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„Un luoru bine început este pe ju
mătate terminat" — spune un cunos
cut proverb, care își găsește aplica
rea și in domeniul activității econo
mice. Pentru aceasta, colectivele 
din numeroase întreprinderi se stră
duiesc să prevină orice întreru
pere, orice încetinire în desfășura
rea fluxului tehnologic, obținînd zi 
de zi volumul planificat al producției, 
să evite orice rămînere 
în îndeplinirea planului. Au po
sibilitatea să acționeze în 
fel, întrucît aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale se desfășoară 
in mal bune condiții, în conformi
tate cu programarea 
relațiile de cooperare se derulează 
mai bine decît în alți ani. Intre uni
tățile care, printr-o judicioasă apro
vizionare, au putut să imprime pro
ducției un ritm viguros, pot fi 
amintite Combinatul siderurgic Hu
nedoara, „Independența" din Sibiu, 
„Emailul roșu" din Mediaș, Fabrica 
de confecții și tricotaje și „Postăvă- 
ria română" din Capitală, „Mondia
la" din Satu-Mare, „Oltul" din Sf. 
Gheorghe și multe, multe altele.

Există însă și unități industriale 
care — datorită nerespectării de că
tre furnizori a contractelor econo
mice sau a programelor de coopera
re, repartizării defectuoase a resur
selor stabilite prin balanțele mate-

în urmă

acest

stabilită, iar

fi

la festivitatea

fruntașii
Punctul doi pe ordinea de zi 

a adunării generale a salariați- 
lor întreprinderii de exploatare 
a conductelor magistrale de gaz 
metan Medias, desfășurată sîm- 
bătă, 20 ianuarie : confirmarea 
secțiilor și a brigăzilor fruntașe 
in întrecerea socialistă pe anul 
1972. „Pentru promptitudinea in 
intervențiile de remediere a de
fecțiunilor care periclitează rit
micitatea livrării gazului metan 
pentru beneficiari, pentru nu
meroase dovezi de dirzenie și 
spirit de abnegație, in fruntea 
întrecerii se situează secția Me
diaș, condusă de comunistul Ion 
Corobea, brigada comunistului 
loan Geangalău, din Sighișoara, 
sudorii Adolf Schuller și Martin 
Mild din brigada Mediaș, Ștefan 
Costiniuc de la Sighișoara...".

Acest scurt „comunicat" al 
prezidiului adunării a fost în
tâmpinat cu vil aplauze de în
treaga asistență, fiecare dintre 
numele citate fiind binecunos
cute de mult in întreprindere, 
tntr-un asemenea moment 
lemn, fiecare dorea să-i 
și pe fruntași, 
la adunare.

— încă din cursul nopții — a 
dat explicație 
rul tehnic, dr. ing. Nicolae Si- 
mescu — fruntașii noștri se află 
la lucru, pentru remedierea 
unei grave avarii intervenite la 
conducta „E“, din cauza varia
țiilor mari de temperatură din 
zonă. Gazul, arzind cu putere 
pe o distanță de 150 metri, pu
nea în pericol alimentarea unor 
importante centre industriale, ca 
acelea din Borzești, Galați, Iași 
și altele.

— Dacă se află ei acolo, nu 
trebuie să ne facem griji — se 
aițzi o voce din sală.

Legătura cu echipele de in
tervenție, conduse de comunis
tul Ion Corobea, nu s-a între
rupt o clipă. „Cu 
mintul e înghețat, 
șanț de peste 100 
depistarea fisurii".
ra s-a găsit, intervenim pentru 
remedieri"..., „deși sudorii lu
crează in costume de azbest, 
rezistă cu greu in flăcări, fapt 
pentru care s-a rlnduit schim
bul la fiecare 5 minute"..., „to
tul merge bine"...

— Au fost 21 de ore de mun
că neîntreruptă, in condiții cu 
totul excepționale — ne spune 
Mihai Țacăl, secretarul organi
zației de partid pe întreprinde
re. Prin energia și spiritul de 
abnegație al brigăzilor fruntașe 
din Mediaș și Sighișoara, ma
rile unități industriale din Mol
dova și-au putut, continua acti
vitatea în condiții normale. A 
fost poate cea mai puternică și 
mai concretă dovadă că frunta
șii noștri își meriți din plin 
acest titlu de onoare al muncii.

riale — nu obțin realizări superioare 
în producție, în înfăptuirea sarcini
lor planificate la nivel maximal. In
tr-o asemenea situație s-a aflat, de 
pildă, Fabrica de motoare electrice 
din Pitești, căreia Combinatul chimic 
din Borzești i-a livrat cu întirziera 
granulele din material plastic nece
sare confecționării capotelor, piese 
absolut necesare la asamblarea mo
toarelor electrice. Pare de necrezut, 
dar la 
nu au 
valori 
unor 
•buiau 
lor" 
disciplina de plan și contractuală a 
fost încălcată, cu consecințe directa 
în activitatea productivă a unor uni
tăți, dovedește existența unor carențe 
în concepția și organizarea relațiilor 
între producătorii și beneficiarii a- 
mintiți. O asemenea stare de lucruri 
se menține și în colaborarea dintre'5’ 
unitățile constructoare de mașini care 
concură la realizarea anumitor tipuri* 
de autovehicule sau tractoare. Astfel, 
în fabricația uzinei „Tractorul" din 
Brașov s-a resimțit lipsa unor insta
lații hidraulice care trebuiau livrate 
de Uzina mecanică din Plopeni și a 
unor tipuri de cauciucuri de la „Da
nubiana" din București, iar Uzina de 
autoturisme din Pitești a primit cu 
întirziere unele materiale, repere și 
subansamble de la Uzina de piese, 
auto din Sibiu și de la întreprinderea 
de industrie locală din Cimpulung 
Muscel.

Cazurile 
activitatea 
anul care 
că anumile carențe 
pentru fabricația de 
tractoare nu au fost 
te, că problemele asigurării integrale 
și la termen a unor piese și suban
samble nu au fost rezolvate cum se 
cuvine, că nu s-au găsit și adop
tat încă soluțiile care, realmen
te, să aducă pe un făgaș normal 
aceste relații de cooperare. Slaba or
ganizare a relațiilor economice între 
unele întreprinderi s-a făcut resim
țită în aceste zile și în activitatea 
Uzinei de vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin — care nu are incă 
perfectate contractele cu unitățile ce 
trebuie să producă , o serie de repere 
și subansambluri, a uzinei textile 
„7 Noiembrie" și întreprinderii tex
tile „Dacia" din București, ale că
ror .programe de cooperare nu sint 
stabilite în mod rațional.

Desigur, o întrebare se impune : 
de ce s-a admis tergiversarea întoc
mirii judicioase a programelor de 
aprovizionare cu materiale, piese sau 
subansamble, începerea fabricării 
unor produse care nu au baza mate
rială asigurată ? Analizăm, in acest 
context, situația ce s-a creat la 
Grupul industrial de petrochimie din 
Borzești. Majoritatea instalațiilor u- 
nităților grupului funcționează ire-

Fabrica de frigidere din Găești 
putut fi finalizate produse de 

importante, din cauza lipsei 
sortimente de vopsele ce tre- 
asigurate de uzina „Polico- 

din Capitală. însuși faptul că

de acest gen. semnalate In 
unităților 
a trecut,

respective și in 
dovedesc faptul 
ale colaborării 
autovehicule și 

radical elimina-

proșabll. O instalație insă, aceea 
pentru fabricarea alchilaminelor, dată 
nu de mult în exploatare, mai mult 
stă decit funcționează. Cauza ? Lip
sa de materii prime, în special a a- 
moniacului. Ing. Petru Bunea, direc
torul general al Grupului indus
trial de petrochimie Borzești, afirma 
că resursele ce le poate oferi furni
zorul de amoniac nu corespund nici 
pe departe cu cele stabilite pe hîrtie, 
prin contractul economic încheiat.

— Tot necazul a apărut de la nein- 
trarea în funcțiune la termenul sta
bilit — trimestrul IV 1972 — a unei 
instalații de amoniac la Combinatul 
de îngrășăminte cu' azot din Piatra 
Neamț — ne-a explicat ing. Anatolie 
Vladic, director adjunct în Ministerul 
Industriei Chimice. Scontăm insă ca 
in trimestrul 11, cel mai tirziu, și a- 
ceastă instalație să intre in circuitul 
productiv, iar pînă la sfirșitul lunii 
ianuarie să se lichideze integral res
tanțele din livrarea amoniacului.

Un lucru rămine cert. Chiar dacă 
asigurările privihd recuperarea res
tanțelor la livrările de amoniac vor 
fi integral traduse in fapt, totuși o 
Instalație importantă nu 
zile in șir nimic ori a 
capacitatea normală — și 
seamnă pierderi pentru

De altfel, in domeniul 
rii planificării aprovizionării, al di
rijării pe parcurs a resurselor mai 
sint incă destule de tăcut. Bunăoară, 
Ministerul Industriei Construcțiilor" 
de Mașini Grele a cerut, cu mult 
timp in urmă, acordarea prin balan
ță a unei anumite cantități de silicat 
de sodiu. I s-a aprobat însă o canti
tate mai mică și, abia acum, cind 
unele întreprinderi, cum ar fi uzina 
,.23 August1* din Capitală, au inceput 
să resimtă lipsa acestui produs, s-a 
dispus suplimentarea repartițiilor. 
Tot acest minister a reclamat și eșa
lonarea necorespunzătoare a livrării, 
be trimestre, a unor produse chimice. 
Intr-o discuție purtată cu ing. Erdbs 
Ernest, director adjunct în Ministerul 
Industriei Chimice, s-au relevat po
sibilități de satisfacere în mare mă
sură a acestor cerințe ale beneficia
rilor. Deci, se poate. Dar de ce abia 
acum s-a ajuns la o asemenea con
cluzie ?

Precizia de ceasornic In funcționa
rea mecanismului aprovizionării și 
cooperării interuzinale este o necesi
tate vitală pentru realizarea ritmică 
a producției, pentru îndeplinirea con
stantă a planului pe acest an la ni
vel maximal. Ministerele de resort 
și. mai ales, Ministerul Aprovizionă
rii Tchnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe trebuie, 
de aceea, să asigure realizarea pla
nurilor de aprovizionare, respectarea 
riguroasă a contractelor economice, 
a disciplinei de plan și contractuale.

30- 
vadă 

dar ei lipseau de

adunării directo-

toate că pă- 
am săpat un 
metri pentru 
Apoi: „fisu-

Nlcolae BRUJANcorespondentul „Scînteii

La doi pași de port, în- 
tr-o clădire din a cărei 
grădină se văd macaralele 
uriașe și se aud sirenele va
poarelor din larg, se află 
grădinița pentru copiii sa- 
lariaților Direcției navi
gației maritime din Con
stanța. Circa o sută de 
copii, cei mai mulți ai do
cherilor, sint „proprietari" 
cu drepturi depline al a- 
cestei clădiri nu prea nouă, 
dar bine, gospodărită și 
care oferă cadrul potrivit 
pentru joaca și odihna ce
lor mici. Profitînd de faptul 
că „proprietarii" erau foar
te ocupați cu învățatul nu
mărătorii unor creioane 
colorate sau al unor noi 
cîntece și jocuri, am vizi
tat, la etaj, dormitoarele : 
în încăperile bine aerisite, 
calde, pătuțurile curate și 
moi îi așteptau pe locatari 
pentru somnul de după- 
amiază. La parter — săli 
„de clasă" mobilate cu 
mese și scaune liliputane, 
îmbrăcate în huse viu co
lorate, dulapuri cu jucării 
și materiale didactice. In
tr-un colț — un televizor, 
dar primit recent 
partea întreprinderii 
mochetele albastre 
nouțe).

— Nu ne lipsește 
ne spunea una dintre edu
catoare. Dar dacă se in- 
timplă totuși să avem ne
voie de vreo mică repara
ție, de intervenția unor me
seriași, ne adresăm comite
tului de părinți, format 
mai mult din mame, sala
riate în port și, în cel mai 
scurt timp, primim ajuto
rul cerut. Grădinița a trecut 
de foarte puțină vreme sub 
tutela D.N.M., dar schim
barea în bine este evi
dentă. Mobilierul — măsu-

din 
(ca și 
nou-

nimic,

te,

tovarășului

în png. a lli-o

Simpla enumerare a o- 
oiectivelor construite în 
Bistrița este, cred, con
cludentă pentru ilustrarea 
patosului înnoitor în care 
este antrenat la această 
oră orașul ; e 
cinci fabrici de 
ță republicană, 
de locuințe, un 
capacitate de 
locuri,- hotelul 
200 de locuri „Coroana de 
aur", o nouă uzină de apă, 
o grădiniță pentru copii 
cu 100 de locuri, o auto
stradă. Toațe acestea, cu 
două primăveri in urmă, 
erau doar proiecte.

Cine le-a ridicat ? „Ge
nerația lui Unu contra lui 
Cinci sute", spune rîzînd 
inginerul Gavril Bașa, 
șeful șantierului de con
strucții industriale. Adică 
generația constructorilor 
contemporani în stare să 
facă într-un an mai mult 
decît au făcut generațiile 
anterioare în cinci sute.

Cuvintele comunistului 
Gavril Bașa au acoperirea 
faptelor. A venit la Bis
trița, în martie 1971, să 
organizeze șantierul plat
formei industriale, ■ la 
nord de gară. Ce era aici? 
Cîmp gol, pe care pășteau 
oile. în același loc, pînă 
la sfirșitul lunii decem
brie 1972, deci în 22 de 
luni, cupele excavatoare
lor au mușcat 125 000 de 
metri cubi de pâmint. 
Mîinile fierar-betoniștilor 
au turnat In fundații 
100 000 de metri cubi de 
betoane monolitice. Ma
caralele , au ridicat și 
montorii au integrat în 
structurile de rezistență 
ale construcțiilor 42 000 de 
metri cubi de prefabrica
te din beton. Alți munci
tori al șantierului au exe
cutat 10 kilometri de re
țele de apă, 7 kilometri 
de conducte de canal și 
6 kilometri de căi ferate 
uzinale...

Pe o suprafață de cite- 
va sute de mii de metri 
pătrați sint durate acum 
construcții impunătoare, 
vaste hale de fabrici, co
șuri industriale, conducte 
aeriene, păienjenișurile 
rețelelor electrice. Toate 
acestea, ritmează noua 
respirație industrială din 
Bistrița anului 1973, res
pirația ei muncitorească.

