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Dragi tovarăși ți prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste România,
Peste cîteva minute vom încheia anul 1972, cu 

conștiința că am parcurs o nouă și importantă 
etapă pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
România. Și în acest an 
oamenii muncii au obți
nut succese de seamă în 
toate domeniile de acti
vitate. în industrie, pla
nul producției a fost de
pășit, iar în agricultură 
am obținut cea mai mare 
producție din istoria ță
rii. A luat un puternic 
avînt întrecerea pentru 
realizarea cincinalului 
înainte de termen. Au 
continuat să se dezvolte 
învățămîntul, știința, ar
ta, cultura, s-a îmbună- . 
tățit nivelul de trai, a 
crescut gradul de civili
zație al întregii noastre 
națiuni socialiste.

în acest an, Conferința 
Națională a partidului a 
luat hotărîri de cea mai 
mare însemnătate pentiu 
accelerarea dezvoltării t- 
conomico-^ociale a între
gii țări, iar Marea Adu
nare Națională a adoptat 
o ser**- de.io—,* —- 
perfecționeze în 
nuare relațiile de pi,, 
ducție, organizarea 
cietății noastre socialist,. 
Zilele trecute am sărbf. 
torit împlinirea un'j 
sfert de secol de la pi1 
clamarea republicii J 
victorie epocală ce a îJ
cununat lupta revoluționara^ pOp, ru nis
tru, condus de Partidul <Țm'unist " Rwn in 
pentru libertate naționala ș socja]ă per ru 
progres și o viață mai bună. ’

Apreciind abnegația și enuziasmul oame_ 
nilor muncii in obținerea tu rpaliyărilor pe calea edificării socialism^ £%*sc să 
adresez în această clipa s, ă , ;
calde felicitări eroicilor f££tori ai vieții 
noastre noi clasei munitoare. țărănimii, 
intelectualității, tuturor Oi jlor muncij( 
fără deosebire de naționalitj?. întrPS1,i„i nns2 
tru popor liber și stăpin,./^ s'oarla sa

Planul pe anul 1973 prevje un puternic a- 
••înț în industrie și ^grjcuițg ridicarea cali- 

'ii și eficienței >n'lregii acvități economice, 
•raderea sporiri* avuyej rționale și crește- 

n’.regului pojr.
,a fiecăruia ditre noi de a rea- 

«nai bune condi' planul pe anul 
..vins că fiecare etățean la locul 

său de muncă își va face pe deplin datoria, 
vă doresc din toată inima, dragi compatrioți, 
succese cit mai mari în activitatea consacrată 
prosperității patriei, traducerii in viață a mă
rețului program elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Dragi tovarăși,
In anul care a trecut. România a desfășurat 

o amplă activitate internațională în slujba 
destinderii, păcii și colaborării. S-au întărit 
și dezvoltat relațiile noastre de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, s-au lăr
git legăturile cu tinerele state independente, 
s-a extins colaborarea multilaterală cu cele
lalte țări, în spiritul coexistenței pașnice. ,

Evenimentele din acest an au adus noi con
firmări justeții politicii promovate de Româ
nia, au demonstrat încă o dată realismul apre
cierilor partidului și statului nostru cu privire 
la evoluția vieții internâționi le. Deși pe pla
neta noastră mai ard încă flăcările războiului, 
se mențin surse de conflict șl încordare, domi
nanta dezvoltării istorice o constituie afirmarea 
tot mai puternică a voinței popoarelor de a 
trăi în pace și bună înțelegere. Forțele înain
tate de pretutindeni acționează pentru realiza

rea unor schimbări progresiste în dezvoltarea 
societății, pentru abolirea politicii imperialiste 
de agresiune și dominație, de forță și amenin
țare cu forța, pentru promovarea în relațiile 
interstatale a principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității depline în drep

turi, neamestecului în tre
burile interne și avantaju
lui reciproc.

Dorim ca anul 1973 să 
marcheze noi progrese în 
dezvoltarea proceselor po
zitive care au loc în viața 
internațională, să ducă la 
soluționarea, în spiritul 
păcii, a noi și noi proble
me care confruntă omeni
rea. să fie anul ținerii con
ferinței europene pentru 
securitate, anul unui nou 
și important pas înainte pe 
calea conlucrării rodnice 
între națiuni. împreună cu 
toate popoarele iubitoare 
de pace, dorim ca noul an 
să ducă la încetarea războ
iului din Vietnam și în 
întreaga Indochina, la stin
gerea conflictului din O- 
rientul Mijlociu, la întări
rea securității și destinde
rii internaționale.

România intră în noul an 
hotărîtă să-și aducă contri
buția activă Ia normaliza
rea .clin^.attțllii internațio
nal, la instaurarea păcii șl 
securității în lume. Consi
derăm că, acționînd unite, 
popoarele pot pune bazele 
unei lumi mai bune, mai 
drepte, eliberate de coșma
rul războaielor, ale unei 
lumi în care fiecare na
țiune să se poată dezvolta 

liber, bucurindu-se nestingherit de roadele 
muncii sale, de cuceririle civilizației umane.

Stimați tovarăși^
Fie ca anul 1973 să aducă poporului român 

noi și însemnate victorii pe calea progresului 
socialist, a bunăstării și fericirii tuturor celor 
ce muncesc. Fie ca în noul an omenirea să re
purteze noi succese în lupta pentru împlinirea 
nobilelor idealuri de pace și colaborare 1

înaintea ultimelor bătăi de orologiu din acest 
an, doresc să vă adresez din tot sufletul, dragi 
cetățeni ai României socialiste — muncitori, 
țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — cele mai calde urări de sănă
tate și viață lungă, un an nou fericit, satis
facții și bucurii depline, realizarea tuturor do
rințelor și aspirațiilor de mai bine !

La mulți ani, dragi tovarăși șl prieteni I

Acum, în dimineața cind apare acest ziar, di
mineața primei zile de lucru a anului, despre 
care știm că e decisiv pentru înaltul țel pe care 
ni l-am propus — realizarea înainte de termen 
a planului cincinal — încâ nu s-au stins ecourile 
revelionului, încâ ne stăruie în minte urările și 
dorințele pe care ni le-am exprimat în „noap
tea nopților", noaptea de bilanț, de bucurie, de 
petrecere, noaptea visurilor și a proiectelor de 
viitor, noaptea în care dintr-un an încărcat de 
darurile muncii noastre perseverente am trecut 
în altul, pe care-l vrem și mai bogat în roade.

Ne amintim clipa solemnă în care, pe toate 
lungimile de undă ale țării, am ascultat cuvin

SĂRBĂTORIND

SUCCESELE DE AZI 
Șl DE MiINE

...LA UZINELE „23 AUGUST* 
DIN CAPITALA a devenit o tra
diție ca în fiecare an să aibă Ioc 
două revelioane : unul în haine de 
lucru, direct la locul de muncă, iar 
altul festiv, în straie sărbătorești.

în anul ce a trecut, primul reve
lion a avut loc cu trei săptămini in 
urmă, cind harnicul colectiv bucu- 
reștean a raportat conducerii parti
dului și statului îndeplinirea planu
lui anual de producție. Cel de-al 
doilea, la care au ținut să fie pre- 
zenți peste 600 de salariați, îm
preună cu familiile lor, se desfă
șoară chiar in seara aceasta...

Orele 22. Sala de mese a moder
nei cantine-restaurant — pentru al 
doilea an „gazdă" de revelion — 
este arhiplină. Printre participanți 
șe află o mare parte dintre cei 500 
de salariați distinși acum două zile 
cu medalia jubiliară „25 de ani de 
la proclamarea Republicii". Veselia 
și buna dispoziție sint in toi. Se în
chină cupe cu vin, se dansează. Un 
grup de tineri de Ia „locomotive- 
montaj" prezintă un original „Plu- 
gușor", in care sint omagiați ’cei 
care s-au deprins să „scurteze 
anul" și să „concentreze timpul". 
Pe scenă se perindă formații de 
muzică populară și ușoară, reputați 
interpreți de cintece și actori de 
teatru din București. Se organizea
ză concursuri. Spre dimineață, par
ticipants ascultă citeva apreciate 
cintece de pahar...

. Se acumulează voie bună și opti
mism pentru zilele de participare 
entuziastă la îndeplinirea impor
tantelor sarcini ale anului 1973, an 
hotăritor pentru înfăptuirea anga
jamentului oamenilor muncii din 
București : „Cincinalul in patru ani 
și jumătate !“.’

...BRAȘOV. O explozie de veselie 
și de lumini multicolore. Aici, în 
frumoasa sală a noii cantine-reș- 
taurant de Ia uzina de autocami
oane, buna dispoziție se află la ea 
acasă. Se toastează, se ride, se dan
sează. Cîteva sute de constructori 
ai prestigioaselor mărci de autoca
mioane românești „Carpați", „Bu- 
cegi“, „ROMAN" și „DAC" au în- 

tlmpinat, și de data aceasta, sosirea 
noului an împreună.

Se află aici turnători, forjori, 
montori-sculeri, împreună eu fami
liile lor. Iată-i, alături, pe forjorul 
Vasile Niță, un veteran al uzinei, și 
pe Pall Toth, un tinăr care lucrea
ză la unul dintre utilajele de bază 
ale forjei : ciocanul de 20 000 kg, 
unde sint realizate cele mai dificile 
repere de autocamion. La o masă 
vecină, în atenția colegilor, o fa
milie binecunoscută aici : miezui- 
toarea Ana Jiboan și soțul ei, Am
brozie Jiboan, maistru în același 
atelier. Ambii — cu vechi state de 
serviciu in această uzină. Și, tot 
astfel, am intîlnit aici și am văzut 
toastînd, veselindu-se, vorbind des
pre satisfacțiile anului ce a trecut 
— și despre cele pe care, în mod 
sigur, le va oferi anul de muncă și 
de succese ce începe — multe fi
guri cunoscute, celebrități ale uzi
nei, oameni care s-au distins prin 
abnegație, prin spiritul lor de or
ganizare, prin necontenita lor cău
tare a noului, prin efort și stă
ruință.

...MOTRU. De fapt, aici revelio
nul a început intr-un fel original și 
mult mai devreme ca de obicei. De 
mai bine de 10 ani. tio cîr.d pe 
aceste locuri au sosit primii mineri, 
s-a statornicit tradiția ca revelionul 
să fie petrecut în colectiv, începînd 
o dată cu căderea serii. Anul acesta 
insă, asistăm la o oarecare modifi
care a tradiției. E 30 Decembrie, 
orele 15. începe revelionul. Nu în 
sala restaurantului, ci la ieșirea din 
mina Ploștina. S-au adunat aici a- 
proape toate schimburile de mineri 
de la exploatările Motrului. Au ve
nit cu flori, cu fanfara, cu nerăb
darea de a-și felicita colegii pentru 
un remarcabil record de tehnică 
minieră. Brigada condusă de Ilie O. 
Ion, de la abatajul ■ 3 4, sectorul 1 
sud, a reușit să înscrie pe ultima 
filă a anului 1972 remarcabilul re
cord de 230 m obținuți intr-un aba
taj frontal dotat eu complex meca
nizat de tăiere și susținere. Este, 
de fapt, al cincilea record național 
obținut la aedastă exploatare mi
nieră in decursul anului trecut.

Peste o zi ne aflăm în impună
toarea sală a restaurantului „Mo- 
tru“. Aproape nu-i mai recunoaștem 
pe cei care ieșeau din șut. Acum 
sint imbrăcați elegant. Ortacii din 
brigada lui Ilie O. Ion. eroii zilei, 
cărora li s-a făcut cinstea de a fi 
așezați în capul mesei, sint emo
ționați. Nu-i puțin lucru să închei

Combinatul siderurgic din Galați : o nouă șarjă de metal a fost elaborată

tele secretarului general al partidului, care, feli- 
citînd întreaga noastră națiune pentru succesele 
obținute, în anul ce a trecut, pe calea edificării 
socialismului, și-a exprimat încrederea în torțele 
noastre sporite, în capacitatea noastră de a în
deplini, în cele mai bune condiții, sarcinile im
portante ale anului 1973.

