
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ*

i

ITRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

>i 4 ianuarie 1973 6 PAGINI - 30 BANI

ÎN ZIARUL DE AZI:
____________________ ________________________________________________________________________#

® Un auxiliar prețios în munca de partid: inves
tigația sociologica ® An nou în case noi ® Faptul 
divers ® Construcțiile școlare și universitare 73 
® Note de lectură ® Semnificațiile unei expoziții 

jubiliare

\NUL HOTĂRÎTOR PENTRU ÎNFĂPTUIREA

CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN ■ I

ștnite în per-

sui agronomi latică ; sătmă- laa „coaptă"
manețăiacția ziaru
lui, pin ri, prin tele
fon, Sriijta nervoasă 
a telpui zecile,

„tuaptci de ți ni iși iau un angamCece veacuri — cțciim 4 ani și 5 luni‘1
rajii vițeat în calea lui șvenireni

Am^ Început un nou an de muncă — an care are un rol hotărîtor pentru realizarea cincinalului înainte de termen, După cum se știe, planul pe anul 1973 prevede un puternic avînt în industrie și agricultură, majorarea simțitoare a exportului de produse industriale, ridicarea calității și eficienței întregii activități economice, in vederea sporirii avuției naționale și creșterii bunăstării întregului popor. La îmbunătățirea prevederilor planului • pe anul inceput acum s-a pornit de la hotărîrile Conferinței Naționale a partidului cu privire la înfăptuirea mai devreme a cincinalului. vizîndu-se valorificarea mai deplină a rezervelor existente in economie și adîncirea, în continuare, a laturilor calitative, de eficiență ale activității productive. In
- - - ------ XX -asarcinile planului pe 1973 se materializează, intr-un cadru cofelat, angajamentele însuflețitoare ale oamenilor muncii asumate în marea întrecere socialistă pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Intrăm în cel de-al treilea an al cincinalului cu. conștiința fermă că stă in puterea întregului popor de a realiza in cele mai bune condiții obiectivele dezvoltării economice și sociale a țării pe anul 1973. Coordonatele întregii noastre activități sint clar definite de documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, de ampla cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită cu prilejul jubileului republicii — care constituie un program de acțiune practică, a cărui înfăptuire riguroasă se cere urmărită cu înalt' spirit de răspundere.în acest an vom produce mai multă fontă și oțel, mai multă energie ele.ctrjiă. mai multe tractoare, îngrășăminte chimice, mașini, motoare' și aparate, mai mult ciment, mai multe bunuri de consum. Anul în care am intrat va marca intrarea in funcțiune a aproape 490 noi capacități de producție principale in industrie, încadrarea în muncă a 281 000 de noi muncitori calificați, sporirea cu 10.5 la sută a fondului de salarii și cu 8 la sută a veniturilor totale reale ale populației fată de anul trecut, mutarea in 111000 de apartamente a sute de mii de cetățeni. Substanțială va fi creșterea productivității muncii în industria republicană, in activitatea de construcții-montaj, în transporturi feroviare ; simțitoare va'fi reducerea cheltuielilor maxime la 1000 lei ■ producție-marfă in industria repu-1. blicană și în agricultura de stat.

Cfriyi IN PAC A ilf-A

Prizînd niveluri superioare față dercinile inițiale ale cincinalului. pl<l pe anul pe care l-am în- ce; asigură ritmuri ridicate în deitarea "producției materiale, obive importante in domeniul anficării eficienței economice, măi judicioase in vederea imbu- nâtii in continuare a nivelului dei al oamenilor muncii.Lele vești pe 1973 sosite din fate și uzine, de pe șantiere a- tesermitatea cu care colectivele de ncitori, ingineri și tehnicieni au nit bătălia pentru indeplini- reamică, din prima decadă, a prșrilor planului. Cele mai sencative din aceste fapte dovedea oamenii muncii, organele și nizațiile de partid acționează lotărire pentru înfăptuirea indei formulate de secretarul gen al partidului, potrivit că- reiirealîzarca planului accentul prin, efortul de bază trebuie pus primele luni, nu pe ulti- meln lunile ianuarie, februarie și le se cer a fi realizate sar- ciniai grele, menținindu-se un ritițlt de muncă in fiecare uni- tateductivă, evitindu-se practica ătoare a lucrului in asalt la sfiite lună, de trimestru sau deAm este conceput, planul pe acer, are la unii indicatori de bazproaucție industrială și ex- poratît un nivel minim, cit și un rijaxim care înglobează angsntele asumate de organizație partid, de colectivele de oarai muncii : in ceea ce pri- veșndicatorii calitativi, planul ăreingur nivel — maximal — deo activitatea economică, trebuise desfășoare la un nivel de nță cit mai ridicat. După cur subliniat: la plenara Comit Central al. partidului nos- ttukoiembrie 1972. planul tre- builizat la nivelul prevederilor naximale. Ca atare, cores- pun eșalonării judicioase a sar, pe trimestre și. in cadrul ace, pe luni, întreprinderile au dată de acum, din primele j zileisigure realizarea ritmică,arnsă a tuturor sarcinilor , cane, și calitative ale planu-lui.riența anilor precedenți derează că rodnicia bilanțului de țblu, ritmicitatea in reali- zarțniilui sint influențate în rnooiv de demarajul de la în- cepinului. De’ altfel, în practică așa se și orientează multe ț.

Miercuri^ 3 ianuarie 1973. Uzina de autocamioane din Brașov. Șeful de • echipă Alexandru Seredai și măritorii săi au coborit de pe banda de montaj final primul autocamion din seria acestui an.Este un „ROMAN" și poartă numărul de fabricație 293 859. Sclipitor, puternic, . sensibil — plămădit dintr-o măre și neostoită pasiune. Reporterului îi este parcă și teamă să-l atingă... Șoferul de încercare Dumitru Baban se arată însă mai puțin impresionat. De fapt e la fel de emoționat ca. și ceilalți, dar meseria ii cere să probeze veracitatea aparențelor. Din 1965, de cind lucrează la ..încercări", omul acesta este obligat să-și reprime e- moția. Are ceva din aerul profesorului care împrăștie pe catedră biletele pentru exâmăn.— Să vedem, să vedem...„Dumitru Baban este cel mai bun șofer de încercare al uzinei. Iubește mașina...".Posibil. O iubește, dar o și năpustește în viteză. O iubește,, dar încearcă s-o amețească obligind-o ' șă înghită kilometrii buclelor pistei de încercare de la Noua. O iubește, dar iși aruncă piciorul, in pedala frinei și-ț retează ,ayî,nful. Are .încredere in mașină, dar o ascultă cu încordare doar.-doar ya depista vreo eventuală vibrație.Viteză. Frină. Viraj. Viteză. Frină. în cabină i

doar zgomotul filtrat, fin și rotțind, al motorului. S-ar putea discuta, numai că omul de la volan nu-mi răspunde. O tură. Două. Trei. Ne vom ,,in- virti" atîta cit trebuie. Atit cit prescriu. instruc-
ceput să fabrici ■ în serie „ROMAN“-ul, ' te dezece devin vor tilalte, mașinile grele de 17 și 30 de. tone ? Și, mai

in varianta opt la douăspre- tone, anterioarele „obișnuite". Cum le numit însă pe cele-

Demaraj '73
EXCELENT!

Reportaj din cursa de probă 
a primului autocamion 

„ROMAN44 din producția 
acestui an

țiunile pentru un „ROMAN". Fiecare tip de autocamion care se fabrică aici f- și sint zeci — și fiecare variantă ~ și sint sute .— .este verificat, con- ■, form .instrucțiunilor specifice. ■'.fiecăruia.. '----camioanelor de trei, patru. cinci și șapte tone li se spune ..obișnuite". Bineînțeles. Cind ai in-

ales, cum vor .boteza oare super-greul de; cincizeci de tone al cărui prototip au- de_gind să-l. realizeze in acest an ?Este cel mai important, dar pe care constructorii Acum. ...de autocamioane intenționează șă-r facă țării in a- cest al treilea an al cincinalului, anul hotăritor. Sint conștienți

Am discutat cu cîțiva in ultimele zile ale trecut.vian Roșea mi-a „De cind au inceput anii să hotărască în locul nostru ? Vorba asta trebuie sucită". Ce-o fi făcînd astăzi nea Roșea? De>alaltă- ieri a ieșit la pensie, dar piese din camionul care se află acum in probă au mai trecut, cu siguranță, și prin mâinile lui. A lucrat in U.A-B. din ’46. A fost lăcătuș „la 530“. Comunist. îmi spunea că el ..a înființat atelierul de frină". Cineva mi-a făcut cu ochiul. Cert e că a trăit perioada cind robinetul central al frinei era executat in 60 de ore. iar etanșeitatea ii era verificată ințr-o căldare cu apă. Asta pe vremea cind autocamionul era montat pe „capră".Aproape inutil să amintesc că, astăzi, aceeași piesă se execută in cite-, vă minute, mai puține decit degetele de la o singură mină. Nici nu-ți vine să crezi că a fost altfel. deși n-au trecut de atunci decit .18 ani. Exact virsta lui Ion Filipoiu de la „agregate", intrat. în uzină abia de citeva luni. Fiu. al uftor ‘țărani, cooperatori din Ialomița, ai avea de ce să se mire cind Vede că de pe. bgndă. la.-,fiecare 7 minute, co- boară un autocamion. Ar avea de ce să-și rotun-
Mircea BUNEA

anuluiTovarășul Octa-spus :

Din primele zile ale anului, ritm intens de lucru și la uzina „Electroputere" 
din Craiova. Imaginea prezintă un aspect din noua hală de montaj unde 

se produc autotransformatoarele de 400 MVA

(Coare in pag. a III-a)

întreprinderile îndustiale debutat fructuos în 
marea întrecere penru Uzarea și depășirea 
sarcinilor majore ale mul 973, în condiții de 

înaltă eficințonomică

Orice avuție poate
calcula, măsura, exptima ■
în cifre, durabilitate și 
înmulțirea ei se poate apre
cia ; una singură este nsă 
măsura tuturor Incuri
lor — și valoarea ei insti- 
mabilă este dată de pie
rea întregii țări și de tăi- 
nicia epocii in care trim: Omul. „Noi, comuniști — 
îmi spunea, demult, la . 
citeva luni după insta-a- 
rea republicii, primu'di- 
rector-muncitor al uneta- 
finării ploieștene —țe- 
buie să dovedim că siipi 
mai pricepuți, mai halci 
și mai buni gospodarie- 
cit foștii patroni. Căciza 
mai de seamă bogății a 
acestei țări, oamenii, tt 
liberi acum să-și aratț- 
devărata lor valoare", ș 
pune aceste cuvinte ât 
motto celor ce urmei;Revelion in plină va Pe Someș, Ia Mărăi, excavați ile care trebi terminate la 31 decern „mută" revelionul exc, toriștilor, prin închei lucrărilor, la 19 iulie ; , lcbrul 8200", cum e su numit Gheorghe Bc după numărul kilogra lor de porumb obținut hectar, aspiră la t de „celebrul 15 000“ ; timul nou record al larilor gălățeni — 63 șarje în 24 de ore ; zoo nistul Gheorghe Lu obține în medie peste l de litri de lapte de 1 vacă, reușind să dea tr-un an 12 vagoane lapte de la 16 vaci ; rr torul Dumitru Ardei.

(Continuare 
in pag. a V-a)

Cum sint finalizate 

acumulate la cursurile 
de reciclare ?

Blănaru din Buhuși a lansat deviza : „Calitatea producției — o problemă de demnitate și patriotism !“, la care, i-au răspuns : produselor — mîndria și o- noarea noastră 1“ ; doi, șoferi și doi tehnicieni din Pitești cară de-a lungul a 400 km. o instalație de cracare catalitică și economisesc peste 2 milioane de lei; după 12 zile și 12 nopți de

® 0 premisă majoră a perfecționării: în fiecare între
prindere, cadre cu cunoștințe mereu împrospătate. ® „Am 
studiat, am analizat, dar lucrăm tot ca înainte" ® Cine 
plătește trebuie să tragă și foloasele ® Cît timp se simte 
în viața întreprinderilor pulsul înnoitor al reciclării ?

maramureșenii„Calitatea
mină din Tulcea scapă o vorbă de duh care devine pentru brigada lui deviză : „Să fii tu cel mai bun, să nu pățești rușinea lui de mintuială 1“ stantin Vlădoiu de vinari „petrece" 16 temperatura de 60 de grade Celsius reparind „din mers" ' ' _ _fect ; cele un milion tone de țevi produse Iași, puse cap la cap,

lucru- ; Con- la Ro- ore la; reparindun turboagregat de- de la ar

e nepretust
sutele, die colțurile 
țârii, intritreruptă a- 
testare a'țirii celei 
mai valoiogății de 
care dispi omul epo
cii noastrul care îfi 
încordeazt zi, ceas de 
ceas, min minut și 
clipă de (rațele, gin- 
direa penspori avu
tul repubvutul ma
rii noastrlii.

LUI UIexportator de strunguri Arad în Anglia și R.F in Austria și R.D.G., Nigeria și Ceylon, se ț gătește să lucreze la i șini complet automatiz cu comandă program și mandă numerică; la fei I.A.S. Negru Vodă, inc diul provocat de un ti net a fost stăvilit de

Colectivi. Farkaș ne-a pus ă „cel mai dulce m viața ei" recoltat dizile tinere de pe \ui Mihai ; inginerul e Catană de la Fab> cabluri și materiale ro-izolante din Bucura angajat să realize;nomii in producție feă echivaleze cu inilariul ce-1 va primi la pensionare, adicimii lei — și a reușiistrul Gh.

luptă cu alunecările de teren provocate de ploile torențiale, petroliștii din Ze- meș salvează o schelă „plecată" cu muntele Ia vale ; brigadierul Ion Dițescu la Rogojelu a reușit „comprime" munca unui in numai 150
Pămîntul ori ; din un s-a

de zile... de să an
să nu te in- 
ce izvor ■ iși 
aceștia pute-

Și nu poți 
trebi : Din 
trag oamenii 
rile, ce nobile scopuri ii a- 
nimă, de unde atita abne
gație și dăruire de sine ? 
Răspunsul : din conștiința 
clară a. faptului că tot ce 
realizează, tot. ce produc, 
tot ce economisesc, tot ce 
îmbunătățesc este spre 
binele 
nele 
două cuvinte. din 
știința de stăpîni:

putea înconjura pe la Ecuator de zece două fete de ceferiști Caransebeș salvează tren pe linia căruiarăsturnat un tractor ; un primar — al Aradului — anunță că, prin .munca cetățenilor și sprijinul întreprinderilor locale, orașul lui a economisit 100 milioane lei.

general și spre bi- 
lor. Sau, in numai 

con-Brigadierul Nicolae ranu de la uzina de Cio- alu-

Telexurile bat zi și 
noapte — relateazp mii, 
sute de mii. de fapte, mi
lioane de fapte, din care 
se alcătuiește 
•istoria acestor 
care au o idee 
Republica este 
noi sintem ai 
viitorul ei este 
nostru. Timpul , este com
primat, constrins să se mo
deleze după voința oame
nilor.

zi cu zi 
zile. Fapte 

comună : 
a noastră, 
republicii, 

viitorul

Colectivul uzinei i metalurgice de metale neferoase din Baia Mare și-a încheiat anul 1972 la 3 septembrie ; fabrica „Bihoreana" anunță că va putea îndeplini . cincinalul în 1 ani și 2 luni dîndu-ne in plus 1,2 milioane perechi de încălțăminte ; cel mai mare cargou „Made in R.S.R." iși continuă la Galați pregătirile înaintea celei dinții curse transoceanice ; Porțile de Fier dau singure întreaga producție de energie electrică a României din 1957...
Mai trebuie oare de

monstrat că noi, comu
niștii, dovedim că sintem 
mai pricepuți, mai harnici, 
mai buni gosppdari decit 
foștii patroni, cind tot ceea 
ce dobîndim punem pe 
masa poporului, dimensio- 
nîndu-ne viitorul după pu
terea prezentului și cro- 
indu-ne prezentul după 
certitudinea viitorului spre 
care înaintăm ? Adresin- 
du-se viitorologilor lumii 
întruniți la București, tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea : Viitorul se clădește pe temeliile prezentului, trage de azi, previziunile viitorului se bazează și ele pe realitățile prezentului, pe preocupările și aspirațiile de azi ale popoarelor! După convingerea noastră nu te poți preocupa de viitor fără a acționa și a face ca prezentul să ofere premisele îmbunătățirii lei de miine !

Viitorul înseamnă, 
primul rină,. oamenii

La strungăria grupului de la
minoare de la Combinatul si
derurgic din Hunedoara se ca
librează o garnitură de cilindri

PIESE
ȘI UTILAJE

PRODUSE
ÎN S. M. A.

ziua de miine iși izvoarele din ziua

Stațiunile de mecanizarea a- griculturii extind anul acesta, fără investiții suplimentare, activitățile în atelierele proprii in sprijinul unităților agricole. Ele au prevăzut să realizeze peste 100 de Repere de piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole și 30 de utilaje, cum ar fi rezervoare de diferite capacități, cabine toare, platforme adăpători pentru tehnice. Totodată, efectua un volumlucrări de montaje in coopera- > tivele agricole de producție și vor executa reparații la tractoarele altor unități.Pregătind din vreme atelierele, lucrătorii din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au inceput. din primele zile ale noului an activitățile prevăzute, care, potrivit planului, vor însuma peste 530 milioane lei, dublu față de anul precedent.

pentru trac- de recoltat, fermele zoo- stațiunile vor mai mare de

Noile exigențe izvqrîte din vastul proces de modernizare'în care se află angajată întreaga viață economico- so'cială a țării au impus redimensio- narea și intensificarea activității d’e perfecționare a pregătirii, cadrelor. După cum este bine cunoscut, prin Hotărîrea C.C. al P.C.R. din luna februarie 1971 a fost pus in aplicare un amplu program național pentru pregătirea politico-ideologică marxist- leninistă și profesională a tuturor activiștilor de partid și ai organizațiilor de masă, a cadrelor din economic, din organele de stat centrale și locale, pentru înarmarea lor cu temeinice cunoștințe in domeniul organizării și conducerii societății socialiste.Anul acesta au absolvit cursurile Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din economie și administrația de stat din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu", peste 1 500 de cadre de conducere. 1 Adăugindu-se celorlalte ’ citeva mii ’ de cadre de conducere care și-au perfecționat pregătirea în urmă cu 2—3 sau 4 ani la CEPECA, putem spune că in prezent nu există practic unitate economică in care cel puțin u- nul dintre factorii de conducere să nu fi absolvit un curs de perfecționare ; cit privește marile unități e- conomice, s-a ajuns, de pe acum, la situația ca întregul colectiv de conducere să fi urmat cursuri de reciclare. Așa stînd lucrurile, este 'justificat să se pună cu toată acuitatea problema finalizării sociale a investiției pe care statul o face într-o acțiune de vastă anvergură, cum numai societatea noastră socialistă este în măsură să întreprindă.Problema finalizării acestor cunoștințe trebuie privită in relația sa directă cu marele obiectiv al îndeplinirii înainte de termen a planului cincinal. Așa cum se sublinia la Conferința Națională, îndeplinirea acestui obiectiv nu se bazează, pe sporirea eforturilor fizice și financiare, ci pe /

îmbunătățirea organizării producției și a muncii. Desigur, perfecționarea conducerii activității productive nu poate fi înfăptuită empiric, „după ochi", ci pe baze științifice. De aici decurge obligativitatea aplicării nein- tirziate, pe scară largă a cunoștințelor noi, moderne, de conducere și organizare a producției, acumulate la cursurile de perfecționare.Desigur, fără a ne propune o apreciere cu caracter global, generalizat, se cuvine relevat Că majoritatea co- vîrșitoare a cadrelor care au urmat cursuri manifestă un viu interes pentru a-și vedea, cit mai repede posibil, puse în aplicare soluțiile din proiectele întocmite in perioada reciclării. La Grupul industrial de lacuri și vopsele „Policolor" din Capitală, bunăoară, unde toți membrii : colectivului cțe conducere au abSol- .vit diverse programe de perfepțiorțș- re, s-a acumulat o temeinică; ei^pe- riență pe linia generalizării m?țb- delor moderne de conducere a activității productive ; a fost ptțș- ■ la punct. un' sistem . informațional prompt, cuprinzător și eficient, s-a introdus un sistem de organizare n ; sectorului mecano-energetic potrivit proiectului elaborat de directorul de resort'al grupului, se lucrează la e- laborarea 'unui sistdni de nominalizare a planului cu ajutorul calculatorului, cit și de urmărire a gestiunii. Recent, aici s-a • încheiat cu ■succes experimentarea transmiterii datelor de la distanță, acțiune deosebit de importantă pentru închegarea unui circuit informațional modern pe ansamblul grupului., Directorul tehnic al uzinei „Independența" din Sibiu, care a absolvit, în' urmă cu două luni, unul dintre programele Centrului de perfecționare a pregătirii cadrelor ne vorbea cu multă pasiune despre eforturile pentru a finaliza
Ioan ERHAN

(Continuare in pag. a Il-a)

zl-
în 

de 
miine. Ei se nasc azi. for
mând bogăția, cea mai de 
neprețuit a țării, incalcu
labilă și inestimabilă in 
cifre, dar atit.de conclu
dentă prin faptele celor ce 
îi preced- azi. pe urmașii 
lor de miine.
loan GRIGORESCU J (Ager.pres)

® Le Duc Tho a plecat spre Paris pentru a relua convorbi
rile confidențiale cu Henry Kișsinger în problema înche
ierii acordului de pace în Vietnam.

