie urmate 
în acest scop sînt cunoscute. Aceas
ta înseamnă perfecționarea planifică
rii și a întregului sistem de condu
cere.

Arătînd apoi că jubileul U.R.S.S. 
este sărbătorit în ajunul noului an, 
Leonid Brejnev a spus : Anul care 
se apropie are o importanță deose
bită. Acest al treilea an hotărăște in 

.multe privințe soarta întregului cin
cinal. Sarcina constă nu numai .in 
înfăptuirea ou succes a principalelor 
sarcini de plan ale anului viitor, 
aprobate recent de sesiunea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., ci și de a le 
spori considerabil, de a crea rezerva 
necesară pentru anii următori.

Concentrîndu-ne atenția asupra sar
cinilor curente — a spus vorbitorul 
— , nu uițăm.persp.șcțiveje înaintării , 
noastre.' Cu atif mal nedesară este j 
planificarea științific fundamentată, 
cu spirit de previv.iHne, â dezvoltării j 
economice și sociale în zilele noas
tre, cînd U.R.S.S. pășește pe calea 
construirii comunismului. In aceste 
condiții, planificarea de perspectivă 
pe termene îndelungate constituie o 
problemă de importanță cu adevărat 
vitală. După cum se știe, aceasta și-a 
găsit expresia în hotărîrile Congre
sului al XXIV-lea al P.C.U.S. Po
trivit indicație! congresului, C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat în acest an o 
hotărîre privind elaborarea planului, 
de perspectivă îndelungată a dezvol
tării economiei naționale a U.R.S.S. 
pe 1976—1990. Munca de întocmire 
a planului (ea va continua pînă în 
1975) este cea mai importantă sar
cină economico-politică.

Una din marile probleme ale dez
voltării pe mai departe a Uniunii So
vietice și care ne rămîne s-o rezol
văm în viitorul apropiat — a spus 
L. Brejnev — este problema Con
stituției U.R.S.S. Actuala Constitu
ție, care a fost adoptată în 1936, a 
reflectat factorul lichidării exploa
tării de clasă în țara noastră, a con
sfințit victoria socialismului. Dar 
viața merge înainte. După trei de
cenii și jumătate care au trecut de 
la adoptarea Constituției, în dezvol
tarea societății sovietice, în dezvol
tarea mondială, in repartizarea for
țelor de clasă pe arena internaționa
lă au avut loc schimbări principiale. 
Intenționăm să supunem discuției 
publice, incă pină la următorul con
gres al partidului, propunerile cores
punzătoare referitoare la noul text al 
Constituției. Apoi, noua Constituție, 
completată cu propunerile oameni
lor muncii, va fi supusă aprobării în
tregului popor, printr-un referendum.

în încheierea cuvîntării sale. Leo
nid Brejnev a spus : Uniunea Sovie
tică pășește în întîmpinarea comu
nismului. Calea spre comunism nu va 
fi ușoară, și noi o știm. Va fi nevoie 
de o muncă vastă și inspirată, de 
organizare, de o înaltă conștiință po
litică. Știm, de asemenea, că oame
nii sovietici au toate aceste calități, 
că vor ști să le întruchipeze în fapte 
și vor fi în stare să atingă minuna
tele țeluri pe care și le-au propus.

med Abdallah Merzaban. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Egipt, Izzat Mousta- 
fa, membru al Conducerii regionale a 
Partidului Baas din Irak, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, ministru al sănătății din Irak, 
Benjedid Chaddi, membru al Consi
liului Revoluției al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, A- 
milcar Cabrai, secretar general al 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde.

Participanții la ședința festivă au 
fost salutați de reprezentanți ai For
țelor Armate ale U.R.S.S.

în încheiere, membrii Comitetului 
Central al P.C.U.S. și deputății So
vietului Suprem al U.R.S.S., partici
pant! Ia ședința festivă, au adoptat 
un apel către popoarele lumii.