Optimismul, încrederea, hotărîrea de muncă — 
acestea au fost sentimentele cu care întregul nos
tru popor a întîmpinat clipa solemnă a noului 
an. Reporterii noștri ne-au transmis numeroase 
vești de pe itinerarele de bucurii ale revelionu
lui '73.

un an și să pășești în altul pe cul
mile unui record. E un fel de a 
marca trecerea anilor noștri... Toas
tează întreaga sală pentru cei săr
bătoriți, pentru toate succesele și 
recordurile anului 1972, pentru noile 
bucurii și izbînzi pe care minerii 
sint hotărîți să le obțină în anul 
1973.

D/JV PRIMA SECUNDĂ, 

DIN PRIMUL MINUT, 
DIN PRIMA ORĂ — 

LA COTELE MAXIME 

ALE MUNCII
Prin tradiție, ne-am aflat, 'n 

noaptea Anului nou. și acolo unda 
s-au umplut alt fel de cupe, cupele 
de foc ale oțelului incandescent, 
acolo unde, în noaptea Anului nou, 
s-au elaborat tradiționalele șarje 
ale revelionului.

...REȘIȚA. Aici, pe vatra cu peste 
două secole de flacără industrială 
nestinsă, noul an este întîmpinat 
din prima secundă cu explozia 
feerică a luminii și scinteilor pri
mei șarje de metal, pe care furna- 
liștii de Ia furnalul nr. 2, sub con
ducerea maistrului comunist Petru 
Bohr, a prim-topitorului Petru Hu- 
detz, o realizează înscriind-o în 
cronica marii întreceri pentru atin
gerea sarcinii preconizate de partid : 
8 milioane de tone de oțel în anul 
1973. în preajma siderurgiștilor. 
acum, în cumpăna de noapte și de 
ani, ai sentimentul unei grandioase 
festivități : curge fonta împroșcînd 
jerbe de seîntei, curge oțelul incan
descent și, intr-un anume fel, în
trezărești de aici paleta de turbină 
ce se va turna din acest metal și 
pe care o vor săruta; in căderea 
lor tumultuoasă, poate in primele 
luni din acest an, apele Lotrului, 
în centrala hidroenergetică de la 
Ciunget. Răsună glasuri :

— Să fie intr-un ceas bun ! Să fio 
pentru noi succese, pentru înălța
rea țării !

(Continuare în pag. a H-a)

ÎN PAGINA A III-A

TELEGRAM CU PRILEJUL

CELE! DE-A 1XV-A ANIVERSAR^

A REPUBLICS!

în unitățile cu „foc continuu"

REALIZĂRI ÎNSEMNATE

îi FRODOCllE

Corespondenții „Scînteii" transmit;
7Tovarășului FDEL CASTRO RUZ

Primsecretar al Comitetului Cintral al Partidului Comunist iin Cuba, 
Prim-ministru al Guverntui Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALD) DORTICOS
Președintei Republicii Cuba

TORRADO

HAI/ANA
Cea de-a XlV-a aniversare sărbătorii naționale a Republicii Cuba 

— Ziua eliberării — ne oferă plcuta ocazie de a vă adresa, în numele 
Comitetului Central al Partidulii Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Rejublicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, dumneavoastră, poporului cubanez, 
partidului comunist și Guvernuui Revoluționar al Cubei, cele mai cor
diale felicitări și un salut frățesc.

Comuniștii, întregul popor nmân dau o înaltă apreciere succeselor 
remarcabile obținute de poporul cubanez, sub conducerea partidului co
munist, în toate domeniile constiucției socialiste și îi urează noi izbînzi 
în lupta pentru apărarea libertății și independenței patriei, pentiu în
florirea Republicii Cuba.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de solidari
tate frățească dintre Partidul Comunis', Român și Partidul Comunist din 
Cuba, colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă Româria și 
Republica Cuba vor cunoaște o dezvoltare fructuoasă și in viito*-, in 
spiritul convorbirilor tovărășești avute cu prilejul vizitei în țara notstrâ 
a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Cuba, spre binele 
popoarelor noastre, în interesul unității țărilor socialiste, al frontului 
antiimperialist, al cauzei păcii in lumea întreagă-

Cu sentimente de inaltă stimă și considerațiune,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

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

ION ȘHEORGHE MAURER 
ț Președintele 

Coitsiliului de Miniștri 
al Repufi^ti Socialiste Româtia

Hunedoara. încheind cu 
importante rezultate anul 1972. side- 
rurgiștii hunedoreni au pășit cu 
aceeași hotărire în cel de-al treilea 
an la cincinalului. La marile agre
gate — dirijate cu pricepere și 
fără întrerupere — harnicii o- 
țelari, furnaliști. laminatori au 
obținut cantități superioare de me
tal. Astfel, la furnale, la oțeiării, la 
cocserie, la aglomeratoare sau la
minoare, pretutindeni acolo unde 
munca nu a cunoscut întrerupere, 
prima zi din anul 1973 a fost marca
tă de realizări de seamă, concreti
zate in depășirea planului de pro
ducție cu 57 tone cocs metalurgic. 
67 tone fontă. 80 tone oțel și cu 
peste 300 tbne laminate de diferite 

' profiluri.

Psaîra Neamț, cimentiștii 
din Bicaz. autori ai valoroasei ini
țiative ..Productivitatea orară ma
xima eu cheltuieli minime", au 
realizat peste planul primelor 2 
zile ale noului an 220 tone ci
ment. cu care pot fi construite 25 de 
apartamente conventionale. Cinstea 
de a elabora primele șarje de 
clincher și ciment din noul an a 
revenit brigăzilor conduse de lona 
Jochiu și Aurel Țîțonia, care in 
noaptea de revelion s-au aflat lin
gă agregatele cu foc continuu, ob- 
ținind o productivitate orară mai 
mare cu 0.200 tone pe cuptor.

Brăila Combinatul pen
tru fibre artificiale din Brăila anul 
1973 a debutat promițător. Echipele 
de muncitori, ingineri, tehnicieni de 
la secțiile preparație chimică celo
fibră și preparație chimică cord, fi
latură celofibră și filatură cord, 
confecții celofan și carboxil-metil- 
celuloză, conduse de maiștrii Ștefan 
Grosu, Cristache Gavrilă, Cornel 
Golubeț, Teodor Corbu, George Co- 
jocaru, Dumitru Tănase și alții, au 
raportat primele realizări obținute 
in cele trei schimburi pe anul 1973 : 
220.5 tone celofibră, 9.3 tone carbo- 
xil-metil-celuloză, 58.4 tone rețele 
cord, 110,3 tone sulfura de carbon, 
8 tone celofan și alte produse.

Slatina din primele
ore ale anului 1973, la Uzina de 
aluminiu din Slatina, cei peste 350 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din schimbul de noapte au lucrat 
din plin la electroliză, turnătorie și 
anozi, secțiile cu foc continuu ale 
uzinei. La halele de electroliză, de 
pildă, erau prezente echipele con
duse de Ion Nistor, Constantin 
Constantinescu și Aurel Paraschiv. 
Tot la datorie, asigurind asistența 
tehnică de specialitate, era și in
ginerul Florea Bulumac. In prima 
zi a anului s-au produs in uzină 
peste 3 tone de aluminiu peste plan. 
Aseară, cantitatea de aluminiu și 
aliaje din aluminiu realizată peste 
prevederi era de 5 tone.

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

Din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de Stat 

și a Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România anunță cu profundă du
rere încetarea din viață, după o lungă și grea su
ferință, în ziua de 2 ianuarie 1973, a tovarășului

Petre Borilă, vechi militant al mișcării muncitorești 
revoluționare, activist de frunte al partidului și sta
tului nostru, luptător devotat pentru cauza socia
lismului, pentru întărirea și înflorirea patriei.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
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„1973 CE BUCURIE ȘI PROSPERITATEF 
O urare rostită pretutindeni 
pe itinerarele revelionului

Plecarea delegației 
guvernamentale 

economice 
a R. D. Vietnam

Excelenței Sale Domnului ROGER K
Președintele Confederației Elvețiene

Cu prilejul instalării în înalta funcție de președinte al Ce 
ției Elvețiene, adresez Excelenței Voastre. în numele Consiliului v 
al Republicii Socialiste România, cordiale felicitări și cele mai b„. 
urări de sănătate și succes în îndeplinirea importantei dumneavoastr. 
misiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat, 
al Republicii Socialiste România

în clipa’ care desparte anul 72 de anul 73, colectivul uzineior „23 
August" din Capitala toastează, deopotrivă, pentru rodnicia anului 

care se încheie, pentru realizările anului ce începe...

(Urmare din pag. I)
Siderurgiștilor, în general, nu le 

plac vorbele mari. Ei lasă să vor
bească faptele. Dacă șarjele primei 
zile realizate de furnaliști au un 
spor de tonaj peste cel obișnuit de 
153 de tone, „replica oțelarilor" e 
mult mai viguroasă : 473 tone de 
Oțel peste planul primei zile. Aici, 
la Reșița. se'muncește, în noaptea 
aceasta muncitorească, cu meșteșug 
și' 'cu patos, cvC dăruire,; cu respon
sabilitate pentru, ca țara să cunoas
că în anul ’73 și mai înalte îm
pliniri.

...GALAȚI. La oțelărie, unul 
dintre convertizoare este înclinat. 
Maistrul Vasile Pasc și topitorul 
Ion Suharov iau primele probe, apoi 
fac un semn și convertizorul se în
dreaptă în poziția de ardere. De 
două minute ne aflăm în anul 1973 
și în fața sălii de comandă ne în- 
timpină o ’ jerbă prelungită de 
scintei de la gura convertizorului 
II. La pupitrul de coordonare îl 
găsim pe inginerul Alexandru Ivă- 
nescu, șeful schimbului. Notează, 
lansează comenzi în interfon, mane
vrează butoane și manete.

— Este pentru a doua oară cînd 
fac revelionul pe platforma oțelă- 
riei. Simți o satisfacție deosebită să 
știi că ai fost martorul ocular și 
realizatorul primei șarje a anului...

Sîntem în cel de-al 6-lea minut 
al anului ’73 și șarja inaugurală, 
purtînd în ea conținutul de oțel cu 
care se realizează cifra de peste 7.6 
milioane tone oțel de la prima 
elaborare este pe punctul de a fi 
turnată în lingotiere. Privind dru
mul oțelului proaspăt spre trenul 
de lingotiere din care emană tem
peratura sutelor de grade ne vin 
în minte versurile unui plugușor în- 
chirfet siderurgiștilor : „Voinicii 
soarele au luat, / In forme multe 
l-au turnat / Și cu flacăra lui vie / 
L-au pus țării temelie..."

...DISPECERATUL ENERGETIC 
NAȚIONAL. Primele minute de 
după miezul nopții. Revelion în li
niștea ca de navă interspațială a 
acestor încăperi de unde se diri
jează fluxurile de energie.

— La mulțl ani !
— Anul nou cu bucurie !
Cel mai vechi în slujbă dintre 

cei ce ne sînt gazde în această

noapte : inginerul Valentin Grădi- 
naru.

— Cu ce amintiri profesionale 
mai importante v-ați despărțit de 
1972 ?

— In primul rind, menționez 
faptul că in ’72 s-a produs de 44 
de ori mai multă energie electri
că decît în 1938 ; în noul an, în- 
tr-o săptămînă se va produce, 
practic, tot atîta energie electrică 
cit se realiza în țara la nivelul a- 
celuiași an. Și aceasta pentru că 
„sistemul nervos" al energeticii și 
rețelei electrice naționale s-a îm
bogățit, anul trecut, cu noi și im
portante capacități de producție : 
la Porțile de Fier și Lotru, la Brazi 
și Rogojelu, pe salba de hidrocen
trale de pe Argeș, precum și cu 
peste l 000 km de linii de înaltă 
și foarte înaltă tensiune. Ultima — 
București — Giurgiu — Tr. Măgu
rele de 220 kV — a fost pusă in 
funcțiune chiar de Ziua republicii, 
la ora 7.30 dimineața.