9 BRAZZAVILLE. Inaugurarea construcției primei uzine 
naționale de țesături sintetice — rod al cooperării 
româno-congoleze.

9 PAKISTAN. Eforturi pentru formarea cadrelor naționale.

• \
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I FAPTUL 
'DIVERS
I ...de revelion
113, mamă,
| și toți 13!

Un auxiliar prețios în munca de partid:

INVESTIGATA SOCIOLOGICĂ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Cu micro 
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Că numărul 13 e considerat pe nedrept cu ghinion ne-a dovedit-o încă o dată bătrina Aglaia Crețu din satul Zvorănești, județul Neamț. 13 copii a adus pe lume bătrina și toți 13, venind din toate colțurile țării, și-au dat întilnire, în noaptea revelionului, în casa părintească din satul lor natal. Și, pentru ca masa să fie, intr-adevăr, ...reprezentativă și veselia să umple tot satul, cei 13 au adus cu ei încă... 35 de nurori, gineri, nepoți și strănepoți. Mare fericire pe bătrina octogenară vă- zindu-se înconjurată de 13 copii bucurii. La care se urarea noastră : cu sănătate !și... 48 de daugă și mulți ani
Hai noroc,

Xpe... 
întuneric!

a
la

Tocmaj în noaptea Anului nou, o parte a orașului Slatina s-a aflat in beznă, timp de o jumătate de oră. In primul minut, cetățenii au crezut că e vorba de o glumă, în al doilea —' că o fi glumă, dar e de prost gust, iar in minutele următoare oamenii au început să caute luminările. Pină la urmă, slătinenii au scăpat de emoții, dar la Vilcele, Oporelu, Mărunței și în aite localități din județul Olt șatenii au dat noroc pe... întuneric, neștiind că „norocul" lor depindea de cei din lotul Slatina, care aparține de I.R.E. Pitești și care nu au remediat operativ defecțiunile ivite pe circuit. Va trebui ca, în această chestiune, tot în cadrul circuitului respectiv, dar foarte operativ, cineva să facă... lumină !

Preocupat permanent de promovarea noului in metodica muncii de partid, biroul Comitetului județean Galați al P.C.R. a recurs în ultimii ani, printre alte metode, la investigația sociologică concretă,, ca modalitate de sondare a realităților culturale aflate într-o dinamică rapidă, de descifrare a unor tendințe noi in procesul educațional. O asemenea investigație s-a referit, de exemplu, la problemele culturii de masă.Cum am procedat ? Am ales ca loc de investigare comuna Pechea, localitate reprezentativă pentru posibilitățile județului nostru. Aici se află una din primele cooperative a- gricole din țară și dintre cele mai mari din județ, cu un ridicat nivel de dezvoltare (63 milioane lei fond de bază, 63 lei valoarea normei, 2 628 cooperatori activi). Așezarea — cu 11 500 de locuitori — dispune de un liceu, 5 școli generale, un cămin cultural modern cu cinemascop și bibliotecă bine dotată, o universitate populară sătească, o societate culturală, numără 200 de intelectuali etc. Aflată în plin proces de urbanizare, această comună care, la începutul anului trecut a chemat la întrecere toate așezările rurale, a dat receht în folosință sau are în fază avansată de execuție un complex de producție al C.A.P., termo- ficarea, baia comunală, canalizarea, teatrul în aer liber ș.a.La realizarea acestei acțiuni au fost atrase Consiliul culturii și educației socialiste, școlile interjudețene de partid Iași și Galați-, Comitetul județean de cultură și educație socialistă Galați și Comitetul comunal Ale partid Pechea. De la început ne-am definit un scop precis : cunoașterea cit mai exactă a cerințelor de cultură ale populației, evidențierea și punerea in valoare a forțelor locale capabile să satisfacă aceste cerințe, experimentarea unor • metodologii culturale adecvate necesităților și posibilităților comunei, susceptibile de a fi aplicate și în alte localități ale județului.Atribuțiile participanților la cercetare au fost determinate de profilul, sarcinile și programele de activitate ale acestora. Astfel. Consiliul culturii și educației socialiste s-a orientat spre investigarea fenomenului

educațional, depistarea — în scopul generalizării — unor metode noi, e- ficiente, în munca culturală. Școala interjudețeană de partid Iași avea în pregătire directori de cămine culturale din țară, pentru care s-a găsit astfel un teren optim de cercetare. Practic, studiul a fost efectuat sub conducerea comitetului comunal de partid, de către căminul cultural, ajutat de cei 32 de directori de cămine culturale, care urmau cursurile școlii interjudețene de partid, precum și de intelectualii comunei, care au acționat ca operatori și au format colectivele de studiu pe probleme.Așa cum se știe, activitatea culturală de masă arc un conținut bine determinat — esența sa fiind contribuția activă la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, Ia ridicarea nivelului lor politico-ideologic și cultural. Or, acțiunea a pus la dispoziția forurilor locale și in special a comitetului comunal de partid un mare volum de informație de reală utilitate. Cunoștințele politice, științifice, culturale, de care oamenii sint interesați — a reieșit din anchetă — se cer transmise nu oricum și nu după aceleași tipare, ci în nemijlocită corelație cu viața oamenilor, cu realitățile specifice locului. Mulți cooperatori au propus ca, paralel cu activitatea desfășurată în cadrul căminului cultural — și al cărei conținut trebuie să se îmbogățească continuu — să se organizeze manifestări de microgrup, in casele unor locuitori ai comunei, în funcție de cerințele specifice ale diferitelor categorii de cetățeni. De asemenea, un număr de propuneri au solicitat ca acțiunile culturale de masă să folosească cu predilecție metoda dialogului viu, a dezbaterilor în locul simplelor expuneri, să apeleze, concomitent, la mijloace mai diversificate : bunăoară, expozițiile dq carte să fie însoțite de scurte expuneri și cu proiecții adecvate. S-a Subliniat necesitatea menținerii u- nor manifestări tradiționale — hore, șezători, clăci — care să .reunească locuitori din diferite generații, a organizării mai frecvente a audițiilor de radio și vizionărilor colective ale programelor de televi-

Sorcova
Revelionul abia se încheiase. 

Copiii porniseră din casă in 
casă, cu „sorcova, vesela". Tot 
vesel, nevoie mare (ba chiar 
prea vesel), o porni și Alexiu 
Zdrincu. dar cu... autofurgoneta 
21-AB-656. să-și sorcovească 
niște- amici. Numai că in co
muna Săsciori (Alba) a intrat 

■cu toată viteza- intr-o turmă de. 
oi,„ Văzind că a făcut-o. de... 
oaie, a dat bir cu fugiții. Ajuns 
din urmă, numai după o oră, 
cineva iț sorcovea : „Să trăiți, 
nil mai fugiți, oile să le plă
tiți, că vreo zece sint strivite, 
și-alte două-trei rănite". Asta, 
ca să se învețe minte, pentru 
ca altădată... să n-o facă și mai 
lată I

Operați
vitate1 ianuarie, ora 1,40. Petrecerea era in toi. Alexandru Mihal- cea (Str. Flăminda 96, ' București) ciocnea un pahar cu prietenii săi. Deodată, autoturismul său, „Dacia-1 100“ (5-B-8352), parcat pe strada Cultul Patriei, s-a făcut nevăzut. Omul a stat în cumpănă dacă să telefoneze sau nu la miliție : „Ce, parcă numai grija asta o au cei de acolo ? Acum, in zori de An nou ? !“. Dar uite că au avut-o. in numai o oră cinci de minute, fost găsit. Mare păgubașului. Nu a făptașului.

La ora 3,05, și douăzeci și autoturismul a veselie în casa insă și în
„Regrete 
îmbucu
rătoare

CC

cea

coDin Tulcea și Satu-Mare, 
respondenții noștri ne relatează 
că in noaptea de revelion, ca și in zilele de 1 și 2 ianuarie, nu 
s-a intimplat nici un eveniment 
deosebit. Nici măcar o zgirietu- 
ră de mașină, nici un incident 
stimulat de Bachus sau de 
alții, mai pământeni. Ofițerii 
de serviciu de la miliție au 
„regretat" sincer că n-au putut 
furniza nici un fapt, cit de cit... 
divers. Așa „regrete", să tot fie... 
la anul și la mulți ani !

De las Uzina de autocamioane 
din Brașov se anunțase 'că a 
„dispărut" microbuzul cu nu
mărul 31-BV-1467. Nimeni nu 
știa de soarta lui. Nimeni in a- 
fară de șoferul Nicolae Anchi- 
cel. Ce s-a gindit dumnealui ? 
„Famelic" mare, microbuz în
căpător, de ce, la o adică, nu 

. s-ar duce cu el de revelion ? Și 
asta nu la doi pași, să i se dea 
de urmă, ci la rude, tocmai in 
cdmuna Dagița, din județul 
Iași. Numai că la Bacău a fost 
nevoit să facă o eicală. '„în
cărcătura", in vădită încurcătură, 
și-a continuat drumul cu trenul, 
iar N. A., cu microbuzul, făcu 
cale întoarsă. Cum o fi fost pri
mit, numai el știe...

Rubrică redactată de
Petre POPA
Gh. POPESCU
și corespondenții „Scînteii"

Noul hotel „Prahova" din Ploiești

ziune, comentate de participanți, fiind stimulată astfel exprimarea u- nor opinii personale, o vie circulație a ideilor. în general, s-a insistat p.e găsirea unor modalități care să permită schimbul de păreri între oameni, cunoașterea exemplelor înaintate, a metodelor valoroase folosite în educarea și formarea omului nou. îndeosebi a tineretului, spre a spori astfel puterea de înrîurire a muncii culturale de masă.Investigația — care s-a oprit asupra unui eșantion de 343 de subiecți din toate circumscripțiile electorale ale Comunei — a utilizat un adecvat sistem de metode și tehnici : observarea directă a unor familii și persoane sub aspectul folosirii timpului liber pentru propria educație și culturalizare, al mijloacelor folosite in acest sens ; convorbirea ; studiul documentelor (de exemplu, analizarea planurilor de muncă ale consiliului de conducere al căminului cultural, a frecvenței manifestărilor și a. măsurii in care răspund cerințelor populației, a organizării fondului de carte al bibliotecii comunale și a orientării diferitelor categorii de cititori) ; ancheta sociologică cu ajutorul chestionarelor. Un astfel de chestionar urmărea, de e- xemplu, să sondeze activitatea,.opțiunile și preferințele cultural-educative ale sătenilor, altul — ale cadrelor de conducere și ale intelectualilor. Bine structurat pe capitole (date personale, viața economică .și profesională, . culturală, familială, cetățenească,. personală) ; primul chestionar a abordat, în principal, probleme de cunoștințe și de opinie. Adoptînd ordinea recomandabilă a întrebărilor (de la cele generale la cele speciale), el a întrunit, în general, atributele unui bun chestionar.Tot sub raport metodologic, merită apreciată simbioza cercetare-ac- țiune, care a făcut din cercetători, de obicei observatori ai realității sociale, participanți activi la transformarea ei. In timpul cercetării s-au inițiat și organizat variate activități cultural-educative : dezbateri, mese rotunde, activități practice, atit la căminul cultural, cît și la domiciliul unor localnici, unde au fost invitate grupuri mici de participanți. la anchetă. Cu aceste prilejuri s-a discutat despre conținutul și prezentarea unor emisiuni de televiziune, despre patriotism, anumite noțiuni etice fundamentale, despre știință și religie etc. Pentru ca rezultatele să fie cit mai veridice, cercetarea n-a recurs la situații de excepție, ci la cele obișnuite. Filmele și emisiunile de televiziune discutate în microgrupuri au fost chiar cele prezentate în perioada de investigație, vizionate de cite 1—2 membri ai unei gospodarii, împreună cu' animatorul cultural. în ziua de 25 octombrie, de exemplu, asemenea discuții au fost purtate, în 17 gospodării, pe marginea emisiunii „Teleobiectiv".Rezultatele . acestei „cef.cetări-ac- țiune" au început să se arate incă din timpul desfășurării ei. în eficiența imediată am ipcliide elaborarea de către comitetul 'comunal de partid — ca for de decizie — a unui complex program unitar de măsuri pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității cultural-educative, în funcție de necesități, de cerințele specifice.Dat .fiind că obținerea unor mutații structurale. în spiritualitatea comunei, transformarea conștiinței oamenilor reprezintă un proces dificil, de durată, s-a hotărît crearea la Pechea a unei stații-pilot, care să acționeze in timp. Scopul ei este de a traduce in viață prevederile Socioculturale stipulate in programul unitar, de a dezvălui nuanțat cerințele de cultură ale populației, de a organiza munca în ■ spiritul acestora, de a valorifica integral potențialul. cultural local, de a experimenta, generaliza și permanentiza metodologii avansate de cunoaștere și acțiune culturală, adecvate locului și momentului. Un cîștig important ni se. pare a fi acela că intelectualii comunei, inițiați acum, din „colaboratori locali" au devenit susținători ai stației-pilot. Printre metodele la care vor recurge figurează, în continuare, observarea, ancheta,, experimentul, permanentizîndu-se astfel forme și mijloace de investigație, de eficiență neîndoielnică. Cercetarea largă va fi reluată peste un an.
loan VELINCOV
directorul cabinetului județean 
de partid Galați

(Urmare din pag. I)in producție proiectul vizind implantarea unor sisteme de prelucrare a datelor care să permită încărcarea superioară a capacităților de producție. Eficiența economică anuală : circa 1,8 milioane de lei.Insistăm asupra acestor exemple pozitive și pentru valoarea lor, ca expresii ale noului ce-și croiește drum tot mai larg în activitatea de conducere a proceselor productive, dar și pentru a scoate în relief, prin contrast, acele situații, nu chiar puține, in care proiectele întocmite la cursuri sint privite ea simple exerciții făcute pentru „amorul artei" și, pur și simplu, date uitării după ce au fost depuse. Astfel, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Neamț a întocmit o lucrare privitoare la introducerea metodei drumului critic în programarea activității productive a cooperației meșteșugărești. Iată că după mai bine de trei luni de la absolvirea cursului, studiul stă închis intr-un sertar pentru că, după spusele autorului, „aplicarea lui nu se pretează la specificul acestui sector". Intr-adevăr, materializarea studiului nu are sorți de izbindă, deoarece în 62 dintre cele 65 de unități ale cooperației meșteșugărești din județul Neamț, se fabrică o producție eterogenă. Or, una dintre cerințele principale ale aplicării metodei drumului critic o constituie tocmai existența unei producții de serie mare. Desigur că aceste lucruri le știa președintele uniunii județene și înainte de a se apuca de elaborarea temei. Se vede însă că autorul a considerat reciclarea un simplu act de punere la curent „cu noutățile care circulă prin lume", și nu un prilej de împrospătare a cunoștințelor in strinsă legătură cu practica vie, în vederea perfecționării întregii activități, obținerii unei eficiențe economice imediate.Cazul — care nu este singular — vădește unele lacune în însăși alegerea temelor pentru proiecte și în genere in valorificarea practică a cunoș

tințelor dobîndite la reciclare. Există in acest sens unele reglementări clare, potrivit cărora unitățile ■ sau centralele ce. trimit cadre la reciclare trebuie să' avizeze asupra temelor de proiecte. Cu alte cuvinte, ceea ce se urmărește este ca in. toate cazurile să existe o comandă socială fermă din partea forurilor de resort în legătură cu obiectul și scopul perfec-.. ționării cadrelor de conducere și specialiștilor din , unitățile productive. O dată comanda avansată, trebuie/să existe și un control sistematic asupra modului cum ea 'se îndeplinește. Or, în ‘prezent, în nu puține cazuri, lipsesc atit avizarea, cît și con-

atare, să urmărim temeinic cum rodește ea în timp.Este regretabil că o cerință atit de evidentă, elementară, am putea spune, cum este finalizarea proiectelor, imediat după întoarcerea in întreprindere, n-a fost încă .pretutindeni pe deplin Înțeleasă. Se impune așadar necesitatea elaborării unui sistem de urmărire riguroasă a eficienței perfecționării pregătirii cadrelor.Firesc este să formulăm și o altfel de întrebare : ce proiecte și ce probleme au mai soluționat X și Y în cei 2—3 ani de cind au absolvit cursurile institutului de perfecționa-

Cursurile de reciclare
trolul. De pildă, dintre cele patru grupuri și centrale industriale, cuprinse în investigația noastră, numai la Centrala industrială a bumbacului din Capitală ne-am putut; convinge că reglementările amintite sint respectate. Fiecărei teme puse in lucru i-a fost, în prealabil, confirmată 1 oportunitatea în consiliul' oamenilor muncii. Conducerea centralei dispune de o bună informare asupra stadiului in care se află aplicarea proiectelor in .fiecare dintre unitățile ce au trimis cadre la cursurile - de perfecționare.— Cursurile de perfecționare necesită fonduri serioase, pe care le suportă- centrala, in ultimă instanță societatea noastră socialistă — sublinia ing. Maria Flucsă, director general al centralei. Este, de aceea, de datoria' noastră să ne constituim ca parte beneficiară a investiției pe care o facem pe această cale și, ca

re ? Pentru că, în nici un caz, nu se poate aprecia că rostul perfecționării pregătirii este doar acela de a elabora o singură lucrare, după care rutina să reintre în drepturile sale. O astfel de întrebare i-am a- dresat, . de pildă, tovarășului Liviu Lungu, inginer șef-adjunct la fabrica de tricotaje „Apollo" din Capitală.După ce a subliniat insistent că atribuțiile de serviciu din ultimul timp nu i-au permis să-și pună in valoare cunoștințele de analist în problemele, de organizare căpătate in urmă cu. 2 ani și ceva la CEPECA, a recunoscut, totuși, că „intr-adevăr, aș fi putut, să îndrum eventual activitatea vreunui colectiv de organizare. Vedeți, nu m-am gindit la posibilitatea asta" (! ? I).Din păcate, nu este singurul caz. Din investigațiile întreprinse în rin- durile a citorva zeci de cadre de

Un an nou înseamnă întotdeauna mai mult decit simpla trecere într-o altă etapă calendaristică și mai mult decît intrarea intr-un ciclu nou al anotimpurilor, vîrstelor, proiectelor și programelor de lucru. An nou mai înseamnă, pentru ■ mulți dintre noi, toate cele de mai sus la un loc plus o realitate care așează viața zilele pe o superioară, astfel la Elisabeta Uucz din amîndoi de
de toate treaptă nouă, Mă gîndesc tînăra pereche și Alexandru Satu-Mare, cite 25 de arii, care, doar cu cîteva zile înainte de Anul nou, au primit, la propunerea muncitoresc crează soțul, cheile apartament nou din tierul Solidarității,' struit din fondurile tului.Unii glumă, dar de Gerilă.ge.

colectivului în care lu- unui
1-au tratat,ca un simpatic la... faimosul Moș Ca metaforă mer- Numai că realitatea instalată în viața acestei tinere perechi, odată cu pătrunderea în noul apartament, este departe de a fi o metaforă. Un apartament nou este ceva mult prea concret și mult prea important ca să-l confundăm cu micul pachețel învelit în hirtie poleită din sacul lui Moș Gerilă. Anul 1973 rămîne, în răbojul familiei Uucz,

ca dată fundamentală din existența ei rariul în. cafe și-a rinduit viața in condițiile confortului casnic, ale avantajelor traiului civilizat într-o casă cu pereții imaculați. Să a- dăugăm amănuntul că noul apartament poar

cartierului Solidarității și ale .municipiulli Satu- Mare... De pilcă, la Iași. Un cartier, cu otul nou a apărut acum, îi mai puțin dețdoi ani,Pe un fost ■izlaz <jin luncj Bahluiu- lui. A Iprimit șl un nume : cartierjil Alextndru cel
ptul nou a h mai pu-