Faptele care au dus la 
acesta împliniri s-au suc
cedat uimitor de repede. 
Rememorăm cîteva epi
soade...

...în primăvara anului 
trecut trebuia montată 
stația de betoana — ini

vorba de 
importan- 
un cartier 
spital cu o 

700 de 
cu peste

ma șantierului. Terme
nul stabilit prin norme ? 
Mai mult decit urgent : 
numai 30 de zile. Lu
crarea, înlănțuire de o- 
perațiuni 
migăloase, 
credința tă 
echipa lui 
reanu. După numai două 
săptămini, stația de be
toane era gata. Cum au 
reușit? Viorel Boiereanu 
răspunde scurt, cu o 
glumă : prin comprimare. 
„Am comprimat două 
zile într-una. E clar, nu?" 
Și-apoi, ca o completare : 
„Ne-am potrivit și noi 
ceasornicele după Bis
trița...".

...Activitatea construc
torilor oferă, la fiecare 
pas, zeci de aseme-

complexe 
a fost 

montorilor din 
Viorel Boie-

Aici

Șl 
în-

de confecții metalice în 
plus față de norma sta
bilită. Benone Zedig, cu 
macaraua lui, a ridicat 
zeci de mii de tone de 
elemente prefabricate în 
plus față de plan, Iar 
Enache Toma a dislocat 
cu excavatorul pe care 
lucrează o treime din să
păturile fundațiilor șan
tierului. Față de toate a- 
ceste devansări, cîteva 
întrebări sint, cel puțin, 
firești : au fost rău sta
bilite termenele ? Au fă
cut oamenii aceștia efor
turi supraomenești ? Se
cretul acelei „compri
mări de timp", pe seama 
căreia glumea Viorel Bo- 
iereanu, se află în efor
tul de gîndire, în entu
ziasmul cu care s-a lu-

mai mult
60 de minute

nea exemple. Proiectan
tul prevăzuse ca edifica
rea unei c 
adîncită sub 
nouă 
nouă 
gime 
lizată 
zidurile halei principale 
de la fabrica de plăci a- 
glomerate din lemn. Ti- 
nărul inginer Ion Matei 
a propus conducerii șan
tierului o altă soluție și, 
astfel, construcția cuvei 
de beton a fost termi
nată cu 4 săptămini mai 
repede.

Fierar-betoniștii din e- 
chipa lui Ion Petric, prin 
buna organizare a lucru
lui, au turnat în fiecare 
lună zeci de metri, cubi 
de betoane peste plan. E- 
chipele de lăcătuși-mon- 
tori, conduse de maistrul 
Gheorghe Almășan, mon
tează zilnic peste o tonă

cuve de beton, 
.j pămînt la 

metri, lată tot de 
metri și cu o lun- 
de 20, să fie rea- 

după ce se ridică

crat, in dirzenia cu care 
s-a luptat pentru folosi
rea din plin a fiecărei 
zile, a fiecărui ceas de 
lucru. Așa au izbutit lu
crătorii Șantierului de 
construcții industriale- 
Bistrița să realizeze pla
nul anual pe 1972, la toți 
indicatorii, în numai 10 
luni și 15 zile, demon- 
strînd astfel cum poate 
fi realizat înainte de ter
men cincinalul.

Această demonstrație, la 
Bistrița, n-o fac numai 
constructorii.. In anul 
1972 au intrat în funcțiu
ne primele două fabrici 
de pe platforma indus
trială a orașului Bistrița. 
La prima, fabrica de 
textile nețesute „Nettex", 
probele mecanice, la o li
nie de fabricație au în
ceput în ziua cînd se îm
plinea un an de la înce
perea organizării șantie-

rulul. Rînd pe rînd, au 
început să producă și ce
lelalte instalații. 
tex“-ul a intrat în func
țiune cu un avans de 30 
de zile față de termenul 
stabilit. A doua unitate 
industrială pusă in func
țiune în luna septembrie a 
anului 1972 la Bistrița e 
fabrica de mobilă, cu o 
capacitate de 
garnituri de

’ an. în fiecare 
ianuarie sint 
garnituri de 
tip „Dej" în' 
de nivelul atins in luna 
decembrie a anului tre
cut. Totul îți lasă impre
sia că te afli în mijlocul 
unui colectiv cu o expe
riență de cițiva zeci de 
ani. Și totuși muncitorii, 
inginerii și . tehnicienii de 
aici s-au întîlnit pentru 
prima dată doar cu 4—5 
luni în urmă.

Pe aceeași platformă, 
acum în primele zile ale 
anului 1973, uzina de uti
laje pentru industria 
materialelor de construc
ții și refractare a ajuns 
în faza „numărătorii in
verse". Comunistul Lici- 
niu Tulii u Micu, inginer, 
directorul uzinei, ne asi
gură că, pînă la sfirșitul 
lunii ianuarie, prima uzi
nă de construcții de ma
șini de importanță repu
blicană construită în Bis
trița va intra în funcțiune.

Să mai alăturăm la
toate acestea faptul că
fabrica de . plăci aglome
rate din lemn, cu o capa
citate anuală de produc
ție de 70 000 de tone de 
PAL, se apropie rapid 
de data punerii în func
țiune, trimestrul II al 
anului 1973, și că la fa
brica de sticlărie pentru 
menaj structura 
zistență de la secția 
topire e deja ridicată.

Orașul Bistrița se Inte
grează cu pași repezi în 
fluxul impetuos al dez
voltării economiei noas
tre socialiste. Și ce ar 
sugera oare mai preg
nant mutațiile adinei pe 
care le marchează in via
ța județului Bistrița-Nă- 
săud noile obiective in
dustriale decît faptul că, 
numai pe seama lor, va
loarea producției globale 
pe cap de locuitor 
mează să fie 
mai mare în 
decît.în anul

1973, la 
Timpul genezelor...

„Net-

10 000 de 
mobilă pe 
zi din luna 
finisate 6 

sufragerii 
plus față

de re
de

ur- 
cu 3 527 lei 
anul 1975 

1970 7
Bistrița' 1

Ion ANGHEL
J

a produs 
produs sub 
aceasta in- 
economie.
îmbunătăți-

Corneliu CAREAN
Gheorghe BA1TĂ

scăunele, paturi 
te — a fost făcut de 
riașii întreprinderii, 
executat chiar șl 
rite materiale 
mai pretențioase, 
departe decit ieri 
vizitat

plian- 
mese- 
Ne-au 
dife- 

didactice 
Nu mal 

decit ieri ne-a 
o întreagă conți

Industrializarea — semnul distinct

ROMÂNIEI

© JUDO - CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE

al actualității în orașul Bistrița

@ ȘAH - JUCĂTORI ROMÂNI PE POZIȚII DE FRUNTE

LA FESTIVALUL DIN OLANDA

Alte știri și rezultate sportive în pagina a ll-a

printre altele, că vom avea, 
in curînd, încălzire cen
trală. Asemenea vizite, de
sigur nu sub forma unei 
comisii, primim zilnic.

Intr-adevăr, intr-una din 
Încăperi, unde lucra o e- 
chipă de meseriași, l-am în-

plăcut și sănătos pentru 
cei o sută de copii.

— Foarte simplu și fără 
multă cheltuială. Muncito
rii noștri lucrează cu multă 
dragoste, peste orele de 
program, cînd au ceva de 
făcut pentru grădinița copii-

cu mijloacele
iată ce nu Înțeleg unele întreprinderi

CARE-ȘI NEGLIJEAZĂ ÎNDATORIREA
DE A SPRIJINI PROPRIILE GRĂDINIȚE DE COPII

sie — în frunte cu di
rectorul administrativ, Ni- 
colae Drăghici, cu conta
bilul șef și alți factori de 
răspundere — care a stat 
de vorbă cu noi, a exami
nat clădirea și a întocmit 
o listă cu ceea ce mai 
trebuie făcut. Ni s-a spus,

tîlnit pe șeful serviciu
lui administrativ, Dumitru 
Dinu. L-am întrebat cum 
de s-a reușit ca, într-o pe
rioadă
scurtă, de cîteva luni doar, 
să se
casă veche și neconfortabilă 
într-un adevărat cămin

de timp atît de

transforme această

lor lor. Cit despre materia
lele necesare, date fiind 
proporțiile reduse ale obiec
telor, ele se procură din 
deșeuri care nu-și găsesc 
altă întrebuințare.

— Veniți des la grădini
ță ? — l-am întrebat.

— Zilnic. Nu sint liniștit

pină nu văd că aprovizio
narea cu alimente a bucă
tăriei s-a făcut, că toate 
instalațiile funcționează 
cum trebuie. Aceste vizite 
intră, dacă vreți. în obli
gațiile mele profesionale, 
dar nu din obligație vin, ci 
de dragul, copiilor și caut 
ca vizitele mele să le fie 
cit mai utile. Mai ales 
acum, la început, cînd se 
descoperă mereu cite ceva 
ce trebuie pus la punct.

.Grija, cu adevărat părin
tească, cu care este înconju
rată grădinița de copii la 
Direcția navigației maritime 
din Constanța nu este ceva 
ieșit din comun, 
treprindere nu 
laude pentru că se îngri
jește de copiii 
salariați.

Am insistat însă asupra 
detaliilor ce țin de latura 
gospodărească a activității 
acestei grădinițe, deoarece 
în alte întreprinderi, micile 
griji de_ acest gen sint îm
pinse' către periferia pre
ocupărilor cotidiene impor
tante, întrucît grădinița de' 
copii nu este... unitate pro
ducătoare. De exemplu, la 
mică distanță de D.N.M. se 
află o întreprindere soră — 
întreprinderea de construc
ții hidrotehnice — autoarea 
noului port constănțean. 
Este adevărat, copiii 
structorilor au și ei la 
poziție o grădiniță, 
nu funcționează într-o 
dire cu această destinație, 
ci în cîteva apartamente 

t dintr-un bloc, ea se bucură 
de toate condițiile unui

Nici o în- 
așteaptă

propriilor

con- 
dis- 
Deși 
clă-

Rădica ȘERBAN
(Continuare în pag. a II-a)

După cum aflăm din presa sporti
vă internațională, succesele înregis
trate în marea confruntare sportivă 
de la Miinchen ’72 — chiar și acelea 
care se cifrează prin numai cîteva 
puncte — au stimulat considerabil 
ambițiile de afirmare olimpică, iar, 
tot atît de firesc, eșecurile au avut 
și au drept reacție dorința de recuce
rire a_ pozițiilor pierdute. Dacă mal 
adăugăm că un număr de peste 60 de 
reprezentative n-au reușit să dobîn- 
dească nici un punct olimpic — fapt 
ce va conduce în mod sigur la inten
sificarea pregătirilor pentru partici
pările viitoare — înțelegem lesne de 
ce fiecare punct, fiecare medalie și, 
cu atît mai mult, fiecare titlu olimpic 
va avea la Montreal ’76 o prețuire 
crescută în talent, ” ’
sportiv.' De aceea, 
numeroase locuri 
de pe glob, anul 
de după jocuri nu 
mai e considerat 
— cum se obiș
nuia în trecut — 
o perioadă de re
laxare postolim- 
pică, ci primul 
dintre anii pregă
tirii preolimpice. 
O dată cu trece
rea pragului lui 1973, se poate spune 
că am intrat direct în campania în
delungată al cărei țel sint J.O. de Ia 
Montreal.

Deși, față de ciclurile precedente, 
organele noastre sportive au elabo
rat mai din vreme unele .studii și 
analize, totuși nu s-a intrat în 1973 
cu o strategie olimpică închegată și 
pusă la punct pentru 1976. Starea a- 
ceasta lipsită de dinamism, cu un 
mers domol ca și cînd timpul ne-ar 
aștepta, n-are, după părerea noastră, 
nici o justificare. O tărăgănare asemă
nătoare ne-a costat timp îndelungat 
din pregătirea pentru Miinchen, iar 
urmările sint bine cunoscute. Lotul o- 
limpic român n-a obținut rezultatele 
pe care le aștepta mulțimea amatori
lor de sport, menținîndu-se cam la ni
velul competițiilor trecute. Să fim 
sinceri cu noi înșine, aceasta se nu
mește stagnare, generată de lipsa de 
efort de a - - -
le anterioare, _ ___
țumit profund opinia publică spor
tivă. Dacă

muncă și orgoliu 
nu intîmplător, în

preolimpic!
i

depăși pert'ormanțe- 
fapt ce a ncmul-

unele ramuri, cum 
sint luptele, caiac-canoe, parțial, ti
rul, handbalul și scrima, au satisfăcut 
(deși chiar aportul lor putea fi mai 
substanțial !), în schimb un număr, 
important de sporturi nu și-a inde-’ 
plinit obiectivele (polo, volei, gim
nastică, natație, atletism etc.), iar 
cîteva au fost departe de angaja
mente — în cazul boxului, departe de 
„căciula de medalii..." promisă în 
mod atît de ușuratic de președintele

federației respective. (In aceeași idee, 
de subliniat datoria mare care gre
vează asupra federației de fotbal in 
urma neputinței echipei „olimpice" 
de a fee califica pentru turneul de la 
Miinchen).

Este adevărat că, dincolo de fede
rații, numeroase unități sportive — 
care, prin lege, dețin atribuții și res
ponsabilități de a se îndeletnici cu 
performanța — au manifestat o slabă 
răspundere față de pregătirea olim
pică. Aceasta se dovedește atît prin 
numărul restrins de sportivi pe care 
i-au oferit lotului reprezentativ, cit 
și prin rezultatele lor concrete. Da 
pildă, contribuția numeroaselor clu
buri și asociații de 
U.G.S.R. s-a cifrat la 
două medalii de bronz 
marea a... zece puncte 1 !

mire 
înseși 
din 
C.N.E.F.S. (!) —
zeci la -număr — 
n-au adus laolal
tă decît o meda
lie și nici șapta 
puncte. O atenție 
specială merită si
tuația nesatisfă
cătoare a cluburi- 

subvenționate de

sub egida 
cucerirea a 
și la însu- 

Stîrnește ui- 
și faptul că 

i cluburile 
sistemul...

lor universitare _____
M.E.I., care au drept medaliați nu
mai șase jucători din echipa re
prezentativă de handbal. Despre 
ce fel de randament în mun
că se poate vorbi, de pildă, în cazul 
Clubului atletic universitar (C.A.U.) 
— unitate organizată pentru per
formanță în atletismul universi
tar, cu un buget de aproximativ un 
milion și condusă efectiv de către ca
tedra de specialitate din I.E.F.S. ! — 
club ce nu s-a dovedit capabil să 
ofere lotului măcar un atlet ?.