Noaptea luminilor. Ne putem 
imagina valorile productive evoca
te mai sus ca pe niște podoabe 
în marele pom de sărbătoare al 
țării. De sărbătoare și de muncă.

In noaptea revelionului au ars 
flăcările nestinse ale muncii și în 
multe alte întreprinderi din țară. 
Am primit relatări (pentru care 
spațiul nostru nu e de ajuns) des
pre revelionul sărbătorit prin 
succese ale muncii și la marile u- 
nități chimice de la Craiova. Pi
tești, Brazi, Tirnăveni, Săvinești, 
Tg. Mureș, Tr. Măgurele și la 
alte și alte vetre ale producției 
neîntrerupte, unde primele secun
de ale noului an au adus și pri
mele cantități de bunuri materiale 
din planul anului 1973.

„DE LA VRANCEA-N 

BĂRĂGAN, GlNDURI 

BUNE-N PRAG DE AN“
...După apusul soarelui, satele 

Sahastru, Chiricani, Valea Neagră, 
Ursoaia, din inima legendarilor 
codri ai Vrancei, au început să

freamăte. Un pocnet îndepărtat, un 
clopoțel dintr-o vilcea, o talangă 
de lingă piscuri și apoi, de pre
tutindeni. zvon de glasuri. Repede, 
munții s-au transformat în uriașe 
amfiteatre pe treptele cărora au 
început să coboare in cete flăcăi 
purtînd tradiționalele măști mește
șugite în serile de vară de 
renumitul Pavel Terțiu. Coboară 
din sate spre căminele culturale, 
la Paltin și Soveja. la Nistorești 
și Bîrsești, ursari și ursărițe, miri 
și mirese, capre, berze, uncheși — 
adevărate alaiuri de sărbătoare 
păstrate aidoma ca pe vremea lui 
bădica Traian. în drumul lor, flă
căii se opresc la casele gospoda
rilor : „Urâturile frumoase / Sînt 
de mii de ani rămase, / De la Tra
ian împăratu’, / De cind s-a zidit 
tot satu’, / De-atunci ne-a rămas 
uratu’". Flăcăii urează vecinilor, 
fraților și prietenilor „spor la plug, 
la belșug". Urare plină de opti
mism, de încredere în viitorul lu
minos al patriei socialiste : „Tra
geți brazdă voinicească / Griu de 
vară să-nverzească / Pe cimpia 
strămoșească. / Că ni-i soarta 
dreaptă. bună / In republica 
română".

...Și iată-ne în Bărăgan. Ne aflăm 
în comuna Tudor Vladimirescu, din 
județul Brăila, la cei mai harnici 
cooperatori din județ, mindri că au 
obținut, în 1972, cea mai mare re
coltă dobindită vreodată pe aceste 
cimpuri : 4 700 kg de griu la hectar 
și 7 500 kg la porumb. Așadar, pîi- 
nea rumenă, cozonacii dolofani 
care aburesc in această seară pe 
mese sint rodul muncii harnice a 
unor adevărați campioni ai recol
telor. Ne oprim la familia lui 
Stoica Mihai. Din acest mare și 
harnic neam face parte și Gheor- 
ghe >Mihai, președintele coopera
tivei agricole. La el s-au adunat 
anul acesta să petreacă. La anul 
vor petrece la altă casă...

în patru camere mari, luminate 
electric, s-au adunat vreo 20 de 
familii : unchi, frați, veri, cum- 
nați, gineri, nepoți și strănepoți, 
cu toții vreo 60 de persoane. Decan 
de vîrstă : Stoica Mihai. 84 de ani, 
pensionar, dar încă zdravăn. Ma
rea lui mindrie o constituie, desi
gur, faptul că, împreună cu soția, 
au crescut 15 odrasle, toți oameni 
de omenie, cooperatori de nădejde. 
Așa cum va fi. desigur, și „prîslea 
neamului", Sorin, un strănepot in

vîrstă de numai 2 ani. Se cioc
nește pentru el și viitorul lui feri
cit și se ciocnește, de asemenea, 
pentru cel mai harnic reprezentant 
al familiei, Mihai BadiU, brigadier 
la irigații, realizator, in ’72, cu so
ția și fiica, a peste 700 de norme 
de muncă. în miinile acestor 
oameni cupele' cu rubiniu se înalță 
ca niște flori vii, aduse prinos Anu
lui nou, timpului cel nou al țării, 
ca un simbol al urării de belșug 
pe care Bărăganul o îndreaptă spre 
toate cîmpiile mănoase ale patriei : 
La mulți ani, făuritori ai belșugu
lui 1

„CU TRICOLORUL 

SEMEȚIND IN VlNT"
Noaptea Anului nou a adus în 

inimile noastre, o dată cu senti
mentele de încredere in realizarea 

. marilor obiective ale anului 1973 
menite să grăbească dezvoltarea 
multilaterală a țării, ecouri îmbu
curătoare, de peste mări și țări, 
ale prețuirii de care se bucură 
România in lume. S-au recepționat 
mesaje transmise pe calea undelor 
de Ia bordul navelor românești ce 
străbat mări și oceane.

Ora 0.11. Auzim țăcănitul rit
mat al semnalelor radio. E un me
saj venit de pe un vas cu nume de 
legendă. „Vrancea" : „De aici, din 
îndepărtatul Ocean Indian, aducem 
mulțumirile noastre patriei, a cărei 
aniversare o trăim. Aducem recu
noștință partidului nostru comu
nist, tovarășului Ceaușescu, pentru 
tot ce auzim în lume frumos des
pre noi, despre români, despre 
România, despre Ceaușescu".

Mesaje radio, telegrame, tele
foane, telexuri, scrisori sosesc neîn
cetat. Iată. înscriind prin eter un 
arc de mii de kilometri, un emo
ționant mesaj, în versuri înaripate, 
scrise grăbit. în noaptea de reve
lion, pe Atlantic, de către marinarii 
cargoului „București" : „Catarge 
românești în larg de zare, / Cu tri
colorul semețind în vînt / Trimit 
către Carpații-n sărbătoare / Me
saj de dor, marinăresc cuvint. / 
Republică, primește-ne urarea / în 
care-atîtea ginduri înfloresc : / Uri^ ■

> „La mulți ani !‘r cum e îndătiharea/ț.;..; 
Din tată-n fiu, la' praznic > romă- ' 
nesc !“.

Marți la amiază a părăsit Capitala 
delegația guvernamentală economică 
a R.D. Vietnam, condusă de tovarășul 
Le Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vice-prim- 
ministru al guvernului Republicii De
mocrate Vietnam.

La plecare, pe aeroportul Oto-peni, 
delegația a fost condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față Nguyen Dang Hanh. 
ambasadorul R.D. Vietnam, și Lam 
Van Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București.

(Agerpres)

Cu prilejul 
sărbătorii naționale 
a Republicii Cuba

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Cuba. Râul Roa 
Garcia, cu prilejul celei de-a XlV-a 
aniversări a zilei de 1 Ianuarie — 
Ziua eliberării Cubei.

★
Cu prilejul celei de-a XlV-a ani

versări a Zilei eliberării — Ziua na
țională a Republicii Cuba — Consi
liul Național ai Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Româ
nia, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studențești din Româ
nia. Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii și alte organizații de masă și 
obștești au adresat telegrame de fe
licitare organizațiilor similare din 
Cuba.

Cu același prilej, Ministerul Apă
rării Naționale a adresat o telegramă 
ministerului de resort din Cuba.

★
Cu prilejul celei de-a XlV-a ani

versări a sărbătorii naționale a Re
publicii Cuba — Ziua eliberării — 
ambasadorul la București al acestei 
țări. Nicolas Rodriguez Astiazarain, 
a vorbit luni seara la posturile ro
mânești de radio și televiziune.

(Agerpres)

Mihai CARANFIL, Petre DRAGU, Nicolae CATANA, 
Mihai DUMITRESCU, N. Gr. MARAȘANU, Dumitru 
MÎNDRO1U, Nicolae MOCANU, Ion N1STOR, Tudorel 
OANCEA, Ion POPA, Sever UTAN

Un obicei din mosi-strămoși : în Vrancea, ca, de altfel, pretutindeni 
în țară, copiii au fost pentru fiecare casă primii purtători ai u-nrilor 

de prosperitate, sănătate și fericire...

1 tv *ebw
11
rW4'

Aproape 5 000 de tineri bucuresteni și-au petrecut anul acesta revelionul în ambianța modernă a pavilionului central al Complexului expozifional 
din București. într-o atmosferă de autentic carnaval, tinerețea Capitalei a întîmpinat — așa cum se cuvine și cum îi șade bine vîrstei — cu o adevă

rată dezlănțuire de veselie si de optimism anul 1973, an pentru ale cărui izbîr.zi este hotărîtă să învestească toată energia ei entuziastă
Foto : S. Cristian

Ajutor acordat de Crucea 
Rosie din România 
populației sinistrate 
din orașul Managua

în urma cutremurului catastrofal
'' care a loviți'Capit^la Republ i cii N ica-. ■/ 
, ra'gua, orașul Jîanagua, pentru a veni 

in sprijinul populației sinistrate din 
acest oraș. Societatea de Crude Ro
șie din Republica Socialistă România 
a trimis Crucii Roșii din Nicaragua 
un ajutor compus din medicamente 
și îmbrăcăminte.
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cinema
a Explozia : PATRIA — 9; 12: 15; 
18: 21, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30: 21, FAVORIT — 
9,30: 12; 15,30; 18; 20,30.
© Perla coroanei : LUMINA — 9; 
11,30; 14; 17: 20.
A Domnului profesor, cu dragos
te : SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
GRIV1ȚA — 9; 12,30; 16; 19.30, FLA
MURA — 9: 12,30; 16; 19.30.
© Seceră vîntul sălbatic : FLO- 
REASCA — 15.30: 18: 20,30. GIU- 
LEȘTI — 15.30: 18: 20,30. MIORIȚA
— 10; 12.30: 15: 17.30; 20.
a Joe Hill : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30 - 
o Legenda 
VAL — 9;
20,45.
® Filiera :
17.15 (seria
(seria de bilete — 
REȘTI — 8.30; 11;
21. FEROVIAR — 9;
15.45; 18,15: 20.45. MELODIA — 8.45: 
11; 13,30: 16: 18,30; 20.45. MODERN
— 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30.
a Bariera : BUCEGI — 15,45; 18; 
20,15, VOLGA — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,30: 20,45.
o Marea evadare : EXCELSIOR — 
9.15; 11,45; 16; 19,30, GLORIA — 9; 
12,30; 16: 19,30.
© Capcană pentru general : DA
CIA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
Q Micul om mare : AURORA — 
9: 11,30: 15,30; 18: 20.30.
o Cu mîinile carate : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18: 20.15.
q Hugo și Josefina — 9,45; 11.30: 
13,45: 16; 18,15, Sacco și Vanzetti
— 20.30 : CENTRAL.
a Ursul Yogi — 9.30; 11,30. Poves
tea micului cocoșat — 13,45; 16: 18;
20.15 : DOINA.
o Steaua Sudului — 9.30—18,30 în 
continuare. Chile *71 — 20,15 :
TIMPURI NOI.
© Marele restaurant — 10: 12; 14 
Regina Cristina — 16.30; 20,45. Cei 
din Kronstadt — 18,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
e Cazul Mattei : VIITORUL — 
15,30: 18: 20,15.
a îmblînzirea focului : FEREN
TARI — 15,30: 19.
0 Bulevardul romului : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.

il.
lui Rustam : FESTI- 
11,15; 13,30; 16; 18,30;

SALA PALATULUI — 
de bilete — 4307) : 20,15 

4368), BUCU- 
13,30: 16: 18,30; 

11,15: 13.30;

teatre
• Opera Română: Prinț și cerșetor
— 18.30.
© Teatrul
— 20.
a Teatrul 
giale“ (sala 
s&re a tinereții 
dio) : Jocul de-a vacanța — 
a Teatrul ..Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
o Teatrul Mic : Vicleniile Iui 
Scapin — 19,30.
a Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Schimbul •— 20.
© Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 10; 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru 
— 10.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30.
q Teatrul de revistă și comedie 
,.loh Vasilescu" : Fii cuminte Cris- 
tofor — 19,30.
q Circul „București" : Moș Gerilă 
— 10, Aprindeți stelele •— 19,30.

de comedie : Preșul

Național „I. L. Cara-
Comedia) : Dulcea pa-

20, (sala Stu-
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Tovarășului LUIS CARLOS PRESTES
Secretar general al Partidului Comunist Brazilian

La cea de-a 75-a aniversare a zilei de naștere, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez 
dumneavoastră, vechi militant al mișcării muncitorești internaționale și 
al Partidului Comunist Brazilian, un cald salut tovărășesc, cordiale feli
citări, împreună cu urările de viață îndelungată, multă sănătate și succes 
în activitatea consacrată fericirii și progresului poporului brazilian, cauzei 
păcii, socialismului, independenței naționale.