NOI

AN NOU
■ ' S I

IN CASE

București,:, pe bulevardul Constantin Brîncoveanu, fa'milia lăcătușului meca-. nic Ștefan Pană s-a mutat chiar cu trei zile înainte de Anul nou înțr-un apartament nou, construit din fondurile! statului. Odată cu primele mobile care au împodobit încăperile, a apărut acolo și primul calendar : cel al anului 1973. Același. lucru s-a petrecut, și în alte £țje de apartamente dij)locul.j zeci și zeci djință [n âate ? ultimeleBucurești nuhli tracut.laalekrad, de la Sf. SLĂrgne, de la Cluj, 9ehe“ Pitești și Slatina, zeci și sute de alte localități ale țării pe care avintul construcției de locuințe le transformă in orașe moderne demne de civilizația socialistă
tă numărul ordine1 000 (intre cele construite' in cartierul Solidarității din Satu-Mare) și că, in aceeași zi, în același bloc, s-au mutat alte 60 de familii. Alte și alte blocuri fuseseră date in folosință cu săptărhîni și‘ cu luni în urmă.Fenomenul se extinde mult dincolo de limitele

Bun (intimii acesta cî- teva mji deioi apartamente s-tu jnstruit și in ' i" dintre .ale lașului), lexandru cel psul anului aproxi- locatari.-nici acest cartier al un exem-. Iată, la

s-iu ns1 ,mal yhi‘ cartei alecele „i noile cartei Aici, la Bun, în le 1972 s-au r.at mativ 3 000Dar, fir| cel mai ! lașului nu piu singii;e

------ pe care o clădim, am primit, înainte de Anul nou, vești despre. zeci de mii de familii care își încep anul 1973 în casă nouă.Așa incit, dacă ar fi să credem în povestea cu sacul lui Moș Gerilă, acesta nu este altceva decît rodul muncii harnice, entuziaste, spornice a tuturor celor ce muncesc și își încep noul an cu hotări- rea de a dobîndi succese și mai mari în activitatea lor productivă. „Semne bune anul arq !“
Ml hai CARANFIL

BACĂU (Corespondentul „Scîn
teii.", Gh. Baltă). In •ultimii ani, 
ca urmare a puternicei sale 
dezvoltări economice și social- 
culturale, Bacăul a cunoscut o 
extindere și modernizare urba
nistică fără precedent. Marile 
ansambluri arhitectonice din 
centrul orașului, ca și noile car
tiere Cornișa Bistriței, Milcov, 
Letea și Cremenea însumează 
mii de apartamente. Lor li s-au 
adăugat noi edificii social-cul- 
turale : Casa de cultură a sin
dicatelor, Teatrul de vară, In
stitutul pedagogic, Maternita
tea, complexul sportiv „23 Au

gust" și altele

Bucurii 
pentru copiiDEVA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu). — In cadrul microraionului nr. 4 de locuințe din Hunedoara a fost construită o nouă. grădiniță- creșă pentru 340 de copii ai si- derurgiștilor, minerilor și constructorilor hunedoreni. Noul •edificiu dispune de săli de clasă și de joacă, un cabinet medical, vestiare, cantină. O grădiniță- creșă asemănătoare se află în construcție și în orașul Petrila, pentru copiii minerilor de aici.

conducere, care au încheiat ciclul de perfecționare în urmă cu 1—2 ani, sau chiar și numai cu 3—4 luni, am constatat că după . ce și-au aplicat, cu mai multe sau mai puține foloase, tema studiului întocmit in timpul reciclării, au revenit la vechile deprinderi și metode. In loc să acționeze aidoma unei „pile atomice". 'care o dată încărcată pulsează energie îndelungi perioade de timp, respectivele cadre și-au pierdut elanul și interesul pentru nou in scurtă vreme de la absolvirea cursurilor.Se poate vorbi de fructificarea maximă a cunoștințelor acumulate, numai atunci cind cei întorși de la perfecționare împărtășesc celor din jur știința valorificării depline a potențialului tehnic, material și uman, devin ei înșiși, la locul de muncă, promotori perseverenți, tenace ai noului, luptă pentru dezrădăcinarea unor practici învechite de conducere și organizare a producției, pentru a- plicarea pe scară largă a metodelor moderne de conducere. Un asemenea combatant' pentru nou am găsit in persoana directorului tehnic al uzinei „Independența", amintit la începutul adestor rînduri. Pentru „sensibilizarea" cadrelor de conducere din secții și din serviciile funcționale față de metodele moderne de analiză și decizie, directorul tehnic a inițiat un curs special pe care îl conduce nemijlocit.Cele cîteva aspecte dezbătute nici pe departe ,nu epuizează complexitatea problemei în discuție. Ele pot oferi, desigur, prilej de meditație pentru factorii implicați în ' desfășurarea programului național de perfecționare a pregătirii cadrelor. In ce ne privește, rîndurile de față nu constituie decît începutul unei investigații ce ne propunem s-o întreprindem sistematic în întreprinderi, centrale și ministere asupra pîrghiilor în măsură să activizeze valorificarea înaltului potențial de gin- dire tehnico-economicâ pe care îl generează înfăptuirea programului de perfecționare a pregătirii cadrelor.

Noapti ospătarilorNoul an împlinise I nu trece de abia 20 de minute, isprezece și jumă- Dar urările și sărutările se împărțiseră in. dreapta și-p stingă cu dărnicie, convivii iși reluaseră locurile și așteptau . continuarea meniului. Ospătarul însă întîrzia. Nu că mi-ar fi fost foame, nu că aș fi fost ner- Și-ntotdeauna ați vos, ci mai degrabă Irecut" revelionul pentru a demonstra că?nici ’73 n-a adus ni-' în acești1 45 de mic nou în obiceiuri-1 de serviciu,, după le ospătarilor — m-am' îmi aduc aminte, ridicat de pe scaun și j făcut acasă doar m-am dus glonț laâ sau trei reveli- bucătărie după mai așteptat om

ani numă-mulți- ani ! sînteți ospă-.Mulțumesc ! De 4 ani.

cel^, dar nu mi-aduc LUCII etc? I>cp ICI b UL1JL lante cînd. In rest,ora aceea în întregul Tost nurrai pe tra- restaurarit. L-am gă-|—- cum ;i< ursit intr-un colț. In-1 Sînteți d< i- cheia, discret, o con- și de lătdr vorbire telefonică.— Mă scuzați zice.— Vă scuzăm — zic. Dar nu știam de ce întirziați.— Nu puteam să nu-mi felicit familia și. știți, imediat după miezul nopții toate telefoanele zbîrnîie, așa că greu prinzi un ton.— Familia face velionul acasă ?— Se înțelege, ția, băiatul (acum in-electronist) și clasa a obișnuit an să-i telefon, aș fi,

ce și-au făcut revelionul la Pavilionul central al' Complexului expozițional — mi-am dat seama că. intr-un ‘fel,’ noaptea Anului nou a fost, și noaptea ospătarilor. A fost o noapte în care — la fel ca oțelarii, ca medicii de gardă, ca tramvaiȘtii și' șoferii de taximetre, la fel ca atîteă alte categorii de oameni ai muncii — și ei, ospătarii, au fost la post. Au plecat din mijlocul celor dragi,. și-au lăsat familiile acasă și au ..—ja iocuriie forvenit

giner fata (acum în XlI-a) s-au ca în fiecare felicit- prin ori de unde

brezint ele— aptă,. să le br supăire .> Mă buar, h- cu cin am area.I Gheorge ist la ,ScI îmi jre Ionesc- <.Feroviari". Și, astf, st >ă cu „bă Ionesc șiII săitoleg ian (vțit, 1, arul" ehtrt exemar în ește), ture sute de aflațila dis :elor 5)0 de

re
so

ld-r
Moș Gdăeri\S-a intimplat la noi,'. Car. însă la „Casă Scînteii“ia șiîntîrzia. Nu de Anul nou, ci ctptr-untîrziu a cîteva zile inaintel și îihai Ci cu prilejul .___ ' .nou. Copiii, vreo doua'îhduf nu vor sute, se i ' ' ’—:voioși în jurul mului de iarnă „cresa de marmură b cut" peste noapte îijsei feînteii", f-

se dumirească’t. ia-1Trecuseră 5—6 "minu-piii să el 2—i. —1—1. și ei cit de cit, ia-i pe Moș de unde nu-i.te și moșul încălecase pe-o șa și spusese povestea așa...Ne-am dumirit insă noi, părinții. „Moșul" tocmise să vină Ia două reprezentații pentru... șase sute de lei. Venise Ia prima (cînd, e drept, făcuse impresie bună fiindcă fusese îmbrăcat ca-n poveste și șezuse de vorbă „ pe-ndelete cu copiii), dar la a doua, regretînd, probabil, că ceruse prea puțin, s-a prezentat cum s-a prezentat. Să ne învețe minte !Nu știu de ce, cind am aflat penibilele explicații ale „spectacolului" pe care l-a susținut acest avar Moș Gerilă, mi-am a- dus aminte două lucruri : că lucrarea de diplomă a absolventului Mihai Ciucă de la I.A.T.C. se intitula „Dramaturgia lui Schiller" și că, in Dicționarul limbii române moderne, in dreptul cuvîntului cabotin scrie negru pe alb : actor care prin mijloace ieftine urmărește succese ușoare. Cel despre care scriem, nici măcar succese nu urmărea I
G. MITROI

...........  , _ CiutAnuluisupuind că acț vreo uouărîndui nu vor 1 adunaserate de preșcolarii) irul poți în acea zi h— peste noapte insei feînteii", j- eleganta sală de mar găm dintr-un t- mură, pentru a se injut „fecretul". i,tîlni cu Moș Gerilă SȘ Gffilă era... t-........................ cl C—L A dupi — ----purlt sprinten pej-Cucă. A hit iț-vîrtțj in salăjt1 și a început se izintă Zicea ci
a primi darurile li se cuveneau cumințenia și tarea fiecăruia.Serbarea ceput, cu un spectacol an*-  ....... r .tistic. Poeta Verdre; «ă a întîlrte nica Porumbacu an '’ citat din y versuri! șale, actorii Arcadi!)>

irea a îw^inic*.  zjiuu«*  t>» după tradițiițUoș Gerilă, c» spectacol ai£t cadourile li-Q *'  .......i ':f£Gl care i-a ,is ițte glume (i-
OCUU, CIULV/XLA că , 11U IuDonos, Diduța Polizri1 Și nu știu efe Ileana Dunăreanu r'" îhîAlexandrina Halic a'lu ?tiau ce săt- citit poezii și poveă pentru căi" pentru cei mici, T'■""■•’e dor Heica a zis cei

că . nu u;au țopilașii lei re3 pentru căi- Tu'n_ să vă spupe uvi că spunej-din Țara Oașului, Ff> banalități, pș rîmiță Lambru a cîfrilă era înpt tat la acordeon și fir-un... frumțși ............................ Hfgant costumru Rac' ora5> cu pani Vasifazați și hajla Dim't'ă rînduri. IP- glunirat> avea o bă, o perucă pit 
de Stat îihai. Ciucă; Iirăsuflarea c? el că, ,m, cu scamator? M°Ș Gerilîlv. s-a mai rft), q.-’ unde er/e- pa roșie a Sui hi poveste, Ide li se’ înroșiseră pdau cizmele.me mele, dar gindul ra gluga ? ! era tot la Moș GțPînă să apco-

tița lui la vioară, ria Căciulescu, Zaharescu. 1 Mentzel și Geo Dii triu au spus iar cîțiva artiști de Circul oprit piilor__  __________le și giumbușlucul-?. lor. Au ascultat cyr_ piii, numai ochi și rechi, au aplaudat
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Prezenți în întreprinderi, în schimburile de muncă ale noului an, corespondenții „Scînteii" notează: „FOCUL NESTINS"

LA SARCINI SPORITE, COMPETENȚĂ
*

Șl ORGANIZARE SUPERIOARE

al entuziasmuluiam început efectiv' turnarea pieselor, ca urmare a bunei pregătiri a lucrului făcută in ultima zi a anului trecut ; utilajele sint" încărcate la maximum, fapt ce ne permite ca din prima zi să realizăm și chiar să depășim sarcinile de plan — bunăoară, din 24—25 de tone piesa planificate a fi turnate într-o zi, numai în schimbul I am realizat circa 13 tone". Maistrul Matei Paraschiv a ținut să" adauge : „Fiecare atelier, fiecare brigadă și chiar fiecare om știu precis ce au de făcut, din primul ceas al fiecărei zile de lucru. Programele de fabricație primite cu o săptămină înainte au fost liate in funcție <’

Din două motive am ales Uzina de pompe din București pentru a urmări „pe viul*  cum a demarat producția in primul schimb al anului 1973 : 1) rolul deosebit pe care il are uzina bucureșteană în angrenajul economiei — punerea în funcțiune a oricărui obiectiv de investiții fiind condiționată de asigurarea la timp a pompelor fabricate aici ; 2) impresionantele sporuri de- producție planificate a se realiza în acest an comparativ cu anul trecut — 30 la la producția globală și tot atît la ducția-marfă — in exclusivitate, creșterea productivității muncii.Ce considerați a fi hotăritor
sută pro- prinprivește punerea in funcțiune, în trimestrul IV al acestui an, a instalației de dimetil tereftalat tre^- buie să fie expediate de urgență utilajele contractate cu uzina de utilaj chimic „Grivifa U.Z.U.C. — Ploiești U.M.U.C, București, structorii sint în avans cu lucrările și sosirea grabnică a utilajelor rie-ar. crea condiții să punem în funcțiune mai devreme instalația. Ce înseamnă aceasta ? Un plus de' producție de ciroa 100—150 milioane

Astfel, noile sortimente de fibră melană tip covor, bumbac și vopsită in cablu âu început, din primele oro ale noului an, să fie fabricate Ia scară industrială. „Totul a decurs conform calculelor și așteptărilor" — ne mărturisesc inginerii Doina Tătaru și Aurelia Vizitiu. S-au evidențiat maiștrii Florin Va- sincu și Nicolae Oprea, o- peratorii chimiști Eugen Mărgăritesc,. Grigore Cos- tache și Elena care in noaptea lion au realizat industrială noul de melană. O confirmare a acestui prim succes primim și la serviciul C.T.C. al u- ' zinei, unde noul sortiment de melană a fost cotat ca fiind de calitate „foarte bună". Ing. Eugenia Mă- nescu ne informează că șl colectivul de la rețele cord a reușit să ridice procentul produselor de calitatea I la 92 Ia sută, față de 30 la sută, cit .este prevăzut ‘ in plan. O dovadă că oamenii țin la prestigiul „mărcii" fabricii și vor să-1 consolideze în permanență.Popasul mineăță lână III tîlnirea' uzinei : Ciobanu. clarăt : „Colectivele noastre au început să-și confrunte eforturile cu un volum de sarcini nemaiintil-

nite în Istoria uzinei. Sintem hotăriți ca din realizarea și chiar depășirea parametrilor maximali ai planului pe 1973 să l'acem o deviză a activității cotidiene. Pentru aceasta, incă din primele zile ne preocupă găsirea unor soluții noi de îmbunătățire a proceselor narea unele rarea ; tropi, scăderea volumului importului. De pe acum a început să se materializeze inițiativa de a lucra în 1973 mai multe zile pe lună cu materii prime economisite".Directorul general al u- . zinei ne relevă cîteva din dimensiunile sarcinilor de plan din noul an de muncă. Producția marfă va noaște o creștere de 555 lioane lei față de 1972 ; neficiile suplimentare atinge circa 175 milioane Ici : vor fi puse în funcțiune 6 noi obiective, care în final vor asigura o triplare a producției realizate >în anul trecut. „Acesta este, pe scurt, programul nostru maximal pentru 1973 și sintem hotăriți să-1 realizăm întocmai" — a conchis directorul «general.

prevederile maximale ale planului. Și o a treia direcție : mărirea producției de produse petrochimice — anhidridă ftalică, clorură de colină, fenol, acetonă, polietilenă și- altele — cerute insistent la export, în condiții de eficiența ciț mai bune.Evident, vom aplica alte măsuri care de noi. Solicităm,, . Grupului industrial petrochimie Pitești să livreze ritmic etilena tractată, să nu creeze neajunsuri ducție, cum s-a trecut. în

. t deta- de tonaj, repere șl locuri de mt’nrS Singura no; obligație est; nu ne abater la aceste » grame.Optimismu' na dispoziți muncă, entu mul — iată caracterizat .anului 197

Ce considerați a fi hotăritor pentru realizarea planului pe anul în curs la nivelul prevederilor sale maximale ? — îl întrebăm pe ing. Eugen Zarcula, directorul tehnic al uzinei. Răspunsul este pe cit de succint, pe atît de consistent: „Să nu nici bun de lucru, să susținut de muncă începînd cu primul schimb al anului". Și. la fața locului, în secțiile de fabricație, aveam să ne convingem de existența unui adevărat „cult" al timpului productiv.Secția de turnătorie. La intrare citim : „Cinci minute pierdute zilnic de salariații secției echivalează cu piese turnate în valoare de 500 000 lei". Un avertisment, dar și un îndemn.. Căci prin tot ce s-a făcut și se face aici se urmărește nu numai să fie pre- intîmpinată orice sursă de irosire a timpului de lucru, ci să se asigure și o valorificare deplină a întregului potențial tehnic și uman. Iată ce nă-a spus în acest sens inginerul Anton Bălan, șeful, secției turnătorie : „în. anul trecut am fost criticați, in repetate rînduri, pentru intirzierea cu care asigurăm unele piese și repere necesare secției de prelucrări. Turnătoria este nouă debutul ei. productiv ne-a creat serie .de dificultăți pe care, vfem să le lichidăm neintîrziat. Măsurile pe care le-am luat se dovedesc bune din prima zi. Se lucrează irt 'i.rei schimburi complete la sectorul de turnare mecanică ; in primele minute ale dimineții de ieri

roșie", 
• Și 
Con- Reportaj de la Uzina 

de pompe București
In primele zile ale noului an, la instalațiile de pe platforma petrochimică Brazi s-a lucrat fără întrerupere — ne-a spus ing. Adrian STOICA, directorul general al grupului. Primele Cantități de produse au fost livrate beneficiarilor din țară și din străinătate. Toate instalațiile au funcționat într-un regim tehnologic perfect, la parametrii cei mai înalțl. Nici o absență, pici o intîrziere de la program. In primele 3 că, planul a cu circa .3 009 petroliere șiAvem convingerea că acest ritm se. va păstra tot a- nul. Mai mult,' valorificînd noi rezerve interne, dorim să obținem plusuri de producție care șă n.e asigure îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Potrivit prevederilor planului, in acest an sporește foarte mult (cu 25 la sută) producția pentru export. Este de reținut și faptul că productivitatea muncii, în grupul nostru industrial, urmează să crească in a- cest an cu circa 7 la sută

zile de mun- fost depășit tone produse petrochimice.

față de 1972, iar cheltuielile Ia mia de lei producție să înregistreze o scădere simțitoare. Asemenea sarcini, deloc ușoare, vor fi depășite. La ora actuală, fiecare operator, maistru . sau inginer știe precis, pe decade și luni, ce are de făcut pînă la sfirșitul anului.Direcțiile de acțiune ? In primul rînd vom fructifica mai bine gindirea tehnică a muncitorilor vși inginerilor noștri, ta, să ] mult proiectați. Instalația cracare catalitică, oară, in urma unor modificări vă da un spor de producție de 20 la șută ; secția, olefine va lucra cu un randament mai mare 14 la sută față de trecut. Studiile vor tinua „pe viu“. și pe planșetă la instalațiile de clorură de colină, oxid de etilena, în scopul amplificării producției. Apoi, vom duce numărul zilelor opriri revizie, un plus

Aceas- pentru ca instalațiile producă mereu- mai față de parametrii de bună-
cu anul con-

re- 
de 
de

și depind însă, de ne con- mai pro- petrecutnein

entu- din

Trei ianuarie 1973. peceratul a adus pe biroul . irig. Valeriu MOMANU, director general al uzinei, . un raport laconic, pe care îl transcriem in întregime : „In primele 56 de ore de lucru din noul an, țoale instalațiile cu -foc continuu- ale Uzinei de fire și fibre chimice Săvinești au funcționat au produs maximal al7 (100 kg deniclană și fire de relon".Este un demaraj bun fn
ireproșabil și peste planul acestor zile caprolactamă.