Seara, Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și guvernul sovietic au 
oferit o recepție în cinstea partici- 
panților la ședința festivă comună a 
C.C. al P.C.U.S., Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., închinată împlinirii unei 
jumătăți de secol de la întemeierea 
U.R.S.S.
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viața internațională
Declarația guvernului

R. D. Vietnam
în legătură cu 

aviației
22 (Agerpres). — Guver- 
Vietnam a dat publicității

HANOI
nul R. D. _______ _
o declarație în care arată că, de îa 
18 decembrie 1972, guvernul ameri
can a angajat numeroase forțe ae
riene și navale, incluzi nd majorita
tea bombardierelor strategice „B-52“ 
din Asia de 
unor raiduri 
zonelor dens 
șelor Hanoi 
dintr-un mare

sud-est. în efectuarea 
fără precedent asupra 

populate din jurul ora- 
și Haifong. precum și 

număr de provincii
★

PEKIN 22 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a dat publicității o de
clarație de protest în legătură cu 
avarierea navei comerciale chineze 
..Steagul roșu-149", în urma bom
bardamentului efectuat de aviația a- 
mericană la 20 decembrie asupra 
portului Haifong din R.D. Vietnam. 
Declarația subliniază că guvernul 
Statelor Unite trebuie să înceteze 
imediat atacarea navelor 
ciale chineze și să ofere 
împotriva repetării unor astfel 
incidente.

comer- 
garanții 

de

bombardamentele
americane

state germane

american 
încetarea 
păcii in 
meatul.

MANIFESTĂRI
CONSACRATE

REPUBLICII

i-a

Imagine din timpul recentelor demonstrații ale muncitorilor sanitari din Londra

So- 
Ion

★
22 (Agerpres). — Guvernul 

a protestat

ANIVERSĂRII
ale R. D. Vietnam. Declarația subli
niază că „aceste noi acte de război 
constituie grave încălcări ale suvera
nității și securității R. D. Vietnam".

Guvernul R. D. Vietnam condam
nă această nouă escaladare a războ
iului și cere guvernului ameri
can să pună capăt neintîrziat inter
venției în Vietnam, bombardamente
lor, minării, blocadei și tuturor ce
lorlalte acte de agresiune împotriva 
R. D. Vietnam.

★

a acordului cu privire la 
războiului și restabilirea 

Vietnam, subliniază comu-

★
22 (Agerpres). — A- 
a dat publicității un 
legătură cu scufunda-

VARȘOVIA 
genția P.A.P. 
comunicat în 
rea navei comerciale poloneze „Jo- 
sef Conrad", in urma bombarda
mentelor efectuate de aviația ame
ricană asupra portului vietnamez 
Haifong. Guvernul R.P. Polone a in- 
mi nat o notă de protest Ambasadei 
S.U.A. la Varșovia — se arată in 
comunicat.

Poporul polonez exprimă un pro
test hotărît și cere încetarea nein- 
tirziată a bombardamentelor și a 
oricăror acte de război împotriva 
poporului vietnamez, precum și 
semnarea grabnică de către guvernul

CAIRO
Republicii Arabe Egipt 
în legătură cu bombardarea de că
tre aviația americană a ambasadei 
egiptene din Hanoi — informează 
agențiile France Presse și Reuter.

Ministrul de externe egiptean, 
Mohamed Hassan El Zayyat, a dat 
instrucțiuni subsecretarului de stat 
pentru afaceri externe,, Ismail Fah
my, să aducă acest protest la cunoș
tința însărcinatului cu reprezentarea 
intereselor americane în Egipt, Jo
seph Greene.

★
PARIS. — în urma apelului lansat 

de.52 de organizații democratice din 
Franța, la Paris a avut loc o demon
strație, la care au participat zeci de 
mii de oameni, in sprijinul restabili
rii păcii în Vietnam. Au luat parte, 
de asemenea, membri ai Biroului Po
litic al P.C.F., reprezentanți ai Parti
dului socialist, ai Mișcării pentru 
apărarea păcii din Franța, ai Confe
derației Generale a Muncii, precum 
și a numeroase organizații de tineret.

BERLIN 22 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al R.D. Germane a 
aprobat Tratatul cu privire la ba
zele relațiilor dintre R.D. Germană 
și R.F. a Germaniei, semnat la 21 
decembrie la Berlin. Proiectul de 
lege privind tratatul urmează să fie 
trimis spre examinare Camerei 
Populare a R.D. Germane.

★
BONN 22 (Agerpres). — La 22 de

cembrie, guvernul R.F. a Germani
ei a transmis Bundesratului spre 
ratificare tratatul privind bazele re
lațiilor dintre R.F.G. și R.D.G.