în spiritul convorbirilor avute împreună în vara anului care a trecut, 
îmi exprim convingerea că legăturile de solidaritate internationalists 
statornicite între p'artidele noastre se vor dezvolta în continuare în folo
sul prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre, al unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a forțelor antiimruwa- 
liste de pretutindeni.

NICOLAE CEAI . v .iJ
Secretar gene 

al Partidului Comum

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII DEMOCRATICE SUD

Excelenței Sale General-maior
GAAFAR MOHAMMED EL NUMEi

Președintele Republicii Democratice Sudan
Cu prilejul sărbătoririi Zilei independenței, sărbătoarea i 

Republicii Democratice Sudan, îmi este deosebit de plăcut 
Excelenței Voastre călduroase felicitări, împreună cu cele mai 
pentru fericirea și prosperitatea poporului sudanez, pentru 
continuu al țării dumneavoastră.

Amintindu-mi cu plăcere de vizita pe care am făcut-o îl 
sînt convins că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor con 
preună, relațiile de prietenie și cooperare româno-sudaneze s 
volta continuu, în interesul ambelor noastre popoare, al lupt 
antiimperialiste pentru pace, independență națională și prog

NICOLAE CEAUȘ
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

La 1 ianuarie 1973 s-au împlinit 
17 ani de Ia proclamarea indepen
denței Sudanului — victorie dobin
dită în urma unei lupte tenace și 
îndelungate împotriva asupririi 
străine.

După cucerirea independenței, 
poporul sudanez a trecut la lichi
darea grelei moșteniri din perioada 
colonialismului, mobilizîndu-și for
țele pentru depășirea stării de sub
dezvoltare. Pe harta țării au apă
rut în acești ani 
tive economii 
derea lucrări' 
valorificare a 
ale țării. în 
de dezvoltare 
se prevede u 
tere de 8,1 la 
perioadei est

numeroase obiec-

tă România și Republica i 
tică Sudan s-au stabilit ș 
voltă relații de colaborare 
tipie planuri, concretizate 
serie de acorduri și înțelegeri. Un 
moment de o deosebită însemnă
tate în evoluția ascendentă a rela
țiilor româno-sudaneze l-a consti
tuit vizita in Sudan, în primăvara 
anului 1972, a președintelui Consi
liului de Stat al României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
avute cu președintele Gaafar Mo-
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ani de la proclamarea independen- de ama in i

i' r p

: CEAUbtbLU
Consiliului de Stat 
Socialiste România

ței Camerunului. în această scurtă 
perioadă, poporul camerunez a 
depus eforturi însemnate pentru 
lichidarea moștenirii coloniale, 
pentru dezvoltarea industrială și 
edificarea unei economii naționale 
de sine stătătoare. în ultimii ani au 
apărut o serie de fabrici- și uzine, 
între care o uzină de aluminiu și 
un laminor, care sînt alimentate de 
o hidrocentrală instalată ia Edea, 
avind o putere de 120 MW, o fa
brică de mașini agricole, de mon-

bile etc. Un loc 
stria manufactu- 

ratăîl ocupă fabricile de prepa
rarea cafelei și cauciucului, egre- 
nare bumbacului, prelucrarea lem- 
nuli, fabricarea uleiurilor. Ma- 
reaînajoritate a populației se o- 
cup cu agricultura, ramură in care 
se irevede diversificarea culturilor 
și hecanizarea' acestora. Eforturi 
însmnate se depun pentru extin- 
dei-a rețelei de comunicații ; este 
în Construcție calea ferată trans- 
caieruncză.
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me cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a Republicii
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' NICOLAE CEAUȘESCU
-ului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Atoririi celei de-a XXV-a aniversări a Republicii 
cut să vă adresez, în numele poporului italian și al 

1 roase urări pentru prosperitatea poporului român și 
onală a Excelenței Voastre.
nenea, urarea ca relațiile prietenești existente între 
loastre să se dezvolte în continuare într-un climat de 
să.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

laie
mlui NICOLAE CEAUȘESCU
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

elei de-a XXV-a aniveriări a Republicii Socialiste 
să primiți, Excelență, sincere și cordiale felicitări, în 

guvernului din Chile și al meu personal, împreună 
urări de fericire personas pentru dumneavoastră, cît 
opor român.

SALVADOR ALLENDE GOSSENS 
Președintele Republicii Chile

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Române, în numele populației, al Frontului Național de Elibe
rare, al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră, partidului co
munist, guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate 
român cele mai calde urări.

în cei 25 de ani, sub conducerea Partidului Comunist Român, po
porul român, dezvoltînd tradiția revoluționară a națiunii, a muncit cu 
hărnicie și spirit creator, obținind succese mari în opera de edificare a 
unei Românii înfloritoare și fericite. Ne bucurăm din inimă de aceste 
succese strălucite și urăm sincer poporului român realizarea unor și 
mai mari succese în opera de construire a unei Românii bogate și pu
ternice, contribuind astfel la apărarea păcii în Europa și în lume.

Cu acest prilej transmitem partidului comunist, guvernului și po
porului român mulțumiri sincere pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordate cauzei drepte a populației sud-vietnameze împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea țării.

Fie ca prietenia și solidaritatea militantă, frățească dintre populația 
din Vietnamul de sud și poporul român să se dezvolte și să se întă
rească pe zi ce trece.

La 2 ianuarie 1973 a încetat din 
viață, în urma unei boli îndelun
gate, tovarășul Petre Borilă (Iordan 
Dragan Rusev), vechi militant al 
mișcării muncitorești revoluționare 
din țara noastră, activist de frunte 
al partidului și statului nostru so
cialist. Tovarășul Petre Borilă a 
fost vreme îndelungată membru a) 
Biroului Politic, al Comi
tetului Executiv al Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
membru al Consiliului de 
Stat, vicepreședinte și 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 
România, îndeplinind cu 
devotament și înaltă răs
pundere sarcinile încre
dințate de partid pentru 
triumful cauzei socialis
mului, pentru întărirea și 
înflorirea României socia
liste.

activă la organizarea Diviziei de 
voluntari ,.Tudor Vladimirescu", 
luptind apoi pe frontul antihitlerist 
ea locțiitor politic al acestei mari 
unități. Pentru faptele sale de arme 
a primit numeroase ordine româ
nești, sovietice și cehoslovace.

După victoria insurecției armate 
și eliberarea țării de sub jugul fas

' Sale NICOLAE CEAUȘESCU
rnsiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

reclamării Republicii Socialiste România ne prile- 
■e : . i vă exprima, în numelt poporului, partidului și gu-
jr . i Guineea, precum și în numele meu personal, caide

obținute de poporul rorrân, sub conducerea Partidului 
sînt realizări inestimable ale regimului socialist și 
potriva mașinațiunilor inperialiste.
.trimiți urările noastre nilitante de sănătate și bună- 

r..„u,iOid, precum și de prosperitateși succese tot mai mari pen
tru poporul român.

Cu cea mai înaltă considerație și seitimente militante,

AbMED SEKOU TOURE
Prefdintele Republicii Guineea

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului 

Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de sud.
Președintele

Consiliului Consultativ al 
Republicii Vietnamului de Sud

HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
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Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a proclamării Republicii Socia
liste România, în numele poporului cambodgian, Frontului Unit Național 
din Cambodgia, Guvernului Regal de Uniune Națională din Cambodgia, 
al Forțelor Ârmate Populare de Eliberare Națională a Cambodgiei și al 
nostru personal, permiteți-ne să exprimăm Excelențelor Voastre distinse, 
eroicului popor frate român și guvernului său salutările noastre frățești 
și cele mai călduroase felicitări. , .

StiTteni deOsebltriiie fericiți ja- prezrrrtirni ui'Shlle noastre"' cele7-4 mai ' 
fierbinți de sănătate, fericire și viață îndelungată Excelenței Voastre, 
prosperitate și succese și mai strălucite poporului român în edificarea 
socialistă a Republicii Socialiste România, sub conducerea justă a Parti
dului Comunist Român.

După ce a parcurs un drum glorios de luptă îndîrjită împotriva fas
ciștilor hitleriști și a reacționarilor interni, eroicul popor român a instau
rat acum un sfert de secol Republica Populară Română, care s-a trans
format mai tîrziu în Republica Socialistă România. începînd de la această 
dată istorică de neuitat, poporul român, sub justa conducere a Partidu
lui Muncitoresc Român, devenit apoi Partidul Comunist Român, s-a con
sacrat în mod curajos dezvoltării economiei naționale aflate în stare de 
înapoiere înainte de eliberare, pentru a o transforma într-o economie so
cialistă foarte avansată. Poporul român a înfăptuit cu succes, unul după 
altul, planurile de stat de dezvoltare, permițînd îmbunătățirea continuă 
a nivelului său de viață, construirea și dezvoltarea bazei tehnice și ma
teriale a socialismului în România.

Pe arena internațională, prin politica sa de pace și independență, 
anticolonialistă, antiimperialistă și de sprijin pe care îl acordă luptei 
de eliberare națională și tuturor popoarelor victime ale imperialismului, 
colonialismului — de care se bucură și Frontul Unit Național din Cam
bodgia, Guvernul Regal de Uniune Națională din Cambodgia și po
porul cambodgian — prestigiul Republicii Socialiste România crește 
neîncetat. Guvernul român este unul dintre primele guverne care au 
recunoscut Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei ca sin
gurul și unicul guvern legal și legitim care reprezintă in mod auten
tic Cambodgia și întregul popor cambodgian. Această recunoaștere, care 
reprezintă un ajutor foarte prețios pentru poporul cambodgian în 
lupta sa sacră și fără compromis împotriva imperialiștilor americani 
și a valeților lor de Ia Saigon, Bangkok și a clicii de trădători Don 
Nol-Sirik Matak-Son Ngoc Thanh, pentru salvarea și eliberarea com
pletă a patriei sale, precum și celelalte manifestări de sprijin și soli
daritate constituie pentru noi o imensă încurajare.

Comitetului vostru Central, tuturor
republicii, 

comuniștilor, clasei mun- 
cordiale și calde salutăriadresăm__

citoare și întregului popor român felicitări 
revoluționare.