Gherasim, de .revela scară sortiment
■ tehnologice, elimi- punctelor înguste la instalații și recupe- glicolului din azeo- . ceea ce' va duce la pierdem un minut asigurăm un. ritm a, Uzinei de p Cu siguranți s-a' lucrat dinma zi de lucru această secție a din București, ritmul în care mul schimb al anului, dorințaceră a fiecărui om de a munc bine; cu o deplină rodnicie, vor tribui in foarte scurt timp la a'- rea dezideratului colectivului. ca și al întregii uzine : asigi unui decalaj optim intre secți turnătorie și cea de prelucrăi fapt, un asemenea decalaj a ir să prindă contur. Prin eforturi puse de colectivul secției, în ul zile ale anului trecut, s-a forn stoc minim necesar de piese, ț) ■ pentru circa 7 zile. Cit de-ffii ; seamnă acest stoc, ne conving sectorul de prelucrări.— Deși sintem în prima i! spune că ații in sectorul de crări. cit și in cel de montaj crează din plin, apreciază Adrian Dumitrescu, șef adji sectorului II. oară, indicele de circa 90 la sută, cit era in urmă cu Și un asemenea indice ridii utilizare trebuie să-1 menținei lungul întregului an.— Concret, ce producție fi zi lizați în prima zi 1— Deși sintem in primele schimbului, ale zilei, ale noulu activitate, vedeți pompele de i 5 pompe tipul „Criș-200“ — află in faza finală de montaj i cel mult o oră vor fi exped bancul de probe. Tot azi (ieri ■ vom mai realiza 4 pompe per duslria chimică și 50 de pom, tru agricultură. Cu alte cuvii spune că prima zi de lucru a înseamnă o zi plină. în -c muncit la nivelul sarcinilor m ale planului pe anul 1973.Am amintit la început r care ne-au determinat să fi zenți, în prima zi de lucru a la uzina de pompe bucur Conștienți de importanța pr< pe care le realizează, de sare plan deosebit de mobilizatoai revin in anul 1973, comuniși muncitorii, inginerii și tel sint ferm hotăriți să foloSea care minut cu valoare maxir tru producție. „Focul" entuzi în muncă este nestins, în pentru realizarea cincinalulu te de termen continuă. Prima detaliile concrete ale unui a consistent în acest sens. 1 zile vor fi și mai rodnice și semnate in realizări. Cel p ceasta am reținut din discuți rectorul tehnic al uzinei : „In an nu am pus la îndoială pi tea realizării sarcinilor de pis ar fi fost ele de mobilizatoar este asigurată în perspectiv întreg semestru cu contract de aprovizionare și desfacer ceasta situație, cheia succes află în mîinile noastre. Iar noștri au dovedit nu o dată realiza mai mult, mai bine, ciență tot mai ridicată. Per: rea organizării producției și cii, disciplina fermă, efortul nent pentru ridicarea califici voltarea spiritului gospodare, lectivului ne-au asigurat an» rezultate de prestigiu în int tot ele ne vor aduce in acei tisfacția îndeplinirii planulu rametrii maximali".

cu- mi- be- vorîntrecerea pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Răsfoim registrele de evenimente ale secțiilor și ne convingem că, intr-adevăr, incă din primele ore ale noului an s-a muncit virtos, cum denumea directorul general ziasmul și hărnicia toate schimburile. La două secții de meiană, spre exemplu, ’eforturile. .'pentru depășirea „maximalului" au fost dublate de primii pași in obținerea unui salt calitativ al întregii activități.

făcut ieri di- la instalația me- ne-a prilejuit în- cu un veteran al maistrul Teodor Dinsul ne-a de- ,',Colectivele
Și o insă,

cu

de-
IN de toți

se cunoaște

tehnologice și ceea ce va asigura de producție peste

pe 19731

Viorel SALA<

sporirii preocupăr

Constantin CAPRARU 
Ion MANEA 
corespondenții ..Scintei;

La strunguri, de încărcări Ia sută, față

Ziua bună de dimineață

la fel-șicu planul

FONTA MAI MULTĂ,
MAI PUȚIN COCSDEVA (Corespondentul „Scîn- teii“, Sabin Ionescu). — Din primele zile ale noului an, sporirea producției de fontă merge „mină în mină" cu reducerea consumului de cocs. Mai precis, în zilele de 1 și 2 ianuarie 1973, colectivele ce servesc cele două secții de furnale ale - combinatului siderurgic hu- nedorean au produs, peste sarcinile de plan, aproape 110 tone fontă. Furnaliștii de la secția a doua au economisit circa 50 tope cocs, iar cei de la secția I au reușit ca toată fonta produsă peste planul primelor două zile din acest an să o realizeze cu cocs economisit.

de Gheorghe Bendea, Ion Vasile, Ion Gh. Nicolae și Constantin Dumitrescu au lucrat din plin la vasele aflate în port. In primele trei zile ale acestui an, întreaga activitate portuară s-a desfășurat normal, 18 nave maritime și 28 vase fluviale aflindu-se sub operațiunile de încărcare-descărcare. Pină ieri — ne-a spus tovarășul Iulian Simioncscu, directorul D.N.F. „Navrom" Galați — au fost descărcate 12 000 tone .calcar necesar combinatului siderurgic din municipiul nostru. Și tot ieri au început operațiunile de descărcare a navei „Virna", șub pavilion grecesc, sosită în port cu circa 8 000 tone fosfat, din care s-a’descărcat, într-o singură zi, circa 2 500 tone.
UN RĂSPUNS „PE CIN 

STE“ ÎN ÎNTRECERE

PRODUSE CHIMICE PESTE 
PLAN

MOTRU. (Corespondentul „Scin- teii“, Mihai Dumitrescu). — Discutăm cu Matei A. Ion, șefkde brigadă la abatajul frontal nr. 38 de la mina Horăști-Motru, care ne-a spus : împreună cu brigada pe car.e o conduc, voi realiza în acest an, in abatajul frontal nr. 38, o viteză medie de avansare de 30 ml pe lună. Asta înseamnă că vom ' putea realiza cel puțin 20 000 tone de cărbune peste planul lunar. în această dimineață (3 ianuarie — n.n.), am răspuns la chemarea la întrecere lansată de brigada lui Grigore Ion care, în 1972, a fost ceva mai bună decît noi. Sperăm insă, și ne-am pregătit foarte serios pentru aceasta, ca în luna martie sau aprilie să depășim recordul obținut de tovarășul nostru Ion Parpală in 1970 — și anume : 21 000 tone obținute peste planul lunar. Ne-am propus, de asemenea, ca în fiecare lună să realizăm economii cu 50 la sută mai mari cit media anului trecut.

CRAIOVA (Corespondentul „Scîn- teii“, Nistor Țuicu). — La Combinatul chimic din Craiova, in primele trei zile ale anului toate fabricile au lucrat la parametrii stabiliți. Au fost produse peste plan 750 tone azotat de amoniu, 730 tone amoniac, precum și peste 30 tone de alte produse chimice, cum sint acetilenă, acid acetic, butanol, mo-nomeri ș.a. S-a evidențiat în întrecere operatorul chimist Ilie Bălan de la amoniac II, care, in preajma Anului nou, a fost distins cu Ordinul Muncii clasa a III-a, inginerul șef de la platforma nouă, Ion Nica, maiștrii principali Nițu- loiu Constantin, Ivan Adrian și alții.
SUPLIMENTAR - PENTRU 

EXPORT

(Urmare din pag. I)

ACTIVITATE INTENSĂ 
PORTUL GALAȚIGALAȚI (Corespondentul „Scin- teii“, Tudorel Oancea), — Activitatea portuară a Galațiului. n-a cunoscut răgaz in aceste zile ale noului an. La cumpăna anilor 1972— 1973, echipele de docheri conduse

FOCȘANI (Corespondentul „Scîn- teii", Ionel Nistor). — Primul schimb al Fabricii de mobilă din Focșani a luat startul din plin în noul an.' La magazie se ambalează primele 27 garnituri de mobilă care vor fi expediate la export, in Uniunea Sovietică. Muncitorii și maiștrii Costel Jugănaru, Maria Popescu, Gheorghe Slabu, Ionel Popescu, Costiță Balbărău, alături ceilalți, au contribuit la depășirea cu 24 la sută a sarcinilor de plan zilnice, ale primului schimb. în ritmul acesta, in luna ianuarie se va realiza, in plus față de prevederile planului mobilă in valoare de peste 1,3 milioane lei.

Orientarea fermă de către partid eforturilor, și energiilor, oamenilor muncii spre ridicarea calitativă a întregii activități economice, spre creșterea substanțială a eficienței producției materiale — ca unul din obiectivele centrale, esențiale, ale planului pe acest an —. este motivată pe deplin de interesul ce-1 avem cu toții de a asigura o creștere mai mare a venitului național, suportul solid al dezvoltării neîntrerupte a potențialului economic al țării, continue a nivelului de tregului popor. Tocmai încă din primele file, întreprindere și ramură trebuie să se acționeze cu hotărire pentru reducerea costurilor de producție și a cheltuielilor materiale, să se desfășoare o largă acțiune de masă în scopul economisirii materiilor prime și materialelor, combustibilului și energiei, să se intensifice preocupările pentru creșterea productivității muncii.O datorie prim ordin din unități, ministere

acțiuni ferme, pe multiple planuri — in producție, proiectare și cercetare — pentru ridicarea calității producției, pentru asimilarea de: produse noi, modernizarea și rie- proiectarea celor, existente. în toate unitățile este necesar să se asi-
zatorică, .cultivind in rindul colec- ■ tivelor un inalt spirit de răspunderi' pentru realizarea sarcinilor cantitative și calitative prevăzute, pentru buna gospodărire a unităților economice. Concomitent cu mobilizarea largă a inițiativei creatoare

tueze preocupările muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor în vederea îndeplinirii sarcinilor planificate la nivelul lor maximal, realizării unei înalte eficlențe în toate domeniile de activitate. ,Sarcinile de plan ale anului In
tehnice, pentru fructificarea cit mai int să a rezervelor interne existe în fiecare întreprindere, aplic du-se cu fermitate programele măsuri întocmite în acest scup. Adunările 'generale ale oamenilor muncii din întreprinderi — care vor avea loc peste puțin timp — trebuie să constituie un prilej de analiză temeinică a modului cum ic-n. «fama-rat >n nnnl an..de dezba-in:..al ridicării trai al înde aceea, în fiecare economică,

de onoare, o sarcină de a tuturor colectivelor centrale industriale și do a intreprinde

gure perfecționarea tehnologiilor de fabricație, întărirea disciplinei tehnologice, o exigență sporită și un control riguros in toate fazele procesului de producție.în întreagă această. activitate complexă, pe care o necesită. realizarea ritmică a planului la nivelul ■prevederilor sale maximale, organizațiile. de partid din Întreprinderi au rolul de a menține la un nivel ridicat avîntul întrecerii socialiste, dezvoltînd experiența acumulată anul trecut, de a desfășura o amplă muncă politică și organi-

a oamenilor muncij-, conducerile de . 'întreprinderi, organizațiile de partid trebuie să fructifice pe deplin cadrul stimulativ creat pe baza holărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1973 ; după cum șe știe, printr-o hotărire a Consiliului de Miniștri s-a stabilit modul de acordare a salariilor tarifare și premiilor din beneficii și a unor stimulente j suplimentare pentru realizarea exportului și reducerea importului. în condițiile planului pe 1973. Prin prevederile sale, hotărire»., e menită să accen

asigi cenți creșt stării dului ' tea (>■nului al ine ci al a pn

i

an..de
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Programul de revelion
I

dorința de arealități, sub-

"■w.iyim.y.... .

Marina PREUTU

parte invitaților, Constantin, Pîslaru, Doi-
Ceea ce la început re- meritul pere- documentare, trăind in mij-

ladizolvînd

Molnar, Anion sau Emilia Bo- creat afișe1 închi- în pre-

psihic al Semnifiaa-

La „Muzeul Simu“:

dedicate aniversării de ani de repu-

politice, culturale constantă, un ade- vieții noastre ar- care, înregistrat
tea. sau un țat, transforme afișele

ele. Sint amintiri in ipostaza de amintiri care au acum materiali-

față de tratate. De

o reușită a televiziunii

unei expoziții

ieriaia ce î s-a repartizat in acest i an. Este un adevăr la care ar trebui *w r*

și pe oele Ala Jalea

CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE
® Peste 3 000 noi săli de clasă, 9 400 locuri în grădinițe, 119 ateliere și laboratoare, in 
ternate cu 2 716 locuri • Noi construcții universitare © 1 304 locuri suplimentare în 

cămine studențeștiPrimele zile din calendarul noului an îi găsesc „în plin front de lucru" pe constructorii localurilor școlare și universitare. Și chiar dacă, deocamdată, un asemenea front poate fi identificat cel mai adesea in fața planșetei de proiectare sau a graficelor de lucru, eforturile sîrit orientate pentru ca viitoarele lucrări să întrunească atributele execuției rapide și de calitate. Asigurîndu-se o mai riguroasă bază de coordonare a eforturilor la nivel central, planul pe anul în curs a fost definitivat, defalcat pe operațiuni și comunicat tuturor forurilor de resort. înfățișat sintetic și numai pe baza investițiilor repartizate din ■ fond central, el cuprinde pentru invățămîntul preșcolar și de cultură generală 9 400 de locuri în grădinițe, 1 747 săli de clasă, 119 ateliere și laboratoare, 2 716 locuri în internate, cantine cu peste' 600 de locuri, 1 524 de locuri în casele de copii etc. Alte circa 1 300 săli de clasă sînt prevăzute să fie ridicate prin contribuția voluntară a populației, nu-

meroase ateliere-școlare . și laboratoare suplimentare vor lua ființă, de asemenea, din generalizarea acțiunii de patronare a școlilor de către întreprinderile economice.Spațiile nou construite în 1973 pentru invățămîntul superior vor a- coperi o suprafață de 7 ha. Așa, bunăoară, la București, noului local al Institutului politehnic i se vor a- dăuga, pină la 1 octombrie, noi laboratoare, săli de cursuri și de semi- narii în suprafață totală de 18 225 mp. O primă etapă de 3 000 mp, re- prezentînd un sfert din volumul total de lucrări prevăzute pentru noua Facultate de chimie industrială de la Iași, va fi terminată pină la 1 septembrie 1973, in ■ timp ce noile laboratoare, ateliere de practică productivă și de proiectare, însumînd o suprafață de 9 530 mp, la dispoziția studenților Institutului de construcții din București, au ca termen de dare în folosință sfirșitul primului semestru din acest an. Laboratoarele și atelierele-școală prevăzute a fi construite și amenajate pină în luna

PROGRAMUL I

Ca în fiecare an,, televiziunea a celebrat revelionul cu un amplu . program muzical- distractiv, realizat .cu participarea unor forțe artistice . dintre cele mai reprezentative. Repertoriul —Ta a cărui alcătuire s-a țintit seama de opțiunile'^telespectatorilor — raspuns, de-a ,lun- 1 a nouă ore de e- misie, celor mai diverse preferințe. Preocupării de a asigura ținuta diferitelor componente ale acestei e- misiuni i s-a asociat efortul realizatorilor de a conferi programului varietate, un ritm susținut.Am prezentat pelarg sumarul programului de revelion intr-un număr anterior al ziarului nostru ’, de aceea nu ne propunem să-i enumerăm. din ■ nou, pe toți interpre-. ■ ții de muzică populară și ușoară, pe numeroșii actori, dansatori și alți- „coautori" ai succesului emisiunii la care ne referim. Reținind faptul că u- morul și muzica populară de diferite genuri (de la creații specifice folclorului din diverse zone ale țării, pină la romanțe și cintece de petrecere) au fost mai pregnant reprezentate decit în anii trecuți,ne vom opri asupra unor >-<momente și aspecte care ni s-au părut în mod deosebit semnificative. Dacă anecdotele scenarizate 1 (pe idei date de : telespectatori în cadrul concursului pentru titlul de „Doctor humoris causa") au oferit ci- teva amuzante momente. de umor-scurt, centrele de interes ale programului le-au constituit, fără îndoială, cele trei spectacole muzical-umoristice compacte și îndeosebi cele avîndu-i ca protagoniști actorii

Stela Popescu și, respectiv, Toma Cara- giu.Primul, intitulat 
Stela și stelele, ne-a oferit, timp de 55 de minute, prilejul de a admira spontaneitatea și farmecul unei actrițe complete — cupletistă, cîntăreață, dansatoare, ale cărei resurse au fost puse în valoare de un scenariu antrenant. Montat în cea mai bună tradiție a spectacolului de revistă .(Secvențele introductive,

imita- ș.a.), cu amuzante,momentele de ție-parodîe scenete .spectacolul Stelei, Popescu (interpreta a e- voluat în compania cunoscuților actori Sanda Toma, Nicu Constantin, Horia Că- ciulescu, Ovid Teodo- resc'u, precum și a cintăreților Andreescu și Constantinescu) a răsplătit, sîntem dințați, așteptările tuturor (regia : Mărăscu).Stilul comic fie actorului Caragiu a fost reliefat înIul Toate glumele duc Ia... Toma, un recital de 65 de minute (realizat cu concursul actorului Paul Sava și al cîntărețelor Anda Călugăreanu, Marina Voica, Aura Urzicea- nu) ; „Istoria cinematografului", precum și alte episoade ale a- cestui spectacol (bazate pe umor de replică sau pe comic vizual) au avut girul fanteziei și al unui umor savuros, slujite de un talent cu totul original.

precum șiAurelianMihaiîncre-Tudorspeci-Toma copios spectaco-

Secvențe amuzante a. conținut și mara
tonul muzical umo
ristic prezentat de actorul Dem. Rădulescu (maraton'care și-a datorat în măre succesul. săi Jean Margareta Mihaela Mihai, na și Cornel Patrichi, Sile Dinicu, corul Radio și orchestra de estradă ,a Radiotele-' viziunii, în regiâ iui Paul Urmuzescu). In genere, paralel cu talentul protagoniștilor, am apreciat ținuta textelor și a punerilor în scenă, virtuțile cadrului scenografic, acurateța coregrafiei. Insistăm asupra acestei laturi a programului în speranța că potențialul creator,-bunul gust și ■ resursele de fantezie demonstrate în noaptea AnUlui Nou vor Ii puse in valoare și în emisiunile obișnuite, contribuind la eliminarea inegalităților frecvent semnalate în domeniul divertismentului TV..Evident, și alte momente ale programului de revelion au impus telespectatorilor, după cum au existat și unele puncte ale repertoriului ' mai puțin semnificative, dar explicabile în parte în cazul unui program de nouă ore pregătit timp relativ (poate că, ideea pozitivă de a înregistra cinte- cele în decorul natural al diferitelor dețe a presupus efort nu întru justificat). Neîndoielnic c-'.e însă faptul că revelionul TV a reprezentat, in ansamblul său, o reușită.

iulie pentru studenții Facultății- de căi ferate, drumuri și poduri din București reunesc aproape 3.000. mp, iar prima etapă din extinderea spațiilor de invățămint pentru Facultatea de îmbunătățiri funciare de la Institutul agronomic ,.N. Bălcescu" întrunește o suprafață de aproape 6 000 .mp. Institutele politehnic și ...a- gronomic din Timișoara vor înregistra, și ele, în acest ân, o creștere considerabilă a suprafeței laboratoarelor și atelierelor-școală cu 6 627 mp pentru cel dinții, a laboratoarelor cu profil zootehnic " insu- mind 3 300 mp, pentru cel de-al doilea. în cea nlai linără universitate a tării — la Brașov — deschiderea viitorului an va inaugura noi spații de invățămint cu o suprafață de 3 000 mp. La Constanța • se prevede dezvoltarea în aceeași perioadă a spațiului de invățămint pentru Institutul' pedagogic cu' încă 3 340 mpț la Iași. Institutul politehnic va primi, după primele. 8 luni ale anului, noi hale-lăboratoare de hidraulică și, tehnologia metalelor. în suprafață de 2 520 mp.. precum și noi ateliere-școală de peste 1 200 mp pentru secția de celuloză, hirtie și fibre sintetice. Stații-pilot în . suprafață de 2 000 mp și, respectiv, de 1 270 mp vor fi,construite la Institutul politehnic din Timișoara și pe lingă Institutul de chimie din Cluj.Planul de construcții universitare pe 1973 mai prevede, de asemenea, noi cămine și cantine studențești : cămine cu 400 de locuri in 'centrul universitar București. cămine cu 304 locuri plus o cantină cu 600 de locuri la Suceava,, un cămin cu 300 de locuri la Sibiu și un alt cămin cu aceeași capacitate la Ploiești. In plus, pentru nevoile institutelor de perfecționare a. cadrelor didactice, t> -- ... construi un căminiar la Craiova un locuri.toate obiectivele plah să fie reali-
la Brașov se va cu 300 de locuri, alt cămin de 415Necesitatea ca incluse în acest .. ... ______ ______zate la termenul prevăzut și în*con diții optime de calitate nu mai are nevoie de argumentare. Extinderea învățămintului preșcolar, generalizarea celui de 10 ani' și a cuprinderii în școli a tuturor copiilor in vir- stă de 6 ani (după unele aprecieri, numărul copiilor cuprinși în clasa I va fi cu circa 70 la sută mai mare în 1973—1974 decit in promoțiile anterioare), intensificarea . activității practico-productive. în cuprinsul a- telierelor și laboratoarelor școlare pledează de la sine pentru ca învă- țămîntul să primească riguros, in timpul planificat, ’întreaga bază materială ce i s-a repartizat în acest

într-un scurt uneori, în sine
ju- un totul.

să reflecteze unii dintre constructori, din vina cărora ultimele file din calendarul lui ’72 n-au echivalat cu îndeplinirea integrală a planului de construcții școlare și universitare. Așa, de pildă dintr-o situație centralizată la Ministerul Educației și învățămintului rezulta că municipiul București se situează .in fruntea întîrziaților, din care cauză un număr de peste 100 săli de clasă, planificate să fie . date în: folosință în ’72, au fost... replanificate pentru ’73. O astfel de practică' a replani- ficărilor — consecință, în fond, a carențelor organizatorice existente — se face simțită și în județele Dolj, Mehedinți, Arad, Buzău, Caraș-Se- verin, Argeș, Satu-Mare, Sălaj, și nu numai aici, unde cel mai adesea capul de afiș la „ne- indepliniri" il dețin locurile în grădinițe. Practica amânărilor . comode se face simțită ’și in planificarea construcțiilor universitare : e suficient să amintim că lucrarea de extindere a Universității din Craiova, în valoare de 7,4 milioane de lei, prevăzută inițial să fie terminată intr-un an, merge acum pe al treilea an de... amînare.Date fiind măsurile- organizatorice ce s-au luat, precum și altele' ce se impun a fi luate în continuare, sint posibilități ca in anul 1973, an hotă- ritor în îndeplinirea cincinalului înainte de termen, inclusiv în domeniul construcțiilor de. larg interes cetățenesc, așa cum sint construcțiile școlare și universitare, să se acționeze cu promptitudine și eficiență.