Participarea foarte redusă — ori 
chiar nulă — a unor județe la alcă
tuirea lotului reprezentativ confirmă 
și eă, pe alt plan, neajunsurile mun
cii desfășurate de C.N.E.F.S., de 
organele sale teritoriale și de alți 
factori locali, cu atribuții legale in 
domeniul performanței. Aportul cî- 
torva județe cu tradiții sportive (Ti
miș, Cluj, Brașov etc.) a fost cu 
mult sub posibilități. Altele selecțio
naseră nominal pentru pregătirea o- 
limpică (1969) o cifră promițătoare 
de atleți (Prahova — 26, Galați — 
24, Argeș — 22, Bacău — 21), dar 
în lot a ajuns abia cite un sportiv 
din aceste județe 1 Au fost numele 
și cifrele superficial stabilite, a fost 
munca însăși superficială ? Desigur, 
lipsa de responsabilitate, ușurința

Valeriu M1RONESCU
(Continuare in pag. a II-a)
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La fotbal,
p® ger 

de ianuarie
Primul meci de fotbal adevărat, 

nu de sală, l-a jucat în acest nou an, 
-fruntașa diviziei A, Steaua. Ieri, la 
stadionul propriu din cartierul Ghen- 
cea — bază ce se conturează de pe 
acum drept cel mai mare complex 
sportiv al cluburilor din Capitală 
— Steaua a întîlnit o echipă din ca
tegoria C, pe numele de Șoimii (re
zultată dintr-o recentă fuziune, a- 
ceasta este în prezent echipa zbură
torilor de la TAROM).

Un ger de crăpau pietrele, terenul 
înghețat bocnă, dur ca betonul și lu
necos de nu te puteai ține drept nici' 
cu ghearele crampoanelor, păreau să 
dovedească, toate laolaltă, că, la noi, 
iarna e iarnă, și, prin urmare, nu e 
cu putință să se joace meciuri de 
fotbal normale. De altfel, și scorul, 
oarecum surprinzător, 1—1, era un 
rezultat direct al egalizării, mai 
bine-zis, al reducerii nivelului teh
nic, pînă la treaptă submediocră.

Totuși, sutele de spectatori de pe 
margine, citeva driblinguri ale lui 
Iordănescu și Aelenii, unele faze 
reușite, ca și angajarea fizică gene
rală a jucătorilor, mă fac să mă în
treb dacă nu cumva e vorba de lipsa 
deprinderii de a juca pe terenuri 
mai grele. Adică, vreau să spun că, 
la urma urmei, n-ar trebui să res
pingem definitiv ideea de a prelungi 
campionatul pe timpul iernii sau, 
măcar, de a-i scurta perioada de în
trerupere...

Mulți dintre spectatori erau oameni 
interesați profesional de fotbal, an
trenori, activiști și conducători de 
cluburi, precum și ai federației de 
specialitate. Un personaj aparte din 
punctul de vedere al interesului ÎI 
constituia antrenorul lotului repre
zentativ. Valentin Stănescu. De altfel, 
acesta n-a mai apucat să-și bea 
ceaiul fierbinte de la pauză pentru 
simplul motiv că nici n-a ajuns la 
cabine. Zeci de suporteri îl înconju
raseră la mijlocul terenului și îl obli
gaseră la un fel de conferință de 
presă cu întrebări șuvoi despre echi
pa națională...

Nu știu ce anume le-a răspuns 
spectatorilor dar, fiindcă avusesem 
zilele trecute o convorbire cu respec
tivul tehnician, vă pot informa pe 
scurt că luni de dimineață lotul re
prezentativ se reunește în cadrul 
pregătirilor pentru turneul din Fran
ța și Spania, Iar, dintre noutăți, pri
ma de luat în considerare ar fi ab
sența de pe o listă de 18 jucători a 
lui Radu Nunweiller. Totuși, această 
absență nu trebuie interpretată ca o 
scoatere din lot a cunoscutului in
ternațional, ci drept o măsură care 
are în vedere unul dintre obiectivele 
apropiatului turneu. Adică, în turneu 
va fi necesar să se facă încercarea 
cîtorva tineri proaspăt promovați în 
lot, iar nu reverificarea jucătorilor cu 
posibilități pe deplin cunoscute. în 
ideea aceasta, e posibil, ca și alți 
fotbaliști experimentați să nu parti
cipe la amintitul turneu. De pildă, 
valoarea fundașului Deleanu nu mai 
prezintă „secrete", In schimb,, ar fi 
foarte interesant să se constate cum 
se descurcă tînărul Hajnal pe partea 
stingă a apărării imediate. De aceea, 
începînd chiar de la meciurile-școală 
din această săptămînă — miercuri, 
cu reprezentativa de tineret și sîm- 
bătă, cu Petrolul — Hajnal va fi 
încercat pe postul de fundaș stînga, 
post pe care n-a mai jucat de multă 
vreme.

De altfel, de-abia spre sfîrșitul 
săptămînii, antrenorul V. Stănescu 
va definitiva lista celor 17 jucători 
ce vor face deplasarea și numai atunci 
va supune această listă aprobării 
biroului federal.

V. M.

întrecerile internaționale din sala Floreasca

PROMISIUNI ALE TINERILOR
NOȘTRI JUDOCANI

Mezinul sportului românesc pe 
nume — judo — și-a disputat sîm- 
bătă și duminică, întrecerile din ca
drul celei de-a IV-a ediții a campio
natelor internaționale (de tineret) ale 
țării noastre.

în fața unor adversari de valoarea 
celor prezenți pe saltelele instalate 
în sala Floreasca, cum sînt cei din 
Bulgaria, R.D.G. și Uniunea Sovie
tică, pe ale căror cărți de vizită erau 
trecute performanțe de prestigiu — 
printre care, la patru dintre ei, și tit
lul de campion al continentului la 
tineret — judocanii români și-au e- 
talat calitățile, probînd prin evolu
țiile lor, progresul efectuat și valoa
rea la care au ajuns.

Iar, dacă pe lista Învingătorilor 
celor cinci probe se află numele u- 
nui singur sportiv român — Mircea 
Notopol (cat. 70 kg) și nu a incă doi 
— A. Filip (cat. 63 kg) și D. Alexan
dru (cat. 93 kg) aceasta s-ar părea că 
se datorește lipsei de experiență com- 
petițională a judocanilor noștri.

Dincolo de meritele învingătorului, 
Mircea Notopol. ale cărui acțiuni au 
fost des aplaudate de cei prezenți, 
am ținut să consemnăm numele ce
lorlalți doi sportivi români, care au 
ratat de puțin victoriile în fața cam-

pionilor europeni (Ingolf Lahr și 
Wolfgang Zernikow (ambii din 
R.D.G.). Atit A. Filip, cit și D. Ale
xandru /au avut inițiativa luptelor, 
totuși ei nu au putut să cîștige me
ciurile, fiindcă partenerii de între
cere au aplicat mai bine, pe saltea, 
ceea ce caracterizează judoul : nu 
înveți să reziști, ci să utilizezi, a- 
tunci cind cedezi pasul, forța și greu
tatea adversarului.

în orice caz, judocanii noștri (că
rora, in afara celor refnarcați mai 
sus, li se adaugă și C. Roman, C. 
Georgescu, I.’ Moraru, C. Melnic, D. 
Nichifor. T. Simion) și-au arătat su
ficient calitățile fizice și tehnice, în- 
dreptățindu-ne să sperăm că partici
parea lor la apropiatele campionate 
europene din Belgia, de la mijlocul 
lunii martie, nu va fi simbolică...

Demonstrația ce a avut loc la în
cheierea întrecerii — cu elevi și 
chiar cu... preșcolari ! — ne îndeamnă 
să afirmăm că acest sport a prins ră
dăcini adinei în rîndurile copiilor și 
adolescenților.

Cîștigătorii celorlalte două probe 
sînt : Aleksei Voloșov (U.R.S.S.) cat. 
80 kg, și Ilans Schultz (R.D.G.).

Octavian VINT1LA

Festivalul 
sporturilor 

de iarnă
SUCEAVA (corespondentul 

„Scînteii", Gh. Parascan). — 
Simbătă și duminică, viața cul- 
tural-sportivă a orașului Cîm- 
pulung I Idovenesc a fost do
minată de ample întreceri spor
tive. Aici, prin grija consiliului 
județean de educație fizică și 
sport, în colaborare cu celelalte 
organizații de masă și obștești, a 
fost organizat „Festivalul spor
turilor de iarnă". La actuala e- 
diție a festivalului au luat par
te peste 4 000 de sportivi de pe 
întreg cuprinsul județului Su
ceava. Simbătă, după jocurile de 
hochei, în care s-au întrecut 
cele mai bune formații ale ju
dețului, a avut loc spectacolul 
„Feerie pe gheață", realizat cu 
concursul elevilor școlii gene
rale nr. 4 din localitate.

Duminică seara, amplele între
ceri sportive, organizate aici, la 
care au asistat mii de oameni ai 
muncii din localitate și împre
jurimi, s-au încheiat printr-o 
frumoasă retragere cu torțe a 
schiorilor. în piața centrală a 
orașului, miile de participanți 
s-au prins într-o uriașă Horă a 
Unirii.

„Sărbătoarea 
meșteșugurilor46

La Wijk an Zee și 
Beverwijk, turneele 
„Festivalului șahist" 
olandez sînt In plină 
desfășurare, iar repre
zentanții 
continuă 
locuri 
concursul feminin, ma
estre româncă Elisa- 
beta Polihroniade a 
trecut pe primul loc al 
clasamentului, în urma 
victoriei obținute (cu 
piesele negre) în fața 
jucătoarei bulgare Bo
risova. Astfel, după 10 
runde, E. Polihroniade

României 
să dețină 

fruntașe. în

totalizează 7 puncte, a- 
vînd și o partidă între
ruptă. Pe locul doi se 
află Katia Jovanovici 
(Iugoslavia) 
puncte (1).

în turneul maeștrilor 
internaționali, românul 
Theodor Ghițescu se 
menține la conducerea 
clasamentului cu 7.5 
puncte, secondat de 
maghiarul F. Portisch 
— 6,5 puncte. în runda 
a 10-a, Ghițescu a re
mizat cu Adorjan.

Turneul marilor ma
eștri are din nou trei

cu 6,5 ‘

lideri : Mihail 
(U.R.S.S.), Hort 
hoslovacia), 
(U.R.S.S.), cu cîte 6,5 
puncte fiecare.

★
Turneul internațio

nal de șah pentru ju
niori, desfășurat Ia 
Varșovia, s-a încheiat 
cu victoria polonezului 
Jacek Belczik, care a 
totalizat 6,5 puncte din 
9 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat 
Kisnev (U.R.S.S.)_— 6 
puncte și Ion Birăescu 
(România) 5,5 puncte.

În citeva rînduri
BOX : MECIUL U.R.S.S. — S.U.A.

Pe ringul arenei din Las Vegas s-a 
disputat cel de-al V-lea meci amical 
dintre selecționatele de box amator 
ale U.R.S.S. și S.U.A. La fel ca în 
precedentele patru întîlniri victoria a 
revenit pugiliștilor sovietici, de data 
aceasta cu un scor mai strîns 12—10. 
Din echipa sovietică au obținut vic
torii clare cei doi campioni olimpici : 
Boris Kuznețov și Viaceslav Leme- 
șev, iar din formația gazdelor s-au 
evidențiat tînărul pugilist negru 
Derrick Holmes (muscă) și „greul" 
Nick Wells.

RUGBI : MARE SURPRIZA 
LA CARDIFF

Continuîndu-și turneul tn Europa, 
selecționata de rugbi a Noii Zeelande 
a întîlnit la Cardiff echipa Țării Ga
lilor. Gazdele au jucat excelent, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 23—11 
(17—0) ! Jocul a fost urmărit de peste 
50 000 de spectatori.

HANDBAL; Azi, la Ploiești

ÎNCEPE turneul masculin în cadrul

CAMPIONATULUI NATIONAL
După ce stmbătă seară s-a încheiat 

la Iași turneul echipelor feminine de 
handbal, astăzi după-amiază va în
cepe în Sala sporturilor din Ploiești, 
turneul echipelor masculine din ca
drul campionatului național. Acest 
turneu va dura trei zile (luni, marți, 
miercuri). încă din prima zi, un inte
res deosebit îl va prezenta partida

9
pe care lidera actuală a clasamen
tului — echipa Steaua — o va sus
ține cu principala ei rivală — Uni
versitatea București. înaintea acestui 
veritabil derbi al întregului campio
nat, vor avea Ioc partidele: Dinamo 
București-Voința București, Indepen
dența Sibiu-Trotușul, Politehnica Ti- 
mișoara-Minaur Baia Mare, Dinamo 
Brașov-Universitatea Cluj.CUI ll FOLOSEȘTE „RELAXAREA"

(Urmare din pag. I) 
------------- ,--------------  
au stat la rădăcina ambelor împre
jurări. Aici trebuie respinsă tendin
ța unora de a-și acoperi propriile 
lipsuri prin motivul transferării 
sportivilor spre unitățile din Bucu
rești. Cercetarea situațiilor statisti
ce și nominale ale lotului olimpic 
infirmă în bună măsură această 
„justificare". Peste jumătate dintre 
componenții lotului sînt originari 
sau au fost legitimați pentru prima 
oară, în Capitală (adică nu aparți
neau nici unui club sau asociații 
înainte de a fi descoperiți și selec
ționați). în această situație sînt și 
13 dintre cei 14 „olimpici", originari 
din Tulcea ! în fond, numai 11 din
tre cei 169 sportivi ai lotului au fost 
transferați la unități bucureștene 
în perioada 1969—1972. (Dintre a- 
cești 11, medaliați la Miinchen au 
fost Gheorghe Berceanu — Craiova 
și Maria Nichiforov — Galați).