în focul marilor lupte național-democratice conduse de către parti
dul vostru imediat după insurecția armată victorioasă de la 23 August 
1944, abolirea cu 25 de ani în urmă a nonarhiei odioase a Hohen- 
zollern-ilor constituie un rod strălucit al stategiei și tacticii juste re
voluționare a partidului vostru, care, reunbd în jurul său forțele pa
triotice, democratice și progresiste largi, a dschis calea pentru cucerirea 
puterii de către oamenii muncii din Româna și pentru construirea so
cialismului.De-a lungul ultimilor 25 de ani, poporulromân, avînd drept călăuză 
direcțiile de construire a socialismului elaboate de partidul vostru, care 
a aplicat creator marxism-leninismul la reîitatea țării, a desfășurat o 
muncă constructivă, pașnică, plină de abnegție, învingînd multe greu
tăți și obstacole și a străbătut o .-ale eroift la capătul căreia Româ
nia a căpătat o cu totul nouă înfățișare ci stat al oamenilor muncii, 
independent din punct de vedere politic ? eeor.o’"’" — - 
modernă, în d—n , 
cu un nivel de trai în continuă creștere.

Marile cuceriri ale poporului român stuează 
membru de nădejde al marii comunități a țărilor socialiste, cuceriri 
care, alături de politica internațională activi și plină de inițiativă a 
țării’ dv., au adus Republicii Socialiste ftwnlnia un prestigiu interna
țional sporit în Balcani, în Europa și în luirea Întreagă.

Comuniștii greci, oamenii muncii din țara noastră, care duc lupta 
pentru răsturnarea dictaturii militariste și pentru renașterea democra
tică și socialistă a patriei, se bucuîă din toată inima pentru succesele 
strălucite ale poporului român prieten, de care sînt legați prin relații 
îndelungate de lupte comune pentru ideauri comune, și de ziua ani
versării republicii îi adresează cele mai alde și sincere urări frățești 
pentru noi și mai mari succese în nota etapă a construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ît deiviltarea continuă a democra
ției socialiste, în ridicarea nivelului de ră și cultural, în creșterea pe 
mai departe a puterii și a prestigiului ntțrnațional ale Republicii So
cialiste România.Ne exprimăm convingerea că rdafile prietenești statornicite între 
partidele noastre vor cunoaște în viitr o dezvoltare continuă în in
teresul celor două popoare ale noastre în lupta comună împotriva im
perialismului internațional și a forlelr îicordării, dictatului și reac- 
țiunii, precum și în eforturile comut pentru statornicirea unei noi 
unități în mișcarea comunistă internațnaW bazate pe principiile mar- 
xism-leninismului. respectului autonoței și egalității, neamestecului în 
treburile interne și solidarității ‘ 1 *~

COMITETUL 
COMUNIST

Primirea foarte călduroasa și foarte cordială pe care Excelențele 
Voastre, poporul și guvernul român au rezervat-o șefului statului cam
bodgian cu ocazia vizitei sale oficiale din luna iunie a.c. constituie o 
nouă si strălucită mărturie a solidarității militante și a prieteniei frățești 
care esc popoarele și țările noastre.

t ne fie permis de a reînnoi Excelențelor Voastre, cutezătorului 
popor oman și guvernului său profunda noastră gratitudine.

Convinși fiind că solidaritatea militantă și prie1 -nia frățească între 
popoarele noastre se întăresc și se dezvoltă mere- mai mult, rugăm
Excelențele Voastre să primească 
mai cordiale considerațiuni.

NORODOM SIANUK
Șeful statului și președintele 

Frontului Unit Național 
din Cambodgia

asigurarea celei mai înalte și celei

PENN NOUTH
Președintele Biroului Politic 

al Comitetului Central 
al Frontului Unit Național 

din Cambodgia și primul ministru 
al Guvernului Regal de Uniune 

Națională din Cambodgia

: ț economic, cu o economie 
dezvoltare continuă, cu o cuiură socialistă înfloritoare,

țara dv, ca un

interntbnaiiste combatante.

PARTIDULUI
(INTERIOR)

CENRAL AL 
Dlb GRECIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI

Primiți, dragi tovarăși, sincere felicitări din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Grecia, a tuturor comuniștilor și oame
nilor muncii din țara noastră, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Române, astăzi Republica Socialistă 
România.

în cei 25 de ani de putere populară, oamenii muncii, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, au obținut succese remarcabile în construi
rea socialismului, în ridicarea nivelului de trai și cultural al poporului.

Oamenii muncii din Grecia și din alte țări ale lumii capitaliste se 
bucură de succesele țărilor socialiste, de întărirea comunității socialiste, 
își întăresc forțele din exemplul lor luminos și își intensifică lupta pen
tru scuturarea; jugului exploatării capitaliste, pentru progres, pace și so
cialism.

Comuniștii din Grecia apreciază contribuția Partidului Comunist 
Român și a Republicii Socialiste România la lupta tuturor forțelor pro
gresiste din lume pentru salvgardarea păcii și securității popoarelor, 
pentru încetarea războiului banditesc al imperialiștilor americani în Viet
nam, pentru soluționarea pașnică a problemei Orientului Mijlociu.

Vă urăm, dragi tovarăși, succese mai departe în construirea socialis
mului în țara dumneavoastră.

Cu salutări tovărășești,

APOSTOLOS GROZOS
președinte al C.C. al P.C. din Grecia

Născut la 13 februarie 
1906, la Silistra, într-o fa
milie de muncitori, Petre 
Borilă a muncit de la o 
vîrstă fragedă în diferite 
întreprinderi. El s-a înro
lat de tînăr în mișcarea 
muncitorească.

în anul 1922, Petre 
Borilă este primit în rîn- 
durile Partidului Comu
nist Român. în timpul ac
tivității ilegale 1 s-au în
credințat sarcina de se
cretar al Comitetului re
gional Dobrogea al P.C.R., 
precum și alte munci de 
răspundere. în această 
perioadă, urmărit de orga
nele represive din Româ
nia și din alte țări, a fost de două 
ori arestat.

în spiritul înaltelor sentimente 
internaționaliste ale partidului nos
tru comunist, Petre Borilă a luptai 
în brigăzile internaționale din 
Spania, fiind reprezentantul poli
tic și militar al grupei de voluntari 
români pe lîngă Comandamentul 
brigăzilor internaționale.

Aflindu-se la Moscova în timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
a îndeplinit o serie de misiuni cu 
caracter politic și militar. Ia parte

cist, Petre Borilă a îndeplinit înalte 
sarcini de răspundere pe linie de 
partid și de stat. între anii 1949— 
1959, Petre Borilă a îndeplinit func
țiile de locțiitor al ministrului for
țelor armate, ministru al construc
țiilor, președinte al Comisiei con
trolului de stat, ministru al indus
triei alimentare. între anii 1954— 
1965, a îndeplinit funcțiile de vice
președinte și prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

La Congresul al VI-lea al P.C.R. 
din 1948 a fost ales membru al C.C.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

al P.C.R., fiind reales în această 
funcție la Congresele al VII-lea, al 
Vlll-lea și al IX-lea. Din 1952 pînă 
în 1965, Petre Borilă a fost membru 
al Biroului Politic, iar la Congresul 
al IX-lea a fost ales membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Deputat în Marea Adunare Na
țională din 1948, între 
1965—1969 a fost membru 
al Consiliului de Stat.

Participînd activ la 
lupta clasei muncitoare 
în anii grei ai ilegalității 
și după eliberarea țării, 
Petre Borilă a militat 
neobosit pentru îndepli
nirea sarcinilor încredin
țate de partid, aducînd o 
contribuție importantă i.n 
înfăptuirea politicii parti
dului nostru, la instau
rarea și consolidarea pu
terii populare, la victoria 
cauzei socialismului în 
țara noastră.

Partidul și statul nos
tru au dat o înaltă apre
ciere activității desfășu
rate de tovarășul Petre 
Borilă timp de mulțl ani, 
meritelor sale în lupta 
împotriva asupririi și ex
ploatării capitaliste, acti
vității puse în slujba 
propășirii țării. El a fost 
distins cu titlul de Erou 
al Muncii Socialiste, cu 
numeroase ordine și me
dalii ale Republicii So
cialiste România.

încetarea din viață a tovarășului 
Petre Borilă, luptător devotat pen
tru înfăptuirea înaltelor idealuri de 
libertate și progres ale celor ce 
muncesc, pentru victoria socialis
mului în patria noastră, reprezintă 
o grea pierdere pentru Partidul 
Comunist Român și statul nostru 
socialist.

Amintirea tovarășului Petre Bo
rilă va rămîne vie în inimile co
muniștilor, ale oamenilor muncii 
din patria noastră, în slujba că
rora și-a pus întreaga sa viață.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

DIN PARTEA COMISIEI DE ORGANIZARE A
țfisOmisiâ peflJfru organizarea, fu

neraliilor tovarășului Petre Borilă 
comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Petre Borilă va fi de
pus la Marea Adunare Națională.

Pentru a-și lua rămas bun, ce
tățenii vor avea acces joi, 4 ianua
rie a.c., între orele 9—14.

Mitingul de doliu va avea Ioc 
la Palatul Marii Adunări Națio-

FUNERALIILOR
i» .... ; -1 ' i H

nale, țn ziua da .4 ianuarie, ora 
14,00, iar înmormîntarea, în jurul 
orei 15,30 la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

LISTA
DE CÎȘTIGURI

la depunerile . librete de economii 
cu câștiguri

TRAGEREA EA SORȚI 
PE TRIMESTRUL IV 1972

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare

Procentele 
de ciștig

1 847 250%
2 631 200%
3 332 100%
4 805 50%
5 872 25%
6 895 25%
7 821 25"/.
8 258 25%
9 854 25%

10 073 25%
11 264 25%
12 029 25%
13 482 25%
14 374 25%
15 600 25%

Calcularea și înscrierea câștiguri
lor in librete se efectuează de că
tre filialele C.E.C.

DE LA ADAS
Administrația asigurărilor de stat 
anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor de viață au ieșit cîști- 
gătoare următoarele opt combinații
de litere :

1) P. B. X. 5) Y. Q. L.
2) T. E. J. 6) Z. N. J.

8) H. V. X. 7) G. T. M.
4) Q. s. w. 8) F. B. C.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
cîștigătoare una sau mai multe din 
aceste combinații de litere urmează 
să se adreseze unităților ADAS 
pentru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri este necesar ca asigura- 
ții să achite primele de asigurare la 
termenele stabilite.

LOTO
Numerele tragerii speciale 
a revelionului din 1 ianua

rie 1973 :
Extragerea Ii 67 36 8 65 43 13 

80 1 60 ;
Extragerea II : 32 21 31 20 9 73 24;
Extragerea III : 54 27 13 71 85 26 ;
Extragerea IV : 71 56 28 61 10 84 ;
Extragerea V : 25 64 50 65 69 51 ; 

16 58.

FOND DE PREMII PROVIZORIU : 
4 822 000 lei.

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN OBIECTE
A

la depunerile pe libretele de economii cu dobindă și cîștiguri 
TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL IV 1972

Numărul ciștigurilor

CÎȘTIGURI 
ÎN 

ARAGAZURI 
CU 

BUTELIE

Nr. libre- Valoarea ciștigurilor
tul ui cîști- -------------------------------- -

gător parțială I totală

1
1
1
1
1
1
1
1
1

27
27
27
27
27
27
27
27
27

270 — cu 4 focuri
270 — cu 4 focuri

270 — cu 3 focuri
270 — cu 3 focuri

270
270
270
270
270
270
270
270
270
270

340 607
468 481

50 000
50 000 100 000

2 401 237 40 000
1 055 589 40 000 80 000
1 771 122 30 000
1 437 620 30 000 60 000

86 564 20 000
1 939 939 20 000
1 266 331 20 000 60 000

Terminația 
libretului :
cîștigător

04 257 10 000 270 000
05 186 5 000
63 364 5 000
98 580 5 000
75 757 5 000
96 887 5 000
55 855 5 000
70 136 5 000
88 675 5 000 1 08G 000

7 704 1 955
1 707 1 955 1 055 700
6 003 1 709
8 646 1 709 922 860
8 886 1 000
9 129 1 000
3 635 1 000 810 000
6 313 500
8 171 500
1 683 500
2 369 500
9 661 500
9 338 500
8 785 500 945 000

TOTAL : 4 032 cîștiguri in obiecte in valoare de lei

— Titularii libretelor cîștigătoare 
pot alege, in cadrul listei și in limita 
valorii ciștigurilor ce li se cuvin, 
obiectele preferate.