în acest fel, a început procesul de 
ratificare a tratatului, semnat la 21 
decembrie la Berlin.

PERU Convorbiri chiliano-
Apel la unitatea 

poporului
nord-americane

22 (Agerpres). — Peru este 
țară care și-a ales un drum 
și a început să-și făurească 
sa viață pentru a se elibera

agențiile de presă transmit

LIMA 
astăzi o 
propriu 
propria 
definitiv de tot ce a fost nedrept și 
nedemn în trecut, a declarat pre
ședintele acestei țări, Juan Velasco 
Alvarado. Această operă de creare a 
unei noi imagini a țării, în care opo
ziția sectoarelor care au pierdut ve
chile privilegii crește, cere poporului 
peruan să lupte unit și organizat 
pentru cauza țării sale, a subliniat 
președintele.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
La Washington au început convor
biri la nivel inalt între o delegație 
chiliana și oficialități nord-americane 
pentru „a se face o analiză globală 
a relațiilor dintre cele două țări" — 
informează agenția Prensa Latina. 
Ministrul chilian al afacerilor exter
ne, Clodomiro Almeyda, a subliniat 
că „Chile dorește să discute cu Sta
tele Unite pe baza respectului abso
lut al suveranității naționale și a 
prevederilor constituționale care de
termină atitudinea guvernului său“.

Schimb de mesaje intre 
R.D.G. și R.F.G. Michael Kohl- 
secretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D.G., și Egon Bahr, mi
nistru cu însărcinări speciale în gu
vernul R. F. a Germaniei, au făcut 
un schimb de mesaje cu privire la 
deschiderea pe șosele a unor puncte 
suplimentare de oontrol și trecere, 
precum și la formarea unei Comisii 
de frontieră compusă din reprezen
tanții ambelor state, care va efectua 
demarcarea frontierei dintre ele. 
M. Kohl a transmis lui E. Bahr un 
mesaj referitor la măsurile ulteri
oare pe care le va lua R.D.G. în 
vederea ușurării vizitelor și călăto
riilor și la alte probleme.

Potrivit cifrelor oficiale 
publicate joi la Washing
ton, Pre?c-dintele Richard Nixon a 
obținut victoria în alegerile din 7 
noiembrie cu o diferență de 17 971 294 
voturi, față de candidatul Partidu
lui Democrat, George McGovern. 
Numărul total al voturilor obținute 
de Richard Nixon 
iar cel al lui 
29 071 629.

este de 47 042 923, 
McGovern — de

a avut loc o în-

cu Australia și Noua Zeelandă
PEKIN 22 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă a difuzat un comunicat 
în care se arată că guvernele R. P. 
Chineze și Australiei au hotărît să 
se recunoască reciproc 
lească relații diplomatice 
la 21 decembrie a.c.

Guvernul australian 
retragă reprezentanța 
Taivan înainte de 25

și să stabi- 
începind de

hotărît să-șia
oficială din 
ianuarie 1973.

PEKIN 22 (Agerpres). — Guverne
le R. P. Chineze și Noii Zeelande au 
hotărît să se recunoască 'reciproc și 
să stabilească relații diplomatice. în- 
cepînd de la 22 decembrie 1972 — se 
arată intr-un comunicat dat publici
tății de agenția China Nouă.

Ministerul afacerilor externe 
Noii Zeelande a dat publicității

al 
o 

declarație în care anunță că tara sa 
rupe relațiile cu Taivanul din mo
mentul recunoașterii R. P. Chineze.

R. D. Germană a stabilit relații diplomatice
cu Australia și Nepal

BERLIN 22 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. anunță că guvernele Re
publicii Democrate Germane și. Aus
traliei au căzut de acord să stabi
lească relații diplomatice de la 22 
decembrie 1972 și să facă schimb de 
ambasadori.

KATMANDU 22 (Agerpres). — Un 
comunicat al Ministerului de Externe 
al Nepalului informează că guverne
le Nepalului și R. D. Germane au ho- 
tărît să stabilească relații diploma
tice.