Din simpla lectură a lipsurilor și 
neajunsurilor rezumate pînă acum 
reiese cit de defectuos a fost con
cepută și aplicată pregătirea pentru 
J.O. de la Miinchen.

învățămintele „experienței” de la 
Miinchen ne arată limpede — așa
dar — că disponibilitățile conside
rabile. prezente in fiecare județ sau 
oraș, într-o multitudine de cluburi 
șî asociații. în școli. întreprinderi și 
instituții, trebuie cuprinse rațional 
și precis într-un plan timpuriu și 
științific de pregătire a viitoarelor 
participări olimpice. Un plan pen
tru 4, 6 sau chiar 8 ani corespun
zător pretențiilor întrecerilor inter
naționale și dorinței amatorilor de 
sport din țară, un plan corespunză
tor posibilităților reale și sprijinu
lui masiv pe care-1 primește miș

carea sportivă din partea statului 
nostru.

Sîntem de părere că la elaborarea 
unei strategii olimpice și a planului 
de durată e nevoie să se purceadă de 
la stabilirea locului și roiului fie
cărei discipline în sistemul sporturi
lor de la noi din țară. Fiecare sport 
se distinge net de celelalte prin re
gulament și tip de competiții, prin 
natura efortului și a antrenamentu
lui, prin număr de practicanți și de 
instructori, prin organizarea unități
lor de performanță, prin numărul și 
telul bazelor pe care se practică, 
precum și prin ponderea iul interna
țională. Numai precizîndu-se specifi
cul fiecărui sport sub toate aspectele 
vom fi în măsură să-i stabilim di
recțiile de dezvoltare și sarcinile o- 
limpice. Totodată, vom putea înlă
tura anomalii păgubitoare de felul 
campionatului de box pe echipe sau 
al campionatului pentru titlurile in
dividuale la gimnastică masculină 
cu... 12 concurenți, fapt ce pune, 
evident, sub semnul îndoielii în
treaga organizare a acestui sport. 
Starea precară a unor ramuri, 
stare datorată mai ales tendinței 
federațiilor respective de a reduce 
totul la loturile reprezentative, poate 
fi îndreptată, după părerea noastră, 
numai prin reconsiderarea sistemelor 
eompetiționale și a rolului autonom 
al cluburilor, prin repunerea în vi
goare a întrecerii, a rivalității spor
tive bine înțeleasă între unități pu
ternice, cluburi și asociații. La urma 
urmei, cînd vorbim de bază pentru 
performanță trebuie să ne gîndim la 
campionate și la cei citeva sute sau 
mii ce se întrec în cadrul acestora. 
In afara competițiilor interne (via
bile sub toate laturile), nu pot să

Tal 
(Ce- 

Balașov
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SIBIU — Mii de locuitori ai 
orașului Agnita — români, ger
mani, maghiari r- au luat par
te duminică la cea de-a 5-a 
ediție a „Sărbătorii meșteșugu- 
rilor“, străvechi obicei folclo
ric cunoscut și sub denumirea 
de ,,Lole“, care semnifică alun
garea iernii și primirea, cu 
cîntec și dans, de către cizmari, 
croitori, cojocari și dogari, a 
primăverii. Actuala ediție a „Lo- 
lelor" s-a desfășurat sub semnul 
unor profunde reînnoiri econo
mice ale orașului în anii socia
lismului, precum și al cuceririi 
de către orașul Agnita, anul 
trecut, a locului I pe județ și 
locului IV pe țară în întrecerea 
pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea orașelor, între orașele 
cu peste 10 000 de locuitori.

125 de ani de la înființarea1 
„Societății cîntăretilor'' ” » » 

din Cisnădie
SIBIU (corespondentul „Scînteii", 

Nieolae Brujan). — Duminică, 28 ia
nuarie, la Casa de cultură a sindi
catelor din Cisnădie, au avut loc 
ample manifestări prilejuite de săr
bătorirea a 125 de ani de la înfiin
țarea „Societății cîntăreților" din lo
calitate, una din cele mai presti
gioase formații corale de amatori din 
această zonă a țării. Cu același 
prilej, orchestra de coarde și 
fanfara Casei de cultură a sindica
telor din Cisnădie au fost sărbăto
rite cu ocazia împlinirii a 85 și, res
pectiv, 45 de ani de activitate.

Printr-un Decret al Consiliului de 
Stat, corului Casei de cultură a sin
dicatelor din Cisnădie i-a fost con
ferit ordinul „Meritul Cultural", clasa 
I. Au fost conferite, de asemenea, 
ordine și medalii „Meritul Cultural" 
unui număr de 25 de artiști amatori.

înaltele distincții au fost înminate 
de tovarășul ftichard Winter, prim- 
secretar al i comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului popu
lar județean Sibiu. în încheiere, cei 
prezenți au adoptat o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, in care se arată 
hotărîrea fermă a actualei formații 
corale a Casei de cultură a sindica
telor din Cisnădie, de a acționa mai 
ferm pentru ă răspunde in și mai 
mare măsură cerințelor de cultură 
ale oamenilor muncii — români și 
germani — de pe aceste meleaguri, 
pentru cultivarea unor înalte senti
mente de dragoste față de patrie și 
partid.

PLECAREA TOVARĂȘULUI ROBERT PONTILLON
■J

■*

Duminică dimineața, a părăsit Ca
pitala tovarășul Robert Pontillon, 
membru al Biroului Național,- secre
tar al Partidului Socialist Francez, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, oaspetele francez’a 
fost salutat de tovarășul Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Luna cărții la sate
între 1—28 februarie se va desfă

șura tradiționala „Lună a cărții la 
sate", aflată la cea de-a 13-a ediție, 
acțiune cultural-educativă de masă, 
organizată de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunea Tine
retului Comunist și UCECOM. Ac
tuala ediție a „Lunii cărții la sate" 
își va desfășura acțiunile pe baza 
sarcinilor trasate de Conferința Na
țională a partidului din 19—22 iu
lie 1972, în domeniul ideologic și 
politic al făuririi conștiinței socia
liste a omului de tip nou. Fa v» 
înmănunchea o arie largă de ma
nifestări culturale, care vor apro
pia și mai mult cartea ș* pe crea
torii ei de masa largă a cititorilor 
de la sate. Manifestările vor fi gru
pate pe genuri de literatură, după 
cum urmează : 1—7 februarie ! Car
tea social-politică, sprijin prețios

tn formarea conștiinței socialiste a 
maselor ; 8—14 februarie : Cartea 
agrozootehnică; 15—21 februarie. 
Cartea beletristică contemporană ; 
22—28 februarie : Tineretului de la 
sate — cultură, educație, civilizație 
prin carte.

Cu acest prilej, vor fi organizate 
la căminele culturale, în biblioteci, 
librării sătești, școli, cluburi ale u- 
nităților agricole socialiste, mani
festări închinate cărții, printre care 
amintim : Tribuna cititorului, 
Scriitorii despre viața satului ro
mânesc contemporan, Ce vom citi 
în 1973 ?, expoziții de cărți pe ge
nuri de literatură, concursuri lite
rare, șezători șl simpozioane litera
re, lansări de titluri noi cu parti
ciparea autorilor ssu •> redactorilor 
din edituri, ele.

vremea
Timpul probabil pentru 30, 31 ianua

rie și 1 februarie. In țară : Vremea va 
continua să se Încălzească în toate re
giunile țării. Cerul va fi mal mult 
noros. Vor cădea precipitații locale, mal 
ales sub formă de ploaie. Vîntul va

sufla potrivit, prezenttnd intensificări 
de scurtă durată. Minimele vor fi cu
prinse Intre minus 8 șl 2 grade, mal 
coborîte in prima parte a intervalului 
în depresiunile din estul Transilvaniei, 
iar maximele vor oscila între minus 5 
și plus 5 grade. Pe alocuri ceață. In 
București : Vremea va continua să se 
încălzească. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie Vînt potrivit. 
Temperatura In creștere.

actualitatea culturală
SCENA

FOTBAL : LEEDS—STOKE CITY 
1—0 \

Campionatul de fotbal al Angliei a 
programat o nouă etapă. Echipa 
Leeds United, care în sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor" va întîlni 
pe Rapid București, a învins cu sco
rul de 1—0 formația oaspete Stoke. 
Celelalte rezultate : Arsenal—New
castle 2—2 ; Coventry—Manchester 
United 1—1; Crystal Palace—Totten
ham 0—0 ; Derby—West Bromwich 
2—0; Everton—Leicester 0—1; Ips
wich—Southampton 2—2; Manchester 
City—Birmingham 1—0 ; Sheffield 
United—Norwich 2—0; West Ham 
United—Chelsea 3—1 ; Wolverhamp
ton-Liverpool 2—1.

Clasament : 1. Liverpool 41 p ; 2. 
Arsenal 40 p ; 3. Leeds 39 p (două 
meciuri mai puțin jucate); 4. Ipswich 
36 p, etc.

SCHI : DIN NOU COLLOMBIN

Proba masculină de coborîre de la 
Kitzbuehel, contînd pentru trofeul 
„Hahnekamm—Kandahar" a revenit 
schiorului elvețian Roland Collombin 
care a realizat timpul de 2T3”32/100. 
EJ a avut un adversar remarcabil în 
compatriotul său Bernhard Russi, 
clasat pe locul doi cu 2T3”49/100. Lo
cul 3 a fost ocupat de americanul 
Bob Cochran — 2T4”38/100.

Ca urmare a acestui succes, în 
„Cupa mondială", Collombin și-a 
consolidat poziția de lider. El condu
ce în clasament cu 131 puncte, fiind 
urmat de austriacul Zwilling — 104 
puncte și de italianul Thoeni — 84 
puncte. Pe echipe, în fruntea clasa
mentului se află Austria — 901 punc
te. urmată de Elveția — 383 puncte și 
Franța — 308 puncte.

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 39-a.

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, în ju

dețul Dolj.
18.20 Căminul.
19,00 Scena — Emisiune de actua

litate șl critică teatrală.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Mai aveți o întrebare ? Mari 

proiecte ale omenirii (II).
20,35 Roman foileton : „Destăinui

re". Episodul III — „Revolta".
21.20 Revista literară TV. Emisiu

ne realizată de Adrian Pău- 
nescu.

22,00 „24 de ore“.
22.20 Teleglob. Pe drumuri de nisip 

și bazalt. Reportaj din R.P.D. 
a Yemenului de Sud.

22,40 Handbal masculin : Steaua — 
Universitatea București (re
priza a II-a). înregistrare din 
sâla sporturilor de la Ploiești.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră.
20,05 Film serial pentru copii : 

„Delfinul Flipper".
20.30 Dans și muzică de pretutin

deni.
20,45 Film documentar : „Secretul 

insulei cerebrale". Regia : La- 
dislau Karda. Producție a 
studioului „AI. Sahia".

21,00 De la „Do la do" — emisiune 
de muzică ușoară cu Stela 
Enache, Ileana Popovlci și 
Cristian Popescu.

21.20 Film artistic : „Calvarul" — 
după romanul cu același 
nume de A. Tolstoi. Regia : 
Grigori Roșal. Cu : R. Nifon- 
tova, N. Veselovskaia. Seria 
I : „Surorile".

« TEATRUL TV. prezintă : „Ac
cidentul" de Cristian Munteanu, 
piesă distinsă cu premiul I la con
cursul de scenarii organizat de 
Televiziunea română — ediția 1972. 
Regia : Tudor Mărăscu. Scenogra
fia : Cornel Ionescu. în distribu
ție : Silviu Stănculescu, Mihai Me- 
reuță, Petre Gheorghiu, Victor Re- 
bengiuc, Florina Cercel. Mircea 
Cosma.

• TEATRUL DE STAT DIN 
ARAD prezintă cea de-a patra pre
mieră a stagiunii cu comedia „Pre
șul" de Ion Băieșu. Regia : Dan 
Aiexandrescu. Scenografia : Vasile 
Roman. Interpretează Vasile Var- 
ganici. Elena Drăgoi, Mișu Drăgoi, 
Gelu Bogdan Ivașcu, Mariana Ste
re. Sorin Postelnicu și alții.

• TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ—secția română — anunță 
premiera : „Strigoii" de H. Ibsen.

• Colectivul de actori ai secției 
maghiare a TEATRULUI DE NORD 
DIN SATU-MARE a prezentat un 
emoționant ipectacol omagial în
chinat aniversării a 150 de ani de 
la nașterea marelui poet maghiar 
Petofi Sandor. în selecția literară 
și regia actorului Boer Ferenc au 
fost prezentate numeroase poezii, 
fragmente din scrisorile poetului, 
au fost interpretate clntece pa ver
suri din lirica poetului.

, Spectacolul s-a bucurat da un 
deosebit succes.

• TEATRUL DE PĂPUȘI DIN 
GALAȚI a Inclus pe afișul său, In 
premieră pe țară „Grădina povești
lor" de Alecu Popoviel. Regia : 
Traian Ghitescu-Ciurea. Scenogra
fia și păpușile : Mircea Nicolau.

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

Festivalul „Călușarul" 
la a 4-a ediție

ECRAN
PREMIERA FILMULUI ROMANESC 

„NUNTA DE PIATRA"

Astă seară are loc premiera filmu
lui „Nunta de piatră" — producție a 
studioului „București". Adaptare ci
nematografică a două cunoscute po
vestiri de Ion Agârbiceanu („Fefe- 
Ieaga" și „La o nuntă"), filmul este 
realizat de tinerii regizori Mircea 

* Veroiu și Dan Pița. Imaginea — Iosif 
Demian : muzica — Dorin Liviu Za- 
haria. în distribuție : Leopoldina 
Bălănuță, Radu Boruzescu, George 
Calboreanu jr., Ursula Nussbăcher, 
Mircea Diaconu, Petrică Gheorghiu.

SÎNT PROGRAMATE
ÎI PREMIERA ȘI FILMELE l

• Anul carbonarilor — coproducție 
italo-franceză în regia lui Luigi 
Magni. Evocare cu accente eroi-comi- 
ce a unor evenimente dramatice 
reale de la Începutul veacului trecut; 
cu : Nino Manfredi, Enrico Maria 
Salerno, Claudia Cardinale ș. a.