Deschiderea emisiunii. Telex.
România tn lume.
O viață pentru o idee : 
berțo Nobile (III).
Curs de limba rusă. Lecția a 
35-a.
De la Alfa la Omega — enci
clopedie pentru elevi.

10,50 T-elecinemateca : „Domnul".
12,40 Reîntâlnire cu eroii reporta

jelor noastre.
Telejurnal.
Matineu, de vacanță : „Prie
tena mea Flicka" — producție 
a studiourilor din S.U.A.
Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură • îngrijirea 
răsadurilor de legume timpu
rii pină -la plantare a Lucră
rile de îngrijire la culturile 
de tomate în solarii și in 
cîmp de la plantare pînă la 
recoltare.

16,00—17.00 Teleșcoală * Geografia 
României. Culoarul Tirniș- 
Cerna a Filozofie șl socialism 
științific. Contradicție si 
voltare.
Deschiderea emisiunii 
dtipă-amiază. Emisiune 
limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Cronica literară.
Satul contemporan.
1001 de seri.
Telejurnal.
Rîul... ramul.

20,15 Aplauze pentru români. 
„Brîulețul" în Finlanda — re
portaj filmat realizat de Theo
dora Popescu.
Pagini de umor. Aventuri 
epoca de piatră.
Tinerii despre ei înșiși.
Vedete ale muzicii ușoare.
„24 de ore".

PROGRAMUL H

Um-

Agenda.
Duete din opere.
Film serial : „Pierduți 
spațiu". Episodul X — „Co
lecționarul" (I).
în direct... de la uzinele 
publica".
Telejurnal.

20,00 Concert' simfonic. Laureați ai 
concursurilor internaționale 
,,G. Enescu". Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii, di
rijor Carol Litvin. Soliști : 
Marek Mc Kray (Canada). 
Stefan Ruha.

22,00 Film documentar : „Meșterii 
lemnului" — producție 
Sahia".

22,10 Muzică de pretutindeni.

Prezența graficii in actualitate, în centrul evenimentelor economice, sociale, este o văr -ai tistice ani de-a rîndul, a devenit aproape axiomatic. Exemplul cel mai elocvent în acest sens îl constituie însăși Expoziția de grafică dedicată celei de-a 25-a aniversări a Republicii Socialiste România. în incinta muzeului Simu, o- cupat in întregime de a- ceastă amplă manifestare, graficienii bucureșteni fac o adevărată demonstrație, nu numai de măiestrie, dar și de hotărîtă opțiune. Deplasările care au fost înregistrate în viața economică și spirituală, elementele cele mai spectaculoase, cele mai încărcate de sens ale transformărilor pe care le-a cunoscut România ,in ultimul sfert de veac au oferit artiștilor teme de.mare generozitate și forță emoțională., prilejul realizării unor lucrări de valoare.Noul climat social și filozofic al țării, bogăția și originalitatea contribuției noastre în contextul internațional. motivele cunoscute, reverberate acum, dobindecc, in sălile muzeului Simu o personalitate nouă. Universului de. metafore știut i se disting contururi noi — toate dorind să răspundă mărețului moment istoric pe care țara l-a sărbătort recent. Existența unor remarcabile forțe creatoare în cadrul municipiului București este un adevăr mult prea evident, un a- devăr care, credem, nu mai trebuie demonstrat.Acumulate în conștiința graficienilor, faptele, atît cele cotidiene, cit și cele cu un pronunțat caracter jubiliar, au cunoscut. în interpretarea lor, o perspectivă matură, au. fost transformate în simboluri vii, concrete. Graficienii aflați în fața unor variate posibilități de exprimare au ales, de fiecare dată, ■fie că era vorba de desen sau de cele mai diferite tehnici ale gravurii — modalitatea care răspundea cel mai bine sensului pe care doreau să-1 imprime lucrărilor lor.Demnă de relevat, comparativ cu manifestări anterioare, este prezența afișului. Prima sală ^a expoziției, ca și sălile de la etaj reunesc o serie de a- fișe celor 25 blică.Iosif Perussi boia au nate republicii, afișe care arhitecturarea

cisă, nu mai puțtnevocatoare a imaginii impresionează prin vitalitate și prospețime. Afișele, inu numai cele cu caracter jubiliar, dar și cele axate pe variate teme publicitare, reușesc să susțină un dialog continuu ou publicul, un dialog care obligă aproape participare, dezinteresul și pasivita- Radu Cristian Șteflea Ion Mițurcă, folosind limbaj suplu, nuan- reușesc astfel să pre-

sa evoce, sa nareze și să confere vibrație artistică exploziei de vitalitate pe care au cunoscut-o cei 25 de ani de republică. Predomină, deci, imagini complexe, compoziții care simbolizează fapte, ginduri și aspirații, in care organizarea imaginii este realizată in funcție de regulile genului, raporturi și cerințe expresie, biectele descriere la evocare și de la narațiune la prezentarea sintetică . — lucrările

zentate în prototipuri de largă audiență, apte să stabilească un contact rapid cu privitorul, să comunice cu el.Relația pe oare o stabilesc, între creatori și existență, lucrările de grafică cele mai recent realizate, cu destinația specială de a fi prezentate în această expoziție, dezvăluie ' surprinde și fixa esența unor liniindu-le în același timp semnificațiile, trebuie de liefat este grinărilor faptul că.locul evenimentelor contemporane, graficienii au fost solicitați să înregistreze dinamica locurilor și oamenilor, să acumuleze amintiri . proprii, legate de ' culese martor, căpătat tate, contur distinct. Căci, adevăfați interpreți ai sensibilității moderne, artiștii au reușit nu numai

recompun o întreagă atmosferă de . luptă, de muncă și gînduri. Viguros expresivă o compoziție ca „Lupta pentru pămin- turi" de Marcel Chir- noagă sugerează marea înfruntare de forțe, istoric antagoniste, dinamismul încleștării în lupta cu pămîntul — semnele plastice ale miiniloir și steagurilor declanșind, . în mod nemijlocit, însuși dinamismul privitorului.țiile profunde ale existenței istorice pe care Corina Beiu Angheluță încearcă să le surprindă în ciclul „Marile prefaceri", elocvența simplă a lucrărilor semnate de Gh. Ivancenco („Dimineața", „Șantier naval"), binecunoscutele calități de finețe a execuției, de ascuțit simț, a.l analizei care însoțesc și acum lucrările Getei Brătescu, măiestria cu care Ion Mura- riu mînuiește un material cu inepuizabile și spectaculoase resurse ca acuarela ; accentele prin

lucrare „Victorie" de Fred coș pun în valoare e- venlmentul istoric al ' proclamării sau o lucrare ca „Prima zi a republicii", în care Adrian DumitrâcKe, referindu-se la aceeași arie tematică, găsește rezonanțe de cântec grav, aspru — sînt doar citeva exemple.O mare parte a gravurilor prezentate la muzeul Simu se dovedesc a fi la curent cu cele mai fertile ■ căutări ale gindirii plastice actuale. Aportul personal, calitățile de necon- fundat ale meșteșugului artistic își far însă ne- coriteriit simțită prezența. Inițiativele nu se sting fără ecou, după o scurtă existență, ci, dimpotrivă, iși află forța necesară unei plenare afirmări. Vom aminti astfel, spre exemplificare, lucrările viguroase, de o anumită monumentalitate ale Van- dei Mihuleac sau Anton. Perussi, ca semnate dePopa sau Adina Caloenes- cu, care se disting prin- tr-o delicată tratare a suprafețelor gravate.Multe lucrări corelează expresivitatea figurii umane, de valoare tipologică, categorială — ca, de exemplu, „Ana Ipătes- cu“ de Corneliu Petrescu, cu exigența de a conferi, imaginii un caracter simbolic. Asocierea lor își află inedite posibilități de expresie în desenele de mare sensibilitate ale lui Constantin Baciu sau Ion Grigorescu ; dobândesc un caracter voit expresiv la Harry Guttman.Referința la folclorul românesc apare în lucrările lui Vasile Baboe, in care elementele decorului popular, presimțite în vioiciunea și consistența aromatică se restituie ca acte ale fanteziei; la Clarette Wachtel, ale cărei lucrări manifestă același farmec delicat al transpunerii. („Crescătorie de oai la Moldovița") sau cu rapeLuri mai exacte la aspecte ale satului contemporan, la Nicolae Brana („Zi. de sărbătoare in satul natal", „Recoltă bogată"). ■Și, nu putem încheia această succintă prezentare a expoziției, fără a remarca, încă o dată, participarea lucidă, responsabilă a graficienilor bucureșteni la evenimentele contemporane, preocuparea de ă trata, desigur cu mijloace specifice, diferențiate, semnificațiile majore ale vieții noastre sociale, ale istoriei de . luptă și muncă * poporului român.
note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură

Traian FILIP

„Orașe cu geometria
variabilă a

. I,

Traian COȘOVEI

Fata cu părul lung“
Traian Filip a alternat încă de la debut proza de ficțiune cu reportajul, dind în ambele direcții un număr notabil de scrieri.. Ca reporter s-a impus mai ales prin volumul/ 

Pămîntul oțelului, din 1964, în care evoca e- popeea construirii marelui combinat siderurgic de la Galați. A continuat apoi să scrie și- să publice reportaje și. însemnări, cu precădere în „Scînteia", dar și în multe alte cotidiene și periodice ale noastre. Din întreaga această publicistică, căreia. i s-a dăruit cu generozitate, el a selectat de curînd mate- • ria volumului de față 
Orașe cu 
variabilă „DACIA"), du-ne. nouă imagine evoluției sale ca rep'or-' fer și una, in multe privințe nouă, emoționantă, în legătură cu câteva dintre așezările țării noastre și cu transformările prin care; au trecut acestea în anii republicii. A- dunate între coperți, textele ce alcătuiesc prezenta carte capătă parcă o altă dimensiune, ceva mai greu vizibilă. eît timp se avea în vedere, fiecare reportaj în. parte. E'vorba anume de un sentiment. . al plenitudinii, al înaintării ferme și al îmbogățirii reliefului economic și social al țării, al apariției și creșterii unor oameni care, fără a o rupe in nici un fel cu da-

tele fundamentale ale ființei noastre, accentuează altfel raporturile dintre ei și-și configurează cu o nouă responsabilitate peisajul lor existențial. Sint parcă și nu sînt aceiași, oameni de totdeauna ai acestor pămîn- turi.Așa se face că. dincolo de virtuțile lui informative sau, mai cu- ririd, dimpreună cu ele, reportajul contribuie la consolidarea u- nor sentimente și atitudini. la schimbarea și argumentarea unor opinii, stimulează adică procesul de instaurare a conștiinței so- ■ cialiste, de educare a maselor. Din acest punct de vedere, cele 42 de reportaje ale cărții sint ca 42 de secvențe dintr-unul din filmele posibile privitoare la transformările prin care a trecut România socialistă în ultimii opt ani, secvențe a căror parcurgere iți conturează o priveliște impresionantă prin bogăția și diversitatea ei, prin armonia liniilor decisive, incit nu poți să nu te lași cucerit' de forța eu care înaintează noul, civilizația modernă în țara noastră.- Este una' dintre rațiunile de a fi ale reportajului la noi, fie el gîndit ca „jurnal social" (cum îl ințeleg Traian Filip și alți cițiva confrați — V. Nicorovici, Mihai Sto- ian, loan Grigorescu etc.), drept '.cronică contemporaneității.

cum îl dorea G. Căli- nescu, între alții, or ca sui-generis poem despre faptele acesteia, cum scriu uneori Paul Anghel, Ilie Purcaru, ~ dorovici Barbu (vezi 
Pe un 
plaiu...). însă de de domeniul abordat, reportajul este o la- , tură ademenitoare a publicisticii, cu succes la public și cu urmări dintre cele mai bune și rapide asupra conștiinței acestuia, un chip de a surprinde dinamică vieții sociale și de a Reliefa semnificativ, același greșul marea tate a reporterului, dar și marea lui mulțumire mai ales dacă poate ajunge din cînd în cind la sublimități precum acelea izbîndite de Geo Bogza și încă de vreo- cițiva dăruiți ai acestui domeniu. De altfel, umbra maestrului planează uneori peste paginile multora, ca și peste ale lui Traian Filip, care, cînd se uită pe sine și ne iartă ignoranța în privința diverselor aspecte ale inevitabilului tehnicism contemporan, scrie rînduri dintre cele mai dense și mai pline de vibrația vieții. Ele dau in cele din urmă nota fundamentală a acestei utile cărți.

George Si- ori Eugen volumul 
picior de Indiferent formulă ori

Cartea de reportaje 
„Fata cu părul lung" de Traian Coșovei apărută la Editura Albatros se constituie de la un cap la altul ca un imn al muncii din anii socialismului. în fața realizărilor. epocale care ii stau în față, scriitorul adoptă un ton de uluire, uluire ce persistă in ciuda faptului că explicația „minunilor" intîmplate arată nu numai că a- cestea au fost posibile, dar se deslușește limpede că sint de domeniul posibilului și altele asemănătoare, sau chiar mai impunătoare. Cei ce au 1U- la Porțile de

in închipuirea drept opare scriitorului făptură gigantică, de dimensiunile titanilor. Cînd o întâlnește, prozatorul . constată cu surprindere că are in fața sa o ființă măruntă, modestă, inimoasă, între închipuire și realitatea de fapt contrastul ce se stabilește are, într-un fel, .un , sens ironic pentru cei tentați să confunde aparența cu esența. Exem- ' piui hărniciei învățătoarei este elocvent in acest sens : din mica făptură pornesc energii uriașe, capabile să însuflețească o întreagă masă de oameni. De altfel, atenția reporterului se revarsă plină de simpatie asupra oamenilor ce la prima vedere n-au făcut nimic, extraordinar; și totuși aceștia sint cei ce oferă o pildă de existență de comunist ce-și îndeplinește cu abnegație misiunea. Este amintită o activistă de partid din Constanța, pentru mulți o necunoscută, oare și-a îndeplinit ceas de ceas munca a- tît de utilă, biruind, ea și sora ei, învățătoarea, singurătatea și greutățile. Dar — și scriitorul remarcă la tot pasul a- oest lucru — astfel de destine, pline de e- roism discret,' nu sint, triva propriilor inerții, de excepție. în. anii socialismului, excepția s-a integrat în norma- litate. Este vorba ' de excepție în ce privește marile realizări în industrie și agricultură corelate cu mutații în felul de a gindi al oamenilor. Traian Coșo- vei compară elocvent efectele secetei din 1946 cu urmările celei din 1968 ; este adevărat că imaginea dezastruoasă de atunci vnu a mai putut fi întîlnită datorită marilor performanțe atinse în agricultura socialistă, îngrășămintelor folosite etc., dar, totodată, mai există și altă explicație : seceta de acum două decenii și jumătate i-a surprins pe oameni izolați. Seceta a izbit pe fiecare om în parte,, pe cînd astăzi seceta a intilnit un bloc uman

solidar, pregătit s-a intîmpine și să-i strivească colții. încă o dată ceea ce părea imposibil, trece în categoria faptului curent : oamenii timpurilor noastre își întind mîinile și astfel reușesc să domolească furia stihiei dezlănțuite. Același front compact s-a relevat în timpul inundațiilor ; autorul glorifică în reportajele sale pe cel ce au înfruntat cutezători, umăr la umăr, puhoaiele, pentru oa apoi, nelăsînd să-și facă loc deprimarea au început să reconstruiască acolo unde a- pele au distrus.Multe din reportaj» sînt consacrate pămin- turilor dobrogene. Autorul narează, de pildă, intilnirea sa cu unul din destoinicii președinți de cooperative a- gricole de producție, care spune pe cel mai natural ton că au obținut <și vor obține cu siguranță recolte aproape incredibile. Marile ciștigate în sis- de pe Lotru,

Mihai IORDĂNESCU

George MUNTEAN

Victor ATANAS1U

contribuind în timp la pro- ei. De unde, responsabili-geometria (EDITURA propunin- deopotrivă, o asupra
și ucenicilor îi mărturisesc

D. COSTUM

cinema
Explozia : PATRIA — 9: 12; 15

21, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
16; 18,30; 21, FAVORIT - 

18; 20,30.
-oroanei : LUMINA 
’• 20.

nrofesor, cu dragos- 
ALATULUI — 17,15 
— 4381) ; 20,15 (se- 
382), SCALA — 9; 
30; 21.
: Răzbunarea :
0: 16: 19,30, FLA- 

16: 19,30.
libație: FLO-
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; 21.
a Legenda lui Rustam : FESTIVAL
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45. 
a Filieră : BUCUREȘTI — 8.30: 11; 
13,30; 16; 18,30: 21, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,45, ME
LODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
a Bariera : BUCEGI 
20,15, VOLGA — 9; 
18,30; 20,43.
a Marea evadare : 
9; 12,30; 16; 19,30, 
12,30: 16; 19,30.
a Capcană pentru

9; 11,15:

15,45; 18:
11,15; 13,30; 16;

EXCELSIOR — 
GLORIA — 9;

general : DA-
13,30; 16,' 18,15;

.30.
Micul om mare : AURORA 
11,30; 15,30; 18: 20.30.

• Cu mlmile curate : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
a Micul acrobat — 9,45; 11,36;
13,45; 16: 18,15, Pădurea de meste
ceni — 20,30 : CENTRAL.
a Ursul Yogi — 9.30: 11,30; 13,45: 
16, Tinerețe fără bătrinețe — 18; 
20,45 : DOINA.
• Copiii căpitanului Grant : 9,30— 
18,30 în continuare, Chile ’71 — 
20,15 : TIMPURI NOI.
a Dragostea unei blonde — 10; 12;
14, Regina Cristina — 16,30; CINE
MATECA (sala Union).
a Cazul Mattei : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
e Imblînzirea focului : FEREN
TARI — 15,30; 19.
• Bulevardul romului : BUZEȘTI 
— 15,30; 18; 20,30.
a Săgeata căpitanului Iqn : 
TROCENI — 15,30; 18! 20,15.

teatr e
• Radioteleviziunea Română (Stu
dioul din. str. Nuferilor) : Concer
tul Orchestrei de studio a Radio
televiziunii Române. Dirijor : Ca
rol Litvin. Soliști : Mack Mc. Kray 
(Canada) și Stefan Ruha — 20.