— Cîștigurile, inclusiv cele in ara
gazuri cu butelii, se acordă integral 
titularilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea cîș- 
tigului, pentru ceilalți titulari cîști-

vremea

Ieri in țară : Vremea s-a menținut 
in general frumoasă, cu cerul varia
bil. Vîntul a suflat slab, pină la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 6 grade la Bechet 
și Joseni și plus 12 grade la Baia 
Mare, Sibiu și Lugoj. Local, in su
dul țării, ceața a persistat. în Bucu
rești : Vremea s-a menținut fru
moasă, cu cerul mai mult senin. 
Vint în general slab.

5 383 560

gul este de 10 ori mai mare decit sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de ciștig.

Ciștigătorii de aragazuri cu butelii 
trebuie să se prezinte la filialele 
C.E.C. în termen de 30 de zile de la 
data tragerii la sorți.

Timpul probabil pentru zilele de 
4, 5 și 6 ianuarie. In țară : Vremea 
va continua sâ se încălzească ușor, 
mai ales in prima parte a interva
lului. Cerul se va înnora treptat. Vor 
cădea precipitații locale, mai întîi in 
sud-vestul țării, apoi și in celelalte 
regiuni. Vint potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 
12 și minus 2 grade, local mai ridi
cate, iar maximele intre zero și 
10 grade. Ceață dimineața și seara, 
în București : Vremea va continua să 
se încălzească ușor, mai ales în pri
ma parte a intervalului. Cerul se va 
înnora treptat. Se vor semnala pre
cipitații slabe. Vintul va sufla slab 
pină la potrivit, predominînd din 
«ud-est.



MESAJE
MOSCOVA 2 (Agerpres). — In 

mesajul adresat poporului sovietic 
cu prilejul Anului Nou. Alexei Ko- 
sighin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a subliniat că 
prin realizările oamenilor sovietici 
din anul trecut se înfăptuiește în an
samblu cu succes programul prevă
zut de partid, de dezvoltare conti
nuă a economiei și culturii socialis
te, a bunăstării poporului.

Alexei Kosighin a relevat impor
tantele mutații pozitive petrecute a- 
nul trecut pe arena internațională, 
in direcția reglementării unor pro
bleme cardinale.

Oamenii sovietici. a menționat 
vorbitorul, cer ca Statele Unite să 
semneze cit mai grabnic acordul cu 
privire la încetarea focului și la re
stabilirea păcii în Vietnam și își re- 
afb»mă solidaritatea cu toate po
poarele care luptă pentru indepen
dență și libertate.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Anul 
1972 a fost primul an al transpune
rii în viață a programului social- 
economic trasat de Congresul al VI- 
lea al partidului, un an de muncă 
încordată și de mari eforturi, dar și 
de rezultate bune în principalpie do
menii ale vieții sociale și economiei 
naționale, în îmbunătățirea condiții
lor de trai ale oamenilor muncii, a 
arătat, în mesajul adresat poporu
lui polonez, primul secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, Edward Gierek.

R. P. Polonă, a subliniat Edward 
Gierek. va acționa și in viitor pen
tru coexistența pașnică a popoare
lor, va sprijini lupta de eliberare, 
împotriva agresiunii imperialiste.

PRAGA 2 (Agerpres). — Anul care 
a trecut a fost pentru poporul ceho
slovac un an de succese, confirmat 
de rezultatele bune obținute în in
dustrie, agricultură. construcții, 
transporturi — a subliniat, in tradi
ționalul mesaj de Anul Nou. pre
ședintele RS. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda.

In noul an, a spus președintele 
Svoboda, vrem să facem un pas im
portant înainte. Pentru îndeplinirea 
programului pe care l-am holărit. a- 
vem nevoie de pace și o situație in
ternațională prielnică. De aceea. 
Cehoslovacia va acționa pentru în
tărirea păcii și securității, va mili
ta pentru lărgirea cooperării intre 
toate statele, indiferent de orindui- 
rea lor socială, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

DE ANUL NOU
BELGRAD 2 (Agerpres). — In me

sajul de Anul Nou adresat popoare
lor iugoslave, președintele Iosip 
Broz Tito a reafirmat dorința Iu
goslaviei de a continua să-și aducă 
contribuția la soluționarea probleme
lor internaționale, la întărirea păcii, 
la intensificarea cooperării între sta
te. Președintele a apreciat favorabil 
cursul spre negocieri și acorduri in 
vederea soluționării problemelor in
ternaționale arzătoare, curs care, in 
ultimul an, s-a manifestat, în primul 
rind, pe continentul european. El a 
exprimat deplina simpatie a popoare
lor Iugoslaviei cu popoarele din Viet
nam și din întreaga Indochină. Nu 
este, totuși, prea tirziu — a spus Tito 
— ca guvernul S.U.A. să semneze un 
acord de pace.

HANOI 2 (Agerpres). — Cu prilejul 
Anului Nou, președintele R.D. Viet
nam, Ton Duc Thang, a adresat un 
mesaj de felicitare forțelor armate, 
întregului popor al țării pentru re
zultatele deosebite obținute in anul 
1972. Poporul vietnamez iubește sin
cer pacea, dar această pace trebuie 
să fie obținută in condiții de inde
pendență și libertate, a arătat Ton 
Duc Thang, adăugind că, atita timp 
cit agresorii nu pun capăt războiu
lui. întregul popor va continua cu 
fermitate lupta, pe plan politic, mi
litar și diplomatic, pentru obținerea 
x ictoriei.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — In 
mesajul ele Anul Nou adresat po
porului ungar de Pal Losonczi. pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, se arată că. în anul 
1972, Ungaria a făcut noi pași im
portanți pe calea construirii socialis
mului. Oamenii muncii îndeplinesc 
cu succes planul cincinal, ceea ce a- 
sigură ridicarea sistematică a nive
lului de trai.

Subliniind că 1972 a fost un an in 
care s-au făcut pași însemnați pen
tru reglementarea problemelor inter
naționale litigioase. Pal Losonczi a 
menționat că R. P. Ungară va con
tinua și in anul 1973 eforturile în a- 
ceastă direcție.

PEKIN 2 (Agerpres). — „Jenmin- 
jibao", „Hunți" și „Ziarul armatei 
de eliberare" au publicat, sub titlul 
..Mesaj de Anul Nou", un editorial 
in care se relevă că, în anul care 
s-a încheiat, poporul chinez a obți
nut mari succese. Producția indus
trială a continuat să crească, s-a 
obținut o recoltă bună, au fost în
registrate noi realizări în domeniile 
științei și tehnologiei, viața poporu
lui a devenit mai bună.

în noul an, subliniază editorialul, 
poporul chinez va promova in con
tinuare politica de stringere a so
lidarității cu celelalte țări socialiste, 
va sprijini ferm lupta revoluționară 
a popoarelor din diferite țări, va 
milita pentru coexistența pașnică 
intre țările avind sisteme sociale di
ferite și pentru promovarea cauzei 
progresului uman.

PHENIAN 2 (Agerpres). — In me
sajul adresat cu prilejul Anului Nou 
poporului coreean, secretarul general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen. a relevat importantele 
succese obținute in 1972 de R.P.D. 
Coreeană in dezvoltarea economiei 
și culturii.

Kim Ir Sen a arătat că. după pu
blicarea în anul 1972 a Declarației 
comune a Nordului și Sudului Co
reei, s-a deschis o perspectivă lu
minoasă in lupta pentru realizarea 
teunificării pașnice și independente a 
patriei.

PEKIN 2 (Agerpres). — Mesajul 
adresat poporului cambodgian cu 
prilejul Anului Nou de Norodom 
Sianuk, șeful statului și președinte
le Frontului Național al Cambod- 
giei. și de Perm Nouth. primul mi
nistru al guvernului Regal de U- 
niune Națională, subliniază că lupta 
poporului khmer beneficiază de con
diții foarte favorabile. Mesajul chea
mă pe toți compatrioții să-și con
solideze unitatea, să lanseze puter
nice ofensive pe fronturile militar, 
politic, in producție și diplomatic 
pentru eliberarea definitivă a țării.

PARIS

RELUAREA CONVORBIRILOR EA NIVEL OE EXPERȚI
DINTRE DELEGAȚII LE R. D. VIETNAM SI S. 0. A.

PARIS 2 (Agerpres). — Marți au 
fost reluate, la Paris, convorbirile 
la nivel de experți dintre delegația 
R. D. Vietnam, condusă de Nguyen 
Co Thach, ministru adjunct al afa
cerilor externe, și delegația Statelor 
Unite, condusă de secretarul de stat 
adjunct William Sullivan. Convor
birile la nivel de experți vor fi ur

mate la 8 ianuarie, după cum s-a 
mai anunțat, de o întîlnire între Le 
Duc Tho, consilier special al dele
gației R. D. Vietnam la conferința 
de la Paris în problema Vietnamu
lui, și Henry Kissinger, consilier spe
cial al președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale.

Nguyen Thi Binh și-a încheiat vizita 
în R. P. Chineză

PEKIN 2 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. Nguyen 
Thi Binh, și-a încheiat vizita in 
R.P. Chineză, părăsind luni Pekinul, 
în timpul vizitei, Nguyen Thi Binh 
a fost primită de președintele Mao 
Tzedun, de premierul Consiliului de 
Stat, Ciu En-lai, și a purtat convor
biri cu ministrul afacerilor externe, 
Ci Pin-fei.

La încheierea vizitei, a fost dat 
publicității un comunicat comun, 
care relevă că cele două părți au 
purtat discuții utile și ample privind 
lupta poporului vietnamez pentru 
salvare națională, precum și întă

rirea relațiilor de solidaritate din
tre poporul chinez și poporul din 
Vietnamul de sud.

Guvernul și poporul chinez spri
jină ferm lupta poporului vietnamez 
împotriva agresiunii S.U.A., precum 
și poziția Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud și a guvernului R.D. 
Vietnam in problema reglementării 
pașnice a problemei vietnameze, 
subliniază comunicatul. Guvernul 
S.U.A. trebuie să negocieze cu se
riozitate și să semneze grabnic a- 
cordul privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam, 
realizat de Statele Unite și R.D. 
Vietnam la 20 octombrie 1972.

s. U A.

Cereri in favoarea instaurării păcii în Vietnam

a Republicii Cuba
Prima zi a anului are pentru 

poporul cubanez o deosebită 
semnificație. Ea marchează 
„Ziua eliberării" — sărbătoarea 
națională a Republicii Cuba. Cu 
14 ani in urmă, la 1 ianuarie 
1959, detașamentele armatei re
voluționare de eliberare, con
duse de comandantul Fidel 
Castro, au intrat triumfă
toare în Havana, inlăturînd 
regimul dictatorial al lui Ba
tista. încununare a luptei e- 
roice, cu vechi tradiții istorice, 
duse de poporul cubanez de-a 
lungul deceniilor pentru elibera
re națională și socială, victoria 
revoluției a deschis o eră nouă, 
socialistă, în viața țării. Apariția 
primului stat socialist pe conti
nentul american a constitiit un 
moment de însemnătate istorică 
in procesul revoluționar mon
dial, un exemplu însuffețitor 
pentru toate popoarele care 
luptă pentru libertate, demicra- 
ție și progres social.