• Căldura miinilor tale — produc
ție „Gruzia-fllm", in regia lui Sota 
Managatze. O povestire lirică, inter
pretată de Sofiko Ciaureli, Grigol Ti- 
taișvili, M. Servasidze etc.
• E o poveste veche — producție 

,,Defa“-Berlin, in regia lui Lothar 
Warneke. Acțiunea se petrece în me
diul studențesc și prilejuiește apari
ția actorilor Benjamin Besson, Chris
tian Steyer, Katharina Thalbach ș. a.

(Urmare din pag. I)

POSTOLIM PIC A ?
apară, nu cresc și nu se dezvoltă 
sportivii de frunte, nici echipele, 
nici tehnicienii. Subliniem. în același 
timp, că numai cu prilejul și în ca
drul competițiilor interne, viu dispu
tate. se realizează educarea sportivă, 
se formează ambiția și spiritul de 
luptă pentru culorile cluburilor, tră
sături ce se valorifică pe plan su
perior, o dată cu aptitudinile teh
nice și tactice, la marile concursuri 
internaționale.

O problemă încă deschisă este 
aceea a regulamentului de transferări, 
în sensul promovării cit se poate de 
rapide a tinerilor talentați. Talentele 
deosebite sînt puține la număr, în fie
care sport, ele' ivindu-se, cine știe 
unde, in ce colț de țară. însă; tot fe
lul de frîne și de tendințe de „pro
prietar" funcționează împotriva 
promovărilor sportive rapide, fie 
pe treapta școlii sau a între
prinderii, fie pe scară județeană 
sau departamentală. Prin aceasta, se 
întîrzie sau chiar se stopează acce
sul tinerilor spre marile unități de 
performanță din fiecare sport, adică 
exact acolo unde s-au investit bani 
mulți pentru a se crea acele condiții 
de instruire șî viață favorabile 
marii performanțe I

S-ar putea pune întrebarea, în le
gătură cu jocurile olimpice: Cînd vom 
vedea și noi sportivi români, in 
vîrstă de 17—18 ani, urcind pe po
diumul olimpic ? Răspunsul la o a- 
semenea întrebare, ca și la multe al
tele despre selecția și instruirea 
timpurie, despre promovarea sportivă 
rapidă a elevilor din învățămîntul 
general și cel profesional, nu-1 pu
tem avea însă decît prin trecerea ho- 
tărîtă la măsuri bine gîndite, efici
ente și de perspectivă.

confort modern: încăperi 
luminoase, calde, cu pere- 

-ții proaspăt zugrăviți în 
culori pastel. Personalul di
dactic își dă toată ostenea
la să le alcătuiască copiilor 
un program cit mai bine 
echilibrat, în care să intre 
și educația, și joaca, și o- 
dihna. Și, totuși, ceva ii 
lipsește acestei grădinițe...

Despre acest „ceva" ne-a 
scris, deunăzi, directoarea 
grădiniței, Aristița Ciuban. 
Nu se poate spune, și nici 
dînsa nu face această afir
mație, că la I.C.H. grădinița 
nu se bucură de sprijin. în 
linii mari, ea are, așa cum 
arătam, cadrul material 
necesar funcționării nor
male. Sînt însă o sumede
nie de amănunte, impor
tante pentru mica colecti
vitate care — fiind negli
jate de către cei ce răs
pund, in cadrul întreprinde
rii tutelare, de problemele 
gospodărești — afectează 
desfășurarea normală a 
programului grădiniței. Căci 
ce altă expresie mai po
trivită decît neglijența 
poate desemna situația în 
care, lntr-o întreprindere 
cu numeroase și diverse e- 
chipe de meseriași, grădi
nița nu dispune de atitea 
scăunele cîți copii sînt, că 
măsuțele sînt insuficiente ? 
(Un tătic de la altă între
prindere a reparat citeva 
scăunele stricate, un altul 
a înjghebat niște băncuțe 
rudimentare din lemn brut, 
plin de așchii, pentru a 
nu-i sili pe copii să stea 
cîte doi pe un scăunel, dar 
asta se numește improvi
zație). Sau, cum poate fi 
explicat faptul că spațiul 
prețios din dormitoare este 
„mîncat" de niște paturi, 
numai bune pentru tăticii 
copiilor, iar ferestrele aș
teaptă, în zadar, niște per- 
deluțe ? Părinții se plîng 
că toți copiii vin de la gră
diniță cu hainele mototoli
te : dar cum să nu se bo
țească acestea dacă numai

DEVA (corespondentul „Scînteii", 
Sabin Ionescu). — Timp de două 
zile, la Deva s-a desfășurat faza 
finală a celei de-a 4-a ediții a festi
valului „Călușarul", amplă mani
festare. cultural-artistică de masă, 
menită să valorifice folclorul au
tentic in domeniul străvechiului 
joc popular.

Duminică dimineață, în incinta 
liceului „Decebal" din localitate, a 
avut loc o fructuoasă dezbatere pe 
tema „Elemente specifice ale călu

șarului transilvănean" șl o sesiune 
de comunicări științifice intitula
tă „Folclorul tn contemporaneita
te", la care au participat maeștri 
coregrafi, cercetători științifici și 
alte personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice din județ și din Bucu
rești, Timișoara. Cluj. Cu acest 
prilej, s-a constituit și asociația fol
cloriștilor hunedoreni. Ieri, după- 
amiază, aceeași sală „Arta" a găz
duit cea de-a doua parte a spec
tacolului final al festivalului „Că
lușarul".

EXPOZIȚII
• în sălile Muzeului de Istorie al 

Republicii Socialiste România a avut 
loc de curînd vernisajul „Expoziției 
de fotografii cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a revoluției albe ira
niene".

• Azi, 29 ianuarie, are loc vernisa
jul expoziției de fotografii „Con
struirea socialismului în Republica 
Populară Democrată Coreeană" in 
sala A.A.F. (str. Brezoianu nr. 23).

într-un mic dulăpior își 
pun hainele... opt copii 1

în căutarea unei explica
ții (dacă poate exista una 
plauzibilă) am avut o dis
cuție comună cu președin
tele comitetului sindicatu
lui, cu responsabilul cu 
problemele sociale din comi
tet și cu directorul admi
nistrativ al I.C.H. — Vasile 
Sopon. Le-am înfățișat, mai 
întîi, cele văzute. (Deși gră
dinița se află la numai 50 
de metri de sediul între
prinderii, dînșii nu prea

la grădiniță, cit mal ales 
efectul acestor vizite. Și 
tocmai acesta lipsește !

Despre anumite cerințe 
ale grădiniței, tovarășii a- 
mintiți știau, totuși, cite 
ceva. Anul trecut, au cerut 
forului tutelar — Trustul de 
construcții de drumuri, po
duri, porturi și aeroporturi 
(T.C.p.P.P.A.) — fondurile 
necesare achiziționării, prin
tre altele, și a pieselor de 
mobilier amintite, deși, așa 
cum singuri recunosc, era

BUNUL
GOSPODAR

varășii de la I.C.H. nu au 
făcut un asemenea calcul. 
Nu din nepricepere, ci din 
lipsă de interes față de tre
burile gospodărești ale gră
diniței de copii. Cazul nu 
este unic. S-ar mai putea 
cita și altele, ce nu s-ar 
diferenția decît în detalii 
și care ar demonstra ace
lași lucru și anume că, in 
ochii conducerii unora din
tre întreprinderi, grădinițele 
de copii sint „o problemă 
minoră" care nu merită 
chiar atenția personală a 
tovarășilor din conducerea 
respectivă.

— Copleșiți de problemele 
mari. ale planului — ne 
spunea tovarășul Constantin 
Andron, membru în Biroul 
executiv al Consiliului mu
nicipal al sindicatelor din 
Constanța — conducătorii 
întreprinderilor uită, une
ori, de problemele sociale, 
deși importanța lor, chiar 
pentru bunul mers al pro
ducției, este foarte mare. 
Așa s-a întîmplat și la 
I.C.H.

• Foaierul Teatrului de Comedie 
(str. Măndinești nr. 2) găzduiește, 
începînd tot de azi, 29 ianuarie, o ex
poziție de grafică semnată Clemenco 
Gita.

★
Marți, 30 ianuarie a. c., orele 17,30, 

în sălile expoziției jubiliare „25 do 
ani de arlă plastică românească" de 
la Muzeul de Artă al Republicii So
cialiste România (str. Știrbei Vodă 
nr. 1) va avea loc o intilnire cu pu
blicul amator de artă. Axat pe tema 
„Necesități și direcții ale expresiei 
plastice contemporane", acest dialog 
a fost organizat de Muzeul de Artă 
în colaborare cu organizația de 
partid a Uniunii artiștilor plastici.

trecuseră pe acolo). S-au 
mirat foarte tare. „Pentru 
o întreprindere ca a noas
tră, cele citeva scăunele și 
măsuțe ce trebuie confec
ționate și reparate repre
zintă un fleac...".

„De vină este directoarea 
grădiniței" — au conchis 
dînșii. De ce ? Simplu : 
pentru că nu a bătut destul 
de tare pe la uși. Dar, pe de 
altă parte, directoarea se 
plîngea că directorul între
prinderii nu și-a găsit timp 
pentru a discuta cu dinsa 
despre problemele gospodă
rești ale grădiniței, și nici 
reprezentanții comitetului 
sindicatului nu i-au prea 
trecut pragul. Desigur, afir
mația a fost dezmințită de 
cei vizați. Dar, nici pentru 
noi, nici pentru copiii sala- 
riaților nu prezintă interes 
numărul vizitelor pe care 
acești tovarăși le-au făcut

mult mai simplu să le facă 
în întreprindere. Dar, pen
tru că s-a ales calea com
plicată. iată ce s-a întim- 
plat : de Ia T.C.D.P.P.A. 
(care se află în București) ' 
au primit, cu o întirziere de 
două luni, aprobarea pen
tru cheltuirea unei anumite 
sume, dar atit de fărîmițată 
pe trimestre, incit a fost 
nevoie să se aștepte tri
mestrul IV, ca să poată fi 
cheltuită cu folos. In cele 
din urmă, cea mai mare 
parte din această sumă s-a 
pierdut, din Cauza inter
pretării greșite a datoriei 
pe care fiecare întreprin
dere o are de a face econo
mii.

De fapt, toată povestea 
s-ar putea rezuma într-un 
simplu calcul de bun gos
podar, care nu dă bani pe 
ceea ce poate face cu 'mij
loacele din ograda sa. To-

★
în țară există numeroase 

grădinițe de copii care a- 
parțin întreprinderilor. Din 
exemplele celor două alese 
de noi, și din ceea ce mai 
cunoaștem încă, se poate 
deduce o concluzie general 
valabilă : întreprinderile
trebuie să fie, pentru gră
dinițele de copii ce le a- 
parțin, mame bune și nu 
„mame vitrege". Oricit de 
ocupați ar fi, conducătorii 
unei întreprinderi trebuie 
să-și găsească răgazul ne
cesar și pentru a acorda 
sprijin în rezolvarea pro
blemelor gospodărești ale 
grădiniței. în ce privește 
rolul controlului obștesc, el 
trebuie să fie unul activ, să 
vegheze ca toți acei care au 
anumite obligații față de 
grădinițele de copii, să și 
le îndeplinească întocmai. 
Numeroasele exemple bune 
pe care le-am întîlnit de
monstrează, cu prisosință, 
că esle posibil ca peste tot 
să fie bine.

CONCERTE
• Cunoscuta capodoperă a lui 

I. S. Bach, „Arta fugii", este prezen
tată în această seară sub bagheta lui 
Ludovic Bacs, la Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii.

• Compozitorul Marțian Negrea 
este omagiat miine seară, într-un 
concert public — cu ocazia împlinirii 
virstei de 80 de ani — în sala 
„G. Encscu" a conservatorului bucu- 
reștean.

• Pianistul Valentin Gheorghiu, 
violonistul Ștefan Gheorghiu și 
violoncelistul Cătălin Ilea susțin 
miercuri, 31, la Sala Mică, un concert 
de Trio-uri de Beethoven.

• Al treilea concert, Tribuna crea
ției contemporane românești, este 
organizat marți, 30, la Radiotelevi- 
ziune, în studioul din strada Nufe
rilor.

• Simfonia I de Ion Dumitrescu 
este prezentată joi, 1 februarie, de 
dirijorul Nieolae Boboc in compania 
Orchestrei simfonice a Radiotelevi
ziunii Române ; in același concert, 
pianistul Gheorghe Halmoș interpre
tează al 5-lea concert de Beethoven.

• La filarmonica bucureșteană, 
soprana Emilia Petrescu și dirijorul 
Mihai Brediceanu prezintă printre 
altele — vineri, 2 și simbătă, 3 — o 
arie de concert aparținînd compozi
torului Alban Berg.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere tmi 

este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre urările mele cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru succesul deplin în opera de edificare pe care o întreprindeți în folosul țării dv.Sînt convins că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor întări continuu spre binele celor două popoare ale noastre.
HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Guvernul și poporul Bangladesh mi se alătură în a vă transmite felicitările noastre cele mai cordiale cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere.Am urmărit cu adînc interes și profundă admirație progresul și prosperitatea 

pe eare poporul României le-au realizat sub conducerea dv. înțeleaptă.Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune pentru sănătatea și fericirea dv. personală, precum și asigurările considerațiunii mele celei mai înalte.
ABU SAYEED CHOUDHURY

Președintele Republicii Populare 
Bangladesh

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPrimiți, Excelență, cu prilejul 'zilei dumneavoastră de naștere, cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și urările mele de pace și prosperitate pentru națiunea română.