S Opera Română : Bărbierul din 
evilla — 18,30.

a Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 10; My fair lady 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Come'dia) : Coana 
Chirița — 15. Un fluture pe lampă 
— 20, (sala Studio) : Moartea ulti-

mului golan — 15, Părinții teribili 
— 20.
a Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică — 
15, După cădere — 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
a Teatrul „ton Creangă" : Cele 
douăsprezece luni ale anului — 10; 
Snoave cu măști — 15.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Slnziana 
— 10.

cratFier, aidoma lui Ma- nole săi, reporterului, acum cînd munca lor epopeică s-a încheiat: „După 
ce am construit Porțile 
de Fier [...] putem 
construi oricind siste
me chiar și mai mari". Spre deosebire însă de eroii celebrei balade, nimic nu-.i va împiedica pe. „meșterii" zilelor noastre să-și îndeplinească grandioasele proiecte. Intr-adevăr, tot ce narează autorul în reportajele sale (bună parte din ele au văzut . pentru prima dată lumina tiparului în „Scînteia") pare a se situa sub zodia miraculosului, dar e un miraculos pe care socialismul l-a metamorfozat în fapt cotidian. O femeie de 24 de ani își exercită cu pasiune și dăruire pro-■ fesiunea de învățătoare undeva în Delta Dunării.; a îndurat singurătatea în tot acest timp, dar solitudinea nu a strivit-o, deoarece felul in care și-a distribuit mereu ziua de muncă, activitatea febrilă nu i-au dat nici o clipă senzația inco- municabilității ; mereu in mijlocul copiilor, în calitate de dascăl, apoi în mijlocul părinților acestor copii, în calitate de deputat, împăr- țindu-le mereu sfaturi și îndemnuri, alergind îh timpul inundațiilor neistovită unde era nevoie mai grabnic de ajutorul său. această admirabilă femeie a-

victorii ordine materială, temuiPorțile de Fier își pun amprenta și asupra spiritului vajnicilor constructori : victoriile împotriva naturii sint cumulate cu victoriile oamenilor împo-De pildă, intr-un reportaj, un tînăr vine din satul' său și mărturisește că singurul . lucru pe care-l dorește este să fie și să rămînă uit moto- 
pompist. Scriitorul dă un sens simbolic acestui cuvînt : fiecare sosește cu aspirații mai limitate, mai puțin grandioase. Dar pe măsura trecerii timpului și a înregistrării izbin- zilor la locul de muncă se schimbă și idșalu- rile, omul învață să privească mai cutezător viitorul, să dorească mai mult, atît pentru sine. cit și pentru colectivitatea din care face parte.Este unul din sensurile mereu prezente in această atrăgătoare carte de reportaje semnată de Traian Coșovei.
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CURIER JUDEȚEANCORESPONDENȚII „SCÎNTEH“ TRANSMIT
PRILEJUL CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI

A PROCLAMĂRII REPUBLICII

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 25-a aniversări a creării Republicii Socialiste România, permiteți-.mi ca, în numele poporului și Guvernului Republicii Democratice Populare a Yemenului și al meu personal, să vă adresez cele mai bune felicitări și urări de-: fericire și sănătate pentru dumneavoastră,. de continuă dezvoltare și- bunăstare pentru poporul român prieten.

CronicaMinistrul Afacerilor,, externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit o telegramă de felicitare de la Hă Dam, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, cu prilejul celei de-a ,25-a aniversări a proclamării republicii în România.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis- o telegramă de felicitare ministrului birmanez al nfacerilor externe, U Kyaw Soe. cu , ’ejul Zilei naționale a Uniunii Bir- mane.
★Delegația Comitetelor de Apărare a Revoluției din Cuba, condusă de Hugo Rodriguez Cardenas, secretar cv. probleme internaționale,, care, la Vitație Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a făcut o vizită de schimb de experiență în țara noastră, a părăsit miercuri Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Eugen Jebeleanu. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității

Aniversarea unor personalități 
ale culturii universale

La recomandarea Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură — UNESCO, în acest an vor fi sărbătorite pe plan mondial proeminente personalități < ale culturii universale.Consemnăm prezența pe această listă a unor renumiți cărturari, oameni de știință și artă români : Di- mitrie Cantemir, cunoscut istoric filozof, orientalist și om politic (300 de ani de la naștere) ; Gheorghe Lazăr, pedagog și umanist, fondatorul primei școli în limba română din Țara Românească (150 de ani de la moarte) ; Gheorghe Țițeica, • matematician, creator al geometriei diferențiale (100 de ani de la naștere) ; Dimjtrie Pompeiu. matematician, fondatorul școlii matematice de teoria ecuațiilor cu derivate parțiale și de mecanică--(100. de-ani de la naștere) ; Dimitrilv- PHciurea. - - SCltlp- tor, autor ,al. unor. apreciate^ lucrări. de artă (100 de-,,api.s,de mașiece)., \Agenda marilor aniversări ■ cu-■ prinde, de asemenea, nume prestigioase ca Ismail Abul-Fidae, istoric, geograf și scriitor (700 de ani de la naștere) ; sculptorul Juraj Dal- matinac (500 de ani de la moarte) ; astronomul și matematicianul Co- pernic (500 de aiji de la naștere) ; pictorul Caravaggio (400 de ani de la naștere) ; fizicianul Blaise Pascal (350 de ani- de la naștere) ; autorul dramatic Molliere (300 de ani de la moarte) ; poetul Rafael Garcia Go- vpna f1 ^0 rlo oni do In .
: . - I■ D

ile și angajamentele 
;rații sportive
/ decembrie
\NJUL

întrebările noastre :
1. CARE VA FI APORTUL FEDERAȚIEI LA DEZVOL

TAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE IN RÎNDURILE 
TINERETULUI ?

2. SPRE CE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE VĂ VEȚI 
CONCENTRA EFORTURILE ?

Răspund, în numele federațiilor :
• Victor Firea — secretar general al Federației de atletism • Vasile 
lordăchescu — secretar general al A.C.R. e Jean Zamfir — secretar 
general al Federației de caiac-canoe • Ion Dumitrescu — vicepre
ședinte al Federației de fotbal • FI. Gămulea — secretar general 
al Federației de patinaj e Petre Focșeneanu — secretar general al 
Federației de schi și bob • Alexandru Lâzârescu — secretar ge

neral al Federației de tenis1. In ’72 am avut puține rezultate de răsunet pe plan mondial, de aceea în noul an ne vom strădui cu toții — federație, cluburi, antrenori, atlet! — să remontăm o serie de rămîneri in urmă. Din programul. destul de încărcat, al anului 1973, vot menționa preocuparea pentru extinderea competițiilor de alergări în aer liber. în tot cursul anului ! Este cel mai accesibil și totodată cel mai binefăcător mijloc de atragere a tinerilor de toate viratele către activitățile sportive. Fiind o acțiune de cel mai larg interes, am dori ca toate forurile, toți specialiștii — la nivel central, dar mai ales pe plan local — să dea curs acestei cerințe a atletismului, a sportului in general. Anul atletic 1973 am dori să fie „anul crosurilor și al alergărilor de tot telul".2. Campionatele europene de sală (11—12 martie. Olanda) o ..Crosul balcanic" (25 martie. Istanbul) • „Cupa Europei" : semifinala echi-
V _____________

ALI NASSER MOHAMED
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului

zileiSocialiste, de membri ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au fost de față Nicolas Rodriguez - Astiazarain, ambasadorul Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Numirea noului ambasador al 
României în Marea BritaniePrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Pretor Popa a fost numit aibbasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Marea Britanie în locul tovarășului Vasile Pungan, care a fost rechemat in .centrala Ministerului Afacerilor Externe.

sil Levski (100 de ani de la moarte) ; scriitorul Gertrudis Gomez de Avellaneda (100 de ani de la moarte) ; scriitorul șl patriotul Hristo Botev (125 de ani de la naștere) ; poetul și. filozoful Kumaran Asan (100 de ani de la naștere) ; compozitorul S.V. -Rachmaninov (100 de ani de la naștere) ; exploratorul David Livingstone (100 de ani de la moarte) ; scriitorul Henri Barbusse (100 de ani de la naștere) ; cîhtărețul F.I. Șa- liapin (100 de ani de la naștere) ; cintărețul Enrico Caruso (100 de ani de la naștere) ; inginerul și astronautul Alberto Santos-Dumont (100 de ani de la naștere) ; romancierul și dramaturgul Bertolt Brecht (75 de ani de la naștere) ; luptătorul antifascist Julius Fucik (70 de ani de la naștere) și alții.Tot în acest an. sub , egida Co-.■ misiei- naționale .4* *pentru .-UNESCO. - -vor--fi sărbătoriți •-p& plan intern: ■ ^■-Eți-milgie. Onciul, ^țOKie1^iwțerruiieto-.--i' -'‘ lW'-șcdlii. .critice' wi îstdHo'grafii’i românească (50 de ani de la moarte) ; Ovid Densușianu, filolog, istoric literar, folclorist și poet (100 de ani de la naștere) ; Ion Simionescu, geolog și paleontolog (100 de ani de la naștere) ; Petre Antonescu, arhitect (100 de ani de la naștere) ; Alexandru Flechtenmacher, compozitor (150 de ani de la naștere) ; Teodor Burada, istoriograf al teatrului și muzicii (50 de ani de la moarte) ; Lucia Sturdza Bulandra. actriță (100 de ani de la naștere) ; Matilda Pas-’ caii, actriță (100 de ani de la moarte).

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : (provizoriu) 4 156 999 lei din care : 1 337 999 lei REPORT.Extragerea I : 25 43 26 7 34 42 ”,Extragerea II : 33 31 22 3 10Extragerea III : 3 12 18 24 1 30Extragerea IV : 12 10 15’28 34 6Extragerea V : 4 22 1 41 42 12 10 34
către Federația internațională' a automobilului inseamnă, de fapt, intrarea mașinii românești în circuitul sportiv internațional. Aceasta face posibil și necesar, totodată, să ia ființă și să se dezvolte cit mai multe secții de automobilism : pe lingă U.A.P. (în primul rînd), pe lîngă „Danubiana" și „Ciclop", pe lingă alte întreprinderi și unități comerciale de profil.2. „Raliul Porților de Fier" (28—29 Aprilie) • „Raliul Dunării", contind în campionatul european de raliuri (27—29 iulie, în organizarea A.C.R.)• Participarea la raliurile unor țări socialiste (Iugoslavia — în mai ; Bulgaria — în iunie ; Ungaria — în august ; Cehoslovacia — in septembrie ; R.D.G. — în octombrie ; Polonia — în noiembrie ; U.R.S.S. — în decembrie) « Cursa- de coastă. „Feleac ’73“ (6—7 octombrie) e„Raliul României" (1—2 septembrie).1. O atenție deosebită vom acorda bazei de masă a fotbalului.1 Se află in pregătire , consfătuirea cu conducătorii și antrenorii centrelor de copii și junioridin întreaga țară, care va avea loc în cursul lunii ianuarie. Fondurile alocate pentru creșterea juniorilor, a tineretului în general, vor crește cu circa 50 Ia sută față de 1972, re- prezentind aproape două treimi din totalul bugetului federației.Totodată, noul an inseamnă pentru fotbalul nostru o nouă scadență pe drumul afirmării sale internaționale. Dorința unanimă a opiniei publice sportive din țara noastră ca echipa națională să obțină din nou un loc in rîndul primelor 16 echipe ale lumii — performanță conformă condițiilor create acestui sport — iși poate găsi împlinirea, în ciuda unui start mai puțin convingător în ijocurile din toamnă (cu Finlanda și Albania), avem convingerea că echipa națională, cu Îmbunătățiri pe toate planurile; va . reuși șă obțină primul loc în serie și deci calificarea pentru turneul final al campionatului mondial din 1974. Pentruj atingerea acestui obiectiv se va acorda o atenție deosebită pregătirii jucătorilor la cluburi și, în general, desfăștirării campionatului. De altfel, încă din primele zile ale lunii ianuarie antrenorii divizionari sint convocați la un stagiu de perfecționare și stabilire a măsurilor pentru sezonul de primăvară. în cunsul lunii februarie echipa națională are perfectat și, un turneu ’pește hotare, iar apoi , va susține mai multe meciuri amicale interțări. astfel incit să.se poată prezenta în cele mai bune condiții’ lâ meciurile decisive din primăvară.

(Agerpres)

pelor feminine (București) și preliminarii echipe . seniori (Atena) • întîlniri bilaterale (la București) cu echipele feminine ale R.F.G., S.U.A., Poloniei • Campionatele europene de juniori (24—26 august, R.F.G.) o Campionatele balcanice (24-—26 august, Grecia) • Campionatele internaționale ale României (15—16 septembrie, București).1. Automobilismul,. intrat oficial (la noi 1) de-abia în 1972 in familia sporturilor, iși propune, prin comisia sportivă națională auto, cite- va acțiuni în premieră. Preluind direct activitatea de carturi, A.C.R.-ul are în vedere formarea unor centre dc inițiere și perfecționare, sub directa îndrumare a filialelor județene. Paralel cu măsurile organizatorice, vom continua demersurile pentru fabricarea unui cart românesc, eventual în regie proprie sau cu ajutorul cooperației meșteșugărești.Pe pian automobilistic propfiu- zis, omologarea „Daciei 1300" de

HUNEDOARA

Jubileul unui oraș
muncitorescS-au împlinit 25 de ani de la înGeperea construcției noului O- raș Muncitoresc — Hunedoara. Din 1947 și pînă în prezent, aici’ s-au înălțat blocuri cu peste, 16 000 apartamente și aproape 2 000 de locuințe proprietate personală. Totodață. au fost ridicate 9 mari și, moderne complexe comerciale și 5 corpplexe meșteșugărești, 12 școli generale, licee, și grupuri școlare, 12 grădinițe pentru copii, un spital cu 700 de paturi și un altul pentru boli contagioase, o casă de cultură și un club muncitoresc, ambele cu mari săli de spectacole în- sumînd peste 2 200 locuri și al-
Complex 

sanitar sătescLa Lunca Banului a fost dat în folosință un complex sâni- • tar care adăpostește o cașă de nașteri, dispensarul uman cu 5 cabinete de consultație, o sală de tratament, o farmacie și locuințele pentru medici. Complexul este dotat cu mobilier adecvat și aparatură medicală modernă. Amplasat în vecinătatea altui nou edificiu, magazinul universal, complexul sanitar întregește peisajul cen-

vremea
Timpul probabil pentru 5, 6 și 7 ia

nuarie. în țară,: Vremea va. fi în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații lo
cate, sub formă de burniță și ploaie in 
jumătatea de sud-vest a- țării. în rest, 
precipitațiile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab, pînă la potrivit. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 6 și plus 
4 grade, iar maximele între zero și 8 
grade. Pe alocuri, dimineața și seara, 
se va produce ceață. Tn București : Vre
mea va fi în general închisă. Burniță 
sau ploaie slabă. Vîrit slab, pină la po
trivit. Temperatura va continua să 
crească ușor la începutul intervalului. 
Ceață seara și dimineața.

PRONOEXPRțS Ț’I ■ . NilMERELE EX'Î’RASE. ' ■ .,-. LA CONCURSUL SPECIAL AL NOULUI ANDIN 3 IANUARIE 1973 :

trului civic al așezării. O bună parte din lucrările, de construcție a complexului sanitar au fost efectuate prin contribuția cetățenilor. '
argeșțț ȚȚNEAMȚ

Muzeu comunal 
de artă plastică în comuna Domnești s-a deschis un muzeu permanent de artă plastică contemporană. El cuprinde lucrări de pictură, sculptură și grafică.’ donații ale unor artiști plastici din București, Pitești și din localitate, ca uf) omagiu adus hărniciei sătenilor ■ de pe aceste meleaguri. Rețin atenția, sculpturile reprezehtînd personalități ilustre, ale - culturii naționale, gravurile în lemn și pînzele cu imagini, din anii construcției socialiste.

Un sfert de milion 
de vizitatori 
la BrukenthalMuzeul Brukenthal din Sibiu a înregistrat anul trecut 250 000 de vizitatori, fiind cea mai ridicată cifră’ din istoria muzeului. Punctele de atracție ale muzeului le-au constituit, ne lingă ga-, lei-iă de artă, expozițiile tempo-

HANDBAL: Campionatele În cîteva rînduri
mondiale universitare

■I ■ . I 'll I I ■ — ------- 1

ROMÂNIA -
CEHOSLOVACIA 14-11Au început întrecerile grupelor semifinale ale-campionațului mondial .mjivtețsitar ...dq .J^ndbALLv-țrhasculin). 'țâre se desfășoară in ’ . mș’j.’ ujulte ofa'șe’adin-Suedia. .în primul joc al grupei semifinale B. selecționata României a întîlnit la Kristianstâd redutabila formație a Cehoslovaciei. Jucînd foarte bine, handbaliștii români au terminat învingători cu scorul de 14—11 (9—6). La Malmo, în cadrul aceleiași grupe, reprezentativa Iugoslaviei a obținut o victorie clară cu. scorul de 21—11 (13—6) in fața echipei Poloniei.într-un meci disputat la Helgsin- borg in cadrul grupei semifinale A, echipa R. F; a Germaniei a întrecut cu 21—14 (8—5) selecționata Suediei.

, Federația, este preocupată și de îmbunătățirea activității corpului de arbitri (instruirea lor mai temeinică, avind in vedere greșelile de arbitraj frecvente in ultima vreme), dar și de stabilirea unor măsuri mai eficiente pe alte planuri : eliminarea jocului brutal practicat de unii jucători, întărirea muncii educative și a răspunderii antrenorilor, organizarea corespunzătoare a fiecărei intilniri de fotbal.2. Preliminariile C.M. : cu Albania (6 mai, Tirana) ; cu R.D.G. (27 mai, București ; 26 septembrie,Berlin) ; cu Finlanda (14 octombrie, București) • Partide amicale : cu U.R.S.S. (18 aprilie. București) ; cu Bulgaria (7 noiembrie, Sofia) • Campionatul european de tineret : meciuri cu Albania (6 mai. București) ; cu R.D.G. (26 mai, Leipzig ; 25 septembrie, București). ,1, Inaugurarea destul de recentă a .. încă patru patinoare artificiale (la Sibiu, Timișoara. Cluj, Constanța) ■ lăr- . gește — și’. prelungește la 7-8 luni pe an — activitatea de patinaj. Pentru 1973, preocupările federației, ale organizațiilor locale de pionieri vor fi îndreptate spre noile cehtre de patinaj. Ca și in alte ierni, prin inițiativa locală (federației rămî- nîndu-i sarcina de a îndruma tehnic. a selecta și a promova talentele), activitatea se va desfășura din plin pe patinoarele naturale din județul Harghita, din Suceava, Tg. Mureș, Pitești. Piatra Neamț etc. Sugerăm, inspectoratelor școlare ca, în trimestrul II, orele de educație fizică ale școlilor amplasate în apropierea patinoarelor șă fie afectate inițierii în patinaj. în acest sezon, o mare pondere in sistemul competițional de masă îl vor avea concursurile populare de patinaj viteză. O noutate. dar numai pentru unii dintre cititori, este și a’eeea că activitatea noastră va continua și., în timpul. verii. Mă refer la patinajul pe rotile, un sport frumos care se bucură de o tot mai mare popularitate în rîndul școlarilor. l.’Nu spun, desigur, o noutate dacă mă refer la faptul că în 1973 ne vom îndrepta atenția cu precădere spre zona Deltei ; de aici s-au. ridicat cei mai mulți dintre canoiștii și caia- ciștii fruntași ; tot aici; către această pepinieră, ne vom concentra e- 

rare organizate în saloanele de epocă, noua expoziție de științe naturale, muzeul tehnicii populare din pădurea „Dumbrava Sibiului".
„Casa arcașului"- La poalele Cetății Neamțului a fost, construit, într-o arhitectură specific moldovenească, un nou și modern motel denumit sugestiv „Casa arcașului". EI dispune de. camere confortabile, un restaurant, cofetărie, terasă etc. Acesta este cel de-al doilea motel construit în 1972 in orașul Tg. Neamț. Acum se fac pregătiri construirea turistic la mănăstirea care va acoperită.

pentru unui nou complex Văratec dispune- și de piscină

Un nou cartierz 
la Sebeșîn orașul Sebeș, in apropierea Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din localitate, a prins contur un nou și modern cartier de locuințe. Pină acum, aici s-au construit 660 de apartamente și un supermagazin al cooperației de consum. în prezent, se fac pregătiri pentru darea în folosință a unor noi spații comerciale și unități de servicii către populație.