Demisia PROLOG
premierului sirian

VICEPREȘEDINTELE TARII 
ÎNSĂRCINAT CU FORMAREA 

NOULUI CABINET
DAMASC 22 (Agerpres). — Abdel 

Rahman Khleifawi a prezentat, la 21 
decembrie, din motive de sănătate, 
președintelui Hafez Assad, demisia 
sa din funcția de prim-ministru al 
Siriei — anunță postul de radio Da
masc, reluat de agenția M.E.N. De
misia a fost acceptată, șeful statului 
sirian însărcinîndu-1 pe vicepreședin
tele țării, Mahmoud Al Ayoubi, cu 
formarea unui nou guvern.

în cursul zilei de vineri, relevă 
agenția egipteană de știri, Mahmoud 
Al Ayoubi și-a încheiat consultările 
în vederea constituirii noului cabi
net, decretele privind formarea aces
tuia urmînd să lie promulgate în 
următoarele 48 de ore. Premierul 
desemnat a avut consultări cu un 
larg număr de oficialități din con
ducerea partidului Baas, de gu- 
vernămînt, și cu lideri ai partidelor 

. care fac parte, alături de acesta, din 
Ca și 

cabinet, noul guvern va in- 
reprezentanți ai partidului

Frontul Național Progresist, 
fostul 
elude . ----------- .
Baas, ai Uniunii Socialiste Arabe 
din Siria, ai Mișcării unioniștilor so
cialiști, ai Mișcării socialiștilor arabi 
și ai Partidului comunist. El va in
clude, de asemenea, o serie de țeh- 
nocrați, cunoscuți pentru sprijinul 
lor față de partidul Baas și față de 
Frontul Național Progresist — re
levă agenția M.E.N.

Principalele partide po
litice reprezentate în Par
lamentul finlandez s au ex- 
prirnat in favoarea prelungirii man
datului președintelui Urho Kekkonen 
și după expirarea acestuia în anul 
1974. In cadrul unei reuniuni parla
mentare, din cei 200 de membri ai 
Parlamentului 178 — intre care cei 
37 de deputați comuniști — s-au pro
nunțat în acest sens.

La Phenian
trevedere între Hă Dam. ministrul 
de externe al R.P.D. Coreene, și Ci 
Pîn-fei, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, aflat intr-o vizită de 
prietenie în R.P.D. Coreeană. Cu a- 
cest prilej, între cei doi miniștri de 
externe a avut loc o convorbire cor
dială. prietenească — relatează agen
ția China Nouă.

INDIA

întreprinderi textile

trecute sub controlul

guvernului
DELHI 22 (Agerpres). — Camera 

Populară a Parlamentului Indiei — 
Lok Sabha — a aprobat proiectul de 
lege privind trecerea sub controlul 
guvernului a altor 46 de fabrici tex
tile din sectorul privat, care funcțio
nau în pierdere de mai mulți ani. 
Această hotărîre a fost luată în baza 
decretului prezidențial, emis la 31 oc
tombrie a.c.

Conducerea fabricilor respective va 
fi preluată de către Corporația tex
tilă națională, care administrează în 
prezent peste 100 de întreprinderi.

Luind cuvîntul în Camera Popu
lară a Parlamentului, ministrul co
merțului exterior, L. N. Mishra, a 
subliniat că această măsură consti
tuie un pas important în direcția asi
gurării unei bune funcționări și a 
dezvoltării industriei textile, a cărei 
producție constituie una din princi
palele surse de valută ale țării.

Un avion de tip „DC-9", aparținînd 
companiei americane „Horth Cen
tral Airlines", s-a prăbușit pe un ae
roport din Chicago, în momentul 
decolării, și, ulterior, a luat foc. 11 
persoane și-au pierdut viața, 22 au 
fost rănite și numai opt au reușit 
să scape nevătămate. Lucrătorii de 
la turnul de control al aeroportului 
au declarat că accidentul se dato
rează cetii foarte dense, care s-a 
menținut pe pista de decolare în tot 
cursul zilei. în fotografie : aspect 

de la locul catastrofei

ELECTORAL 1973

Ministrul chilian al jus
tiției, Jorge Insunza, a anunțat că 
guvernul a cerut aplicarea procedu
rii de urgență în dezbaterea parla
mentară a proiectului de lege cu pri
vire la delictele care produc daune 
economiei naționale. Acest proiect a 
fost înaintat spre aprobare Congre
sului încă din luna iulie a.c., dar, 
datorită atitudinii opoziției, discuta
rea lui în forul legislativ a fost ter
giversată.