JUAN MARIO BORDABERRY
Președintele Republicii Orientale

a Uruguayului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe,Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist Peruan vă transmite un salut călduros și sincere felicitări, alăturîndu-se în acest fel urărilor pe care vi le adresează cu această ocazie poporul român, Partidul Comunist Român.Uniți în ideologia marxist-leninistă, militînd împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului,’ a războiului și exploatării omului de către om, pentru socialism, pace și progres social, noi, comuniștii peruani,, ne bucurăm de succesele realizate de țara dumneavoastră, de guvernul și Partidul' Comunist Român în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de contribuția adusă la întărirea forțelor revoluționare de pretutindeni. Apreciem în mod deosebit cooperarea prietenească în domeniile economic, cultural și politic dintre Republica Socialistă România și Guvernul Revoluționar al Forțelor Armate, angajat în procesul de independență națională și progres social care se înfăptuiește în prezent în țara noastră. Dăm o înaltă apreciere prieteniei și solidarității dintre partidele noastre' comuniste.In toate aceste realizări apreciem în mod deosebit contribuția dumneavoastră personală și, de aceea, felicitîndu-vă cu prilejul zilei de naștere, dorim ca legăturile frățești, principiale dintre partidele noastre să se întărească și mai mult.Iri numele Comisiei Politice a Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan,

JORGE DEL PRADO
Secretar general 

al Partidului Comunist Peruan

Dragă tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,Comitetul Central al Partidului Comunist Irakian vă adresează cele mai călduroase salutări cu ocazia împlinirii a 55 de ani și are plăcerea de a saluta, cu acest prilej, poporul român pentru realizările și succesele obținute în construirea socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Român.Partidul Comunist Irakian omagiază lupta dv. neobosită, timp de ani îndelungați, în slujba clasei muncitoare și' a poporului român. De asemenea, P.C. Irakian își exprimă încrederea că Partidul Comunist Român, sub conducerea dv., va îndruma poporul român spre victorii și mai mari în construirea socialismului și în lupta comună cu țările sistemului socialist, cu mișcarea clasei muncitoare și mișcarea de eliberare, pentru pace, independență națională, democrație și socialism.Cu această fericită ocazie, dorim să evidențiem relațiile trainice de prietenie care leagă partidele noastre frățești și activitatea noastră continuă pentru dezvoltarea și consolidarea lor.Comitetul Central al Partidului Comunist Irakian vă dorește o viață fericită, plină de activitate și de succese în folosul cauzei noastre comune.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST IRAKIAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Comitetul Central al Partidului Akel vă transmite cele mai călduroase salutări frățești și vă urează viață îndelungată, sănătate deplină și activitate încununată de succes pentru binele socialismului și al poporului român.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al Partidului Akel

Excelenței • Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am onoarea de a vă prezenta, în numele meu personal și al guvernului Luxemburgului, cele mai bune urări pentru un viitor fericit în desăvîrșirea înaltei dumneavoastră misiuni.

GASTON THORN
Ministrul afacerilor externe 

al Marelui Ducat al Luxemburgului

Stimate tovarășe CEAUȘESCU,Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist din Austria vă transmite felicitări cordiale. Vă dorim multă sănătate și energie creatoare în activitatea dumneavoastră consacrată construirii socialismului în Republica Socialistă România și succese în lupta pentru asigurarea păcii, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale. __ Cu salutări frățești,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere vă transmitem felicitări frățești și vă dorim multă sănătate și ani mulți de activitate pentru triumful păcii și socialismului.

Partidul Comunist din Israel

S. MIKUNIS
Secretar general

R. TEITELBAUM
Președinte

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului, al poporului panamez și al meu personal, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere.

DEMETRIO B. LAKAS
Președintele Republicii Panama

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătoririi zilei de naștere a Excelenței Voastre vă transmit, In numele poporului și guvernului din Venezuela, precum și al meu personal, cele mai sincere urări de bunăstare și succes în înaltele dumneavoastră responsabilități.

RAFAEL CALDERA
Președintele Republicii Venezuela

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCongresul Național African din Africa de Sud vă transmite felicitări revoluționare și cordiale cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere. Sprijinul dv. fără rezerve acordat luptei de eliberare, preocuparea dv. pentru construcția pașnică, aprecierea distinsă de care vă bucurați pe plan internațional, precum și angajarea în construirea socialismului, toate dau inspirație poporului nostru.Vă urăm o viață îndelungată, fericire și contribuție continuă în lupta pentru pace și independență.

ALFRED NZO
Secretar general executiv 

al Partidului Congresul Național 
African

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU'
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi face plăcere să vă adresez în numele meu personal, al guvernului și poporului Republicii Democratice Populare a Yemenului, cele mai sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

SALEM ROBAYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Democratice Populare 

a Yemenului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia vă urează mulți ani și sănătate pentru binele Partidului Comunist Român și poporului României, al colaborării pașnice între popoare.

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Conlunist RomânFelicitări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și cele mai bune urări de succese pe mai departe poporului Republicii Socialiste România, partidului și conducerii sale.

COMITETUL NAȚIONAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN AUSTRALIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă și apreciate tovarășe,In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Guatemala și al poporului muncitor din țara noastră, cu prilejul împlinirii a 55 de ani de viață, con- sacrați cauzei muncitorilor, țăranilor și intelectualilor--din România și mișcării comuniste internaționale, vă adresăm un călduros și frățesc salut, împreună cu urările noastre de multă sănătate, care să vă permită desfășurarea muncii de conducere a partidului, statului și poporului român, precum și a activității în rîndurile combative ale mișcării comuniste mondiale, în lupta acesteia pentru un viitor nou și luminos al întregii omeniri.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Muncii din Guatemala

MIGUEL RODRIGUEZ
secretar general al C.C. al P.M.G.

MARCOS VILLATORO
Membru al C.C. al P.M.G.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,In numele Comitetului Central al P.C.G. și al meu personal vă transmit, cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, felicitări cordiale și salutări frățești.încă din tinerețea timpurie dumneavoastră v-ați aflat în rîndurile mișcării comuniste a țării dumneavoastră și ați condus și în condițiile ilegalității, în închisori și lagăre de concentrare, lupta pentru eliberarea României de exploatarea capitalistă, împotriva imperialismului și fascismului, pentru o Românie socialistă, încredințîndu-vi-se sarcini de răspundere de către partid.Cu sentimente de solidaritate vă dorim, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănătate și putere creatoare în activitatea dumneavoastră plină de răspundere în fruntea Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România.Cu salutări socialiste,

KURT BACHMANN
Președinte al Partidului Comunist 

German

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânFelicitări cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și eforturi continue în slujba păcii, democrației și socialismului, pentru întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, în spiritul marxism-leninismu- lui și internaționalismului proletar.

W. KASHTAN
Comitetul Central Executiv 

al Partidului Comunist din Canada,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă adresez cordiale felicitări și îmi exprim dorința dezvoltării relațiilor prietenești între partidele noastre. ' x
FRANCESCO DE MARTINO

Secretar general 
al Partidului Socialist Italian

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu fericita ocazie a celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere vă transmit cele mai cordiale felicitări și cele mai calde urări de viață lungă și prosperă în binele poporului român prieten.

Arhiepiscop MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîmi este plăcut să adresez felicitări Excelenței Voastre cu prilejul aniversării zilei de naștere.

JOSE FIGUERES
Președintele Republicii Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Ceaușescu,Țin să vă prezint cu această ocazie urările mele cele mal prietenești șl cele mai călduroase.întotdeauna ne-am bucurat .pentru excelentele relații și raporturi fructuoase pe care le-am întreținut cu dumneavoastră, pentru interesul pe care ni l-ați arătat în diverse împrejurări, precum și pentru întîlnirile pe care am avut prilejul de a le avea cu dumneavoastră.Vă urez multă sănătate pentru a putea continua sarcina dumneavoastră așa 
de importantă și a munci pentru bunăstarea poporului dumneavoastră, pentru progresul și înălțarea partidului dumneavoastră, pentru socialism și pace.Mă asociez cu plăcere la toate urările și festivitățile cu care veți fi înconjurat cu ocazia acestei a 55-a aniversări.Primiți, dragă tovarășe Ceaușescu, salutările .mele cele mai devotate.

JEAN VINCENT
Secretar al Partidului Muncii 

din Elveția
f . , ■

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, conducerea Partidului Comunist din Belgia vă adresează salutări și felicitări cordiala și frățești.Partidul nostru dă o înaltă apreciere relațiilor de prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Belgia, în cadrul luptei pentru stabilirea unui sistem de securitate colectivă în Europa și de cooperare între toate popoarele continentului nostru. El se bucură, de asemenea, de succesele obținute în aonstrucția socialismului în România.Conducerea Partidului Comunist din Belgia exprimă convingerea sa fermă că relațiile de prietenie dintre cele două partide ale noastre se vor dezvolta fără încetare, în conformitate cu interesele întăririi mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al coeziunii forțelor progresiste și antiimperialiste și al cauzei păcii.Conducerea partidului nostru vă urează viață lungă, sănătate șl noi succese în activitatea dumneavoastră.

LOUIS VANGEYT
Președintele Partidului Comunist 

din Belgia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDragul meu Președinte, ’ »In numele meu personal și al socialiștilor francezi, la ora actuală angajați în marea luptă pentru socialism în Franța, vă exprimăm felicitările noastre vii cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere șl urările noastre cele mai sincere de activitate îndelungată în fruntea Republicii Socialiste România — surori.Cu sinceritate,

F. MITTERRAND
Prim-secretar

al Partidului Socialist Francez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Ceaușescu,La 26 Ianuarie sărbătoriți cea de-a 55-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere.Mă grăbesc să vă felicit din toată inima cu această ocazie și să vă transmit cele mai bune urări pentru viitor.Grație preocupării și personalității dumneavoastră, țara dumneavoastră a putut realiza o dezvoltare economică impunătoare. Prin grija dumneavoastră pentru respectarea principiului politicii independente și autodeterminării fiecărui popor șl fiecărei țări ați adus o contribuție hotărîtoare la cauza păcii și securității în Europa.Vă doresc, pe lîngă sănătate deplină și forță creatoare pentru a putea obține și în viitor succes în activitatea dumneavoastră consacrată păcii și securității.Cu aceasta, rămîn al dumneavoastră cu cele mai bune urări și salutări,

Dr. ARTHUR SCHMID
Președintele Partidului Socialist 

Elvețian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânVă'felicităm cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Vă transmitem urări ’ de viată lungă și mari succese României socialiste.

PARTIDUL COMUNIST DIN URUGUAY

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Vă rugăm să transmiteți tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general alP.C.R., felicitările noastre frățești cu ocazia celei de-a 55-a aniversări.
Pentru Comitetul Central 

al P.C. din Luxemburg
D. URBANY

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă rugăm să primiți felicitările noastre călduroase și sincere cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Vă dorim sănătate deplină și multă putere de muncă în eforturile dumneavoastră pentru promovarea bunelor relații și a coexistenței pașnice între popoare și națiuni.
UNIUNEA DEMOCRATICĂ’

A POPORULUI FINLANDEZ

Tovarășului NICOLAE . CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere vă transmitem cele mai calde felicitări, urîndu-vă multă sănătate și succese în activitatea dumneavoastră pentru binele poporului român și a cauzei generale a păcii și socialismului.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Israel

MEIR VILNER
Secretar general
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PRNR a DE HG IN VMM
® Duminică dimineața a fost ordonată încetarea focului 

pe întreg teritoriul Vietnamului de sud
VIETNAMUL DE SUD 28 (Agerpres). — Comandamentul Forțelor Ar

mate Populare de Eliberare din Vietnamul de Sud a ordonat tuturor uni
tăților și subunităților sale, formațiunilor de luptă locale si detașamente
lor de partizani să inceteze focul pe întreg teritoriul Vietnamului de sud, 
începind cu data de 28 ianuarie ora 8,00 (ora Saigonului). Ordinul arată, 
totodată, că luptătorii Forțelor armate de eliberare trebuie să participe 
activ Ia construirea și consolidarea regiunilor eliberate, să ajute populația 
sa-și normalizeze viața, păstrind însă vigilență și fiind pregătite să res
pingă orice provocări privind încălcarea acordului cu privire la restabili
rea păcii în Vietnam.

SAIGON 28 (Agerpres). — Nguyen Van Thieu a anunțat duminică la 
ora 8,01 (ora Saigonului), încetarea focului.

Pe de altă'parte, Agenția France Presse relevă că artileria saigoneză 
a încălcat, duminică dimineața, încetarea focului, declanșind in regiunea 
Saigonului, o serie de bombardamente împotriva pozițiilor forțelor pa
triotice.

HANOI Chemările C. C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam

HONOI 28 (Agerpres). — La 28 ia
nuarie, in prima zi de pace, la Hanoi 
au fost date publicității Chemările 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam. Salutînd acordul de la 
Paris cu privire la încetarea războiu
lui și Ia restabilirea păcii în Viet
nam, chemările subliniază că nu 
există nimic mai scump decît inde
pendența și libertatea patriei.

Chemările relevă, de asemenea, 
sarcinile pentru construirea socialis
mului in Vietnamul de nord, pentru

★
• Senatorul Mike Mansfield : 

S.U.A. trebuie să oprească 
acum bombardamentele în 
Laos și Cambodgia

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
I.uind cuvintul în cadrul unei confe
rințe de presă organizate la Washing
ton, la puțin timp după semnarea a- 
cordului de încetare a războiului și 
restabilire a păcii in Vietnam, liderul 
grupului democrat in Senatul ameri
can, Mike Mansfield, a opinat că 
Statele Unite trebuie să întreprindă 
acum o inițiativă de pace în Laos și 
Cambodgia, încetînd bombardamen
tele și alte operațiuni militare în a- 
ceastă zonă.

★
PARIS 28 (Agerpres). — înainte 

de a părăsi Parisul, unde a semnat 
simbătă Acordul privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam, secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a fost primit de pre
ședintele Franței, Georges Pompidou, 
și a avut o întrevedere cu ministrul 
francez al afacerilor externe, Maurice 
Schumann.

• Kurt Waldheim t „O.N.U. 
ar putea juca un rol impor
tant în reconstrucția Viet
namului”

NEW YORK 28 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută simbătă la New

NEGOCIERILE INTERCOMUNITARE - UNICUL MIJLOC 
DE SOLUȚIONARE A PROBLEMEI CIPRIOTE

ATENA 28. — Corespondentul nos
tru, Al. Cimpeanu, transmite : Mi
nistrul supleant al afacerilor externe 
al Greciei, Phaidon Anninos-Cavalie- 
ratos, a declarat, in cadrul unei con
ferințe de presă, că discuțiile pe care 
le-a avut cu ministrul de externe 
cipriot, Ioannis Christofides, asupra 
unor aspecte ale problemei cipriote 
au fost „sincere" și „foarte intere
sante". Am convenit din nou — a

Cronica legăturilor cu vechi și bo
gate tradiții istorice, dintre Româ
nia și Franța, se îmbogățește necon- • 
tenit, an de an, cu noi capitole, care 
consemnează colaborarea fructuoasă 
dintre cele două țări și popoare pe 
plan economic, tehnico-științific, 
cultural-artistic și în alte domenii. 
Promovarea raporturilor de colabo
rare româno-franceze, bazate pe e- 
galitate și respect reciproc, răspun
de intereselor celor două popoare 
precum și intereselor îmbunătățirii 
continue a climatului politic în Eu
ropa, consolidării securității și pă
cii pe acest continent și în lume.