ȘAH. CAMPIONATUL EUROPEAN PENTRU JUNIORI. — După o zi de odihnă, turneul final al campionatului european de șah rezervat juniorilor a continuat la Groningen (Olanda) cu partidele din runda a 6-a. Doi dintre fruntașii clasamentului au suferit înfrîngeri : sovieticul Romanișin a pierdut la vest-germa- nul Stephan Buchal, iar românul Aurel Urzică a cedat în fața englezului Anthony Miles.în-clasament continuă să conducă Romanișin (U.R.S.S.) cu 5 puncte, urmat de Miles (Anglia) — 4,5. puncte, Urzică "(Romania), Buchal (R., F. a Germânici) —■ 4 ' puncte etc.TENIS. — Turneul internațional de tenis de la Sydney a continuat cu disputarea partidelor din pririlul tur al probei, de simplu bărbați. Campionul australian Ken Rosewall, unul dintre favoriții competiției, l-a întrecut cu 7—5, 6—4 pe japonezul Kiyo Tanabe, iar maghiarul Robert Ma- chan a dispus cu 6—3, 6—1 de francezul Patrick -Proisy. Alte rezultate : Anderson (Australia) — Plotz (R. F. a Germaniei) 6—3, 6—4 ; Case (Australia) — Taroczy (Ungaria) 6—0, 6—7, 7—5.
forturile. Prospecțiunile noastre — nu numai în zona Deltei — pentru a descoperi noi și noi talente vor căpăta, chiar din anul ce vine, un caracter ceva mai organizat. Nu ar fi deloc contraindicat, ba dimpotrivă, ca unele clase, poate chiar linele școli generale din Deltă să afecteze unele ore de educație fizică și sport pentru a învăța elevii să mînuiască padela și pagaia în ambarcațiunile sportive specifice.2. Campionatele mondiale de seniori (26—29 iulie, Finlanda)' e Campionatele europene de juniori (3—5 august, Polonia) • „Regata Snagov" (7—8 iulie).1. Deși nu au debutat sub auspicii prea optimiste — ne referim, în special, la lipsa zăpezii — sporturile de iarnă se află in fața unui sezon dintre cele mai bogate. îmi place să cred că anul 1973 va marca up început în ceea ce numim — .și așteptăm de ani -de zile — revirimentul schiului. Am în vedere preocupările evidente ale forurilor cu îndatoriri pe linia ’ dezvoltării sportului. Dotarea cu. schiuri, ca material didactic de specialitate, a unor școli și licee din zonele de munte (este vorba de cîteva mii de perechi, cumpărate^ din fondurile M.E.I.), apare ca un pas:important, aș zice de ■ bun augur, pentru actualul sezon de schi. Școlile din zonele montane iși vOr întregi inventarul ■ necesar, fie c.umpărjnd schiuri din' fonduri proprii, fie confecționîndu-le în atelierele lor. Am dori, totodată, ca și activitatea de inițiere, în general practicarea schiului ca miiloq de destindere, turismul pe schi să preocupe larg și în modul cel mai serios forurile locale din stațiunile de munte. Sînt premise ca, în sfirșit, organele dc turism — cărora le vom da, în continuare, tot sprijinul — să treacă la aplicarea măsurilor necesare. Avind în administrare pîrtiile de schi, instalațiile de transport pe cablu, dispunind de fonduri și percepînd unele taxe pentru servicii de asemenea natură,, oficiilor locale de. turism nu le rămîne decit să răspundă prompt și conștiincios preferințelor sportive ale turiștilor.2. SCHI. întîlniri interțări în „Cupa Europei" (4—21 ianuarie, cu Iugoslavia, Italia, Austria) o Campionatele Balcanice (24-25 februarie. Poiana. Brașov) « „Cupa Prietenia" — probe de fond (Miercurea Ciuc) e- Campionatele europene de juniori (2-4 martie. Leningrad)

ZIUA NAȚIONALĂ A BIRMANIEI

Excelenței Sale Generalul*  NE WIN 
Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii BirmaneRANGOONCu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a Zilei naționale a Uniunii Birmane, am plăcerea să vă transmit, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român și al meu personal, sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul prieten birman.îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească in viitor.

Cu un sfert de veac în urmă, la 4 ianuarie 1948, pe harta politică a Asiei apărea un nou stat independent — Uniunea Birmană. După o îndelungată luptă, poporul birman a pus capăt dominației coloniale, pășind intr-o nouă etapă a existenței sale milenare.încă din primii ani după cucerirea independenței s-au depus eforturi susținute pentru lichidarea stării de înapoiere, pentru înaintarea pe calea progresului. începind din 1962, cînd puterea a fost preluată de , Consiliul revoluționar, în frunte cu generalul Ne Win, Bir- mania a trecut la înfăptuirea unor proiecte de dezvoltare și diversificare a economiei. în acest scop,' guvernul birman a hotărît naționalizarea băncilor și companiilor de asigurări, a comerțului exterior și, parțial, al celui interior. De asemenea au fost adoptate măsurj pe linia reformei a- grare.în cadrul primului plan cvadrie- nal, încheiat în 1970, s-a acordat o deosebită atenție prospectării și valorificării bogatelor resurse ale țării — țiței, metale feroase și neferoase, pădurii Au fost create întreprinderi de prelucrare a metalelor, o rafinărie, fabrici ale industriei ușoare, de materiale . de

FOTBAL. — Pe stadionul „Highbury" din Londra, in prezența a circa 15 000 de spectatori, s-a disputat în- tilnirea internațională amicală de fotbal dintre selecționatele de tineret ale Angliei și Olandei. Tinerii fotbaliști englezi au obținut victoria cu scorul de 3—1 (2—1) prin golurile înscrise de Mortimer (2) și Whymark. Punctul oaspeților a fost marcat de Vanderkerhof.ATLETISM. CONCURSURILE DF. ALERGĂRI DE LA SAO PAULO. — Majoritatea, partici.panților la tradiționalul cros’ desfășurat 'în noaptea Anului Nou pe străzile orașului; Sap Paulo au fost prezenți la startul unui concurs atletic desfășurat pe stadionul „Pacaembu". Printre protagoniștii întrecerilor s-a numărat și atletul român Nicolae Mustață (clasat pe locul al XI-lea la crosul de la Sao Paulo). Acesta a terminat învingător în proba de 10 000 m cu timpul de 30’46”.' Ciștigătorul crosului de Ia Sao Paulo, sportivul columbian Victor Mora, s-a situat pe primul loc în proba de 5 000 m cu 14’29”6/10. Cursa de 3 000 m s-a încheiat cu. victoria belgianului Willy Polleunis, cronometrat în 8’04”2/10.
e Biatloniștii Vor participa la „Cupa Poiană" (împreună cu echipele R.D.G.. Italia, Ungaria. Iugoslavia) și la „triunghiularul „Ro- mânia-R.D.G.-Suedia (Altenberg).

BOB. Campionatele europene (14—28 ianuarie,'Cervinia) • Campionatele mondiale (4—18 februarie, Lake Placid) • Boberii noștri — I. Panțuru, D. Panaitescu. I. Juncu, D. Focșăneanu și R. Tancov vor lua startul și la bob 2, și la bob 4. 1. Constatăm cu foarte mare bucurie că tenisul cunoaște o popularitate din ce în ce mai largă in rîndul iubitorilor de sport din toată (ara. Unexemplu ilustrativ care, de fapt,ne obligă : am primit cereri de omologare a peste 100 de terenuriamenajate ,în ultimele luni prinmuncă voluntară. Așa cum am promis, pe lîngă omologarea terenurilor, federația va dota noile secții eu rachete și mingi. Extinderea la aceste, pfoporții a, tenisului în România apare ca un fapt inedit. Pe lingă sprijinul material arătat, federația va asigura t’pă- rirea, într-un tiraj corespunzător, a regulamentului jocului de tenis. Totodată, vom continua pregătirea in‘t-uctorilor pentru centrele de ini'-'ere. Comorțul și industria se văd și ele în fața- unor solicitări noi : producerea și desfacerea materialelor și echipamentului necesar, în primul rînd a rachetelor și corzilor. Federația, amatorii de tenis nu pot decit să consemneze cu satisfacție promisiunea publică a conducerii ministerului de resort că toate cele 30 000 de rachete de tenis contractate pentru 1973 de comerț (de șase ori mai mult decit în 1970 !) vor fi executate la timp și la un nivel calitativ superior.2. în mai, echipa națională de. tenis (contind. în continuare, pe Ilie Năstase și Ion Țiriac) va lua startul în „Cupa Daviș". Primul meci — cu Olanda ; ar urma — după „calculele hîrtiei" și dorințele noastre — întîlnirile cu Iugoslavia, Franța sau U.R.S.S. și... drumul spre finală ar fi deschis * Formațiile de tineret participă în iunie la „Cupa Galea" o Junioarele Virginia Ruzici, Mariana Simionescu și Florența Mihai vor fi lansate în marile competiții internaționale. 1
Anchetă realizată de
Ion DUM1TRIU

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

construcții, îngrășăminte și altele; în agricultură, care cuprinde 85 la sută din populația țării, a fost creată o vastă rețea de cooperative și stațiuni de mașini și tractoare, au fost amenajate sisteme de irigații, baraje. Progrese însemnate au fost înregistrate pe linia dezvoltării învățămîntului, a asistenței sanitare, ridicării standardului de viață al populației.Pe plan extern, Birmania promovează o politică de coexistență pașnică,, de colaborare cu toate sta-, tele, indiferent de sistemul lor politic și social.între Republica Socialistă România și Uniunea Birmană S-au statornicit relații de prietenie și colaborare, bazate pe stimă și respect reciproc. Poporul român urmărește cu interes și simpatie eforturile desfășurate de poporul Birmaniei pentru construirea unei vieți mai bune, pentru consolidarea independenței economice și politice a țării sale.Cu prilejul sărbătorii naționale a Uniunii Birmane, poporul român a- dresează poporului acestei țări urări de noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale a țării, a bunăstării și progresului.
G. B.

DEMARAJ ’73
(Urmare din pag. I) jească ochii auzind că in 1973 întreaga producție a anului 1954 se realizează doar in cinci zile. La rugămintea mea, calculul l-a făcut, fără hîrție și creion, „creierul-creiereloiț" pe uzină, un bărbat cu frunte de arc gotic — inginerul Constantin Iva- neanu, șeful concepției. Dacă s-ar fi lucrat în ’72 cu productivitatea â- nului 1954 uzina ar fi trebuit să aibă în jur de 150 000 de salariați. Are doar peste 16 000...' ...Urmăream fluxul tehnologic și aveam senzația că nimic nu-i mâi ușor, pe lume decit să construiești autocamioane. Totul, sau aproape totul, este automatizat. Cutii de vitȚ zăj și punți. ■ rezervoare și cabine, roți și motoare plutesc pe căile de transport aeriene pentru ca, la sfîr- .șft,, 'toate, să-și' idea întîlnire-r pe șasiurile' care înaintează disciplinate, prin tactele conveioarelor de montaj, către ieșire.Că totul pare a se petrece ușor, simplu, ritmic — este adevărat. (|e travaliu uriaș s-a consumat și șe consumă însă pentru aceasta 1 Uzina brașoveană de autocamioane a reușit să-și îndeplinească sarcinile curente de producție normal și, concomitent, să asimileze și să producă autocamioanele noi — RO- MAN-urile, DAC-urile — cu diese- lele lor capabile să dezvolte sute de cai putere. Presupunînd că, dintr-un capriciu oarecare, populațiile județelor Brașov și Prahova ar dori să călătorească în autocamioanele produse în 1972 la U.A.B., fiți siguri că nimeni n-ar rămîne „pe jos"....îi spun asta lui Dumitru Baban. Tace și-și vede mai departe de treabă. Viteză. Frînă. Viraj. încordat ca un arc și prezent doar pentru ceea ce se petrece cu autocamio.- nul pe pista de probă. Nu-1 interesează nici frigul de „afară", nici culmea Postăvarului, care apare sau dispare de pe ecranul parbrizului nostru, în funcție de poziția pe care o ocupăm în poligon. Din cind în cînd, ochii lui părăsesc panglica de beton pentru a contempla „peisajul" aparatelor de măsură ale bordului... O- mul face exact ceea ce trebuie. Comprimă timpul. Și el, și colegul lui, Vasile Florea, și maistrul Nicolae Costea, și toți ceilalți de la „încercări", vor preda in 1973 la export, cu 11 000 autocamioane mai mult decit în 1972.Firesc. Cuvîntul l-am auzit de mai multe ori în răspunsurile primite de la tovarășul Vasile (Jros, secretarul comitetului de partid din uzină. îmi povestea că gradul de integrare al produselor „M.A.N." fusese prevăzut să atingă in 1972 doar ■40 la sută. Au realizat 85. Anul pc care abia l-am început s-ar putea să ridice cifră dinfiolo de 90. D-am întrebat „cum ?“. A răspuns că ..vor aplica tactica veche : inVățînd". Mi-a oierii și cîteva cifre ’■ ?60 de salariați urmează cursurile învățămîntului mediu. 120 șifit la școala de maiștri, '90 frecventează politehnica, iar pes- •te 4 200 sînt înscriși la diferite forme de reciclare. A adăugat : firesc.Cînd există astfel de oameni, totul ■devine posibil. începi să crezi că acești oameni pot converti totul în autocamioane. Au dovedit-o și o> dovedesc. Cursurile serale âu devenit și devin autocamioane. Duminicile .'petrecute nu pentru odihnă — sau nu numai — au aceeași soartă. Nervii, zvîcnetul inimilor — autocamioane. Pînă și umbrele de sub privirile vii, inteligente — autocamioane.„Am promis partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, că ne vom îndeplini sarcinile cincinalului în patru ani și jumătate și ne vom onora angajamentul" — sint cuvintele inginerului Valentin Călin, directorul tehnic al uzinei de autocamioane. Angajamentului uzina i-a conferit virtuți de lege. O afirmă simplu, întrucit. nu găsesc că.ar fi ceva extraordinar în ceea ce fac. întreaga țară procedează la fel. Oamenii s-au pregătit' temeinic pentru a lua — din prima zi — un „start lansat" pe magistralele creației materiale ale anului 1973....O frînă bruscă mă prinde nepregătit — cit pe ce să testez rezistența la impact a parbrizului. Proba s-a terminat. Dumitru Baban a rostit cu satisfacție : Excelent !Miercuri, 3 ianuarie 1973, la prima oră, de pe banda de montaj final a uzinei de autocamioane din Brașov a coborit primul „ROMAN" din acest an. Pină seara, contorul și-a modificat cifrele. A adiționat 126.
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ifcpsrt pentru reolwrtma pasnicâ 
a Fifcrni vietnameze

CAMBODGIA PAKISTAN BRAZZAVILLE

PUTERNICĂ OFENSIVĂ
® Au fost reluate tratativele la nivelul experților 

® La 8 ianuarie, o nouă întîlnire Le Duc Tho—H. Kissinger
A FORJELOR

Eforturi pentru formarea Obiectiv al cooperării româno-congoleze

HANOI 3 (Agerpres). — Agenția V.N.A. a transmis un comunicat in care, prezentînd evoluția problemei vietnameze in ultimele zile, arată că, în prezent, Statele Unite au fost nevoite să pună capăt bombardamentelor și minării in R. D. Vietnam, la nord de paralela 20, și să se limiteze la bombardamente numai la sud de această paralelă, așa cum au promis anterior, revenind la situația de dinainte de 18 decembrie 1972. De aceea, R. D. Vietnam a fost de acord ca experții celor două părți să continue tratativele, care au fost reluate la 2 ianuarie 1973, și a convenit asupra unei noi întîlniri confidențiale între consilierul special al delegației R.D.V., Le Duc Tho, ministrul Xuan Thuy și Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A.

PATRIOTICE
cadrelor naționale

1
Inaugurarea construcției primei uzine

Pe străzile Londrei, mii de cetă
țeni manifestează pentru înche
ierea grabnică a acordului de 

pace în Vietnam

pentru problemele securității naționale. Această •intilnire va avea loc la 8 ianuarie 1973 in scopul de a soluționa problemele in suspensie.Agenția V.N.A. subliniază seriozitatea guvernului R. D. Vietnam față de negocierile pentru reglementarea pașnică a problemei vietnameze, reamintind că rezultatul acestora depinde in întregime de partea americană.
★HANOI 3 (Agerpres). — Le Duc Tho. consilierul special al delegației R. D. Vietnam la conferința de la Paris în problema Vietnamului, a părăsit miercuri Hanoiul îndrep- tindu-se spre Paris.
★SAIGON 3 (Agerpres). — Comandamentul forțelor S.U.A. a anunțat că aviația americană „și-a reluat operațiunile asupra Vietnamului de Nord, la sud de paralela 20, marți la ora 13,00 (ora locală), după o pauză de 36 de ore". Bombardamentele aviației americane la nord de paralela 20 continuă să fie suspendate.
★OSLO 3 (Agerpres). — Liderii tuturor partidelor politice din Norvegia s-au pronunțat pentru încetarea completă a bombardamentelor și a actelor de război ale S.U.A. in Vietnam. Reprezentanții celor 8 partide au adoptat o declarație in care se a- rată că decizia. privind încetarea bombardamentelor la nord de paralela 20 trebuie să fie urmată de o încetare completă și definitivă a tuturor bombardamentelor și celorlalte acte de război. Convorbirile de la Paris, se subliniază în declarație, trebuie încheiate grabnic, in așa fel ca acordul de pace să pună capăt ostilităților ce au durat mai mult de 10 ani.

PNOM PENH 3 (Agerpres). — La începutul noului an, patrioții cam- bodgieni au declanșat in regiunea Tram Khnar, la aproximativ 40 kilometri sud de Pnom Penh. o puternică ofensivă împotriva trupelor Ionno- liste. în urma presiunii exercitate de forțele patriotice de eliberare, unitățile militare ale regimului de la Pnom Penh au fost nevoite să evacueze două poziții importante. Alte poziții ale inamicului au fost stipuse de patrioți unui puternic tir de artilerie.Ofensiva patrioților a dejucat planurile unităților lonnoliste de a încerca să-și asigure controlul asupra 
‘ ‘ nșoselelor de importanță strategică și 3, aflate la sud de Pnom Penh.

LAOS

Noi teritorii
eliberate

RAWALPINDI 3. — Trimisul special Agerpres, Ion Puținelu, transmite : Ministerul pakistanez al învăță- mintului și Coordonării Interprovinciale a publicat o broșură cu privire la preluarea de către stat, la 1 septembrie anul trecut; a instituțiilor de invățămint pârticu-! lâre. Broșura — o culegere de articole scrise de profesori, pedagogi, ziariști — scoate în evidență sprijinul larg de care, s-a bucurat în țară actul de naționalizare a școlilor și colegiilor particulare, importanța acestei măsuri pentru promovarea unui sistem de. învățărnînt național menit să creeze cadre proprii necesare aplicării programelor guvernamentale de dezvoltare a țării,Operațiunea de preluare a școlilor a. început, practic, la o lună după adoptarea deciziei și urmează să fie încheiată la 3C, septembrie 1974. Peste 3 000 de școli particulare au intrat pină acum sub administrarea statului în Punjab și Sind — două dintre provinciile cu cele mai piuite scoli și colegii particulare. Tot ca rezultat al acestei măsuri, aproximativ 40 000 de profesori au devenit salariați ai statului.

Dip datele statistice oficiale. rezultă câ, în viitorii ani,-se va generaliza irivățămîntul elementar de. cinci clase pentru băieți și fete.Pe de altă parte, programul • guvernamental privind eradicarea analfa- . betismului prevede crearea, în întreaga țară, pină in 1980, a circa 1000 centre de alfabetizare, la care. își vor da concursul peste 250 000 de învățători și profesori. Asemenea centre au început deja să ia ființă în toate cele patru provincii ale ‘țării. în provincia Șind, de exemplu, vor fi alfabetizate anual 400 000 de persoane.
★Comitetul permanent pentru problemele învățămîntului și coordonării interprovinciale al Adunării Naționale pakistaneze s-a reunit pentru a lua în . discuție un proiect, de lege referitor la măsurile ce vor fi recomandate în vederea înlocuirii în școli a predării programului de studiu în limba engleză cu limba națională uram Comitetul — format din zece membri — este condus de ministrul învățămîntului și coordonării interprovinciale, Abdul Hafeez Pir- zada.

naționale de țesături sinteticeI

SAM NEUA 3 (Agerpres). — în primele 45 de zile ale actualului sezon uscat, forjele Armatei populare de eliberare din Laos au scos din luptă 4 800 soldați, și ofițeri inamici, informează agenția Kaoșan Patet Lao. Au fost capturate 1 578 diferite arme, în timp ce forțele de apărare antiaeriană au distrus în aer sau la. sol 23 de avioane americane. După cum menționează agenția laoțiană. în. a- ceastă perioadă au fost eliberate zone cu o populație de peste 60 000 de locuitori.

R. D. GERMANĂ:

RELAȚII DIPLOMATICE CU 55 DE STATEBERLIN 3. — Corespondentul nostru, St. Deju, transmite : Presa din R.D. Germană relatează că, pînă la dața de 31 decembrie 1972,. 55 de state au stabilit relații diplomatice cu R.D.G.
Numai 1972 au cu R.D. tre acestea aflîndu-se Suedia, Austria. Belgia. Indonezia, Cipru, Peru, Elveția și altele.

în cursul lunii decembrie stabilit relații diplomatice Germană 22 de state, prin-

agențiile de presă transmit:
GUINEEA

„Toate inițiativele

BRAZZAVILLE 3 (Agerpres). — La Brazzaville a avut loc, în ziua de 30 decembrie, pietrei de naționale sintetice a biectivele tehnico-științifice convenite în timpul vizitei efectuate anul trecut de tovarășul Nicolae Ceaușescu in R.P. Congo..La festivitate au luat parte președintele Marien N’Gouabi, Justin Lekoundzou, ministrul industriei și minelor, H. Lopes, ministru] de externe, alți membri ai C.C. al Partidului Congolez al Muncii, reprezen-

festivitatea punerii fundație a primei uzine de producție a țesăturilor R.P. Congo, unul din o- cooperării economice și româno-congoleze,

tanți ai vieții economice din capitala congoleză, peste 3 000 de muncitori și alți cetățeni.în cuvîntul său, subliniind importanța- cooperării româno-congoleze, Justin Lekpundzou a adresat partidului, guvernului și poporului român, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, un călduros mesaj do prietenie și solidaritate revoluționara din partea Muncii, a congolez, Gouabi.La festivitate a luat, de asemenea . cuvîntul ambasadorul Republicii „. Socialiste România, Gheorghe Șt'-1
Partidului Congolez a.l guvernului și poporului a președintelui M. ,N’

Convorbire Ciu En-lai
- Le Duc ThoPEKIN 3 (Agerpres). — Ciu En-lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Gean Ciun-ciau, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, au primit miercuri pe Le Duc Tho, membru al Biroului Politic al C.C; al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, consilier special al șefului delegației guvernului R. D. Vietnam la conferința de la Paris în problema vietnameză — informează agenția China Nouă. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială, prietenească.Consilierul special Le Duc Tho a făcut o scurtă escală la Pekin,' aflin- du-se în . drum spre Paris, unde urmează să se intîlnească, la 8 ianuarie, cu Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.