Guvernul britanic a hotărît 
majorarea „depozitelor obligatorii" 
la Banca Angliei cu încă 440 milioa
ne lire sterline, în cadrul complexu
lui de măsuri vizînd combaterea in
flației. Potrivit agenției U.P.I., noua 
măsură a guvernului britanic ar pu
tea determina majorarea dobînzilor 
percepute de băncile de credit, în- 
trucît suplimentarea „depozitelor o- 
bligatorii" reprezintă, implicit, o re
ducere a fondurilor acestora.

La Belgrad s-a desfășurat, în 
prezența membrilor corpului di
plomatic, a ambasadorului ro
mân în Iugoslavia, Vasile San
dru, a unui numeros public, o 
gală festivă de filme. Cu acest 
prilej, la Centrul cultural al ca
pitalei iugoslave a fost prezen
tată creația cinematografică 
„Puterea și adevărul", care 
bucurat de succes.

Ambasadorul Republicii 
cialiste România la Tirana,
Stoian, a organizat o confe
rință de presă. Ambasadorul t 
vorbit despre semnificația pro
clamării republicii și despre 
transformările care au avut loc 
in țara noastră in perioada de 
după 30 decembrie 1947 și a în
fățișat pe larg politica externă a 
statului nostru. A fost prezentat 
apoi filmul documentar „Româ
nia, țara mea".

4r
în capitala Algeriei s-a des

chis, sub patronajul ministrului 
informațiilor și culturii. Ahmed 
Taleb Ibrahimi, și al Ambasadei 
României la Alger „Săptămi^Ui 
culturii românești". Cu ace.t 
prilej, a avut loc joi seara un 
spectacol de gală prezentat de 
un grup de artiști ai Teatrului 
muzical din Brașov, care s-a 
bucurat de un frumos succes.

R. P. Polonă a stabilit re
lații diplomatice cu Repu
blica Populară Congo. Cele 
două guverne 
relațiilor 
dezvolta 
prietenie 
ranității 
rile interne, egalității și avantajului 
reciproc.

au hotărît stabilirea 
diplomatice în dorința de a 

legăturile bilaterale de 
pe baza principiilor suve- 
și neamestecului în trebu-

Noul director al C.I.R.Pre- 
ședintele Nixon a numit pe James 
Schlesinger în funcția de director al 
Agenției Centrale de Investigații. 
Schlesinger. în prezent președinte al 
Comisiei pentru energia atomică. în
locuiește. astfel, în funcția de direc
tor al C.I.A.. pe Richard Helms.

Lucrările celei de-a 71-a 
sesiuni speciale a Dietei 
iapOneZe convocatâ în urma ale
gerilor generale de la 10 decembrie, 
au început la Tokio. în ședințele de 
vineri, Umekichi Nakamura a fost 
ales speaker al Camerei Reprezen
tanților, înlocuind pe Naka Funada. 
Astăzi urmează să fie aleși directo
rii Comitetului de conducere al Ca
mere; Reprezentanților și ai altor 
comitete, în care vor fi reprezentați, 
pentru prima oară, deputății comu
niști.

In urma unui șoc tecto
nic, *ntr_o galele a minei poloneze 
Mechowice, din voievodatul Kato
wice, s-a produs prăbușirea unei 
galerii, în porțiunea respectivă fi
ind surprinși 5 mineri. Doi dintre a- 
ceștia și-au pierdut viața, în timp ce 
ceilalți 3 mineri au putut fi degajați 
la timp, relatează agenția P.A.P.

BELGRAD 22. — Corespondentul 
nostru, G. Ionescu, transmite : La 
22 decembrie s-au încheiat la Bel
grad lucrările sesiunii a XlI-a a Co
misiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare tehnico-științifică.

în cadrul lucrărilor s-a examinat 
modul de îndeplinire a prevederilor 
protocolului sesiunii precedente a 
comisiei și a fost convenit progra
mul de colaborare tehnico-științifică 
pentru perioada următoare. în proto
colul încheiat cu acest prilej s-au 
prevăzut noi acțiuni de colaborare 
tehnico-științifică în domeniile de in
teres reciproc.