Aci, la Paris, sînt reliefate premi
sele .favorabile pe care le-au creat 
pentru evoluția ascendentă 'a rela
țiilor româno-franceze vizita în 
România a generalului Charles de 
Gaulle și cea in Franța a președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, precum și convorbirile 
purtate cu președintele Franței, 
Georges Pompidou, întilnirile și 
contactele la alte niveluri. Cores
pondentului român la Paris îi este 
dat, adeseori, să audă, in con
tactul cu reprezentanți ai, vieții pu
blice sau cultural-științifice. cu fran
cezi din fabrici, din instituții, de 
pe stradă, cuvinte calde, de adîncă 
prietenie și stimă la adresa țării 
noastre, a politicii sale de pace și 
colaborare, cuvinte de înaltă pre
țuire față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, a cărui vizită a lăsat pu
ternice impresii în rindul opiniei pu
blice franceze.

Aprecieri elogioase se fac, de a- 
semenea, auzite la adresa colaboră
rii și cooperării româno-franceze. 
Am consemnat asemenea declara
ții intr-o uzină de montaj a re
giei Renault, acolo unde se asam
blau camioanele „Estafette". a că
ror cutie de viteze este fabricată la 
Pitești. Inginerii și tehnicienii fran
cezi care au vizitat uzinele româ
nești de automobile își amintesc în
totdeauna cu plăcere de specialiștii 
și muncitorii cunoscuți cu această 
ocazie, de hărnicia, iscusința și e- 
xigența lor. „Colaborarea cu tehni
cienii români, ne declara inginerul 
Jean-Marie Bertrand, este plină de 
interes. Pentru că industria dum
neavoastră a ajuns în stadiul în care 
este capabilă nu numai să primeas
că, ci să și dea atît produse de ca
litate, cit și idei de calitate. Este o 
colaborare stimulativă, creatoare, a- 
dică, o adevărată colaborare". Opi
nii asemănătoare au exprimat pro
fesori, medici, oameni de știință și 
cultură, care urmăresc cu Interes și 

restabilirea unor relații normale In
tre cele două zone ale țării, în nu
mele realizării unificării pașnice a 
patriei.

Comitetul Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam expri
mă recunoștință sinceră popoarelor și 
guvernelor țărilor socialiste frățești, 
popoarelor și guvernelor țărilor prie
tene, popoarelor din întreaga lume 
pentru uriașul ajutor și sprijin acor
date poporului vietnamez.

*
York, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a reînnoit propune
rea sa cu privire Ia instituirea unui 
program al Națiunilor Unite de ajutor 
și reconstrucție pentru Vietnam, de 
natură umanitară și destinat întregii 
populații fără nici o discriminare. 
..Dacă părțile semnatare ale acordu
lui privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam consi
deră necesar un asemenea program. 
O.N.U. ar putea juca un rol important 
în reconstrucția Vietnamului", a con
chis secretarul general al Națiunilor 
Unite. '

PEKIN : 
întîlnire Ciu En-îai-Le 

Thanh Kghi

PEKIN 28 (Agerpres). - Ciu En- 
lai, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat. Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, au primit, simbătă, pe Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepremier al gu
vernului R. D. Vietnam. Agenția 
China Nouă menționează că intîlni- 
rea s-a desfășurat într-o atmosferă 
frățească, cordială.

spus Cavalieratos — că negocierile 
intercomunitare constituie singura 
cale de natură să ducă la soluțio
narea problemei, adică la asigurarea 
existenței „unui Cipru independent, 
suveran și unitar". Cavalieratos a 
negat categoric posibilitatea unei in
tervenții, sub orice formă, a guver
nului grec în treburile interne ale 
Ciprului.

bucurie eforturile și succesele Româ
niei pe linia dezvoltării sale eco
nomice, științifice și social-culturale. 
în acest sens cuvintele calde ale 
unui cunoscut specialist în electro
tehnică, Andre Langevin, fiul marelui 
fizician francez, Paul Langevin, au 
rezonanța unei mărturii a prieteniei 
și stimei cu care țara noastră este 
privită azi în Franța. Participind la 
vernisajul unei recente expoziții ro- 
minești organizate la Paris, dl: Lan
gevin ne spunea : „începînd din 
1947 am vizitat România în mai 
multe rînduri și întotdeauna am fost 
impresionat de patosul și priceperea PERSPECTIVE FAVORABILEDEZVOLTĂRII COLABORĂRIIROMANO- FRANCEZE

CORESPONDENȚA DIN PARIS

cu care poporul dv. a transformat 
țara. în ultimii ani am constatat că 
acest dinamism este din ce în ce mai 
puternic și mai viu și pot spune că 
hidrocentrala de la Porțile de Fier 
întruchipează forța de azi și șansele 
de miine ale economiei românești. 
Poporul dumneavoastră se poate 
mîndri că are în fruntea sa pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, o perso
nalitate strălucită, cunoscută azi în 
lumea întreagă pentru activitatea sa 
energică și hotărîtă pe care o desfă
șoară în scopul asigurării păcii și în
țelegerii între toate popoarele".

Cel mai recent eveniment înscris 
pe linia dezvoltării relațiilor re
ciproce a fost cea de-a V-a se
siune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze, de coo
perare economică, științifică și 
tehnică, ale cărei lucrări s-au în
cheiat marți la Paris. Cu acest pri
lej, s-a constatat cu satisfacție că,

CHILE

Necesitatea consolidării 
unității de luptă împotriva 

manevrelor reactiunii»
• Declarațiile președintelui 

Allende

SANTIAGO DE CHILE 28. — Co
respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : Președintele Salvador Allende 
a inaugurat, în aceste zile, o serie de 
obiective industriale și sociale din 
zona centrală a Republicii Chile. Cu 
acest prilej, el s-a referit, în cadrul 
cuvintărilor rostite, la conținutul 
programatic al guvernării Unității 
populare, la politica internă și exter
nă a țării.

„Gradul înalt de inflație — a de
clarat șeful statului chilian — inten
sificată de presiunile monopoliste din 
exterior și de scăderea prețului’ cu
prului pe piața mondială, ceea ce, în 
intervalul anilor 1971—1972, a însem
nat pentru Chile o pierdere de 500 
milioane de dolari, a făcut nece
sară luarea unor măsuri ferme din 
partea guvernului".

Președintele Allende a subliniat că 
este necesară realizarea unei pro
ducții maxime în aria proprietății 
sociale. El a relevat dificultățile din 
domeniul aprovizionării, căile și mij-' 
loacele concepute pentru combaterea 
speculei. Denunțînd planurile reac- 
țiunii și manifestările elementelor 
ostile procesului revoluționar din 
Chile, președintele Allende a scos în 
evidență necesitatea strîngerii rindu- 
rilor formațiunilor politice care con
stituie coaliția guvernamentală din 
Chile, a întăririi unității tuturor for
țelor revoluționare și democratice din 
țară.

PROGRESE
IN UNIFICAREA CELOR 

DOUĂ STATE YEMENITE
• Un interviu al premierului 

R. A. Yemen
SANAA 28 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat agenției irakiene de 
informații, primul ministru al Repu
blicii Arabe Yemen, Abdallah Al 
Hijri, a arătat că au fost înregistrate 
progrese in ceea ce privește realiza
rea unității celor două state yeme- 
nite. A fost deja stabilit planul con
form căruia urmează să aibă loc uni
ficarea celor două state ce trebuie să 
asigure Yemenului progresul, pros
peritatea și un nivel ridicat de civi
lizație, a afirmat el. Totodată, Abdal
lah Al Hijri a precizat că nu există 
noi diferende între R. A. Yemen și 
R. D. a Yemenului. „Nu există nici o 
imixtiune străină care să afecteze 
realizarea unității interyemenite. De 
altfel, Yemenul nu admite nici un 
amestec in problemele sale interne" 
a spus premierul nord-yemenit.

Referindu-se la o serie de proble
me internaționale, Abdallah Al Hijri, 
după ce a salutat încheierea acordu
lui de pace în Vietnam, și-a expri
mat dorința de a vedea soluționată 
și situația din Orientul Mijlociu.

Vorbind despre politica externă a 
țării sale, premierul nord-yemenit a 
arătat că R. A. Yemen se pronunță 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate 
popoarele lumii, fără excepție.

In perioada care s-a scurs de la tre
cuta sesiune, au fost realizate di
verse acțiuni de cooperare în do
meniul construcțiilor aeronautice și 
de automobile, al industriei meta
lurgice, telecomunicațiilor și în alte 
domenii ; s-a Intensificat cooperarea 
tehnico-științifică printr-un număr 
sporit de acțiuni de cooperare și 
programe comune de cercetare a- 
flate în curs de realizare.

Pornind de la aceste rezultate șl 
avînd în vedere potențialul econo
mic crescînd al celor două țări, Co
misia mixtă a stabilit noi domenii 
și acțiuni de cooperare în industrie,

In cercetarea științifică și tehnică, 
precum și noi măsuri pentru lărgi
rea schimburilor comerciale. Au fost 
reliefate posibilitățile de intensifi
care a cooperării pe terțe piețe ; s-a 
hotărît să se acorde sprijin Iniția
tivelor care se vor manifesta din 
partea firmelor interesate în pri
vința înființării societățiilor mixte de 
producție și desfacere.

Atît la ceremonia semnării proto
colului celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei, cit și în cursul convorbirilor 
pe care le-a avut delegația română, 
condusă de vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al României. 
Manea Mănescu, cu șeful statului 
francez, Georges Pompidou, cu pri
mul ministru Pierre Messmer, cu alț.i 
membri ai guvernului francez, s-a 
subliniat din nou dorința celor două 
părți de a dezvolta in continuare re
lațiile reciproc avantajoase dintre

agențiite de presă
transmit:

Dslegatia de activiști ai 
C.C. al U.T.C.,care se a£lă tntr‘° 
vizită în R.F.G., a fost primită de 
vicepreședintele Bundestagului vest- 
gerinan, Hermann Schmidt-Vocken 
Hausen. Vicepreședintele parlamen
tului și-a exprimat satisfacția pen
tru evoluția pozitivă a relațiilor din
tre România și R.F.G., arătînd că 
vizita tinerilor români constituie un 
exemplu de felul cum cele două 
țâri înțeleg să dea conținut relații
lor dintre ele și să promoveze mai 
buna cunoaștere reciprocă intre po
poarele lor. La rindul său, conducă
torul delegației române a subliniat 
dorința tinerilor din România de a 
extinde relațiile de colaborare cu ti
neretul din țările Europei și din în
treaga lume, în interesul păcii și în
țelegerii între popoare.

In cadrai acordului de 
cooperare economică și 
tehnică dintre Sudan și R.P. 
Chineză la Khartum au lost sem
nate o serie de documente privind 
realizarea unor obiective economi
ce sudaneze cu ajutorul R. P. Chi
neze, relatează agenția China Nouă. 
Se menționează, printre altele, o fa
brică de gheață și un complex frigo
rific pentru congelarea peștelui, care 
urmează să fie construit la Wadi 
Haifa, in provincia ■ nordică a țării.

în comunicatul comun 
privind viziîa în Somalia 
a președintelui Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, se relevă 
hotărîrea celor două țări de a sta
bili relații diplomatice la nivel de 
ambasadă. în legătură cu unele pro
bleme ale continentului african, So
malia și Zairul sint hotărîte să a- 
corde sprijinul lor Zambiei pentru 
ca această țară să respingă acțiunile 
agresive ale regimului rasțst din 
Rhodesia. Cele două țări vor conti
nua să sprijine mișcările de elibe
rare națională din Africa — se 
afirmă in document.

Președintele Siriei, Hafez 
Assad, l-a primit pe Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Surse oficiale siriene au 
arătat că discuțiile s-au referit la 
situația din Orientul Apropiat și la 
lupta populației palestinene pentru 
recucerirea drepturilor sale legitime.

Miîiistriil de externe ci
priot loarmis . Christofidis, a decla
rat în cadrul unei conferințe de pre
să, ținută simbătă la Atena, unde a 
efectuat o vizită oficială, că, dacă 
p’nă la 8 februarie nu se va ivi un 
al doilea candidat pentru alegerile 
prezidențiale din Cipru, arhiepiscopul 
Makarios „va fi declarat președinte 
pentru a treia oară, în conformita
te cu prevederile constituției țării".

„Rohmi-560". De la taza de 
lansare din Shri Haricot, situată la 
80 km nord de Madras, a fost lansată 
racheta meteorologică „Rohini-560", 
cu două trepte, construită în între
gime în India. Lansarea a fost efec
tuată in cadrul programului de ex
plorare a spațiului cosmic, elaborat 
de oamenii de știință indieni.

cele două țări, precum și conlucra
rea în interesul securității și coope
rării in Europa și în lume.

Opinia publică din ambele țări 
privește cu satisfacție faptul că 
România și Franța adoptă in nu
meroase probleme ale vieții politice 
internaționale, în promovarea țelu
rilor destinderii și securității pe con
tinentul nostru și in lume, poziții 
apropiate, uneori identice.

în acest context are loc vizita pe 
care o începe astăzi în România mi
nistrul francez al afacerilor externe, 
Maurice Schumann, și' care este me
nită să marcheze un nou moment 
important în dialogul româno-fran- 
cez. .

Salutînd această vizită, ziarele a- 
părute simbătă seara la Paris subli
niază atenția și aprecierea cu care 
este privită in Franța traiectoria po
zitivă a relațiilor româno-franceze. 
„FRANCE SOIR" scrie, de exemplu : 
„Această călătorie are o dublă sem
nificație : să dezvolte cooperarea 
dintre cele două țări și să marcheze 
interesul Franței față de politica ex
ternă a României". Amintind că in
tre Franța și România există o 
„prietenie istorică și o cooperare e- 
xemplară intre țări cu regimuri po
litice diferite" ziarul „LE MONDE" 
remarcă „rolul din ce in ce mai activ 
pe care România îl joacă în Europa".