într-o perioadă istorică scirtă, 
poporul cubanez, călăuzit de 
partidul comunist și de guvernul 
său revoluționar, a obținut, prin 
mobilizarea forțelor sale, impor
tante succese in dezvoltarea e- 
conomică și socială a pat’iei 
sale. în lupta pentru zădărni
cirea acțiunilor dușmănoase ale 
imperialismului, apărind și c>n- 
solidînd cuceririle revoluționare. 
Existența Cubei socialiste și 
dezvoltarea ei pe calea vieții 
noi au o puternică influență 
politică asupra situației de pe 
continentul latino-american. A 
suferit un eșec politica imperia
listă de izolare a Cubei, fapt 
ilustrat pregnant de tendnța

ce se manifestă in ultima vre
me pe continentul respectiv de 
reluare a relațiilor politico-di- 
plomatice cu Cuba socialistă.

Poporul român urmărește cu 
sentimente de simpatie și so
lidaritate frățească rodnica acti
vitate constructivă a poporului 
cubanez, se bucură din inimă 
de succesele sale remarcabile 
în opera de edificare a societă
ții socialiste. Relațiile de prie
tenie și colaborare multilate
rală dintre România și Cuba, 
dintre partidele și popoarele 
noastre, bazate pe comunitatea 
orînduirii sociale, pe ideologia 
și țelurile comune de construire 
a societății socialiste, se dez
voltă continuu pe cele mai di
verse planuri. în spiritul depli
nei egalități și al întrajutorării 
tovărășești.

Un moment remarcabil în a- 
ceasta evoluție ascendentă a re 
lațiilor româno-cubaneze 1- 
constituit vizita efectuată în pri
măvara anului 1972 in România 
de delegația de partid și 
guvernamentală in frunte cu 
tovarășul Fidel Castro. Con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro au re
liefat hotărirea ambelor părți 
de a acționa pentru întărirea 
continuă a bunelor relații dintre 
țările, partidele și popoarele 
noastre.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Cuba, poporul ro
mân transmite poporului cuba
nez un cordial salut frățesc, 
urări de noi și importante suc
cese în construcția socialistă, în 
activitatea depusă pentru înflo
rirea și propășirea patriei sale.

SOFIA 2. — Corespondentul Ager
pres, C. Amariței, transmite : In me
sajul adresat poporului bulgar cu 
prilejul Anului Nou, Todor Jivkov. 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat, a subli
niat că, în anul trecut, economia, 
știința și cultura bulgară au conti
nuat să se dezvolte, planul de stat 
a fost îndeplinit, iar la unii indica
tori de bază — depășit, s-au obținut 
mai multe bunuri materiale in com
parație cu 1971. viața poporului a 
devenit mai bogată și mai activă.

Poporul nostru, se arată în mesaj, 
trece pragul anului 1973 strins unit 
in jurul partidului său conducător, 
plin de forțe creatoare, cu planuri 
semețe și încredere nelimitată în 
ziua de mîine.

TOKIO 2 (Agerpres). — Premierul 
Japoniei. Kakuei Tanaka, a declarat, 
in cadrul primei sale conferințe de 
presă din acest an. că Japonia și-a 
reglementat majoritatea problemelor 
sale diplomatice rezultate din al doi
lea război mondial și intră acum in
tr-o fază nouă de dezvoltare a re
lațiilor sale internaționale. Tanaka a 
evocat normalizarea relațiilor diolo- 
rn'dice cu Republica Ponularâ Chi
neză. dezvoltarea relațiilor cu Uniu

nea Sovietică și cu Statele Unite ale 
Americii.

Premierul a subliniat, de aseme
nea, că Japonia va promova iniție
rea unor noi runde de convorbiri 
pentru soluționarea problemelor mo
netare și comerciale occidentale. El 
a menționat că intenționează să vi
ziteze, anul acesta. Statele Unite și 
unele țări membre ale Pieței co
mune.

WASHINGTON 1 (Agerpres). - A- 
sociația americană pentru promova
rea științei, cea mai mare organizație 
de acest fel din Statele Unite, a a- 
doptat o rezoluție prin care con
damnă continuarea de către S.U.A a 
războiului din Vietnam și cere înce
tarea imediată a ostilităților și re
tragerea tuturor forțelor armate a- 
mericane din Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia.

NEW YORK 2 (Agerpres). - De
legația de pacifiști americani — al
cătuită din Telford ' Taylor, fostul 
procuror-șef american al Tribunalu
lui de la Nurnberg, Michael Allen,

decan al Seminarului din Yale, Barry 
Remo, lider al Asociației veteranii 
Împotriva războiului din Vietnam, și 
cunoscuta cântăreață Joan Baez — a 
revenit la New York, după o ședere 
de două săptămini în capitala R.D. 
Vietnam. Exprimînd mihnirea pro
fundă resimțită in legătură cu 
marile distrugeri și pierderile de 
vieți omenești provocate de bombar
damentele aviației americane, mem
brii delegației au subliniat că acțiu
nile militare ale S.U.A. nu pot in
fringe voința și hotărirea populației 
vietnameze, relatează agențiile As
sociated Press și U.P.I.

agențiile de presă transmit : Un avion care transpor
ta alimente și medicamente 
pentru sinistrații din Ma
nagua s-a prăbușit in Oceanul

BRAZZAVILLE

CONGRESUL PARTIDULUI 
CONGOLEZ AL MUNCII 

Sl-A ÎNCHEIAT lucrările
BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — 

La Brazzaville s-au încheiat lucră
rile celui de-al doilea congres al 
Partidului Congolez al Muncii. Con
gresul a adoptat principiile proiec
tului de constituție, care urmează a 
fi supus unui referendum in anul 
1973. Proiectul noii legi fundamen
tale a țării prevede crearea unei 
Adunări Naționale. precum și a 
postului de prim-ministru.

Congresul a ales organele de con
ducere ale partidului.

întrevedere M. Schu- 
mcmn-Vo Van Sung. Ministrul 
francez al afacerilor externe. Maurice 
Schumann, l-a primit duminică pe 
delegatul general al Republicii De
mocrate Vietnam in Franța, Vo Van 
Sung. După cum menționează agen
ția France Presse, Vo Van Sung a 
declarat că întrevederea a avut loc 
din inițiativa ministrului francez și 
că au fost abordate probleme legate 
de evoluția problemei vietnameze.

canadian. Pierre Elliott Trudeau. Au 
fost abordate o serie de probleme 
de interes reciproc, inclusiv conse
cințele pe care le va avea asupra 
relațiilor economice bilaterale ade
rarea Marii Britanii la Piața co
mună.

Plenara C.C. al P.C.
din Danemarca

Președintele Venezuelei,
Rafael Caldera, a adresat, la 1 ia
nuarie a. c., un avertisment serios 
marilor companii petroliere interna
ționale care exploatează resursele de 
țiței de pe teritoriul acestei țări, a- 
trâgindu-le atenția asupra urmărilor 
posibile ale reducerii nejustificate a 
producției, la care au procedat, in 
ultima vreme, respectivele firme.

De pe teatrul operațiuni
lor miiitae din Cambodgia, 
agențiile de presă internaționale 
transmit că au continuat luptele din 
apropierea orașului Kompong Thom, 
încercuit de patrioți. Trupele admi
nistrației de la Pnom Penh au lan
sat fără succes citeva atacuri pentru 
a străpunge încercuirea.

Cu prilejul turneului pe care 
il întreprinde in R.P. Chineză 
ansamblul de cintece și dan
suri ,.Banatul", ambasadorul 
României la Pekin, Nicolae Ga- 
vrilescu, a oferit un cocteil, la 
care au luat parte Și Șao-hua, 
membru in conducerea secției 
culturale din cadrul Consiliului 
de Stat, lu Cian, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ian Ci, vicepreședintele Asocia
ției chineze de prietenie cu 
străinătatea, alte persoane ofi
ciale chineze.

Un apel radiodifuzat al 
autorităților nicaraguaisne, 
adresat tuturor, celor care au a- 
bandonat capitala devastată de cu
tremure, a cerut-acestora să nu re
vină in Managua înainte de scurge
rea unui interval de șase luni. Tot
odată, s-a anunțat că orașul Mana
gua va fi reconstruit.

Protocolul privind schim
burile de mărfuri între SI- 
bania și Franța pe anul 1973 a 
fost semnat la Tirana.

Atlantic, la citeva secunde după ce 
a decolat de pe aerodromul din San 
Juan, Porto Rico. Primele cercetări
întreprinse cu nave de coastă și eli
coptere nu au dus la descoperirea 
aparatului sau vreunui supravie
țuitor.

Un petrolier japonez gi
gant (105 200 tone) s-a ciocnit cu
un cargou navigînd sub pavilionul a- 
celeiași țări, in strîmtoarea Malacca, 
la circa 50 km de Singapore. în
cărcătura de 3 000 de tone de lemn 
aflată Ia bordul cargoului, serios a- 
vanat in urma incidentului, este con
siderată pierdută. Opt membri ai 
echipajului au fost dați dispăruți.

In an 14
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COPENHAGA 31 (Agerpres). — La 
Copenhaga s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al P.C. din Dane
marca. la care au fost luate in discu
ție probleme legate de pregătirea ce
lui de-al XXIV-lea congres al parti
dului. care urmează să aibă loc in
tre 12 și 14 ianuarie 1973.

Incidente 
siriano-israeliene

BEIRUT 2 (Agerpres). — Un co
municat difuzat de Ministerul liba
nez al apărării relevă că „ in cursul 
zilei de marți, în spațiul aerian liba
nez, în apropierea frontierei cu Siria, 
au avut loc ciocniri aeriene la care 
au participat avioane de luptă israe- 
liene și siriene". In comunicat se 
precizează că un avion neidentificat, 
doborit in luptă, a căzut in mare la 
vest de localitatea Abde (15 km nord 
de Tripoli), in timp ce un al doilea 
aparat de zbor, sirian, s-a prăbușit 
in regiunea Faraya, la 30 km nord- 
est de Beirut.

La Damasc, un purtător de cuvînt 
al armatei siriene a informat că avi
oane de luptă israeliene au survolat 
teritoriul Libanului și au pătruns in 
spațiul aerian a! Siriei. El a precizat 
că, in timpul luptelor, au fost dobori- 
te două avioane, unul sirian și altul 
israelian.

Pe de altă parte, purtătorul de cu
vînt al armatei israeliene a recunos
cut că avioane militare ale Israelu
lui au pătruns în spațiul aerian al 
Siriei. El a declarat că toate avioa
nele israeliene s-au reîntors la bază.

«s------------------------
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Ministerele afacerilor ex
terne ale R. D. Vietnam și 
Tunisiei au un schimb de 
documente privind stabilirea relații
lor diplomatice dintre cele două țări, 
la nivel de ambasadă, anunță agen
ția V.N.A.

Tratatul de aderare la 
Piața comună a Marii Bri
tanii, Irlandei și Danemar- 
(jgj a intrat in vigoare la 1 ianua
rie 1973. în urma rezultatului negativ 
al referendumului organizat in 
toamna anului 1972, Norvegia nu a 
aderat la C.E.E.

Membrii noului guvern al 
R. fl. Yemen au depus duminica 
jurămîntul. în cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, premierul Abdullah 
Al-Hagri a reliefat că principala 
preocupare a guvernului său va 
consta in înfăptuirea acordului de 
unificare cu Republica Democratică 
Populară a Yemenului.

0 adunare festivă conM'- 
erată aniversării a 150 de ani de la 
nașterea marelui poet maghiar Ale
xandru Petofi a avut Ioc la Buda
pesta. La adunare au fost prezenți 
numeroși reprezentanți ai vieții po
litice, sociale și culturale ungare — 
transmite agenția M.T.I. A luat 
cuvîntul, în cadrul adunării. Pâl Lo
sonczi. președintele Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, cart.' a sub
liniat însemnătatea activității mul
tilaterale desfășurate de Petofi in 
slujba cauzei independenței și liber
tății poporului ungar, ca parte in
divizibilă a mișcării revoluționare 
din Europa.

Un meteorit de mari dim<!n" 
siuni a căzut in regiunea La.jeadu — 
Ipiranga, din sud-vestul Braziliei. 
La pătrunderea in straturile dense 
ale atmosferei, meteoritul a explodat 
cu o asemenea forță, incit geamuri
le caselor din mai multe localități 
din zonă s-au spart, fenomenul pro- 
vocind panică.