La Cairo. s~au Produs> fn ultimele. zile, o serie de ciocniri intre studenți și forțele de ordine. 45 de studenți au fost arestați, relatează agenția M.E.N. Pe de altă parte, a- genția. citată informează că guvernul egiptean s-a întrunit, la 2 ianuarie, pentru a examina problemele legate de situația din universități.
Decretarea mobilizării ge

nerale în Uganda, inclusiv 3 civililor, a forft anunțată de președintele Idi Amin. Fără să dea alte amănunte, el a relevat că această măsură are drept scop „stabilirea unui contact mai strins, a înțelegerii și cooperării între civili și armată”.

țiat cercetări pentru a stabili cauzele incendiului.

Secretarul general al Li
gii Arabe, Mahmud Riad, a hotărit să numească, pentru supravegherea activității comitetelor de unificare a celor două state yemenite, un delegat. rezident in capitala Republicii Arabe Yemen (Sanaa) și un adjunct al acestuia in capitala Republicii Democratice Populare a Yemenului (Aden).

Un protocol între Ceho
slovacia și Cuba “ privire Ia schimbul de mărfuri pe anul 1973 a fost semnat la Praga. în comparație cu anul 1972, protocolul asigură . o icreștere cu 17 la sută a schimbului de mărfuri dintre cele două țări semnatare.

Finlanda a recunoscut 
guvernul Republicii 
Democrate VietnamHANOI 3 (Agerpres). — Intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al R.D.. Vietnam, difuzat de agenția V.N.A., se informează că guvernul Finlandei a hotărit să recunoască, de la 31 decembrie. 1972, guvernul Republicii Democrate Vietnam.

Un puternic incendiu la 
unul dintre depozitele con
cernului vest-german A.E.G. din localitatea Messel (regiunea Darmstadt) s-a declanșat, marți după- amiază, provocînd distrugerea unei hale de 200 de metri lungime, precum și a mai multor zeci de mii'de aparate electrotehnice. Incendiul, in cursul căruia au fost accidentați cinci muncitori, a provocat pagube apreciate la peste 30 milioane mărci vest- germane. Experți ai poliției au ini-

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI S.U.A.WASHINGTON 3 (Agerpres). - Cel de-al 93-lea Congres al S.U.A., rezultat în urma alegerilor de la 7 noiembrie, s-a reunit miercuri după- amiază în ședința sa, inaugurală. Deși consacrată unor probleme procedurale, reuniunea a fost, dominată de protestele opoziției democrate (majoritare în ambele camere) față de continuarea războiului din Vietnam, relevă agenția Associated Press. Mike Mansfield, care a fost reales lider al Senatului pentru un al șaptelea mandat de doi ani, a cerut Congresului ca, in virtutea prerogativelor sale, să adopte „toate măsurile necesare" pentru încheierea războiului. Evocînd hotărîrea exprimată marți de membrii democrați ai Camerei Reprezentanților, de a impune suspendarea fondurilor pentru continuarea intervenției militare a S.U.A. in Indochina, Mansfield a declarat că, întrucît puterea executivă nu a reușit pînă în prezent să pună capăt războiului, Congresul nu are altă alegere decît să caute să realizeze el, acest lucru, pe cale legislativă. . .înaintea deschiderii ședinței; senatorul George McGovern a anunțat că intenționează să prezinte un proiect de rezoluție în care se cer explicații din partea Casei Albe în legătură cu progresul lent al negocierilor și violența bombardamentelor întreprinse . în ultima decadă a lunii decembrie asupra Hanoiului, Haifon- gului și a altor orașe ale R. D. Viet

nam. La rindul său, președintele Comisiei senatoriale pentru probleme externe, William Fulbright, s-a, pronunțat în favoarea adoptării unui proiect de lege privind încetarea imediată a intervenției militare americane în 'Indochina.
*WASHINGTON 3 (Agerpres). — Reuniți, pentru a dezbate evoluția situației din Vietnam, membrii democrați ai Camerei Reprezentanților au analizat un proiect de rezoluție care, cere suprimarea tuturor creditelor destinate operațiunilor militare din Asia de sud-est, cu excepția .celor necesare retragerii complete a trupelor americane și reîntoarcerii prizonierilor.Proiectul de rezoluție, propus de reprezentantul democrat al statului Michigan, a fost sprijinit de 154 deputați, 75 votînd împotrivă. El urmează să fie prezentat de grupul parlamentar al Partidului democrat în Camera Reprezentanților.Pe de altă parte, in urma Întrunirii Comisiei pentru probleme externe a Senatului, președintele acesteia, William Fulbright, a declarat că, potrivit consensului la care au ajuns cei 12 membri ai comisiei, dacă negocierile de pace nu vor fi încununate de succes pînă la 20 ianuarie, ziua'instalării președintelui, „Congresului îi revine responsabilitatea de a lua măsuri legislative pentru curmarea războiului".

în Cuba au fost editate 
peste 21 de milioane exem
plare de cărți în cursuI anului 1972. Cifra este impresionantă dacă se are în vedere faptul că înainte de revoluție se editau anual aproximativ un milion de cărți.

Mișcări greviste în Italia. Aproximativ l 200 000 de muncitori metalurgiști din Italia au inceput ieri o serie de greve care vor dura pină la 20 ianuarie, în sprijinul cererilor de încheiere a unor noi contracte de muncă. Asemenea acțiuni revendicative au mai avut loc în industria siderurgică italiană in Ultimele două luni âle anului 1972.
Clădirea Muzeului „Frie

drich Engels" din Wiîpper- 
thal a fost incendiată de elemente neofasciste din R.F.G. Conducerea muzeului a dat publicității o declarație prin care cere autorităților efectuarea unei anchete. și sancționarea vinovaților.

Un comunicat oficial pu
blicat la Tananarive anur>tă că Madagascarul a informat Franța . cu privire la dorința sa de a .deschide negocieri pentru, reînnoirea acordurilor asupra cooperării dintre eele două țări în .toate domeniile.

Convocarea Parlamen
tului sirian. Fahmi ai-yussul. președintele. Consiliului Poporului‘din Siria (Parlamentul), a convocat., organul legislativ al țării în sesiune extraordinară, incepind de duminica următoare, pentru a dezbate și aproba Constituția, precum și bugetul de stat pe anul 1973. (Din 1963, Siria este condusă in baza prevederilor u- nei Constituții provizorii). Potrivit cifrelor prezentate de ministrul finanțelor, No.urallah, noul buget al Si- ' riei se ridică la 341 milioane lire sterline, ceea ce reprezintă un spor de 21 milioane lire sterline față de anul precedent,

Un nou cotidian 
ration"apărea în februarie, mele unui de mișcarea de rezistență.

: „Libe- 
(„Eliberarea") va Franța, incepind .de la 5 Noua publicație preia nu- organ fondat în iunie 1941

creatoare
in scopul dezvoltării

multilaterale a țării

CONAKRY 3 (Agerpres). — Președintele Republicii Guineea; Sekn--Tură, a subliniat in mesajul său radiodifuzat cupri- : lejul , Noului an importanța inițiativelor creatoare ale poporului pentru intensificarea dezvoltâ- . rii multilaterale a țării. El s-a referit in mod special la creșterea producției întreprinderilor industriale și agricole, care va antrena o creștere similară a nivelului de trai al ' poporului guineez. Președintele Seku Tură a precizat că liniile principale de dezvoltare economică a țării, vor fi trasate de planul cincinal, care urmează să fie jsupus' aprobării celui de-al X-lea congres al Partidului Democrat din Guineea.

ale poporului

Cu prilejul aniversării
proclamării Republicii

TEHERAN. — La Palatul cen
tral al tineretului din Teheran a 
fost inaugurată expoziția de fo
tografii „România azi". Au fost 
prezenți ministrul informațiilor, 
H. Rahnema. vicepreședintele 
Senatului, A. Massoudi, membri 
ai corpului diplomatic, ziariști, 
precum și un numeros public. în 
alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, primarul orașului Teheran, 
G. Nikpețj, a vorbit despre dez
voltarea economică Și socială- a 
României socialiste, despre pcli- 
tica sa externă și relațiile româ- 
no-iraniene. .

PHENIAN. — însărcinatul eu 
afaceri a.i. al României la Phe
nian a rostit o cuvintare la 
posturile de radio și televiziune 
din R.P.D. Coreeană, in cadrul 
căreia a evocat, semnificația e- 
venimentului de la 30 Decembrie 
1947, succesele obținute de 
România in acest sfert de veac, « 
precum și relațiile româno- 
coreene.

1

ADEN. — în seara zilei de 30 
decembrie, televiziunea din ca
pitala R.D.P. a Yemenului a con
sacrat o emisiune specială pro
clamării republicii in țara, noas
tră. Cu acest prilej, au fost pre
zentate filme românești. Postul 
de radio din Aden a difuzat două 
programe dedicate României și a 
transmis muzică populară româ
nească. în cinstea acestui eve
niment presa a publicat articole 
și fotografii despre țara noastră.

DJAKARTA. — Radioteleviziu- 
nea indoneziană a transmis fil
mul documentar „Ritmuri româ
nești". Totodată, posturile de ra
dio din Djakarta și Bandung au 
transmis emisiuni speciale de 
muzică populară românească. 
Presa indoneziană a publicat ar
ticole consacrate evenimentului.

TUNIS. — în capitala Tunisiei a avut loc o gală de filme româ
nești. Ziarul „La presse de Tu- 
nisie"' a publicat trei articole 
consacrate evenimentului șt 
lațiilor româno-tunisiene.

PREȘEDINTELE FRANȚEI DESPRE 
ANUL POLITIC INTERNAȚIONAL 1972

H- ț Ș--

PARIS 3 (Agerpres). — Președintele Franței, Georges Pompidou, a evocat, marți, in fața membrilor corpului diplomatic acreditați la Paris, o serie de probleme internaționale. Vorbind despre situația din Vietnam, președintele Pompidou și-a exprimat regretul profund pentru faptul că în această problemă nu s-a ajuns încă la un acord, precum și pentru reluarea actelor de război împotriva R.D. Vietnam, în momentul în care întreaga lume aștepta ca negocierile să dobîndească cîștig de cauză asupra războiului. Șeful

statului francez și-a exprimat speranța că un acord in această problemă va interveni cit mai curînd posibil.Referindu-se la alte evenimente internaționale ale anului politic 1972, Georges Pompidou a relevat importanța semnării tratatului privind bazele relațiilor dintre R.D. Germană , apreciind că
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INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE:

■a

KlReferindu-se satelitului natural este de natură; să . . .mează să se producă o masivă reducere a personalului de la Cape Kennedy, de la Houston și de la alte centre spațiale americane — majoritatea specialiști și tehnicieni cu Înaltă calificare, fără să' se prevadă nici o măsură pentru Îndreptarea
la încheierea programului „Apollo" de explorare a al Pămintului, presa americană arată, că aceasta ridice serioase probleme sociale prin faptul că ur-

Al Holstead, inginer 
in virstă de 52 de ani, își amintește cu no
stalgie de mindria și 
exaltarea ce-l stăpi- 
neau odinioară, pe 
vremea cind se știa 
membru al unei „mari 
echipe- de 200 000 de 
persoane care a rea
lizat programul ,,O- 
mul 
scrie 
NAL HERALD TRI
BUNE" in articolul 
intitulat „Sfirșitul u- 
nui vis frumos". 
Timp de 15 ani, Hol
stead a lucrat la 
programele spațiale 
„Mercury", „Gemini" 
și „Apollo". „Erau 
multe de făcut, multe 
de învățat" — spune 
el. Acum Holstead, 
inginer aerospațial, 
șomează: Și-a pierdut 
casa, mașina, salariul, 
reputația. Unica sursă 
de venit a familiei 
este salarwl soției.

„Ne-am restrins cit 
am putut — spune 
Holstead — fi n-o du
cem prea (>ine. Dese
ori renunțăm să min- 
căm ; ne-am obișnuit 
și cu asta. E adevărat, 
știam că programul 
urma să se termine 
cindva. Dar cind pui 
atita suflet la ceva 
nu-ți vine prea ușor

pe Lună" — 
„INTERNATIO-

să te vezi apoi pe dru
muri".

Din California ți 
pină in Florida, mii 
de cercetători in dome
niul Cosmosului, teh
nicieni și ingineri au 
avut parte de ex
periențe asemănătoare. 
Pe lingă Cape Ken
nedy 
oară 
locuri 
azi cifra s-a redus la 
numai 15 400. După 
'încheierea, o dată cu 
misiunea „Apollo-17" a 
acțiunilor de explorare 
a Lunii, alte 900 de 
persoane vor fi nevoi
te să plece, prevăzîn- 
du-se, in continuare, 
concedierea pină la 
mijlocul deceniului a 
incă 5 000 de per
soane.

James E. Heart, țe- 
ful serviciului de an
gajări din orășelul 
spațial Cocoa Beach, a 
declarat : „Mulțt din
tre oamenii care lu
crează aici in dome
niul aerospațial ' au 
intrat in panică : Unde 
să ne îndreptăm a- 
cum ? — se-ntreabă ei.

■ Marea 
au luat parte la înde
plinirea 
spațial 
rarea Lunii incă de la 
începuturile acestuia.

erau odini-
26 000 de 

de , muncă —

lor majoritate

programului 
pentru . txplo-

lor spre alte sectoare.
Au fost recrutați din 

. rindurile absolvenților 
colegiilor universitare. 
Si iată, acum, tot eșa
fodajul acesta riscă să 
se prăbușească peste 
ei".

Parcul de distracții' 
din aceeași regiune, 
celebrul „în lumea 
minunată a lui Walt 
Disney", vizitat de pes
te 10 milioane de per
soane in primul an de 
existență, va avea de 
jucat un rol important, 
ca element compensa
toriu, după efectuarea 
reducerilor 
zate in industria spa
țială — după afirma
țiile primarului Lee 
Caron, din Cocoa 
Beach. „Trebuie șă ne 
așteptăm pentru cîtva 
timp la o relativă de
presiune economică 
— a spus primarul.' 
Am fost obișnuiți să 
trăim -de pe urma a- 
stronauților*.  Acum 
trebuie să recurgem 
ia Donald rățoiul și la

pre eoni-

Mickey 
tru a o scoate 
pat".

„Unele dintre 
le tehnice din 
tria aerospațială, 
țelegînd necesitatea u- 
nei recalificări, au 
absolvit cursurile unei 
școli federale de trei 
luni, unde au studiat 
probleme legate de 
mediul ambiant. Mai 
tirziu, au aflat că nu 
fusese alocată nici o 
suină pentru progra
mele in vederea căro
ra se pregătiseră și, in 
consecință, nu poate fi 
vorba de posturi in a- 
cest domeniu..." scrie 
in încheiere cotidia
nul american.

Mouse, pen- 
la ca-

cadre- 
indus- 

in-

D. O

CORRIERE DELLA SERA

Ceasul s-a oprit 
la 2 și un sfert

pină acum, nici mă
car un singur lot de 
teren; nu a fost sem
nat nici un singur de
cret de' aprobare a 
construcțiilor ; între
prinderile industriale 
promise n-au fost 
nici măcar proiecta
te ; nu a fost incă a- 
probat planul de re
facere a economiei 
zonei afectate de cu
tremur ; reumatismul 
și bolile de inimă, fac 
ravagii ; din aprilie 
trecut s-au sfirșit și 
ultimii bani destinați 
reconstrucției.

De curind, o dele
gație a primarilor din 
comunele sinistrate a 
plecat la Roma, unde 
li s-a făcut promisiu
nea că rezolvarea pro
blemei va fi eșalonată 
pe perioada 1972—1977. 
Asta înseamnă că se 
mai prevede existența 
barăcilor cel puțin 
pină in 1977.

Printre multele sate 
distruse de cutremur 
— scrie „Corriere della 
Sera" — nici vechea 
Gibellina nu mai
xistă. La cițiva kilo
metri de vatra fostu
lui sat — o îngrămă
dire de barăci. Pe o 
baracă a fost instalat 
un turn din țevi de 
metal. în virful tur- 

1 nului, cadranul unui 
orologiu cu limbile 
țintuite la ora două și 
un sfert — ora cind 
satul a fost nimicit de 
cutremur. Imaginea o- 
rologiului oprit de a- 
proape cinci ani 
ora tragediei e 
bolică pentru situația 
întregii Văi 
Dar tui numai ceasul 
simbolic nu merge, ci 
și acele, „mecanisme" 
care ar fi trebuit 
scoată lucrurile 
impasul in care se 
află — incheie ziarul.

e-

presei italiene prilejulCatastrofa seismică din Nicaragua oferă de a reaminti situația sinistraților de pe urma cutremurului din Sicilia, din 1968, care a provocat, după cum se omenești, și mari pagube materiale.
La cinci ani de la 

cutremurul care in 
noaptea de 14—15 ia
nuarie 1968 a făcut 
una cu pămintul 15 
sate din Valea ■ Bellice 
— scrie „Corriere della Sera” — aproa
pe 100 000 de oa
meni mai locuiesc 
încă in barăci. O vi
zită in satele . lovite 
de cutremur lasă im-

Vi

știe, pierderi de vieți
apresto că tragedia i 

avut loc doar eu cite' 
va iile in urmă. tn 
privirea bătrînilor a- 
șezați oe prispa co
cioabelor se citește o 
resemnare nesfirșită. 
Aci copiii nu se zben- 
guiesc ca prin alte 
părți. Chipurile adul- 
ților tint parcă încre
menite. Bilanțul sec 
al celor cinci ani de

după tragedie e ur
mătorul : barăcile ri
dicate imediat 
cutremur au 
dărăpănate, iar 
finele case construite (210 din cele 50 000 
necesare) nu pot fi 
locuite, pentru că nu 
sint incă terminate... 
listele sinistraților cu 
drepturi prioritare ; 
nu a fost repartizat,

după 
ajuns 

pu

ia 
sim-

Bellice.

sd 
din
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și R.F. a Germaniei, acesta inaugurează o nouă epocă in raporturile țări și tensiunii derii pe contine'nt. Totodată^ președintele Franței seninătateade la Helsinki a conferinței pen-, tru j, securitate 'și cooperare în Europa, afirmind că discuțiile purtate in acest cadru ar putea > 1începutul unor relații noi, d vârâtă coexistență între i europehe,. A.

dintrecontribuie la și la promovarea destin-cele două reducereaa subliniat în- reuniunii pregătitoare

BILANȚ PfflIV

ELIBERAREA ANGOLEIKINSHASA 3 (Agerpres). — Armata de eliberare națională din Angola (A.L.N.A.) a dat publicității un comunicat cuprinzînd bilanțul o- perațiunilor sale pe întreaga perioadă a anului 1972. Comunicatul relevă că, în cadrul luptelor angș- jate, au fost uciși 1 648 de soldați portughezi și au fost atacate 47. de plantații și nouă aeroporturi. în a- ceeași perioadă au fost distruse 229 vehicule, au fost capturate 1461 arme și au fost doborîte 14 elicoptere și trei avioane.Comunicatul arată că în cursul ultimului trimestru al anului- 1972 foițele Armatei de eliberare națională din Angola au atacat viguros citeva mări concentrații inamice, reușin'd astfel să distrugă complet garnizoanele și aeroporturile din Luvo, Mă- marosa și Gongue — pe frontul central și de nord — și din Lubalo, pe frontul nord-estic. De asemenea, pe frontul de est combatanții angolezi au ajuns, în urma unor victorii succesive, la două sute de kilometri de Silva Porto, capitala districtului in zona centrală a țării. Bie.

LAGOS 3 (Agerpres). — , geria este holărîtă să nu eupețească nici un efort lupta pentru eliberarea continentului african de orice vestigii ale epocii colonialiste'!, a declarat generalul Ya.kubu Gowon, președintele Nigeriei, in cadrul mesajului său de ' Anul nou. Președintele Gowon a subliniat că guvernul nigerian a făcut pași însemnați pe •calea cooperării multilaterale cu o. serie de state, in special cu cele din Africa.

„Ni- 
pre- 
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