în preajma plecării sale la Bucu
rești, dl. Maurice Schumann a de
clarat unor reprezentanți ai presei 
române că relațiile dintre cele două 
țări sînt în constantă înflorire. Re
ferindu-se la vizitele sale anterioa
re in țara noastră, ministrul francez 
a spus : „La fiecare etapă constat 
că afinitățile tradiționale dintre 
Franța și România se adaptează din 
ce în ce mai bine exigențelor timpu
lui nostru. Ne pronunțăm, șl unii și 
alții pentru destindere și cooperare 
internațională, pe baza principiilor 
egalității șl independenței naționale" 
exprimîndu-și în continuare părerea 
că apropiatele convorbiri de la Bucu
rești vor deschide noi perspective 
raporturilor dintre cele două țări.

Dezvoltarea in continuare a rela
țiilor româno-franceze este aprecia
tă in capitala Franței de cercuri largi 
ale opiniei publice ca o însemnată 
contribuție pe care cele două țări 
și popoare o pot aduce la opera de 
consolidare a climatului de încrede
re și înțelegere, de destindere și 
pace pe continentul nostru și in lu
mea întreagă.

Paul DIACONESCU

Președintele R.S.F. Iugo
slavia losip Broz Tito> 1-8 primit 
pe David Rockefeller, președintele 
băncii „Chase Manhattan", cu care 
a avut o convorbire — transmite a- 
genția Taniug. La întrevedere a luat 
parte, de asemenea, ministrul iugo
slav al finanțelor, Ianko Smole.

Dublu asasinat la Los 
RjigeleS Dup5 cum informează 
agențiile Reuter și France Presse, 
consulul Turciei la Los Angeles, 
Mehmet Baydar, și viceconsulul Ba- 
hadir Demir au fost uciși simbătă 
cu focuri de armă, intr-un hotel din 
localitatea Santa Barbara, de Gorgen 
Yanikan, agent imobiliar. Asasinul a 
fost imediat arestat. Nu au fost fur
nizate incă precizări asupra mobilu
lui crimei.

0 delegație guvernamen
tală chiliana,0011(11135 de Clodo_ 
miro Almeyda Medina, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Chile, 
a sosit simbătă la Pekin, Intr-o vi
zită de prietenie, la Invitația guver
nului chinez — Informează agenția 
China Nouă.

VENEZUELA

Deși alegerile din Venezuela vor 
avea loc abia spre sfirșitul anului, 
viața politică a țării poartă încă de 
pe acum amprenta efervescenței 
electorale. Partidele politice și-au de
semnat candidații la președinție și 
au dat publicității principalele direc
ții ale programelor lor electorale.

Dacă înfruntările electorale de 
pînă acum s-au desfășurat între Par
tidul Social-Creștin (C.O.P.E.I.) șl 
Partidul Acțiunea Democratică — In
tre care nu există deosebiri esențiale 
in ce privește linia politică — ele
mentul nou al actualei campanii il 
constituie întărirea poziției coaliției 
partidelor de stingă — „Noua Forță".

Afirmarea forțelor de stingă in Ve
nezuela a început de fapt încă din 
timpul alegerilor din 1968, cind par
tidele și grupările componente ale 
coaliției „Noua Forță" — partidul 
comunist,’ Mișcarea electorală a po
porului și Uniunea democratică re
publicană — au întrunit aproximativ 
un sfert din voturile exprimate. De 
atunci, datorită mai ales ecoului larg 
al măsurilor pe care le-a propus 
pentru recuperarea bogățiilor țării și 
valorificarea lor în vederea ridicării 
bunăstării poporului și dezvoltării 
mai accelerate a țării, „Noua Forță" 
a cunoscut o extindere continuă a 
rîndurilor sale.

Preocupări în acest sens sînt pre
zente și în programele Partidului 
Social-Creștin (de guvernămint) și 
Partidului Acțiunea Democratică ce 
își propun intensificarea controlu
lui asupra companiilor străine și 
investițiilor acestora In Venezue
la. Șe știe că anul trecut, din ini
țiativa actualului guvern, al preșe
dintelui Caldera, a fost adoptată „le
gea reversiunii petroliere", care 
stabilește dreptul statului Venezue
lan de a naționaliza, fără indem
nizații, instalațiile și echipamentele 
firmelor petroliere străine, începînd 
din 1983, cind vor fi anulate toate 
concesiunile. „Noua Forță" se pro
nunță însă pentru naționalizarea 
imediată a tuturor bogățiilor naturale 
ale țării, și în primul rind a zăcă
mintelor de petrol, care asigură 90 la 
sută , din Încasările in devize ale

RAVAGIILE VULCANULUI
HELGAFELL

REYKJAVIK 28 (A- 
gerpres). — Știri par
venite din Reykjavik 
informează că orașul- 
port islandez Vest- 
mannaeyjar din insula 
Heimaey, de unde au 
fost evacuate peste 
3 500 de persoane, riscă 
să fie in întregime 
distrus, ca urmare a 
erupției vulcanului 
Helgafell (Muntele Sa
cru).

Potrivit ultimului

bilanf, transmis simbă
tă seara, 30 de case au 
fost acoperite de lavă, 
iar alte 50 s-au prăbu
șit sub greutatea stra
tului de cenușă și tuf 
vulcanic. Pe străzile o- 
rașului. ca și pe clădiri, 
stratul de cenușă, care 
s-a depus în decurs de 
o săptămină, de la ac
tivizarea vulcanului, a 
atins. 3 metri. Echipa
jele de salvare au în
cercat in cursul zilei

Valul de lavă atinge una din casele de la periferia portului Vestman- naeyjar

FRANȚA

SPRE UN PROGRAM 
GUVERNAMENTAL COMUN 

Al PARTIDELOR DE STINGĂ
PARIS 28 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc o adunare in cadrul căreia 
s-a procedat la un schimb de păreri 
privind programul guvernamental co
mun al forțelor de stingă. Luind cu
vintul, Georges Marchais, secretar 
general al P.C.F., a salutat, in nu
mele partidului, alianța forțelor de 
stingă, pe baza programului guver
namental comun. în această alianță, 
a subliniat Georges Marchais, fiecare 
ișl păstrează convingerile, acționînd 
însă în comun pentru o politică de 
progres social, democrație și pace.

Francois Mitterrand, prim-secretar 
al • Partidului socialist, i-a referit In 
cuvintul său la problemele învăță- 
mintului și culturii, evidențiind nece
sitatea de a «e acorda tuturor oame
nilor muncii drepturi egale la învă- 
țămînt. El «-a referit, in continuare, 
la necesitatea înfăptuirii revoluției 
științifice.

în cuvintul său, Robert Fabre, pre
ședintele „Mișcării Stîngii radical-so- 
cialist.e" a subliniat că programul gu
vernamental comun prevede măsuri 
pentru îmbunătățirea vieții oamenilor 
muncii în toate domeniile.

țării. Arătind că, In ultimii 16 ani. 
companiile străine au obținut profi
turi de două ori mai mari decît capi
talurile investite, candidatu’ „Noii 
Forțe", Jesus Angel Paz Galarraga, 
declara recent Ia un miting organizat 
in orașul petrolier Maracaibo : „In 
condițiile dominației monopolurilor 
străine asupra vieții sale economice, 
Venezuela nu poate deveni o țară cu 
adevărat independentă. Pentru a se 
pune capăt exploatării, mizeriei, șo
majului, analfabetismului și înapo
ierii economice, este necesar ca Ve
nezuela să devină pe deplin stăpînă 
asupra resurselor proprii, să efectue
ze profunde transformări structura
le". în acest sens, programul „Noii 
Forțe" prevede, de asemenea. Intre 
altele, socializarea sistemului asis
tenței social» și medicale, realizarea 
unei reforme a sistemului fiscal, pro
tejarea industriei mici și mijlocii, 
organizarea, pe bază voluntară, a 
unor asociații de tip cooperatist etc.

Obiectivele pe care și le-a propus 
„Noua Forță", precum și creșterea 
popularității el în rîndurile locuitori
lor țării îngrijorează atît companiile 
petroliere străine, cit și elementele 
conservatoare venezuelene legate de 
acestea. Pentru a împiedica o even
tuală victorie în alegeri a forțelor 
de stingă, companiile străine recurg 
la diverse măsuri de intimidare, 
printre care și încercările de a mic
șora prețul petrolului vertezuelean pe 
piața externă și de a reduce produc
ția de petrol a țării. De asemenea, 
companiile străine sprijină, prin ma- 
șinațiuni ascunse, ambiția de a aca
para puterea a unor extremiști de 
dreapta, ca fostul dictator Marcos 
Perez Jimenez.

Manevrele monopolurilor străine 
au stîrnit protestele energice ale ma
selor largi populare. După cum men
ționează observatorii politici' din Ca
racas, deși este incă prematur a se 
profila șansele participanților la vii
toarea confruntare electorală, se des
prinde 'cu tot mai multă claritate 
faptul că, in mod indiscutabil, for
țele de stingă cîștigă teren în viața 
politică a țării.

T. PRELIPCEANU

de simbătă să evacue
ze cit mai multe lu
cruri de valoare apar- 
ținind sinistraților. 
Două elicoptere mili
tare ajută la salvarea 
animalelor de pe 
insulă.

Meteorologii au a- 
nunțat declanșarea u- 
nei furtuni, ceea ce 
riscă să accelereze dis
trugerea orașului, <prin 
extinderea incendiilor.

JAPONIA

Pentru înlăturarea 
barierelor din calea 
cooperării economice 

internaționale
TOKIO 28 — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu, transmite : în dis
cursul rostit cu prilejul reluării dez
baterilor Dietei, ministrul nipon al 
finanțelor, Kichi Aichi, a declarat că 
economia japoneză este confruntată 
acum de probleme majore : îmbună
tățirea bunăstării naționale și stăvi
lirea creșterii inflaționiste a prețu
rilor.

în domeniul cooperării economice 
internaționale, Aichi a afirmat că 
Japonia trebuie să adincească pe mai 
departe înțelegerea reciprocă cu alte 
state și, mai ales, să extindă coope
rarea cu țările în curs de dezvoltare, 
pentru a contribui Ia dezvoltarea sta
bilă a economiei mondiale. Japonia 
— a declarat ministrul — va trebui 
să-și revizuiască actuala structură e- 
cononiică, prin care dă prioritate ex- > 
porturilor, promovînd tarife vamal» 
mai reduse și liberalizînd în continua
re importurile.

PRETUTINDENI
APĂ ÎN DEȘERT

msșină de lmpermeabilizare 
solurilor a fost pusă la punct 

: specialiștii japonezi. Prin

O 
a ' 
de
depunerea la adîncimea de un 
metru a unei pelicule de gu
dron se pot reține în straturile 
superficiale ale solurilor nisipoa
se apa provenită din irigații, 
asigurlndu-se astfel fertilitatea 
zopelor de deșert. Mașina este 
remorcată de un buldozer și 
„prelucrează" un metru pătrat 
de teren pe «ecundă.

CENTURA DE DIAMANTE 
A ATLANTICULUI

în urma unor cercetări, geo
logii au lansat ipoteza că din 
•udul Africii și pină in Ame
rica de Sud, l« vărsarea Ama
zonului tn Ocean, s-ar întinde 
un strat diamantifer. Geologii 
•înt de oârere că zăcămintele 
din Africa și Brazilia nu sint 
decît extremitățile 
turj de 
mii de 
ticului, 
acestor 
Încă i 
tehnice 
marea adtncime la care se a- 
flă stratul respectiv.

diamante" 
metri sub
Problema 
zăcăminte 

din cauza 
■ deosebite,

acestei ,,cen- 
ascunse la 
apele Atlan- 

exploatârii 
nu se pune 
dificultăților 

respectiv

LACRIMI JUSTIFICATE

mortuar pe stră- 
Neapole. plînsete, 
invocații pentru 

care paj'curge ulti-

Un cortegiu 
zile orașului 
ochi înroșiți, 
„răposatul" c 
mul său drum pe această lume. 
Apoi deodată — surpriză : scrîș- 
net de roți care se opresc brusc, 
fluierături scurte, un grup de 
polițiști care înconjoară carul 
mortuar și cu o „revoltătoare" 
lipsă de respect deschid ca
pacul sicriului. Gestul se do
vedește perfect justificat : înă
untru. nici urmă de mort, in 
schimb mai multe mii de pa
chete de țigări de contraban
dă. Geloși, după cum se vede, 
pe confrații lor din S.U.A., 
care au inventat acest mijloc 
ingenios pentru traficul cu he
roină. contrabandiștii italieni 
au pus la punct o variantă 
proprie. Metoda a dat însă 
greș, iar jelania „îndureraților" 

devenit, dintr-o dată, reală.a

DICȚIONAR 
DE JURNALISTICĂ

Un dicționar de jurnalistică 
cuprinzind peste 500 de ter
meni a fost! editat la Leipzig 
(R.D.G.) de către membrii sec
ției de specialitate a Universi
tății „Karl Marx". în cuprinsul 
celor 400 de pagini sint enume
rate și explicate principalele 
genuri publicistice, precum și 
noțiuni de tehnică gazetăreas
că. Volumul furnizează, de a- 
semenea, informații privind in
stitutele de ziaristică din R.D.G. 
și din străinătate.

CARDIOMOBILUL

în R.F.G. a fost pusă la 
punct o ambulanță specială 
pentru cardiaci. cardiomobilul 
dotat cu toate instalațiile ne
cesare pentru a se da primul a- 
jutor pentru accidentele car
diace : infarct, perturbări de 
ritm, opriri subite ale bătăilor 
inimii etc. Ambulanța păs
trează un contact permanent 
prin radio cu clinica respectivă.

în timpul transportării bolna
vului. electrocardiograma este 
transmisă, tot prin radio, medi
cului specialist, care poate ast
fel să indice toate măsurile 
necesare de tratament. chiar 
înainte ca pacientul să ajungă 
la clinica de cardiologie.

ARME DIN PALEOLITIC

Un „arsenal" din epoca pa- 
leolitică a fost descoperit la Mal- 
kata, în apropiere de Luxor, în 
Egipt. El este compus din o mie 
de arme din cremene. lungi, 
subțiri și foarte ascuțite. Au 
mai fost găsite, de asemenea, 
ace de păr din fildeș și o pa
letă ovală, care datează din 
perioada dinaintea dinastiilor 
egiptene.
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