Populația Poloniei, potri'71 
unor statistici preliminare, a fost, la 
sfirșitul anului 1972, de 33,2 milioa
ne locuitori.

Curtea de Spel din San
tiago de Chile 3 hotărit să sus’ 
pende. pentru trei zile, cotidianul 
chilian de extremă dreaptă „Tribu- 
na“, pentru „afirmații ireverențioa
se și ofensatoare4' la adresa șelu- 
lui statului, președintele Salvador 
Allende, și a generalului Carlos 
Prats, ministrul afacerilor interne.

Un uragan de o forță neobiș
nuită, însoțit de ploi torențiale, s-a 
abătut asupra regiunilor centrale 
din insula indoneziana Jawa. Au fost
distruse 70 de blocuri de locuit și 
edificii sociale, iar alte 400 de clă
diri au fost avariate.

PAKISTAN

Despărțirea organdor 
legislative de cele 

administrative
RAWALPINDI 31. — Trimisul

special Agerpres, I. Putinelu, trans
mite : Președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a semnat un de
cret prin care se hotărăște despărți
rea, începind cu data de 1 ianuarie 
1973, a organelor legislative de cele 
administrative. Decretul conține 
instrucțiuni care, ți ni nd seama de 
recomandările autorităților provin
ciale. permit ca această măsură să 
se aplice progresiv, în funcție de po
sibilitățile materiale și de cadre ale 
fiecărei provincii.

Hotărirea de separare a puterii le
gislative de cea executivă este ur
marea directă a adoptării sistemului 
constituțional.

Sindicatul docherilor aus- 
trUliCUi 3 hol*rit să boicoteze 
toate navele americane care vor 
sosi în portul Sydney, pinâ cind Ad
ministrația S.U.A. va semna acordul 
cu guvernul R. D. Vietnam, anunță 
agenția France Presse.

84 de persoane care se pre' 
găteau să organizeze o „veghe a pă
cii" intr-una din bisericile Lisabonei 
au fost supuse interogatoriilor de po
liția portugheză. Intenția organizato
rilor ,,veghei“ era să provoace o dez
batere publică asupra urmărilor pe 
care le au războaiele colonialiste 
purtate de Portugalia. O parte din 
persoanele interogate au fost reținu
te de poliție.

întrevedere Heath-Tru-
deau. Edward Heath, primul mi
nistru al Marii Britanii, a avut la 
Ottawa o întrevedere cu premierul

Mii de oameni au manifesiat la Lima cerînd respectarea pe plan interna
țional a limitelor apelor teritoriale ale larii, stabilite de guvernul peruan 

la 200 de mile

iran REALIZĂRI IN

TEHERAN 31 (Agerpres). — Anul 
1972 a marcat îndeplinirea cu succes 
a prevederilor celui de-al patrulea 
plan cincinal de dezvoltare a econo
miei Iranului, concretizată in reali
zări însemnate in industrie și agri
cultură. A fost înfăptuită pe de
plin reforma agrară, a cărei aplicare 
a inceput acum zece ani In dome
niul producției industriale, de o 
atenție deosebită s-a bucurat ramura 
industriei grele : s-a încheiat con
strucția obiectivelor din prima etapă 
de realizare la combinatul metalur
gic din Isfahan, care a și intrat, par
tial. in funcțiune. Primele șarje de 
oțel iranian au fost însoțite de în
ceperea producției și la uzina con
structoare de mașini de la Arak, 
precum și de succese inregistrate in 
industria petrolieră, petrochimică și 
de gaze din sectorul de stat.

Potrivit unui obicei, 
devenit acum tradiție, 
fiecare an care a tre
cut de la victoria re
voluției a primit in 
Cuba o denumire cu 
valoare de simbol, in- 
dicind direcția pnm.i- 
pală a eforturilor țării 
în anul respectiv. 1972 
a primit denumirea 
de „Anul întrecerii so
cialiste". Acum, la 
încheierea lui. se poa
te spune că el a fost 
un an de importante 
succese pe frontul 
producției, al construc
ției, in domeniul edu
cației și culturii. în ac
tivitatea politică, or
ganizatorică și ideolo
gică. A fost un an de 
intensă activitate pe 
toate fronturile, de 
participare entuziastă 
a maselor do oameni 
ai muncii la îndeplini
rea sarcinilor impor
tante trasate de con
ducerea de partid și 
de stat a Cubei.

Problemele dezvoltă
rii, ale producției, 
productivității, eficien
ței, organizării mun
cii pe baze științifice 
au constituit domi
nanta preocupărilor 
Cubei în anul ce a 
trecut. Ca și pină a- 
cum, o atenție deose
bită a fost acordată 
industriei zahărului, 
principala ramură a 
economiei naționale și 
sursa numărul unu de 
devize a țării. în 
timpul „zafrei" anului 
1972. datorită condiții
lor climatice, extrem 
de nefavorabile, efor
tul a fost îndreptat 
spre reducerea la mi
nimum a efectelor se
cetei și crearea de 
condiții optime pentru 
„zafra" următoare. Și 
este demn de remarcat 
că „zafra" anului 1973, 
care a inceput de cu- 
rind sub auspicii bune, 
se realizează cu o for
ță de muncă mult mai 
redusă decit in cam
paniile precedente. A- 
ceasta datorită meca
nizării parțiale a ope
rațiunilor de recoltare, 
ca și mecanizării în 
proporții de 70—90 la 
sută a celorlalte ope
rațiuni — de stringe
re, curățire și trans
port ale trestiei de 
zahăr.

Anul 1972 a înscris 
pregnant șantierele de 
construcție in peisajul 
cubanez, dindu-i un 
plus de dinamism, cu
loare și frumusețe. 
Dacă ceva caracteri
zează in mod deosebit 
actuala etapă de dez
voltare a Cubei, aceas
ta este tocmai am
ploarea construcțiilor 
destinate tuturor ra
murilor economiei na
ționale și sectoarelor 
social-cullurale.

Am fost martor la 
marele efort construc
tiv al tării prietene 
din Antile. Am văzut 
cum oamenii harnici 
ai Cubei au reușit să 
se depășească pe ei 
inșiși. Am văzut, de 
pildă, cum în mai pu
țin de un an au fost 
construite, dotate și

inaugurate 44 de școli 
secundare cu internat, 
amplasate în mijlocul 
marilor plantații. A- 
ceste școli — „escue- 
las țn el campo" — 

, avîni fiecare o capa- vi’txx'iL Vtx-“#'?•>' 
funcționează pe prin
cipiul îmbinării stu
diului cu munia în 
producție, pe cae ele
vii și elevele ojpres- 
tează zilnic pe Janta- 
țiile din perimetrul 
școlii respective, Este 
vorba de o conepție, 
iz.vorită din reatățile 
de azi ale Cubei pri
vind „mutarea" școlii 
secundare pe fc-enul 
agricol și de ir prin
cipiu de educa ; me
nit să lege dire școa
la și pe elevi u acti
vitatea practi i, de 
producție. în -ezent 
se atlă în conffucție 
încă 160 de asemenea 
școli, cu o căpătate 
de 80 000 de eleyicăre 
vor fi inaugurate, in 
toamna anului 1973.

Unitiare avînt a lua. 
în 1972 construcția de 
locuințe, depășind de 
citeva ori tot ce s-a 
construit în anul ante
rior. în întreaga țară 
se construiesc in pre
zent peste 1 700 de 
blocuri cu un total de 
24 000 de apartamente, 
dintre care o bună 
parte au și fost date 
in folosință. Am văzut 
cum in apropierea Ha
vanei, Ia Alamar, s-a 
înălțat in timp re
cord un nou oraș cu 
15 00) de apartamente. 
Această „ofensivă a 
construcției de locu
ințe* se realizează în 
cea mai mare parte 
de către microbrigă- 
zilede constructori vo
luntari din fabrici, u- 
zine, instituții, care 
lucrează pe șantiere în 
afa'a orelor de pro- 
gran. în prezent, in 
înt'eaga țară activează 
pefte 1 200 de micro- 
brilăzi. eu un. efectiv, 
toni de peste 30 '000 
dețvoluntari.

n anul 14 al vieții 
nq a intrat în funcțiu
ne la Siguaney, o 
nciă fabrică de ci- 
rrint, cu o capacitate 
anală de <300 000 de 
tae, la Tallapiedra a 
fot construifă și mon- 
tăă o nouă unitate 
temoelectrică, cu o 
pliere de 64 000 kW, 
laClenfuegas se con- 
stjuește un nou port 
păsăresc ca instala
ții roderne de conser
vare și prelucrare a 
peștiui. la Nuevițas 
se lurează intens la 
monijul unui nou 
coml’.nat de îngră- 
șâmi.te chimice, la 
Marii a început con
struct a două noi 
unitei1 termoelectrice, 
cu opiltere de 100 000 
kW .’i tiare. Aceasta, 
parael cu » serie de 
lucriri de lărgire și 
modirrizart a capaci
tățile industriale e- 
xistmtsin diferite ra- 
mur.

Siccd? însemnate 
au nstpbținule in a- 
griciltiț, supusă de 
cîțiva ă unui vast

program de moderni
zare și diversificare. In 
1972 au fost amena
jate 500 de centre de 
colectare și conservare 
a laptelui, dotate cu 
instalații din cele mai 
iiiuUerne. Au luat fiin
ță, de asemenea, mari 
plantații de citrice, 
banane și alte culturi 
tropicale, au fost con
struite numeroase ba
raje și lacuri de acu
mulare. care au per
mis ca suprafața iri
gată să crească la 
520 000 de hectare.

Harta rutieră a Cu
bei s-a îmbogățit anul 
trecut cu încă 800 de 
kilomelri de drumuri 
și șosele asfaltate : in
tre noile construcții 
rutiere se numără ci
teva autostrăzi, cum 
este, de pildă, „inelul" 
Havanei, concepute, și 
executate pe măsura 
timpurilor noi pe care 
le trăiește Cuba. In 
același răstimp, echi
pajele flotei de pes
cuit maritim și ocea
nic au realizat o „re- 

. coltă" record, estimată 
la 140 000 de ton? de 
ește și crustaceeț 
chi aproape doi;» n-i 
ma.mult decit în 1970.

Nu'm putea con
chide aest succint bi
lanț fără să amintim 
de activitlra intens: 
— politică, ideologic 
și organizatei}03 
desfășurată de 
și de toate organiz. 
(iile de masă, prirtre 
obiectivele urmărite-pe 
plan economic situin- 
du-se pe prim plan 
creșterea producției și 
productivității, întări
rea disciplinei în 
muncă, atragerea In 
producție a unui nu
măr cit mai mare 
de tineri și femei, 
folosirea rațională, e- 
ficicntă a resurselor 
materiale și tehnice, 
în plenare și in con
ferințe naționale pe 
ramuri eTOnOmice," au 
fost dezbătute pe larg 
diferitele probleme 
privind producția, as
pectele organizatori
ce, îmbunătățirea 
muncii, în diferite do
menii. Aceste ample 
dezbateri, ca și măsu
rile adoptate, izvorite 
din rindul oamenilor 
muncii, au scos in e- 
vidență inițiativa și 
rolul hotăritor al ma
selor in soluționarea 
problemelor funda
mentale ale țării, in 
promovarea și dezvol
tarea unui spirit de 
înaltă conștiință so
cială.

Succesele, ca și ex
periența bogată dobin- 
dite de Cuba in cel 
de-al 14-lea an de via
ță liberă și suverană 
reflectă n în cel mai 
înalt grad dragostea 
de patrie a poporului 
cubanez. voința sa 
neclintită de a merge 
înainte pe drumul so
cialismului, spre fău
rirea unui viitor de 
pr< speri tate și pro
gres.

Victor STAMATE
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