Consiliul de Miniștri al 
Confederației Republicilor 
Sîdbe — întrunit la Cairo, sub 
conducerea premierului Ahmed Al 
Khatib — continuă examinarea unor 
recomandări ale consiliilor federale 
specializate asupra măsurilor ce ur
mează 
pentru 
statele 
Egipt. .. .
mandări vor fi supuse spre dezbate
re viitoarei reuniuni a Consiliului 
Prezidențial al Confederației Repu
blicilor Arabe, programată pentru 
luna ianuarie 1973.

să fie adoptate în continuare 
consolidarea legăturilor dintre 
membre ale Confederației — 
Siria și Libia. Aceste reco-

Iarna se instalează în Europa
temperatură se 
determină per-

Scăderile de 
accentuează și 
turbări in traficul rutier și fe
roviar in Europa. In Alpii el
vețieni. 13 trecători au fost în
chise. în Grecia, ninsorile 
abundente au. întrerupt traficul 
pe șoselele șl căile ferate din 
munții Karpenissi și de pe 
Muntele Pilion, în apropierea 
Olimpului. Pe de altă parte.

plecarea vapoarelor din diferite 
porturi grecești a trebuit să fie 
suspendată, datorită forței ne
obișnuite a viatului pe mare. 
Poleiul și ceața și-au făcut apa
riția și în cea mai mare parte 
a Franței. Cele mai scăzute 
temperaturi s-au înregistrat in 
zona estică a țării, in Munții 
Vosgi.

Miercuri după-amia- 
ză, primul ministru al 
Franței, Pierre Mes
smer, a anunțat în fața 
Adunării Naționale 
data apropiatelor ale
geri legislative. Con
form hotăririi adop
tate in dimineața ace
leiași zile in ședința 
Consiliului de Miniștri, 
primul tur de scrutin 
va avea loc la 4 martie 
1973. iar al doilea tur 
in duminica următoare 
— 12 martie. Așadar, 
exceptind . scurta va
canță prilejuită de 
sărbătorile de iarnă, 
partidele și grupările 
politice din Franța mai 
au la dispoziție . apro
ximativ două luni pen
tru a-și desfășura cam
paniei electorală, pen
tru a-și preciza poziți
ile. o perioadă în care, 
bineînțeles, 
rile se vor

De altfel, 
confruntări 
sit nici la ultima șe
dință a actualei sesi
uni parlamentare. 
Frangois Mitterrand, 
primul secretar al par
tidului socialist, adre- 
sindu-se primului mi
nistru în numele opo
ziției, a relevat dificul
tățile pe plan financiar

care preocupă azi opi
nia publică din Fran
ța. „Creșterea prețu
rilor, deficitul bugetar, 
expansiunea masei 
monetare — iată cau
zele neliniște! actuale" 
— a spus el.

Anul politic francez 
s-a încheiat astfel, în 
noaptea de miercuri

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

confruntă- 
accentua. 
asemenea 
nu au lip-

spre joi, nu cu un e- 
pilog, ci cu un prolog, 
care anunță anvergura 
înfruntării electorale 
ce va reîncepe o dată 
cu primele zile ale a- 
nului 1973. Care vor fi 
trăsăturile principale 
ale acestui proces ?

Partidele de guver
nământ încearcă să 
prezinte în fața electo
ratului imaginea unui 
ansamblu unjtar. 
în diverse cercuri 
litice și ziaristice 
capitala Franței 
conturează ideea 
partidele majorității 
intră în noul an — a- 
nul alegerilor legisla-

Dar 
po- 
din 

se 
că

tive — marcate de 
două serioase neajun
suri : lipsa unei solide 
unități de vederi și de 
acțiune și lipsa unui 
program coerent pen
tru viitoarea legislatu
ră. Or, după cum re
marcă observatorii, 
tocmai aceste aspecte 
la care majoritatea se 
prezintă deficitar re
prezintă punctele
„tari" ale grupurilor 
de stingă, unite in ju
rul programului comun 
de guvernământ.

Avînd ca temelie 
programul comun, mi- 
litanții partidului co
munist, partidului so
cialist și Mișcării stin- 
gii radical-socialiste 
participă împreună la 
acțiuni și manifestații 
de anvergură naționa
lă. Prezentlnd un pro
gram larg, în care se 
propun soluții pentru 
actualele dificultăți e- 
conomice și sociale ce 
îngrijorează pături 
largi ale populației, 
frontul unit al stîngii 
pășește cu optimism in 
anul alegerilor legis- 
lațive.

Paul
DIACONESCU

Institutul pentru spațiu și 
aeronautică al Universității 
din Tokio a anuntat ca> potrivit 
programului de cercetare științifică, 
în ianuarie și februarie 1973 vor fi 
lansate opt rachete de la centrele 
institutului. Rachetele vor fi dotate 
cu aparatură destinată controlului co
municațiilor efectuate prin sateliți, 
atestării sistemelor de ghidare a ra
chetelor, precum și cu aparatură me
teorologică.

0 nouă explozie nuclea- 
lă subterană a fost efectuata de 
Statele Unite pe poligonul din de
șertul Nevada. Aceasta este a șaptea 
experiență subterană efectuată în 
acest an de către S.U.A.

Organizația Națiunilor Unite a 
semnat un contract in valoare de 
2,3 milioane dolari cu un consorțiu 
internațional de firme din dome
niul lucrărilor publice pentru fi
nanțarea studiilor tehnice in vede
rea construirii unei autostrăzi trans- 
sahariene, care va uni teritoriile 
Algeriei, Republicii Mali. Nigerului 
și Tunisiei. Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare a fost de
semnat executant al acestui acord

Condidații la președinția 
Argentinei. Partidul socialist 
Democratic din Argentina i-a de
semnat pe Americo Ghioldi și Rene 
Bâlestra drept candidați ai săi pen
tru funcțiile de președinte și, respec
tiv. vicepreședinte, în vederea alege
rilor prezidențiale fixate pentru 11 
martie 1973. Pe de altă parte, „Alian
ța Populară" și-a desemnat candida
tul oficial la funcția de președinte în 
persoana lui Oscar. Alende. 
cea de vicepreședinte a fost
Horacio Sueldo. La rîndul său, 
lianța Republicană Federală" — 
liție a partidelor provinciale 
prinde, de asemenea, cîteva 
te neoperoniste — a anunțat 
tura generalului Ezequiel
Martinez la postul de președinte.

Pentru 
numit 

„A- 
coa-

care cu- 
elemen- 
candida- 
Alfredo

încheiat cu concursul guvernelor 
africane interesate. Operațiunile 
prevăzute să fie definitivate intr-o 
perioadă de doi ani și jumătate 
vizează stabilirea prețului construc
ției și a metodelor de aplicare. Lu
crările propriu-zise vor începe in 
ianuarie anul viitor și vor necesita 
activitatea reunită a numeroși in
gineri, economiști, geologi și hi
drologi.
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»Cruciați" în panică
Ceartă la 

Oaspetele - 
gimului rasist 
sian, Ian 
gamela — 
portughez. 
Caetano, își fac 
altuia reproșuri amare. 
După cum 
săptămânalul 
„OBSERVER", 
ta are un substrat co
mun : Cine se teme 
mai tare. Făcîndu-și 
singur curaj, Caetano 
pretinde că „unii din
tre vecinii noștri afri
cani (sînt vizați 
tii rhodesieni și 
africani — n.n.), 
experiență mai 
decit a noastră, 
pot învinge t ___ ,
deși „nu o dată li s-a 
spus că nu ar avea 
motive să le fie atit de 
frică".

în replică, Smith 
(poate, — deoarece cu
noaște mai bine situa
ția de la fața locului) 
este de părere că pre
mierul portughez se 
înșeală cu bună ști
ință atunci cînd a- 
firmă că războaiele 
duse de popoarele afri
cane din coloniile por
tugheze nu vor avea 
nici o consecință pen
tru dominația colonia
lă a Lisabonei, și că,

Lisabona 
șeful re- 

rhode- 
Smith, și 
premierul 

Marcello 
unul

arată 
britanic 

dispu-

rasiș- 
sud- 

cu o 
mică 
nu-și 

teama",

fiedeci, ar trebui să 
mai circumspect.

Fapt este că 
Smith și premierul 
sud-african Vorster, cit 
și Caetano sînt in pa
nică și derută din cau
za acțiunilor tot mai 
numeroase și mai în
drăznețe ale patrioți
lor din Mozambic. An
gola. Guineea-Bissau. 
Si au toate motivele. 
Patrioții Frontului, de 
Eliberare din Moz'am- 
bic (FRELIMO) au 
dat, în ultimul timp, 
lovituri puternice tru
pelor coloniale ; ei dis
trug porțiuni din calea 
ferată și șoseaua care 
leagă Rhodesia de por
tul mozambican Beira; 
provoacă pierderi mari 
trupelor rhodesiene 
care acționează alături 
de soldații portughezi 
în provincia Tete.

Pentru toate aceste 
acțiuni, care sînt tot 
atîtea infrîngerl ale co
lonialiștilor. Smith și 
Vorster îl fac răspun
zător pe Caetano, care 
nu s-ar dovedi destul 
de „eficace" in repri
marea mișcării de eli
berare. După părerea 
lor. trupele represive 
portugheze, _ faimoase 
pentru atrocitățile co-

atit

Adaos

mise în rindul popu
lației, tratează cu prea 
multă... blindețe pe 
băștinașii care-i spri
jină pe patrioți și, pe 

1 deasupra, luptă fără 
nici o tragere de inimă. 
Iar comandanții por
tughezi trimit la Lisa
bona rapoarte nerea- 
liste, liniștitoare cu 
privire la desfășurarea 
luptelor care sînt tot 
mai nefavorabile colo
nialismului portughez.

Smith și Vorster 
recurg la aceste rep 
șuri pentru a-l deter
mina pe Caetano să 
consimtă la organiza
rea unei „cruciade" a 
celor trei „state albe" 
împotriva patrioților 
mozambicani. Dar Cae
tano nu se arată dis
pus să consimtă, deoa
rece nu vede necesi
tatea unei coaliții cu 
regimurile rasiste de la 
Salisbury și Pretoria, 
coaliție care nu ar face 
decit să indirjească ți 
mai mult forțele popu
lare africane. Oricum, 
acestea nu se vor lăsa 
intimidate, ci vor 
duce lupta pină la de
finitiva eliberare de 
sub robia, colonialiști
lor și rasiștilor.

T. P

la „Reflecții pastorale"
Măsurile 

cratice ale 
lor spaniole continuă 
să facă obiectul unor 
proteste din partea ce
lor mai diferite pături 
ale populației. Un 
grup de 20 de preoți 
spanioli a semnat un 
document publicat de 
revista madrilenă „Vi
da nueva", in care, 
printre altele, se ara
tă că în Spania „nu 
sînt respectate drep
turile omului, precum 
și libertatea de expre
sie și asociere politi
că și sindicală". Situa
ția. amintesc semna
tarii documentului 
intitulat „Reflecții pas
torale", a mai fost de
nunțată în septembrie 
1971 la o adunare a 
preoților și episcopilor, 
dar ierarhia catolică 
rămîne indiferentă la

antldemo- 
autorități-

o serie de conflicte so
ciale.

Curentul protestatar 
ce cuprinde 
tot mai 
desfășoară pe fondul 
unor mari dificultăți 
economice. ~ “
remarcă ziarul francez 
„Les Echos", in anii 
1970—1971 economia 
Spaniei a bătut pasul 
pe loc. Dacă la în
ceputul acestui an s-a 
înregistrat o oare
care înviorare a 
nomiei, aceasta 
datorat, mai ales, 
vestițiilor străine, 
pă cum relevă 
citat, in 1970 
țiile străine in indus
tria spaniolă s-au ci
frat la 115 milioane de 
dolari, pentru ca în 
anul următor să creas
că la 129 milioane de 
dolari. Evoluția eco-

pături 
largi se

După cum

eco- 
s-a 
in- 

Du- 
ziarul 

investi-

nomică este însoțită 
permanent, după cum 
precizează ziarul, de 
șomaj și inflație. Nu
mărul șomerilor se 
menține la un nivel 
ridicat, oscilind în ju
rul a 300 000, iar in pe
rioada ianuarie-august 
prețurile au sporit ofi
cial cu 5,1 la sută.

Concomitent, balan
ța comercială a conti
nuat să înregistreze 
un mare deficit.

Realitățile economi
ce ale Spaniei suscită 
o puternică eferves
cență socială, expri
mată prin valul miș
cărilor muncitorești, 
ale altor categorii de 
oameni ai muncii pen
tru revendicări econo
mice. pentru drepturi 
ți libertăți democra
tice.

S. M.
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